
z
B0STO3 PUBLIC LIBRARY 
CEIEF 0F B00K SELECTIOS DT 
REFERENCE DIVISION
COPLEY SQ BOSTON klASS 1b

t

XXXVI. N. 19 (46) PENKTADIENIS (Friday) BIRŽELIO (June) 22 D. 1951 M.

t

Jei komunistai nenutrauks kovų, reiks imlis griežtesnių priemonių, 
sako viceadm. Badger

PREZIDENTAS PASI 
RAŠĖ KARO TARNY 

BOS ĮSTATYMĄ
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Washingtonas.— Senato ko
misija apklausė buvusį Tol. 
Rytų JAV laivyno vadą vice- 
admirolą O. Badger.

Savo pareiškimuose Badger 
iš dalies pritarė vyriausybės 
“riboto karo” taktikai ir pa
sisakė tikįs, kad Jungt. Tautos 
artėja prie “praktinio Korėjos 
klausimo sprendimo.” Tuojau 
pradėti Kinijoj priešo bazių 
bombardavimą jis nepatarė. 
Bet kartu pažymėjo, jog, jei 
dabartinė taktika nepriverstų 
komunistų greitu laiku nu
traukti kovas, reikėtų imtis 
griežtesnių priemonių. Taip 
pat jis parėmė reikalavimą, 
kad Jungt. Tautų lėktuvams 
būtų leista ir Mandžiurijoj 
persekioti iš ten atskrendan- 
čius priešo lėktuvus.

Badger pareiškė, jog komu
nistų nepasisekimai Korėjoj 
pačioj Kinijoj sustiprinę prieš- 
komunistinį frontą ir galinti 
ten kilti prieš juos revoliuci
ja. Bet panaudoti ten Čiang- 
Kai-šeko pajėgas, išskiriant ri
bota puolimus. jis nepatarė. 
Taip pat Badger pasisakė

prieš, kad JAV pačios v:encs 
imtųsi Kinijos krant; bloka

dos, bet parėmė adm. Sherman 
nuomonę, kad Jungt. Tautos 
tos blokadoos imtųsi.

Kinijoj pralaimėtas didelis 
lošimas

Dėl Kinijos Badger pažymė
jo, kad JAV ten pralaimėjo 
didelį lošimą todėl, kad 1948 
m. čiang - Kai - šėko vyriau
sybei nebuvo suteikta skubi ir 
pakankama pagalba. Eadger 
nurodė pavyzdį, kaip 110,000 
Čiang-Kai-šeko kareivių pen
kis mėnesius laukė amerikinių 
ginklų, kurie atgabenti pasi
rodė esą visai beverčiai, ii- tie 
daliniai negalėjo komunistų 
atremti. JAV jungtinio štabo 
viršininkų buvę nutarta gen. 
Fu-Tso-Yis armijai suteikti už 
16 milijonų dolerių karo reik
menų, bet per penketą mėne
sių nieko nebuvo padaryta. O 
ši armija, tinkamai apginkluo
ta, galėjo atidaryti aprūpini
mo kelią kitai 300,000 armijai, 
kurios daug dalinių buvo ame
rikiečių pavyzdžiu apmokyti.

Bet ginklai buvo atgabenti tik 
1918 m. lapkričio 29 d. O ir 
jie buvo netinkami. Pav., 480 
kulkosvaidžių pasirodė esą be 
atsarginių, dalių, stovų ir net 
šoviniams diržų bei spynų. Ki
nų generolai, tai pamatę, tik 
paklausė, ar tai čia tiek ilgai 
laukta pagalba, 
būvy po to kinų 
armija sugniužo, 
admirolas.

SUeME

DERYBOS DĖL NAFTOS NUTRŪKO
Teheranas. — Vos prasidė

jusios, derybos dėl naftos na
cionalizacijos tarp anglų ir 
Irano nutrūko. Anglų pasiūly
mą mokėti avansu, kol klausi
mas galutinai bus išspręstas, 
Iranas atmetė, reikalaudamas 
tuojau pat išmokėti 75% pel
no, o likusią dalį įnešti į ban
ką kaip laidą, kad tolimesni 
mokėjimai bus laiku atlieka
mi.

Anglams su tuo nesutin
kant, Irano vyriausybė per
ėmė visišką bendrovės įmonių 
kontrolę .Irano min. pirm. Mo- 
ssadegh pareiškė, jog suval- 
stybinimo įstatymas būsiąs 
pilnai įgyvendintas. Kartu jis 
pabrėžė, kad naftos gamyba ir 
toliau bus vykdoma.

ginusios Irano vyriausybę dar 
kartą rimtai anglų pasiūly
mus persvarstyti. Tuo reikalu 
JAV pasiuntinys Teherane į- 
teikė Irano vyriausybei nau
ją notą. Bet kol kas nėra duo
menų, kad Irano vyriasyuė 
būtų pasiryžusi tuo keliu eiti.

Trijų dienų 
nacionalistų 
— pareiškė

VVashingtonas. — Prez. Tru
manas pasirašė naują karo 
tarnybos įstatymą, šiuo įsta
tymu karo tarnybos prievolė 
prailginama dar ketveriems 
metams, o tarnybos laikas 
nuo 21 mėnesio ligi 24. Sulau
kę 18 m. jaunuoliai privalo re
gistruotis ir tpo šešių mėnesių 
gali būti mofeilizuoti, jei nepa
kaks vyresnio amžiaus vyrų.

i

Ginkluotų pajėgų kiekis šiuo 
įstatymu gali būti padidintas 
ligi 5 milijonų vyrų.

komunistų Vadus
New Yorkas. — FBI agen

tai suėmė septynioliką komu
nistų vadų — iš jų 16 New 
Yorke ir 1 Pittsburghe. Suim
tieji kaltinami organizavę po
grindinę veiklą, kurios tikslas 
jėga pašalinti esamąją JAV 
vyriausybę ir įvesti krašte ko
munistinę diktatūrą. Jie visi 
priklauso 21 asmens grupei.

kuri turėjo perimti komunistų 
partijos vadovybę, kai jau 
anksčiau nuteistieji partijos 
vadai atsidurs kalėjime. Liku
sieji keturi dar ieškomi. Vi
siems jiems keliama byla ir 
ligi jos paleisti gali būti tik 
už stambius, ligi 20,000 dole
rių, užstatus.
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Persijos ministerių kabinets svarsto žibalo suvalstybi- 
nimo rūpesčius. Dešinėje iškelta persų vėliava ant 
Anglijos - Persijos žibalo bendrovės centrinių namų.

Komunistai Lenkijoj 
"skolinasi”

Anglų planai
Po nutrūkusių derybų anglų 

tam reikalui skirta komisija 
išvyksta į Angliją. Tuo pačiu 
metu anglų vyriausybė pareiš
kė, kad tuo reikalu kreipsis 
į Haagos Tarptautinį Teismą, 
o bendrovės įmonės dirbs to
liau, jei joms nebus darbas 
nutrauktas jėga. Anglai taip 
pat pažymėjo, kad, gresiant 
anglų piliečių gyvybei, jie pasi
ryžę imtis jėgos priemonių. 
Žiniomis iš Kipro, čia esantie
ji anglų parašiutininkų ir a- 
viacijos daliniai yra aliarmuo
ti ir pasiruošę žygiui. Taip 
pat per 30 valandų pasiruošę 
išvykti ir lėktuvnešiai Tri- 
umph ir Warrior, šiuo metu 
esantieji Maltos saloje.

Praga teis JAV 
korespondentą .

Londonas. — Komunistinės 
Čekoslovakijos vyriausybė pra
nešė, jog greitu laiku bus tei
siamas AP korespondentas N. 
Oatis. Jis buvo suimtas balan
džio 23 d. ir apkaltintas vei
kęs prieš Čekoslovakijos vy
riausybę. Valstybės Departa
mentas paskelbė, jog JAV at
stovybei Pragoję 
mas pasiųsti į 
stebėtoją. JAV 
aplankyti Oatis
buvo leista. Taip pat neleista 
kaltinamajam pasinaudot ame
rikiečio gynėjo pagalba.

Po Oatis suėmimo dingo be 
žinios ir keturi AP biurę dir
bę Čekoslovakijos piliečiai Ma
noma, kad ir jie suimti ir, gal 
būt, byloje jie bus panaudoti 
kaip liudininkai, kaltinant Oa
tis.

Varšuva. — Komunistinės 
Lenkijos prezidęntas Cyran- 
kiewicz paskelbė į gyvento
jus atsišaukimą, kad pirktų 
naujos 300 milijonų dolerių 
sumai valdžios paskolos lapus. 
Siūloma, kad kiekvienas dir
bantysis pirktų bent už devy
nių dienų savo darbo pajamas. 
Oficialiai skelbiama, kad pirki
mas esąs nepriverstinas, bet 
gaunamomis žiniomis iš tikro 
niekas nuo tų lapų pirkimo 
negali išsisukti. Įmonėse su
šaukiami darbininkai ir pasiū
lomos iš anksto paruoštos re
zoliucijos, kad visi pasižada 
pirkti. Rezoliucijos priimamos 
delnų 
mas 
kurio 
kyti.

NAUJA SOVIETŲ NOTA 
VAKARAMS

Paryžius. .— Sovietai įtei
kė JAV, Anglijai, ir Prancūzi
jai to paties turinio notas, ku
riose reikalauja, kad Atlanto 
pakto ir JAV bazių Europoje 
klausimai būtų įrašyti į užs. 
reik, ministerių konferencijos 
darbų tvarką. Savo ruožtu So
vietai esą pasiruošę diskutuo
ti savo sutartis su komunisti
ne Kinija ir Rytų Europos 
valstybėmis.

Vakarų sąjungininkai dėl 
naujosios Sovietų notos dar 
nepasisakė.

— Anglai savo dingusių di
plomatų pradėjo ieškoti į Vak. 
Vokietiją atplaukiančiuose ko
munistinių kraštų laivuose.

APTIKO ŽYDŲ 
GINKLŲ SANDĖLĮ

Bagdadas. — Policija j— 
skelbė, kad namuose, kur gy
veno buvęs Bagdado žydų 
bendruomenės sekretorius, ras
tas didelis sandėlis kulkosvai
džių, bombų ir municijos bei 
dokumentų apie sabotažų ruo
šimą ir vykdymą. Suimti ke
turi asmenys. Namas, kuria
me rasti ginklai, laikomas sio
nistų sabotažų ir šnipinėjimo 
centru. Irakas yra viena iš 
penkių arabų valstybių, 1948 
m. kovojusių Palestinoj su Iz
raeliu.
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KOMUNISTAI TEISIA ARKIV. GVOSZ 
Kaltinimai tie patys, kaip iz kard. Mindszenty

ITALŲ KRIKŠČ. DEMOKRA
TAI RINKIMŲ PASEKMĖMIS 

PATENKINTI

Roma. — Krikščionių demo
kratų partija pareiškė, kad 
savivaldybių rinkimuose ji pa
grindinius tikslus pasiekė. 1000 
vietovių, kur ligi šiol savival
dybėse komunistai turėjo dau
gumą, rinkimai buvo laimėti ir 
58 provincijų tarybose partija 
gavo 700 naujų vietų.

plojimu, o po to vykdo- 
lapų pasirašymas, nuo 
niekas nedrįsta atsisa-

NACIUS REMIA MASKVA

duotas leidi- 
teismą savo 
diplomatams 

kalėjime ne-

Nauji Atlanto Sąjun
gos karinių vadų 

paskyrimai
Paryžius. — Gen. Eisenho

vveris paskelbė, kad Atlanto 
pakto laivyno pajėgų Pietų 
Europoje vadu paskirtas JAV 
admirolas R. B. Camev.

Tuo pačiu kartu paskelbta, 
kad JAV aviacijos atominių 
klausimų specialistas genero
las major. D. M. Schlatter 
perima pietinės dalies oro pa
jėgų vadovybę, o italų gene
rolas M. Lazzare de Castig
lioni pietinio rajono žemyno 
pajėgų.

Frankfurtas. — Sąjunginin
kų sluogsniuose pareiškiama, 
kad vokiečių Socialistinė Rei
cho Partija, kuri norėtų nacių 
“geras mintis” gyvendinti, 
yra įtariama gaunanti iš 
Kremliaus paramos. Žvalgy
bos karininkai tvirtina, jog 
tuo jie pilnai įsitikinę, nors 
dar negali pilnai to įrodyti.

Patys šios partijos vadai 
tai neigia, bet labai aiškiai 
vengia kuo nors pakenkti ko
munistams ir varo visai tą pa
čią politiką, kurią skelbia 
Maskva. Jie net neprisideda 
prie visų kitų vokiečių protes
to dėl Rytų Vokietijos susita
rimų, kuriais perleidžiamos 
buvusios rytinės Vokietijos

Sovie-provincijos Lenkijai ir 
tams, nors šiaip triukšmingai 
skelbia nacionalistinius šūkius.

Iranas galėtų ekspor
tuoti tik naftos 

žaliavą
Abadanas. — Anglų bend

rovės naftos rafinerijų vedė
jas Ross pareiškė, jog tų ra
finerijų gamyba šešių mėnesių 
laikotarpy nusmuks ligi nulio, 
jei jas perims į savo rankas 
iraniečiai. Ross nuomone, jie 
neturi nei techninio, nei admi
nistracinio tos srities patyri
mo. Dabar tos rafinerijos ga
mina 20,000.000 galionų į die
ną. Patys iraniečiai galėtų 
eksportuoti tik naftos žaliavą.

JAV bando tarpininkauti

Valst. Departamento sekr. 
Achesonas spaudos konferen
cijoj pareiškė, jog derybų nu
trūkimu Teherane JAV yra 
labai nusivylusios ir yra para- gininku karo būstinėje.

Gen. D. Eisenhovveris su sąjungininkų karo vadais aptaria Europos gynybos programą Paryžiuje, vyriausioje sąjun

Budapeštas. — Komunistinė 
Vengrijos vyriausybė paskel
bė, jog bus teisiamas arkivys
kupas J. Gvosz, kuris tariamai 
po kardinolo Mindszenty nu
teisimo perėmęs vadovybę gru
pės, siekiančios nuversti kčrpu- 
nistinę Vengrijos vyriausybę. 
Su arkivyskupu teisiami dar 
astuoni kiti asmens.

Komunistai skelbia, kad ar
kivyskupas prisipažinęs prie 
jam primetamų nusikaltimų. 
Jis kaltinamas, kad organiza
vęs sąmokslą prieš vyriausybę, 
šmugeliavęs į užsienį pinigus, 
padėjęs įvairiems asmenims 
pabėgti iš Vengrijos ir įvyk
dęs įvairių kitų nusikaltimų. 
Panašiai buvo kaltinamas ir 
kardinolas Mindszenty.

Iš šios bylos komunistai vėl 
bando išpūsti didelį propagan
dos burbulą. Jie paskelbė, jog 
į dalyką esanti įsipainiojusi 
viena užsienio atstovybė ir lei
do suprasti, kad ta atstovybė 
esanti JAV. Taip pat keliama, 
kad perimti perversmo organi
zavimą arkiv. Grosz tariamai

įgaliojęs kard. Mindszenty, o 
taip pat tuo reikalu jis turėjęs 
ryšių su kard. Spellmanu ir 
pretendentu į Vengrijos sostą 
Otto Habsburgu. Kartu su ar
kivyskupu teisiamas Dr. Bos- 
zik tarp kita įw tariunjai pa
laikęs ryšius su Vatikano at
stovu Battisti. Arkiv. Grosz 
buvo suimtas, kai atsisakė pa
sirašyti komunistų “taikos re
zoliuciją.”

Nesutartą kinų komu
nistų vadai

Taipeh. — Kinų nacionalistų 
žiniomis, tarp Kinijos komu
nistų iškilęs Korėjos karo 
klausimu nuomonių skirtu
mas. Dėl nepasisekimų, kuriuos 
kinų komunistai Korėjoj paty
rė, min. pirm. Chou-En-Lai ir 
gener. Liu-Po-Cheng iškėlę 
mintį, kad kinų pajėgos iš Ko
rėjos turinčios būti atšauktos. 
Tuo tarpu Mao-Tse-Tungas, 
gener. Chu-Teh ir Sovietų po
litikai labai ištikimi komunistų 
vadai Liu-Shao-Chi ir Li-Li- 
San siūlo karą tęsti.

cięMvnos /IN IOS
• Iš Philadelphijos išplaukė pirmasis laivas, kuris nuo ba

do kenčiančiai Indijai veža 360,000 bušelių kviečių. CIO darbi
ninkai, nežiūrėdami, kad šiuo metu vyksta streikas, kviečius į 
laivą pakrovė.

• Į Paryžių atvyko prez. Trumano ypatingasis patarėjas 
A. Harriman, kuris savaitę laiko tirs su Europos ginklavimusi 
susijusius ūkinius klausimus.

• Nors formaliai savo potvarkio neatšaukė, Sovietų ir Ryt. 
Vokietijos įstaigos liovėsi reikalavusios, kad Vak. Berlyno eks- 
portininkai jiems patiektų įrodymus, iš kur gauta jų ekspor
tuojamiems gaminiams žaliava. Laikoma, kad su tuo naujos 
Berlyno blokados grėsmė yra praėjusi.

• Birželio 25 d. Paryžiuje prasideda Vakarų sąjungininkų 
ir Vakarų Vokietijos konferencija prieškarinių Vokietijos sko
lų sureguliavimo reikalu. Šios skolos Vakarų sąjungininkams 
siekia ligi 20,000,000 dolerių.

• Gynybos departamentas paskelbė, kad į Jugoslaviją pa
siųsta “mažas” ginklų siuntinys.

• Airijos min. pirm. E. de Valera paskelbė, jog apie Airi
jos prisidėjimą prie Atlanto pakto negali būti kalbos, kol š. 
Airija yra anglų valdžioj.

• Į Korėją atvyko batalijonas Kolumbijos karių. Tai pir
mieji Pietų Amerikos kariai Korėjos fronte. Kolumbija yra sep
tynioliktoji Vakarų valstybė, pasiuntusi į Korėją savo karo 
dalinius.
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Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

SOVIETAI JAU KIMBA Į JAPONUI
• Be Japonijos nėra Azijos Sovietams
• Be Japonijos Amerikai nesaugu
• Anglijai—geriau raudonieji negu japonai

Cicero, Illinois. — Japonija sugniuždino rusų carų veržimą
si Azijon. Japonai pastojo kelią bolševikams. Bet gi po šio pas
kutiniojo pasaulinio karo Japonija pasidarė “tuštuma” Sovie
tams. Japonija nugalėta, ji nuginkluota, ji neturi net jokios 
taikos sutarties. Kodėl taip visi jau pakankamai žinome.

Deja, pakankamai žinome ir kitą faktą. Maždaug prieš pen
kiasdešimt metų rusus mušė japonai. Ir sumušė. Mūšiai vyko ir 
Korėjoje ir prie tos pačios, dabar labai dažnai minimos, Yalu 
upės. Koks skirtumas dabar. Dabar prie tos pačios upės ameri
kiečiai ir jų sąjungininkai guldo savo gyvybes. Juos žudo tie pa
tys rusai tik... raudonųjų kiniečių rankomis. Kodėl? Todėl, kad 
Japonija “tuštuma” ir kad Kinija jau Maskvos rankose.

Kad ir gerokai pavėluotai, Amerika jau pasiryžo ne tik tą 
“tuštumą” užpildyti, bet ir sustiprinti ją Japonijos-Amerikos ka
riška sutartimi. Ta gi sutartis (kiek iš spaudos matyti) leistų 
Amerikai laikyti savo kariuomenę Japonijoj, leistų naudotis jū
rų ir oro bazėmis. To gana. Viskas aišku. Bet gi ir čia ta pati 
istorija, kaip su Vokietijos apginklavimu. Vokietijos apginklavi
mo ne vien tik Sovietai išsigando. Išsigando ir Prancūzija ir ki
ti. Japonijos ginklavimo vėl bijo ne tik raudonoji Kinija, bet ir 
Australija, ir Naujoji Zelandija, Filipinai. Ypač kad tą baimę 
mikliai stiprina Sovietų propoganda.

Sovetai rašo protesto notas. Sako, tokios sutarties su Japo
nija sudarymas būtų Jaltos, Potsdamo ir kitokių garsių sutar
čių laužymas. Žinant, ką Sovietai daro Rytų Vokietijoje, Kinijo
je ir Korėjoje, jų protestai atrodo daugiau jumoristinio pobū
džio. Daug dėmesio turbūt nesusilauks. Su Pacifiko valstybė
mis siekiama sudaryti atskirą susitarimą, kuris garantuotų 
nuo Japonijos agresijos. Bet...

Ir vėl iškyla paviršiun Anglija. Jai pasirodo Japonija bizniš- 
kai pavojinga. Ji norėtų Japoniją suvaržyti laivininkytės ir pra
monės srityse. Suvaržyti Japoniją, kad nedarytų Anglijai kon
kurencijos. Gražus dalykas. Ko anglų politika gali tuo “atsiek
ti”, gražiai matome iš Irano įvykių. Komunizmui dirvą ruošia 
Japonijoje Sovietai ir anglų pagalba jau mažai ten bereikalin
ga...

Bet ir tai dar ne viskas. Anglai ir čia nepamiršta savo 
raudonųjų kinų. Anglai nurodo, kad raudonieji turi pasirašyti 
sutartį su Japonija, o ne tautinė Kinija. Atseit, vėl stumia į 
priekį raudonuosius, skina jiems kelią (kad ir ne tiesiogiai) į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, į Formozą. Kodėl taip anglai da
ro—jau teko šioje pačioje vietoje prasitarti kiek anksčiau.

Vis dėlto, reikia spėti, kad anglai nesugebės sutrukdyti 
taikos sutarties su Japonija. Anglai tiek turį ūkinių ir kariškų 
sunkumų, kad jiems jokiu būdu “neapsimokės” stoti Amerikai 
skersai kelio. O ir pačių anglų biznis Azijoje nebe juokais rau
donųjų supamas.

DA'RBININKAS

Zeppelino tipo orlaivis, pats didžiausias pasauly je, skirtas sekti povandeniniams 
laivams. Jis gali skristi 87 mylias per valandą arba ir visai nejudėti. Turi prie

taisus susekti vandenyje nardomąjį laivą. Čia jį matome pirmoje kelionėje viršum 
Akron, Ohio.

Korėjos fronte
Tdkio. — Rytinėje fronto 

dalyje, kur 21 d. jie atkakliai 
stengėsi sulaikyti sąjunginin
kų žygiavimą, komunistai 
staiga beveik be kovos pradė
jo trauktis. Bet vidurio ir va
kariniam fronte ir toliau at
kakliai spiriasi. Kai kuriose 
vietose sąjungininkų žvalgybi
niai daliniai jų stiprios ugnies 
buvo priversti pasitraukti.

Paskutinėmis dienomis stip
riau pasireiškusi priešo avia
cija ir toliau bando veikti, bet 
visais atvejais ligi šiol sąjun
gininkų oro pajėgų buvo pri
versti su nuostoliai trauktis iš 
kovos. Nuo sekmadienio buvo 
sunaikinti ar sužaloti 28 prie
šo lėktuvai

Esamomis žinomis, komu-

jos didesnio pavojaus nesuda
ro, nes visi kariai nuo jų pa- 
skiepinti. Taip pat jau paskie- 
pinta ir apie 6 milijonai pietų 
korėjiečių.

Gabena iš Mandžiu- 
rijos atsargas

Taipeh. — Čia gatomis ži- 
nimos, kinų komunistai pradė
jo skubiai gabenti iš Mandžiu- 
rijos įvairių dalykų atsargas. 
Manoma, kad jie prileidžia, jog 
tolimesnė karo eiga privers 
Jungt. Tautų pajėgas pradėti 
bombarduoti Mandžiuriją.

ANGLAI SUSIRŪPINO 
SAUGUMU

Bonna. — Atsakingi britų

BAISIOJI PABALTIJO NAKTIS kovose nukentė- 
daliniams papil- 
manoma, jog

Šešerius metus išgyveno 
užgriautame požemyje

Mirusius draugus užkasė miltuose. Baltinius skalbė

Iš Varšuvos pranešama apie 
nepaprastą istoriją vokiečių 
kareivio, kuris šešerius metus 
išgyveno užgriautas požemy.

Tasai kareivis šiomis die
nomis išlindo iš žemės netoli 
Gdingen. Vietos gyventojai 
lenkai, jį pamatę, pabėgo iš 
baimės, nes jo barzda siekė 
ligi kelių, o plaukai ligi pat 
žemės. Su juo buvo išlindęs ir 
antrasis, bet, patekęs į žemės 
paviršių, tuojau mirė nuo šir
dies smūgio.

Abu minėti kareiviai su ki
tais keturiais savo draugais į 
tą požemį pateko 1945 m. Tai 
buvo didžiulis požeminis vo
kiečių sandėlis, į kurį jie slap
tai buvo įlindę pasiimti mais
to. Jiems ten esant, kiti besi
traukianti vokiečiai išsprogdi
no įėjimą į šį sandėlį, ir taip 
jie pakliuvo į spąstus.

Sandėly buvo pakankamai

degtine.

ne tik maisto, bet taip pat 
degtinės, vyno bei rūkalų ir 
nemaža žvakių, kurių jiems 
pakako dvejiems metams. Nuo 
to laiko jie turėjo gyventi vi
siškoj tamsoj. Vandens čia įsi
sunkdavo pro susprogdinto be
tono plyšius, o baltinius skal
bė degtinėje.

Tuoj po užgriovimo vienas 
iš jų nusižudė. Antrasis nusi
žudė po poros savaičių. Kiti 
du mirė nuo ligos vėliau. Mi
rusiųjų lavonus jie užkasė mil
tuose, kur jie virto mumijo
mis. Pagaliau dviem likusiem 
po šešerių metų dar neišaiš
kintu būdu pavyko išlįsti į že
mės paviršių.

Likęs gyvas esąs 32 metų 
berlynietis. Jis paguldytas 
Gdingen ligoninėje, nes nuo il
go gyvenimo tamsoje esąs vi
sai apakęs. Bet esą vilties, kad 
ilgainiui regėjimą atgausiąs.

71-MAS 71-MAS
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74-11 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN. N. Y.
Šokiams gros J. Pavydis ir jo orkestras

Pradžia 2 vai. popiet , Bilietas 75 centai 
KELRODIS—Iš VVilliamsburgo važiuoti Broadvvay Jamaica 
traukiniu ir išlipti Elderts Lane stoty. Automobiliais va
žiuokite Bushwick Avenue ir Jamaica Avenue ir čia sukite 
į kairę. Pavažiavę Jamaica Avė. privažiuosite Dexter Parką.

Švedijoje gyveną pabaltiečiai 
įteikė JAV, Anglijos ir Pran

cūzijos vyriausybių galvoms, 
Jungtinėms Tautoms bei popie
žiui atitinkamą raštą, reika
laudami, kad Sovietai pasaky
tų, kur jie padėjo kai kuriuos 
žymesniuosius jų žmones. Pro
testo tekste suminėti po du 
žmones iš kiekvienos tautos, 
latviai ir estai sumini savo 
prezidentus ir kariuomenės va
dus, lietuviai iš savo pusės už
klausia, kur yra dingę buvęs 
Lietuvos respublikos preziden
tas Aleksandras Stulginskis ir 
buvęs užsienių ministeris J. 
Urbšys.
Painformuota ir švedų spau

dą. “Dagens Nyheter” pirma
sis nepagailėjo savo ilgo įžan
ginio jau birželio 12 d. nume
ry. Įžanginiame “Baisioji Pa
baltijo naktis” laikraštis rašo: 

“Ligi šiol niekada neatsiti
ko. kad Sovietų Sąjunga 
kada nors panaudojus 
didvalstybės padėtį prieš 
žas valstybes... Sovietai 
latos 
kitų kraštų nepriklausomybę. 
Taip 1939 m. rudenį komenta
vo Izvestija “abipusius para
mos paktus.” kuriuos rusų va
dovybe jėga įbrukę Pabaltijo 
valstybėms. Kiek vėliau Molo
tovas griežtu tonu pridūrė, kad 
“visa tai tik nonsensas, kad 
Sovietai mano susovietinti Pa
baltijo valstybes, tatai dominti 
tegali tik prieš Sovietų Sąjun
gą nusistačius provokatorius.” 

1939 m. rudenį visa taip 
gražiai skambėjo, bet po pusės 
metų prasidėjo sovietiškoji 
versija pasakėčios apie vilką ir 
ėriuką. Maskva staiga sugal
vojo, kad EZstija ir Latvija, su 
kartu sudėjus trimis milijonais 
gyventojų, ruošiasi pradėti ka
rą su 170 milijonine Sov. Są
junga, o tuo tarpu Lietuva 
ruošiasi užpulti Lietuvos teri
torijoje esančias rusų įgulas. 
Maskva reikalavo, kad tuojau 
visose trijose valstybėse būtų 
sudarytos Sovietams draugiš
kos vyriausybės. Rusų kariuo
menė užplūdo Pabaltijį, kuris, 
žinoma, “savu noru, vienu bal
su” prašė įjungti į Sovietų Są
jungą. Rusų jungas, kurį Pa
baltijo tautos 1918 m.

K. RAUKLAl KIS
Mūsų bendradarbis

Švedijoje

būtų 
savo 
ma- 
nuo-

pavyzdingai respektavo

nusime-

tė, vėl grįžo, tik begaliniai sun
kesnis ir nežmoniškesnis, negu 
carizmo laikais. Ir tada vi
siems politiškai neištikimiems 
ištrėmimas į Sibirą buvo pati 
baisiausioji bausmė. Bet toji 
bausmė buvo taikoma reliaty
viai gana šykščiai ir tai tokio
mis formomis, kurios leido iš
tremtajam ir toliau gyventi ir 
net savo laiku grįžti namo. Ko
munistai taikė visai naujus 
metodus. Teisinė santvarka 
buvo visiškai sutriuškinta. Pir
miausia buvo baubiami visi 
asmenys — daugiausia valdi
ninkai ir politikai — kurie nu
sikalto arba buvo įtariami nu
sikaltę “prieškomunistiniam 
veikimui” Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės laikais. Dau
guma jų buvo nubausti 5-25 
metus kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime ir buvo išvežti į So
vietų koncentracijos stovyklas 
į arktinius kraštus. Ligi 1941 
m. birželio 13 d. ilgiems pri
verčiamiems darbams buvo nu
teista Pabaltijo valstybėse 14,- 
700 asmenys. Dalis jų buvo 
nuteisti mirti. Be to, Estijoje 
ir Latvijoje per tą laiką buvo 
išžudyta 2,100 žmonės, pirma 
juos žiauriai pakankinus.

Pirmųjų metų trėmimai, pa
lyginti, buvo labai nežymūs, 
palyginant su didžiule akcija, 
kuri po kruopščių pasirengi
mų įvyko iš birželio 13 d. į 14 
naktį, 1941 m., taigi, lygiai 
prieš dešimtį metų. Visose tri
jose Pabaltijo valstybėse tą 
naktį buvo areštuota 42,461 
asmuo (Lietuvoje 18.038, Lat
vijoje 14,693, Estijoje 9,730), 
kurie didžia dalimi buvo iš
tremti į koncentracijos sto
vyklas. šį kartą būdinga buvo, 
kad ištisos šeimos, kartu su se
niais ir vaikais, buvo suimtos 
ir iš savo namų išvežtos. Sto
tyse šeimų tėvai buvo atskir
ti nuo savo šeimų ir atskirais 
gyvuliniais vagonais išvežti į 
vergų stovyklas. Taip pat mo
terys ir vaikai buvo vežami į 
šiaurinės Rusijos ir Sibiro sto
vyklas. Artimiausiomis dieno
mis po 13 birželio iš Pabaltijo

valstybių išėjo 55 traukiniai su 
deportuotais. Daugelis mirė il
goje kelių dienų kelionėje. 
Kaip paskiau iš lydimųjų raš
tų paaiškėjo, viename trauki
ny, susidedančiame iš 54 vago
nų, buvo sugrūsta 2,152 žmo
nės. Tuo pat laiku prasidėjo ir 
nacių panašūs kontinento žy
dų mirties transportai.

Birželio 13 d. deportacijų 
aukos pirmoje eilėje buvo visų 
politinių srovių inteligentija. 
Daugelis buvo socialdemokra
tai. Balandžio 25 d. instrukci
jose Sovietų policijai suregist
ruoti kontrrevoliucinį elemen
tą, buvo aiškiai 
socialdemokratai 
vojingi. Vietos 
anksto apie tai
formuoti, bet turėjo dalyvauti 
areštavimuose. Pabalį i jo spau
doje nebuvo nė eilutė užsimin
tas, kas įvyko.

Po rusų Pabaltijo pagrobi
mo 1944-45 m. tokios depor
tacijos tebevyksta nė kiek ne
sumažintu tempu. Dabar jau 
nebesirenkama tarp inteligen
tų, politikų ,pirklių ir t.t., da
bar vežami visi žmonės, į ku
rių vietą atgabenami rusai. 
Apskaičiuojama, kad apie ket
virta dalis Latvijos ir apie 5- 
tadalis Estijos gyventojų jau 
išvežta. Tai tautų išnaikinimas, 
prasidėjęs baisiąją 13-14 birže
lio 1941 m. naktį.

nistai siunčia 
jusiems savo 
dymus, bet 
truks ilgesnis laikas, kol jie
bus vėl pajėgūc pradėti ofen
zyvą.

Sąjungininkų oro pajėgos ir 
toliau priešo užnugary puola 
jo atramos bazes bei kariuo
menės telkinius, kas jam žy
miai apsunkina aprūpinti 
frontą.

valdininkai pareiškia, jog Ang
lija sustiprina Vokietijoj at
sargumo priemones. Slaptuose 
posėdžiuose esą dabar patikri
nama, su kuo tarnautojai ir 
kariškiai netamybos laiku pa
laiko santykius. Taip pat vo
kietes vedę valdininkai ir ka
rininkai negali būti prileidžia- 
m prie slaptų dokumentų. Ve
dyboms su buvusių priešų pi
liečiais dabar reikalaujama 
gauti leidimą.

N. Y.—
Lietuvaitė tarp

New York (LAIC)
Sundav Mirror Magazines bir
želio J7 laidoje praneša, kad 
Ann Neville, kilusi iš Bucks 
apskr. Pennsylvania, laimėjo 
konkursą: rungėsi 2,323 sek
retorės, kad laimėtų darbą ly
dėti 15 milijonierių kelionėje 
po pasaulį su “Fielding Cara- 
van“, kuris apkeliaus 37.000 
mylių. Keleiviai lankys Lap- 
landiją. Saharą ir kitas įdo
miausias pasaulio vietoves.

Laimėtoja yra 26 m. ruda- 
akė “žavinti” mergaitė, “pri-

**15 milijonieriy“
vat secretary”. jau apkeliavu
si Europą. Ji kalba prancūziš
kai, ispaniškai ir lietuviškai ir 
yra baigusi lietuviškąją Vilią 
Joseph Maria akademiją New- 
townee, Penn. (kurios vardas 
iškreiptas į “Vilią Joseph Mu- 
rray Academy").

Jos darbas bus kelionės me
tu apmokėti numatomas išlai
das — apie $200,000. Laimė
toja nuotraukoje vaizduojama 
stovinti prie žemėlapio (prieš 
visą pasaulį) ir sakosi esanti 
labai laiminga.

pabrėžta, kad 
yra ypač pa- 
komunistai iš 
nebuvo pain-

ATVYKO NAUJI LIETUVIAI

Liuda.
Romu-

Ma-

Ona.

Kazimie

Aleksan- 
Siegfrie- 

Jurgis.

Š. Korėjoj siaučia šil
tinė ir rauplės

VVashingtonas. — Čia gau
tomis žiniomis šiaurės Korė
joj tarp kinų kareivių ir vie- 
tos gyventojų siaučia šiltinė 
ir rauplės. Šių epidemijų pasi
rodymas sudaro visiems čia 
esantiems didelę grėsmę, nes 
nei kinai nei korėjiečiai netu
ri jokių įstaigų, kurios būtų 
pajėgios su jomis kovoti. Jų 
bandymas pasigaminti skiepų 
visiškai nepasisekė ■— paga
mintos medžiagos pasirodė be 
vertės. Jungt. Tautų pajėgoms

“DRAUGO” DIENRAŠTIS
buvo paskelbęs ryškiosios lie
tuvių asmenybės konkursą. 
Buvo pasiųsti 35 rašiniai, Jury 
komisija peržiūrėjus juos, 
birželio 14 d. tris jų premija
vo. I (50 dol.) premiją laimė
jo prof. Steponas Kolupaila, 
apibūdinęs Tumo Vaižganto 
asmenybę; II (30 dol.) Vyt. 
Kastytis — už rašinį apie At
lanto nugalėtoją Steponą 
rių; III (20 dol.) Vyt. 
tiekūnas — už rašinį 
prel. Mykolą Krupavičių.

Skaitykite ir remkite lietuvišką

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos

Da- 
Vai- 
apie

METRASTIS, išleistas Tėvu Pranciškonų šventųjų Metų proga, ši įdo
mi 224 psl. knyga liečia pačius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo $2.50, parduodama—$1.00.

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletristikos kūrinys. 
288 psl. Išleido Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA. Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
Juras. įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina — $1.00.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. J. Starkus. 208 
psl. Kaina—$1.00.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. Herlitas. 400 psl. 
Kaina $3.00.

P. MARUOS APSIREIŠKIMAI LIURDE. Vysk. P. Būčys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—$2.00. Audeklo apdarais—$3.00.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metų 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta kietais viršeliais. 936 psl. Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras, 424 psl. Kaina — $2.00.

PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su šv. Pranciškaus gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina — 
50c.

PRANCIŠKAUS PĖDOMIS. T. Pr. Bizauskas. O.F.M. Naujas Tre
čiojo Ordino vadovėlis ir ritualas. 300 psl. 50c.

ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. Vaičiulaitis. Iš
leido TT. Pranciškonai. $1.00.

g PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis, Išleido Kun. Pr. Ju
ras. žymių asmenų atsivertimai. 142 psl. Kaina $1.00.

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juozapas Skvireckas. 
Evangelijos ir lekcijos skiriamos kiekvienam sekmadieniui ir 

$ šventadieniui. Kietais viršeliais. Kaina — $2.50.
a DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. Surinko ir išleido 

Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 psl. Kaina — $3.75.
g RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 
" • Maldaknygė yra patogi, puošniais viršeliais, rinktinės maldos ir 
g paveikslai. Kaina—$3 00.
U ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži maldaknygė. Surinko 

Tėvas Kazimieras Kapucinas. 576 psl. Kaina $3.75.
g PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun. P. M. Juras, 111 

psl. Kaina $1.00.
NEMUNO ILGESYS. J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga. Išleido TT. 

Pranciškonai. Kaina 50c.
| KVIESLYS I LAISVĘ. Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga. 352 psl. Kai- 

na $1.00.
? KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir atsakymai anglų 
įį ir lietuvių kalbomis. Kaina 25c.

ŠV.

ŠV.

sv.

ŠV.

Birželio 16 d. laivu 
ral Sturgis” į Nep
uoštą atvyko:

Aleknavičius. Jurgis,
Jasiukonis, Paulius, 

aidas, Leonas.
Balkauskas, Vytautas, 

rija.
Bivainis, Paulius.
Grasys, Mykolas.
Grigutis, Bronius. Heilą.
Kartavičius, Jonas, Romu

aldas.
Kotkienė, Bronislava.
Šalkauskas, Vladas.
Krivickas, Gustavas,

Birutė, Vanda, Alfonsas, Re
gina.

Kuzma, Antanas, 
ra. Eleonora.

Liorencas, Jurgis, 
dra, Minna, Regina, 
das. Jonas, Šarūnas,

Martinkus, Tatjana.
Misiūnas, Pranas, Erika. 
Merkevičius, Stasys. 
Pagrandis, Zosė, Mečys. 
Marganavičius, Adelė. 
Pavilionis, Jonas.
Radvilavičius, Leonas, Bar

bara.
Rajsay, Irena.
Skibniauskas, Vytautas.
Sprainys, Simonas.
Stankevičius, Vytautas.
Tarankus, Antanas, Olga, 

Antanas. Mečislovas, Jonas.
Zablockas, Mykolas, Rein- g 

hold, “
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Domestic yearly .......................  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ........................... $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA

680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Amerikoje metams ................. $5.00
Viena kartą savaitėje metams $3.00
Užsieny metams........................$5.50
Užsienv 1 kart sav-tėj metams $3.50

Tel. GLenmore 5-7068

TAUTOS LAISVES PROŠV AISTĖ
Birželio 23 sukanka 10 metų, kai lietuvių tauta, išgirdusi 

ženklą, vieningai pakėlė ginklą prieš sovietini okupantą ir jo 
terorą. Dviejų tūkstančių tylių karžygių gyvybę sudėjus, buvo 
pašalintas okupantas, paskelbta laikinoji vyriausybė, kraštas 
perduotas į jos rankas. Laikinoji vyriausybė atgaivino svetimos 

prievartos nutrauktą Lietuvos suvereninių organų veikimą.
Laikinosios vyriausybės dienos buvo trumpos — nuo bir

želio 23 iki rugpiūčio 5. Jos veikimą nutraukė naujas okupan
tas. Tačiau sukilimo laimėtos dienos Lietuvos kovų istorijoje 
bus ištisas didingas ir šviesus liudijimas apie lietuvių tautą. Liu
dijimas nepaneigiamas, nes nuosaviu karžygių krauju patvir
tintas, kuris sugriovė sovietų rūpestingai statytą melą, kad lie
tuvių tauta buvusi laisva valia įsiprašiusi j Sovietų Sąjungos 
nelaisvę. Tai liudijimas, kad laisvė — ir tik laisvė — vedė vy
rus ir moteris mirti kovoje su priešu. Ta pati laisvė, kuri šian
dien dešimtis tūkstančių partizanų ir visą krašte pasilikusią 
tautą įkvėpė virsti riteriais be baimės. Dėl tos laisvės žuvu- 
siems tebūnie amžina gyvųjų meilė, ir kai ateis laikas, tebūnie 
jų vardai surašyti garbės vietose. Nežinomieji vardais tebus 
įjungti į Nežinomojo Partizano Kovotojo šventovę, kuri jau
najai kartai būtų patriotizmo ir pasiaukojimo židinys.

Sukilimo dienos buvo liudijimas, kad lietuvių tautos gel
mės yra skaidriai demokratingos, nes tik demokratingas kraš
tas dėl laisvės aukotis yra laisvai pasiryžęs; tik jis sugeba ne
laimėse nepakrikti ir iš savo tarpo išskirti į priekį naujus žmo
nes vietoje katastrofos nušluotųjų; tik jis susiorganizuoja ir su- 
sidrausmina iš vidaus, be prievartos, ir eina vieningu keliu. Lai
kinosios vyriausybės žmonėms yra tikras pasididžiavimas, kad 
jie yra šios tautos nariai. Jie laiko savo gyvenimo laimingąja 
valanda, kad sukilimas jiems buvo pavedęs sunkiąją pareigą 
atstovauti krašto suvereninėms galioms ir tęsti jų veikimą.

Nors naujas okupantas nutraukė laikinosios vyriausybes 
veikimą, bet jos žmonėms buvo ramu širdyje, kad ji buvo pa
dariusi visa, kas buvo įmanoma ir kad tautos pasipriešinimas 
toliau nepakriko, jos gyvosios jėgos susirado naują pavidalą va
dovauti kovai dėl tos pačios laisvės — Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Jis perėmė kovos vėliavą ir, talkinamas 
nepriklausomos Lietuvos atstovų, ištikimai budinčių jiems pa
tikėtose sargybose, remiamas senųjų ir naujųjų išeivių organi
zacijų, iš užsienio vadovauja žygiui į tą mūsų “laimės žiburį 
— į suvereninių organų veikimo atnaujinimą ir krašto laisvę.

Tikėdami ateitimi, šiandien grįžtame prie to šviesaus suki
limo akto, pagarbiai minėdami žuvusius, sveikindami išlikusius 
jo iniciatorius, vadus, dalyvius bei talkininkus ir kviesdami emi
gracijoje išblaškytus tautiečius įsijungti į pagarbos pareiškimą 

birželio 23 d. karžygiams. J. BRAZAITIS

Plytinių valstybių tremtinių 
suvažiavime balandžio 15 d. 
New Yorke K. Mockus skaitė 
paskaitą, kurios pagrindinės 
mintys buvo pateiktos “Darbi
ninko” birželio 5 d. numeryje. 
Su dideliu susidomėjimu per- 
skaičiaus Gerbiamo Prelegen
to mintis. Norėčiau ta proga 
keletą savo minčių ir aš pa
reikšti. Esu gimęs Amerikoje 
lietuviškoje šeimoje. Iš savo 
tėvų išmoktą lietuvių kalbą 
laikau sau dideliu turtu. O da
bar, dirbdamas Murijanapolio 
mokykloje, matau nemažas 
lietuviškumui sunkenybes. Vi
sai nenoriu p. K. Mockaus tei
singų minčių kritikuoti. Noriu 
tik atsiliepti į vieną jo iškeltą 
klausimą ir iškelt savo pasiū
lymą.

Senieji išeiviai
Mūsų tėvai atvažiavo j Ame

riką taip pat vargo spaudžia
mi. Jie paliko savo kraštą ir 
atvyko į laisvės šalį, neturė
dami tokio mokslo ir išsilavi
nimo, kaip naujoji ateivija. 
Bet jie atvažiavo su ta pačia 
meile paliktai tėvynei, kaip ir 
dabartiniai tremtiniai. Senieji 
lietuviai turėjo kovoti ne tik 
dėl lietuvybės, bet taip pat ir 
dėl katalikybės. Visos mūsų 
lietuviškos parapijos ir bažny
čios yra paminklas tų kovų, 
kurios buvo vedamos dėl lie
tuvybės ir savo religijos, ku
rią iš tėvų paveldėjo. Mūsų tė
vai norėjo, kad mes su jais 
kalbėtume lietuviškai. Jie no
rėjo, kad mes būtume moko
mi lietuviškai. Todėl statė pa-

Kl N. J. PETRAUSKAS
Murijanapolio Kolegijos

Rektorius

tys bažnyčias, kūrė parapiji
nes mokyklas. Ir visas lietu- 
viskas kultūrinis veikimas su
kosi apie bažnyčią. Parapiji
nėse salėse buvo sakoma ug
ningos patrijotiškos kalbos. 
Ten pat buvo surenkama tūks
tančiai dolerių, kurie paskui 
išplaukdavo į užjūrį Lietuvos 
Nepriklausomybės kovoms pa
remti. Kaip jie mokėjo, taip 
jie Lietuvą gelbėjo. O kad jie 
kalbėjo ir dabar tebekalba dar 
anų laikų negryna lietuvių 
kalba, tai jie čia nekalti. Jie 
atsivežė tokią kalbą iš savo 
tėvynės, kur jie patys neturė
jo mokytojų. Čia atvažiavę, 
turėjo tos kalbos mokyti savo 
vaikus. Ir kuo mes kalti, kad 
mes turėjome tokius mokyto
jus, kuriuos mylėjome ir my
lime? Juk mes mušomės į lie
tuvišką kalbą ir į lietuvišką 
kultūrą tik per jėgą.

Naujoji ateivija
Naujoji ateivija į šį kraštą 

atvyko, tikėdamasi rasti čia 
visą Lietuvą. Juos juokina mū
sų lietuviška kalba. Dažnai jie 
tai pareiškia viešai. O kas no
ri būti pajuokiamas? Aš ti
kiu, kad ir jie ne geriau kal
bėtų už mus lietuviškai, jeigu 
nebūtų gyvenę Nepriklausomo
je Lietuvoje ir nebūtų turėję 
lietuviškos mokyklos. Mane ir
gi juokas ima, kai paskaitau 
dar prieš aną karą išleistas

lietuviškai “drukavotas” kny
gas.

K. Mockus pastebi, kad emi
gracija visiems yra pavojinga. 
Ji pavojinga yra ir naujiems 
ateiviams. Nutautėjimo pavo
jus naujiesiems, man rodos, 
yra dar didesnis. Naujieji at
eiviai greit pramoko anglų 
kalbos. Ir jau dabar girdėti, 
kad šeimose su vaikais tėvai 
bando kalbėtis angliškai. Mū
sų tėvai drausdavo, kad vaikai 
nekalbėtų angliškai. Pats K. 
Mockus sako:-“Jau galima už
tikti, nors dar retus pavyzd 
džius, kai dvejus metus čia pa
buvę vaikai nebekalba su tė
vais lietuviškai arba turi jau 
sudarkę savo kalbą.”

Mes laukiame iš naujai at
vykusių, kad jie mus ne tiek 
kritikuotų, kiek padėtų lietu
vybę išlaikyti. Žinoma, yra ir 
bus tam tikrų sunkenybių, net 
opozicijos. Bet ar Amerikoje 
jau yra taip prastai, kaip K. 
Mockus pažymi, nurodydamas, 
jog amerikiečiai šnairuoja į 
tremtinius, kai jie prašo, kad 
jų vaikai būtų mokomi lietu
viškoje dvasioje?

Amerikos lietuvius nuo Tė
vynės skiria apie 40 metų. 
Nepriklausoma Lietuva išau
gino dabartinius tremtinius. 
Labai gražu, kad tremtiniai 
įvertina Nepriklausomą Lietu
vą. Bet ar Npriklausomos Lie
tuvos kultūra turi atskirti 
mus, Amerikos lietuvius, nuo 
naujai atvykusių? Nepriklau
somybės kovos mus visus jun
gė ir dabar jungia. Ir Nepri-

Murijanapolio akademijos rūmai, koplyčia ir 
kėglių salė

klausomos Lietuvos kultūra 
turėtų mus veikiau jungti, ne 
kaip skirti.

Marijanapolio Akademijos 
pasiūlymas

Marijanapolyje buvo įsteig
ta lietuviams vaikams aukš- 
tesn. mokykla (high school). 
Tėvai Marijonai su dideliu var
gu rinko į tą mokyklą lietu
viukus. Tyčia nepriimdavo ki
tataučių, kad lietuvių vaikai 
galėtų gražia lietuvių kalba 
kalbėti. A. a. kun. J. Navickas 
tam ir visą savo sveikatą pa
aukojo. Bet pasirodė, kad il
gai vien lietuviais negalima 
remtis. Emigracinis pavojus 
augo ir augo. Interesai lietu
viškumui vis geso ir geso. Mo
kykla jau nebegalėjo išsivers
ti vien tik su lietuviais moki
niais. Reikėjo priiminėti ir 
svetimtaučius. Bet mes ir 
šiandien esame pasiruošę tar

nauti ne airiams, bet lietu
viams. Mes esame pasiruošę 
Marijanapolį atiduoti tremtinių 
berniukams.

K. Mockus nusiskundžia, 
kad tremtiniai prarado lietu
višką mokyklą kartu su DP 
stovykla. Duokite mums moki
nių, o mes sudarysime jiems 
lietuviškas mokslo ir auklėjimo 
sąlygas. Visus lietuviškus da
lykus pavėsime dėstyti patiems 
tremtiniams. Mes galime pri
imti daugiau kaip šimtą ber
niukų, kuriems yra vietos ap
sigyventi. Bet ar bus tiek lie
tuvių mokinių, kad mes galė
tume turėti tik lietuvišką mo
kyklą ?

Bijau vieno dalyko, kad ko
va dėl. lietuvybės ir dėl lietu
vių kalbos nebūtų kova tik 
tarp pačių lietuvių, — kova 
tarp seniau ir naujai atvyku
sių lietuvių.

Tolimsnes mūsų atkarpos

Prie Lietuvos ežero

Šalia politinio, visuomeninio 
gyvenimo, “Darbininkas” sten
giasi duoti savo skaitytojams 
naujos lietuviškos beletristi
kos. Savo atkarpose jis paro
dys naujųjų knygų ištraukas, 
noveles, apysakas ir romanus, 
kad skaitytojas susipažintų su 
nauja lietuviška kūryba.

Šiuo metu redakcija turi vi
są pluoštą naujos medžiagos, 
kurią artimiausiu laiku ir pa
leis laikraščio atkarpose.

Kitame numeryje spausdin
sime ištrauką iš naujo V. Ra
mono romano — “Dulkės rau
donam saulėleidyje.” Po jos— 
Antano Vaičiulaičio novelę 
apie senus Vytauto laikus ir 
narsius jo karius.

Nauja pasakų laida
Dar šį mėnesį Lietuvių Kat. 

Spaudos Draugijos Klubas Chi
cagoje išleidžia naują knygą 
—D r. Jono Balio LIF-

TUVIŠKAS PASAKAS. Ši 
knyga turi įdomią savo istori
ją.

Dr. Jonas Balys, žinomas 
tautosakos tyrinėtojas, dabar 
profesoriaująs Indianos uni
versitete, yra išleidęs keletą 
veikalų apie mūtų tautosaką. 
Prieš kurį laiką pasirodė jo 
knygelė "Tautosaka apie dan
gų.” Vokietijoje, tremties me
tais, buvo išleista stora knyga 
“Tautosakos skaitymai.” Lie
tuvoje taip pat jis išleido kele
tą knygų ir buvo parengęs 
spaudai nemaža tautosakos 
pluoštą. Taip ir LIE7TUVIŠ- 
KOS PASAKOS buvo sutvar
kytos Lietuvoje, tačiau pasi
traukdamas į Vakarus, jis ne
suspėjo pasiimti rankraščio. 
Atėję bolševikai į Lietuvą, pa
sinaudojo jo rankraščiu ir iš
leido, visai neminėdami auto
riaus pavardės.

Vienas šios knygos egzemp
liorius pateko autoriui į ran
kas. Jo perspausdinimas ir pa-

ŠLO KAILIADIRBYS
i—■—■------------------- ---------

LIAUDIES PASAKA

Senovėje Lietuvos ir Žemaičių kunigaikštys
tėje buvę labai daug miškų, o juose daugybė 
žvėrių—meškų ir vilkų, lapių ir stirnų, ir ki
tų kitokių. Tada ir žvėrys tarpusavy šnekėda- 
vęsi.

Kartą išbėgo su piemenimi į lauką šuo. Be
bėgiodamas įlindo į krūmus ir tiesiai pataikė 
užtikti vilką. Vilkas capt šuniui už sprando ir 
prispaudė prie žemės. Patekęs į nelaimę, šuo 
pradėjo skalyti. Išgirdęs jį piemuo šaukia:

— Meistrai, Meistrai. Meistrai! — mat, toks 
buvo šuns vardas.

Išgirds piemens šauksmą, vilkas nustojo šu
nį smaugęs ir klausia:

— O koks tu meistras ?
— Gerai moku kailius raugint, — atsakė 

susigriebęs šuo.
Vilkas tą savaitę turėjo laimės ir buvo net 

penkis gerus kailius nunėręs; tris senų ožkų ir 
du didelių ėrelių. Paleido jis šunį ir tariasi su
šusto  ję geruoju. Vilkas sako:

— Na. tai eikim su manim, aš turiu penkis 
kailius, tu man juos išdirbk, o aš tave gerai 
pavaišinsiu.

Taip jie ir susitarė. Šuo parsinešė kailius ir 
įraugė po tilteliu. Bet atsitiko šuniui nelaimė. 
Kartą. įsmukęs į virtuvę, norėjo jis užlįsti už 
mūriuko ir šiltai atsigulti, bet besitraukdamas 
užkliudė ir išvertė puodžiuką su pienu, šeimi
ninkė buvo ten pat, virė vakarienę, supykusi 
pasėmė samtį verdančios putros ir šliurkšt 
Meistrui ant akių. Pašokęs šunelis puolė grei
čiausiai pro duris lauk, o šeimininkė šaukė su
pykusi jam įkandin:

— Kad aš tavęs čia daugiau nematyčiau, 
bjaurybe!

Pabėgėjęs ant kiemo krapštosi šuniokas ko- 
jomis akis nuo karštimo, bet viena akis ir nu- 
siplikino, nebeprimato Meistrelis. Atėjo blogos 
dienos: į vidų nieks nebeleidžia, ėsti neduoda, 
pats, pusaklis tapęs, nebemoka maisto susi
rasti, badas Meistrui. Kas daryti? Peralkęs iš
sitraukė vieną kailiuką iš patilčio ir sugrau
žė. Tą dieną gerai. Kitą dieną suėdė ir kitą 
kailiuką. Taip iki paskutinio.

Po kiek laiko išėjo šuo su bernu arklių su
žiūrėti, ir vėl nelaimė—susitiko savo bandžiui, 
vilką. Vilkas tuoj ir klausia:

— Na. meistrai, ar jau išrūgo kailiai?
Šunelis nuleidęs akis sako:
— Blogai išėjo su manim ir kailių laiku neiš

dirbau: apsirgau akimis, o užraugti kailiai tuo 
laiku supuvo.

Vilkas sako:
— Labai blogai, to aš tau negaliu dovanoti, 

penki kailiai tai ne juokai, duosiu į teismą.
— Duok, — atsakė šuo, — ką gi padaryt, 

juk aš ne tyčiomis juos sunaikinau, bet dėl ne
laimės taip tikosi.

— Kokius tu teisėjus pasiskirsi iš savo pu
sės?—klausia vilkas.

— Aš pasikviesiu teisingus.—atsakė šuo,— 
savo geriausius kaimynus: ožį, katiną ir gai
dį. O kokie tavo bus teisėjai?

— Man užteks dviejų, pasikviesiu mešką ir 
lapę, miškiniai yra mandresni už jus naminio- 
kus.

Pamiškėje augo didelis ąžuolas, prie to ąžuo
lo ir susitarė susieiti kitą dieną apie pusry
čius. Taip susitarę persiskyrė.

Kitą dieną vilkas pasiprašė mešką ir lapę, 
atėjo į palaukę, žiūri žiūri į sodžių—vis nesi
mato ateinant šuns su teisėjais. Meška sako:

— Eikim prie ąžuolo, aš pasilipusi į medį pa
sižvalgysiu. geriau matysis.

Suėjo visi po ąžuolu. Meška tuojau rungu 
rungais įsilipo į medį ir žvalgosi. Pagaliau pa
matė nuo sodžiaus ateinant keturiese. Meška 
ir pradėjo pasakoti:

— Blogai mums išeis, šuo atsiveda labai iš
didžius teisėjus: vienas su ilga žila barzda, 
baltu apsiaustu apsisiautęs, prieky du durklai, 
kai tik pro krūmus eina, vis graibsto į rankas 
rykštes: antras rainuotu mundierium, ilgą ietį 
aukštai iškėlęs: pagaliau tretysis, tur būt, ka
riškis — sidabru apvedžiotas rūbas, raudoni 
atlapai, net du riestu kardu nešasi.

Meška išsigandusi įsilipo dar aukščiau į 
ąžuolą. Lapė atsargumo dėlei prigulė už lau
žiuko. Ateina šie visi, vieną vilką temato. 
Gaidys sustojęs, sušunka:

— Padėk. Dieve, vyrai! Kur teisėjai?
Lapė, norėdama geriau prisižiūrėti, sukuštė- 

jo už laužiuko. Katinas pamanė, kad žiurkė 
brazda, tik strikt ant laužo. Lapė pamačiusi, 
kad su ietimi ją puola, tik pasileido nebeatsi
gręždama į mišką. Šuo, pamatęs lapę nubė
gant. ją gintis šaukdamas:

— Palauk, palauk, palauk!
Pabaiso ir katinui, purkštelėjęs puolė į ąžuo

lą. Per tą sąmyšį gaidys ėmė šaukti:
— Ar jūs padūkot, ar jūs padūkos?!
Tik bešaukdamas plas plas plas į ąžuolo vir

šūnę. Išsigando meška, pamanė, kad du tokie 
galingi ją puola, — vienas su ietimi, kitas su 
dviem kardais. — tiktai bumbt žemėn ir per 
galvą virsdama pasileido į mišką. Ožys, pa
matęs tokį sujudimą, lūpą pastatęs nukiceno 
prie bandos. Ir pasiliko vilkas vienas, atsibodo 
jam ši byla, todėl nutarė daugiau kailių nebe- 
mauti, bet draskyti ir ėsti kartu su mėsa.

Lapės gudrybė
Gyveno toks didelis, labai didelis žmogus 

ilga nosimi. Turėjo jis tokį liesą arklį. Prisi
pirkdavo jis prie ežero žuvies ir veždavo mies
tan pardavinėti.

Važiuoja jis kartą snausdamas, nosimi ke
lius bado. Staiga sustojo arklys. Sušėrė jis 
kartą, kitą — arklys nebeina. Žiūri — negy
va lapė ant kelio guli. Išlipęs apvartė, pažiū
rėjo, užsimetė ant vežimo ir vėl važiuoja, ir 
vėl snaudžia sau. O lapė tuoj atgijo, — ji ty
čiomis buvo negyva apsimetusi, — ir atsisto
jusi ėmė mėtyti šitą žuvį iš vežimo. Kai žmo
gus grįžtelėjo, pamatė lapę jau stačią stovint 
vežime, o žuvies nebėra. Nespėjo ir botagu su
šerti, kai lapė paspruko iš vežimo.

Lapė susirinko žuvį krūvon, nusinešė pa- 
miškėn ir ėda. Beėdant ateina vilkas.

—Ką gi tu čia, kūmutei, dabar ėdi? — klau
sia vilkas.

—Ogi žuveles, — atsako lapė.
—Duok bent kelias ir man.
—Tai tinginys — ar negali pats pasigauti.
—Kaipgi pasigausi ?
—Jkišk uodegą eketėn, palauk, kol bus sun

ki. ir tada trauk — ištrauksi daug žuvies.
Vilkas patikėjo ir įkišo uodegą eketėn. Lau

kia, kada bus sunki — ir įšalo vilko uodega 
eketėj, nebegali ištraukti. Tada lapė lekia rėk
dama per kaimą:

—Vyrai, moterys — vilkas eketėj įšalo!
Subėgo visi mušti vilko. Vienas žmogus bu

vo skerdęs paršą, tai iš greitumo paliko kibi
rą ant kiemo ir kartu su kitais nulėkė vilko 
mušti.

Žmonės vilkui davė davė, kol jis įšalusią 
uodegą nusitraukė ir paspruko.

skleidimas išeivijoje buvo tik
rai vertas ir rimtas darbas, 
nes šios rūšies literatūros 
trūksta mūsų išeivijai. I talką 
atėjo Chicagos Liet. Kat. Spau
dos Klubas, LIETUVIŠKAS 
PASAKAS išleisdamas II lai
dą. Tai bus maloni ir brangi 
dovana ne tik jaunimui, bet ir 
visiems.

Knyga puošniai iliustruota 
dail. A. Vaičaičio. Viršelį pa
darė dail. P. Augius.

Pristatydami mūsų skaity
tojams senus mūsų tautosakos 
lobius ir tuo pačiu pasitikda
mi pačią knygą mūsų laikraš
čio atkarpoje ir atspaudėme 
vieną to rinkinio pasaką.

• Prof. Vaclovo Biržiškos 
“Senųjų lietuvių knygų istori
ja”, spausdinta “Naujienose” 
rengiama spaudai, bus viso 400 
puslapių, išleidžiama dviem to
mais, kiekvienas tomas turės 
maždaug apie 200 puslapių.

• Agr. Bronius Povilaitis, 
žemės ūkio akademijos docen
tas, už mokslinį darbą apie 
piktžoles pasėliuose Montrea- 
lio universiteto Mc Gili univer
sitete gavo magistro laipsnį.
♦ Juozas Kazickas Yale uni- 

. versitete birželio 11 d. gavo 
ekon. daktaro laipsnį.
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4. Būtinumas tvarkyti naujus 
Lietuvos bažnytinius santykius

Per nepriklausomybės kovas 
naujoji Lietuva buvo atstaty
ta tik didelėmis aukomis. Bet 
tai dar nebuvo visa. Reikėjo 
sutvarkyti ir dvasinius jos rei
kalus, kad prisikėlusios tautos 
nepriklausomybė taptų vispu
siška. O čia buvo rūpesčių ir 
painiavos.

Visų trijų Lietuvos vysku
pijų dalys buvo užgrobtos Len
kijos, su kuria nebuvo jokių 
diplomatinių ryšių. Iš Vilniaus 
vyskupijos Lietuvos pusėje li
ko tik 215,000 katalikų su 82 
kunigais. Tą vyskupijos dalį 
administravo iš Vilniaus iš
tremtas kan. J. Kukta. Seinų 
vyskupas turėjo savo valdžio
je 320,000 katalikų su 193 ku
nigais. Didžiausia Nepriklau
somos Lietuvos dalj apėmė is
toriškoji Žemaičių vyskupija, 
kurią valdė vysk. Pr. Karevi
čius. Ji turėjo 1,215,000 katali
kų su 346 bažnyčiom ir 662 
kunigais. Bet ir tos vyskupi
jos viena dalis buvo Lenkijos 
okupuota, o kita — Latvijos 
valstybei atitekusi. Keturios 
parapijos Klaipėdos krašte su 

-$QQU4jątalikų buvo Varmijos 
vyskupo valdžioje. Tart Lietu
vos Bažnyčia apėmė sukapo
tas dalis net keturių skirtingų 
jurisdikcijų. Ji buvo ir be jo
kio vienijančio centro.

Dar karui tebeeinant, Roma 
jau domėjosi iškylančiais nau
jais santykiais Baltijos kraš
tuose ir Rytų Europoje. 1918 
metų balandžio mėnesyje po
piežius Benediktas XV pasky
rė Achiles Ratti (vėliau pop. 
Pijų XI) vizitatorium Lenkijai 
ir Lietuvai. Po metų jis tapo 
jau Lenkijai nuncijum, o Lie
tuvai ir toliau paliko vizita
torium. Roma dėl stokos ob
jektyvių informacijų, buvo ga
na atsargi ir santūri. Juk ge
rai žinoma, kad Lenkijos po
litikai ir generolai, niekinda
mi jų vadinamą “Litwa Ko- 
vvienską,” siekė pirmojo pada
linimo sienų arba 1772 metų 
bendros su Lietuva valstybės. 
Tokiu atveju būtų užtekę ir 
vieno nuncijaus, kaip tai yra 
buvę praeityje apie 250 metų. 
Kad svetimieji dažnai nepa
kankamai supranta lietuvius, 
arba sprendžia apie mus tik iš 
paviršiaus, priklauso tai ir 
nuo lietuvių santūraus būdo. 

I
 Malonus Lietuvi, savo dosnia auka paremk
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Būdami iš prigimties lyriš
kais, lietuviai nesistengia ar 
neįstengia stipriai parodyti tai, 
kas pas juos yra potencijoje. 
Šita mūsų tautos charakterio 
ypatybė gali kiek paaiškinti, 
kodėl svetimieji apie mus vis 
turėdavo klaidingas pažiūras. 
Klydo cariniai rusai, susidūrę 
su lietuvių tautiniu judėjimu 
ir mums raštą gynę, o kitiems 
to nedarę. Dar labiau klydo 
vadinamosios “litvomanijos” 
niekintojai Varšuvoje.
Klaidingas pažiūras į Lietuvą 

atsinešė, ar čia įsigijo, ir pir
mieji Romos vizitatoriai nau
jai Lietuvai. Geriau lietuvius 
suprasti dar sunkino Vilniaus 
klausimas ir, apskritai, visi 
santykiai su lenkais. Čia ypač 
turiu galvoje arkivyskupą An- 
tonio Zechini. Jis ketverius 

Kauno senamiestis. Matoma šv. Trejybės bažnyčia, 
kunigų seminarija ir Kauno metropolito rūmai.

metus buvo vizitatorium, res- 
pektyviai apaštališkuoju dele
gatu Lietuvoje. Atvyko Kau
nan 1921 metų pabaigoje. Tai 
buvo Steigiamojo Seimo lai
kai. Vizitatorius pamatė karo 
ir okupacijų nualintą kraštą, 
suskurdusį anuometinį Kauną. 
Krokuvoje noviciatą ėjęs vie
nuolis vaizdavosi, kaip ne vie
nas lenkas, kad negali būti 
Lietuvos be Lenkijos. O Kau
no gatvėse jis girdėdavo gana 
dažnai kalbant lenkiškai, ru
siškai, žydiškai. Visuomenės 
susiskirstymas į smulkias par
tijas vizitatoriui taip pat ne
darė gero įspūdžio. Nors kata
likai Seime turėjo aiškią di
džiumą, o bažnyčios buvo pil
nos tikinčiųjų.

■Vizitatorius Antonio Zechini 
neapčiuopė lietuvių tautos gy
vojo pulso bei siekimų ir ne
slepiamai reiškė nuomoję, kad 
Nepriklausomoji Lietuva ne

galėsianti savarankiškai gy
venti. Jam buvo skaudu maty
ti, kai du katalikiški kraštai 
tarp savęs nesutinka. Jis buvo 
aiškiai atsistojęs pusėje lenkų, 
kurių istoriją gerai pažino. Ta 
istorija dengdamiesi, lenkai 
Lietuvą skriaudė ir vienos val
stybės siekė. Zechini taip pat 
ragino lietuvius susijungti su 
lenkais, kaip tai buvo senovėje. 
Šališkų savo pažiūrų jis neat
sisakė nei tapęs arkivyskupu 
ir delegatu visoms trims Bal
tijos valstybėms. Tai įvyko po 
Benedikto XV mirties.

Naujojo popiežiaus, Pijaus 
XI, delegatui asmeniškai atro
dė, kad dar nėra pribrendęs 
reikalas steigti atskirą Lietu
vos bažnytinę provinciją. Že
maičių vyskupas Pr. Karevi
čius ir jo generalvikaras vysk. 
J. Skvireckas jau buvo ap
svarstę tą reikalą ir delegatui 
plačiai išdėstę nenormalią pa
dėtį. Prašė jį tuos reikalus pa
dėti Romoje sutvarkyti, ko 
Zechini nesiėmė. Tuo tarpu 
1925 m. vasario 10 d. atsikū
rusios Lenkijos konkordatas 
su Roma buvo sudarytas. Juo 
buvo įsteigtos 5 bažnytinės 
provincijos su 15 vyskupijų. 
Pirmą kartą istorijoje ir Vil
niaus sritis pakilo į arkivys-

Foto V. Augustino

kupiją. Jai dar buvo pridėtos 
Pinsko ir Lomžos vyskupijos. 
Kadangi Vilniaus klausimas 
lietuviams buvo labai jautrus, 
ir aišku, kieno teisybė ir kas 
čia kaltas, tai nors Vilniaus 
sritis tik bažnytiškai buvo pa
tvarkyta, visoje lietuvių visuo
menėje sukėlė didelio nepasi
tenkinimo. Neapsėjo ir be ap
gailėtinų incidentų. Lietuvoje 
tada ir diplomatams atrodė, 
kad nerespektuojami lietuvių 
tautos jausmai ir didinama 
skriaudo, nors Lenkijos kon
kordatas nesprendė politinių 
sienų klausimo ir turėjo nuo
status apie galimą bažnytinių 
provincijų pakeitimą. Visa tai 
sudarė tokią padėtį, kad 1925 
m. gegužės mėn- arkivysk. Ze
chini išvyko Rygon. Vietoje 
Jo paliko sekretorius monsg. 
Aloyzas Faidntti — šviesus ir 
labai apdairus vyras.

Nerimą Lietuvoje dar padi-

Italams skiriamose Mask
vos radijo transliacijose ne 
kartą paminima ir Lietuva. 
Maskva žino, kad Italijos gy
ventojams kaip katalikams y- 
ra labai įdomu, kaip toji ko
munistų garsinama religijos 
laisvė pritaikyta katalikiška
me krašte — Lietuvoje. Bet 
Maskvos propogandistai taip 
akiplėšiškai meluoja, kad jų 
kalba pačius bolševikus suker
ta. Pa v., gegužės 28 d. Mas
kvos radijas išvardino visą eilę 
bažnyčių, kurių Lietuvoje nie
kada nebuvo ir nėra. Praneši
mo redaktoriui, matyti, visai 
nepagalvojo, kad gali būti 
žmonių, kurie jų “žinias” pa
tikrins ir patikslins. Gerai in
formuota italų katalikų spau
da tai ir padarė. Štai keli 
spaudos atsakymai Maskvos 
melagiams, kurie skelbiasi 
tarnaują tiesai.

Maskvos radijas, kaip rašo 
vienas laikraštis, “kreipdama
sis į Italijos katalikus, užbai
gė mintimi, kuri gali būti labai 
guodžianti jam pačiam ir ki
tiems jo likimo draugams. 
“Mylėkite tiesą ir tiesa jus iš
vaduos.” Jis tarsi sakytų vi
siems komunistinio režimo 
vergiją nešantiems: “Mylėkite 
tiesą. Ji padės jums suprasti 
Stalino tarnų visą melą ir ap
gaulę. Per ją jūs įgausite jė
gos ir drąsos priešintis tai bai
siai vergijai. Tiesa jus išlais
vins!’’

Kalbėtojas netiesą pasakė 
kalbėdamas, kad Sovietų Są
jungos konstitucija garantuoja 
religijos laisvę. Ne! Ta konsti
tucija garantuoja laisvę bedie
viškai propagandai Apie reli
gijos laisvę ten nėra kalbos. 
Tikintiesiems leidžiama tik 
“kulto” laisvė. Yra visiems ži
noma, kad Lietuvoje visiems 
kunigams buvo kiekvienam 
asmeniškai įteiktas raštiškas 
pranešimas, jog jiems yra 
draudžiama mokyti vaikus ir 
jaunimą religijos. Religijos 
mokyti kunigams uždrausta 
ir bažnyčioje, ir namuose, ir 
visur kitur. Taigi sovietinė 
konstitucija religijos laisvės 
negarantuoja ir komunistinė 
valdžia jos netoleruoja.

Kalbėtojas teisingąi sako, 
kad Lietuvoje yra bažnyčių, 
kurios yra tikri pasaulinės ar

BALTIMORĖS ŽINIOS
Baisiųjų Birželio įvykių 

minėjimas
šiemet buvo labai plačiai ir 

turiningai paminėtos birželio 
įvykių 11-tos metinės sukaktu
vės.

dino žinia, kad Vilniaus vysk. 
J. Matulevičius, lenkų verčia
mas, atsisakė nuo savo vysku
pijos ir išvyko į Romą. Visuo
menei apraminti Lietuvos vys
kupai išleido ganytojišką laiš
ką, o savo ruožtu kreipėsi į 
Romą, kad Lietuvos Bažnyčios 
reikalai būtų paskubinta tvar
kyti. Vyskupas Pr. Karevičius 
1925 m. spalių 13 d. prašė iš 
Žemaičių vyskupijos padaryti 
dvi diecezijas. Po poros savai
čių A. Panemunėje pas prel. J. 
Staugaitį susirinko vysk. A. 
Karosas, vysk. J. Skvireckas, 
kan. J. Kukta ir monsg. A. 
Faidutti. Jo šio posėdžio tuo
jau buvo pasiųstas Romai raš
tas (Karoso, Karevičiaus ir 
Kuktos), kuriame buvo prašo
ma sudaryti bažnytinę Lietu
vos provinciją ir naujai per
tvarkyti vyskupijų ribas. Raš
tas buvo išsiųstas 1925 m. lap
kričio 2 d. Tuo gi metu Romo
je ,iau gyveno, arkivyskupo ti
tulą gavęs, marijonų generolas 
Jurgis Matulevičius. Jis buvo 
tiesiog Dievo Apvaizdos siųs
tas painiems Lietuvos Bažny
čios klausimams rišti.

MASKVOS SKELBIAMA “TIESA” Bažnyčia ir pasaulis
chitektūros šedevrai. Tačiau 
yra tiesa, kad jos visos yra pa
statytos nekomunistinio reži
mo laikais. Nuo to laiko, kai 
Lietuva pateko Maskvos ko
munistų valdžion, nebuvo leis
ta Lietuvoje ne tik pastatyti 
nors vieną naują bažnyčią, bet 
neleista statyti ar atstatyti 
net karo sugriautų.

Bažnyčios, kurių nėra
Kalbėtojas, norėdamas- būti 

“tikslus”, vardais mini eilę 
“bazilikų”. Tačiau tokių jo mi
nimų bazilikų Lietuvoje nie
kad nebuvo ir dabar nėra. Ne
buvo ir nėra ir jo minimos 
“Jėzaus širdies katedros”. Tai 
aiškiai rodo, kad kalba buvo 
skirta kitus apgauti.

Kalbėtojas mini Kaune baž
nyčią, kurios remontui komu
nistų valdžia paskyrusi 50.000 
rublių. Atsimenat, kiek dabar 
Lietuvoje rusiškas rublis yra 
vertas, 50,000 yra visai men
kas dalykas. Be to, “Stalino 
prospekto kampe” (buv. Lais
vei ai.) jokios bažnyčios nėra. 
Jeigu kalbėtojas turėjo galvo
je to pat vardo aikštėje esan
čią bažnyčią, tai po karo ji li
ko pilnoje tvarkoje. Komunis
tų valdžia iš katalikų ją yra 
atėmusi.

Katalikų drąsa ir ištvermė
Minimi Vilniaus “Aušros 

Vartai.” Ten jau nuo seniau
sių laikų neleidžiamas jokis 
susisiekimas: ten gali praeiti 
tik pėsti, nusiėmę kepures. Tos 
tradicijos visais laikais laikėsi 
ne vien katalikai, bet ir kita
tikiai, net ir nekrikščionys. 
Ten esąs Dievo Motinos pa
veikslas visų buvo gerbiamas. 
Okupavę Lietuvą 1940 m., Ru
sijos komunistai norėjo aną 
tradiciją panaikinti. Tačiau ti
kinčiųjų reakcija buvo tokia 
stipri, kad komunistų pasikė
sinimas nuėjo niekais. Jeigu 
ana tradicija dar ir dabar bū
tų saugojama, kaip sako kal
bėtojas, tai liudytų ne komu
nistų palankumą Švenč. Dievo 
Motinai, o tik katalikų drąsą 
ir ištvermę ginti ne vien tikė
jimą, bet ir šventų vietų gar
bę.

Kur vyskupai?...
Tiesa, kad Lietuvoje yra ke

turios diecezijos ir dvi arkidie- 
cezijos, tačiau reikia netekti

šeštadienį, birželio 16 dieną, 
Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje lietuviai, estai ir latviai 
surengė bendrą minėjimą. Bu
vo daug aukštųjų pareigūnų 
iš miesto ir valstijos. Buvo ir 
Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas Rajeckas. Pasakyta daug 
reikšmingų kalbų ir priimta re
zoliucijų. Dalyvavo labai daug 
lietuvių, estų ir latvių visuo
menės, daugiausia tremtinių.

Minėjimo proga visos tauty
bės dar davė meninės progra
mos: lietuviai tautinių šokių, 
estai muzikos ir solo, latviai 
dainų. Buvo išstatytos USA ir 
lietuvių, estų bei latvių tauti
nės vėliavos. Minėjimui vado
vavo Lietuvių Draugijų Tary
bos pirmininkas A. Miceika.

Sekmadienį, birželio 17 die
ną, šv. Alfonso parapijos baž
nyčioje buvo atlaikytos iškil
mingos mišios už išnaikintus ir 
tebenaikinamus pabaltiečius. 
Kun. Petras Patlaba pasakė 
pritaikintą turiningą ir jautrų 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
daug žmonių.

Tą pačią dieną lietuviškasis 
radio dar transliavo dienos 
nuotaikai pritaikntą programą. 
Ją parengė vietos ateitininkų 
kuopa. Programa buvo labai 
gražiai sudaryta ir pavyzdin
gai atlikta. Ateitininkai labai 
papildė vakarykščią minėjimą. 

visokio savigarbos jausmo, 
kad galėtum tvirtinti, jog 
“vyskupai ir arkivyskupai vei
kia visai laisvai ir valdžia jų 
veikimui nedaro jokių kliū
čių.” Vos tik užėmę antru kar
tu Lietuvą, rusai komunistai 
suėmė ir ištrėmė Arkivysk. 
Mečislovą Reinį, vysk. Teofi
lių Matulionį, vysk. Vincentą 
Borisevičių ir vysk. Pranciškų 
Ramanauską. Net pačioje Lie
tuvoje ne visi yra vienos nuo
monės, ar vysk. Kazimieras 
Paltarokas yra dar Lietuvoje, 
ar jis jau komunistų rankose. 
Ką yra padarę komunistai su 
suimtais vyskupais, net Lietu
voje tikintieji nežino. Iš kitų 
šaltinių einančiomis žiniomis 
galima tikėti, kad vysk. T. Ma
tulionis ir vysk. V. Borisevi- 
čius buvo tuoj komunistų nu
žudyti. Jeigu kuris dar yra gy
vas, tie kenčia Rusijos vergų 
stovyklose.

Kunigai išvaryti iš namų
Kauno, Vilniaus ir Vilkaviš

kio kunigų seminarijų pasta
tus komunistai iš katalikų atė
mė, vos tik rusams okupavus 
Lietuvą, ir jų iki šiol nebegrą- 
žino.

Kad iš kunigų viskas atimta, 
tai patvirtina ir pats kalbėto
jas. Jie išvaryti ir iš kleboni
jų. Pats kalbėtojas pripažįsta, 
kad jie gyvena iš “tikinčiųjų 
aukų.” Lietuvoje net “stacha- 
noviečiai” vos užsidirba skur
džiam pragyvenimui. Tad gali
ma suprasti, kiek gausi gali 
būti jų auka. Tačiau aišku, 
kad tikintieji su geru kunigu 
dalinasi paskutiniu kąsniu: 
skursta ir vargsta abu kartu.

Kalbėtojas skelbia neva 
vysk. Stankevičiaus jam įduo
tą laišką. Lietuvoje nebuvo ir 
nėra ne tik jo pavadintų ba
zilikų ir katedros, bet nebuvo 
ir dabar nėra “vysk. Stanke-' 
vičiaus.” Jeigu kalbėtojas bū
tų jį matęs, kaip giriasi, ir bū
tų gavęs iš jo laišką, tai žino
tų ir kas yra tas jo minimas 
Stankevičius. Reikia manyti, 
kad jis skaitė ne Stankevičiaus 
laišką, o savo fantazijos kūri
nį.

Štai tikra tiesa!
Ragindamas kitus mylėti 

tiesą ir tikėtis jos pergalės, 
kalbėtojas per kelias minutes 
spėjo prikalbėti daug visokių 
nesąmonių. O tiesa dabartinėj 
Lietuvoje yra tokia:

Lietuvos katalikų vyskupus 
rusai suėmė ir ištrėmė. Iki da
bar ištrėmė ar nužudė dides
nę dalį Lietuvoje rastų kata
likų kunigų. Iš katalikų atėmė 
visas seminarijas, visas jų tu
rėtas mokyklas, visose kitose 
mokyklose uždraustas religijos 
mokymas ir persekiojamas bet 
kokis jos pasireiškimas... Už
darytos ir uždraustos visos ka
talikiškos organizacijos, net so- 
dalicijos ir brolijos. Jų turtas 
atimtas. Mokyklų mokiniams, 
kareiviams, valstybės tarnau
tojams ir fabrikų bei kolchozų 
darbininkams visokiais būdais, 
net grasinimais ir persekioji
mais kliudoma lankyti bažny
čias. Jeigu dar likusios neat
imtos bažnyčios yra lankomos, 
tai tas faktas liudija tik to 
krašto tikinčiųjų tikėjimo gi
lumą ir drąsą jį viešai išpažin
ti, o ne Maskvos prielankumą 
religijai. Tai reiškia .kad Lie
tuvoje komunistų režimas ne- " 
turi tiek agentų, kad pajėgtų 
visus sušnipinėti ir atgrasintų 
nuo religijos išpažinimo... Nuo 
rusų okupacijos pradžios iki 
dabar Lietuvoje komunistai 
neleido katalikams išsispaus
dinti jokio katalikiško leidinio: 
net maldaknygės ar katekiz
mo. Iš anksčiau užsilikusių 
leidinių, kas tik pakliuvo į ko
munistų rankas, viskas buvo 
sunaikinta.

• Šv. Tėvas Berlyno vysku
pu paskyrė vysk. W. Weskam- 
mą, kuris iki šiol buvo Pader- 
borno diocezijos augziliaras. 
Prieš jį Berlyno katalikams 
vadovavo kard. von Preysing, 
miręs pernai rudenį.

• “Chicago Herald-Ameri- 
can” laikraštis birželio 17 die
nos laidoje įsidėjo St. Piežos 
aprašymą ir dvi misionieriaus 
tėvo J. Bružiko, S. J. fotogra
fijas. Vieną iš bolševikų kalė
jimo ,kada tėvas Bružikas bu
vo kalinamas Lietuvoje, kita 
dabartinė jo fotografija, lais
voje Amerikoje.

• “Petrus Blatt,” Berlyno 
vyskupijos laikraštis, skelbia, 
kad beveik pusė už geležinės 
uždangos esančių vyskupų yra 
bolševikų nužudyti, ištremti ar 
kalinami. Iš sovietų užimtų 
kraštų, turinčių 65 milijonus 
katalikų, 55 vyskupai yra šiuo 
metu kalinami sovietų kalėji
muose. Sovietų Sąjungoje, Lie
tuvoje, Rumunijoje ir Šiaurės 
Korėjoje visi katalikų vysku
pai suimti ar deportuoti. Yra 
kalinami Albanijos 4 vysk., 
Čekoslovakijos 5, Jugoslavijos 
5, Latvijos 3, Lietuvos 5, Len
kijos 7, Rumunijos 10, Sov. 
Sąjungos 12 ir Vengrijos 2.

• Belgrado liaudies teisme 
vėl buvo kaltinami 2 kunigai 
ir 16 klierikų. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo to miesto semina
rijos vicerektorius ir dvasios 
tėvas. Jugoslavijoje dar nepa
sibaigė katalikų persekiojimai.

• Richmondo vyskupijoj gy
venanti negrė Lydi ja Nicholas 
už nuopelnus jaunimo auklėji
me apdovanota popiežiaus or
dinu “Pro Ecclešia et Pontifi- 
ce.” Ji yra 75 metų amžiaus.

• Nevv Yorko Metropolitano 
meno muziejuje išstatytas 
naujas Leonardo da Vinci ški
cas, darytas projektuojant gar
sųjį paveikią “Marija su Kūdi
kėliu Jėzumi ir šv. Ona.” Šitą 
apybraižą minėtas muziejus 
pirko už 22,500 dolerių.

• Myron C. Taylor, buvęs 
prezidento H. Trumano asme
ninis atstovas prie šv. Sosto, 
buvo priimtas popiežiaus spe
cialioje audiencijoje. Pokalbis, 
užtruko virš valandos, bet ne
žinoma, apie ką kalbėta.

• Anglijos protestantai nu
siskundžia, kad jų eilės retė
jančios, o katalikų skaičius žy
miai augąs. Juos nemažai ste
bina katalikų bažnyčias gau
siai lankąs jaunimas. Kai ku
rie protestantų atstovai mano, 
jog jų pačių fanatiškas elge
sys su kitų tikybų žmonėmis 
pakenkęs protestantizmui.

• Prancūzijos vyskupai iš
leido tikintiesiems laiškus, ra
gindami dalyvauti rinkimuose 
ir balsuoti už tuos’ kandida
tus, kurie atrodo pajėgūs “pa
stoti kelią totalitarinio mate
rializmo grėsmei.” Savo gany
tojiškuose laiškuose tos šalies 
vyskupai nemini jokios politi
nės partijos.

• Libano parlamentas krikš
čionims ir žydams, gyvenan
tiems toje valstybėje, suteikė 
pilnas piliečių teises nuosavy
bės, paveldėjimo, moterystės, 
jsūninimo ir kitose srityse. Iki 
šiol jas turėjo tik mahometo
nų tikybos išpažintojai.

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Acstadirniais nuo 2 iki R-tai
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JEI VYRAS NEIŠVEŽTAS...
Baisusis birželis telefonisto atsiminimuose

Protesto demonstracija
Gausiai dalyvaujant pabaltiečiams ir j y svečiams, kalbėjo 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatai ir JAV senatoriai
Birželio 16-oji, New Yor

ko valstybės gub. Thomas E. 
Dewey paskelbta Pabaltijo 
Valstybių Diena, praėjo dide
lio susikaupimo ir politinės de
monstracijos ženkle. Carnegie 
Hali, kurioje pabaltiečiai jau 
nekartą Nevv Yorko rinktinei 
publikai yra rodę savo tautinį 
meną, šįkart buvo jų politinio 
susitikimo vieta. Didžiojo Nevv 
Yorko jungtinio lietuvių, latvių 
ir estų komiteto ruoštasis mi
nėjimas beveik iki paskutinės 
vietos pripildė šią vieną di
džiausių Nevv Yorko salių.

Uždangai pakilus, scenoje 
jau buvo “sustojęs jūngtinis lie
tuvių, latvių ir estų choras. 
Moterys buvo pasipuošusios 
tautiškais drabužiais. Prieš 
chorą susėdo iškilmių rengi
mo jungtinis komitetas Pa
baltijo diplomatais. Scenos 
priešakyje iš kairės ir dešinės, 
tarp JAV vėliavų, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautinės vė
liavos.

Šen. Herbert H. Lehman

Prieš pradėdamas savo politi
nę kalbą, jis pasidžiaugė, tu
rėjęs progos prieš programos 
pradžią pamatyti tiek daug be- 
sirenkaničos gražios publikos. 
Savo kalboje jis peržvelgė po
litinių ir karinių įvykių eigą 
Europoje tuo metu, kai pasau
lis, užimtas jais, per menkai 
atkreipė dėmesį į Pabaltijo 
valstybių okupavimą. Konsta
tavęs, kad JAV, nors ir labai 
Sovietų spaudžiamos, niekados 
nepripažino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Rusiją, jis pareiškė:

“Aš daug ko girdėjau apie 
žiaurumus anapus . geležinės 
uždangos. Geležinė uždanga 
gali būti užsklęsta, kaip ji no
ri ,bet ji negali nuslėpti tų 
žiaurumų ir teroro, koks da
bar vyksta Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje ir visame Sovietų 
pavergtame pasaulyje. Sovie
tų ir jų satelitų režimas nusi
kalsta prieš žmoniškumą. Bet 
tautžudystė (genocidas) nega
li praeiti nenubausta. Šis 
kraštas (JAV) turi ratifikuoti 
genocido paktą. Mes užsienį 
turime užtikrinti, jog prieš 
tautų žudikus, bus imtasi 
sankcijų ir jie bus atitinkamai 
nubausti.”

Toliaus senatorius prisimi
nė, kad jis buvo pirmasis A- 
merikoje 1941 m. birželio 15 
d. paskelbęs Pabaltijos Valsty
bių Diena. Tada jis buvo Nevv 
Yorko gubernatorius. Kaip 
UNRRA vyriausias direkto
rius, jis yra lankęsis Vokieti
joje ir matęs tremtinių gyve
nimo sąlygas, 
remti įstatymą, 
narna prailginti 
žiavimą į JAV.

Iš Washingtono specialiai į 
Carnegie Hali atvykęs DP ko- 
misionierius Edward O’Connor 
savo kalboje pabrėžė, kad 
Kremliaus valdovai ir jų ben
dradarbiai yra kalti už tą di
džiulį nusikaltimų prieš 
žmoniškumą sąrašą, ir ateis 
diena, kada jie bus pašaukti 
prieš pasaulio teismą. Peržvel
gęs Sovietų naudojamus pro
pagandos metodus apmulkinti 
laisvąjį pasaulį ir nuslėpti tik
rovės žiaurumus jų okupuoto
se šalyse, jis, kaip DP komisi
jos narys, sustojo ties tremti
nių problema. Jis pareiškė, 
kad priimtojo DP įstatymo dė
ka 59,000 pabaltiečių, pabėgu
sių nuo bolševikų teroro iš sa
vo tėvynės;
JAV.

Paskutinis 
buvo Maine
Brevster, kalbėjęs ilgiausiai ir 
smarkiai kritikavęs JAV vy
riausybės pasyvumą, prilei- 
džiant prie įvykių Pabaltijyje 
ir kituose, dabar jau už gele
žinės uždangos esančiuose, 
kraštuose. Jis pareiškė, jog 
neužtenka JAV vyriausybei

Kas ten sabotuoja?
1941 m. ankstybą pavasarį 

viename paštininkų susirinki
me buvo reikalaujama iš sky
rių vedėjų, kad pasisakytų, ar 
sklandžiai eina darbas. Aš pa
sakiau, kad telefonų stotyje 
darbas ima šlubuoti, nes pri
sidėjo naujų telefonų, o tris 
geriausias telefonistes perkėlė 
į Vilnių. J jų vietą priimta trys 
naujos.

Kitą rytą pašto viršininkas, 
didelis komunistų rėksnys ir 
pataikūnas, pasišaukė mane.

—Kas ten telefonų stotyje 
negero? — klausė jis. — Kas 
sabotuoja? Mūsų socialistinė 
tėvynė to nepakęs. Pranešk 
man ir jos turės reikalo su 
NKVD!

—Vakar susirinkime aiškiai 
pasakiau, kad naujos, tik atė
jusios, negali gerai darbo at
likti. Telefonistė darbinga bū
na tik po dviejų metų. O mū
sų stotyje dar prisidėjo 200 
naujų telefonų. Naujos telefo- 
nininkės...

—Apie naujas telefonininkes 
prašau nekalbėti! Jos yra kom
partijos rekomenduotos kaip 
geros darbininkės. O kas ten 
pas jus darosi, pažiūrėsime!

Po poros dienų NKVD iš
kvietė visas telefonininkes pa
eiliui pasikalbėti. Ką kalbėjo, 
katrą įbaugino ir prikalbėjo 
šnipinėti — nesužinojau. Jos

nors nenuslepiame. Juostelę 
tuoj pasigrobdavo, kad kas ne
bandytų iššifruoti, kas ten bu
vo surašyta.

Jis pažadėjo 
kuriuo keti- 

tremtinių įva-

kartas nuo karto pakartoti sa
vo nusistatymą, kad nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių anek
sijos, bet reikia ir konkrečių 
darbų, ir tai skubių, kad ta 
uždanga pakiltų ir nuslinktų 
tenai, iš kur atėjusi. Pažodžiui 
jis pasakė: “Aš gėdinuosi, kad 
JAV dar neratifikavo genoci
do pakto, bet aš, dabar būda
mas užsienių reikalų komite
te (vietoje mirusio senatoriaus 
A. Vandenberg), viską dary
siu, kad jis būtų ratifikuo
tas.”

Visos- kalbos buvo sutiktos -.buvo tiek garbingos, kad ma- 
ilgais plojimais, o ypač karš
tai senatorius Oven Brevvster. 
Po pertraukos, dėl ilgai užtru
kusių kalbų meninė programa 
išėjo sutrumpinta. Latvių če
kistas Ingus Naruns, estų 
smuikininkė Carmen Berend- 
sen, akompanuojant A. Berz- 
kalniui, atliko po porą daly
kų. Polyna Stoska, akompa
nuojant C. VVerdelmanui, su
dainavo tris lietuvių dainas. 
Vietoje paskirų chorų jungti
nis pabaigai padainavo “Ame
rica, the beautiful.”

Nors jau buvo po dvylik
tos (programa prasidėjo 8,30 
vai.), pabaltiečiai su savo sve
čiais skirstėsi namo, jausda
miesi atlikę, nors ir kuklia 
forma, savo pareigą Sibiro ir 
Altajaus šaltyje ir tėvynėse 
vargstantiems savo broliams. 
Minėjimo programą į magneti
nes juostas įrašė “Voice of A- 
merica”, “Free Europe” ir J. 
Ginkus. J. Mekas ir D. šulai- 
tis minėjimą įsuko į filmą.

“Jei vyras neišvežtas, tegu 
ateina”

Gyvenome miesto kvartale, 
kur buvo mažas judėjimas. 
Apie bolševikų vežimus nieko 
nesužinojome. Rytmetyje pa
skambino telefonas. Atsiliepė 
žmona. Pašto komisaras, ru
sas, pasakė žmonai:

—Jei vyras neišvežtas, tegu 
ateina į darbą.

Ką tas reiškia — “neišvež
tas.” Tačiau klausti neišdrį
sau, nes sovietai už įdomavi- 
masi baudžia.

Išbėgęs į gatvę, nebegalėjau 
pažinti miesto. Gatvėmis dun
dėjo NKVD sunkvežimiai ir 
vežė žmones. Ir pašte vieną 
telegrafistę išvežė tiesiai iš 
darbo. Ji buvo jauna mergai
tė, neturtingos šeimos. Trūko 
ir kitos darbo draugės, ir dar 
vieno iš pašto skyriaus.

bus; .kas

—sn-

nęs neišdavė. Medžiagos mano 
nelojalumui Sovietų valdžiai 
jos turėjo pakankamai. Kas 
rytą rasdavau “Liaudies pa
galbos” pareiškimo blankus, ir 
juos neužpildys nubrukdavau i 
šalį. Be to. joms girdint, me
chanikui patariau atliekamų 
aparatų nesiųsti į Rusiją, kaip 
buvo liepta, o palikti stotyje; 
gal mums prireiks.

dar-

Karininkai telgerafo 
skyriuje

Norėjau pasitraukti iš 
bo. Prašiau gydytojų komisi
jos, kad dėl silpnos sveikatos 
paleistų. Nepaleido. Pasikeitus 
pašto viršininkams, paprašiau, 
kad mane paskirtų į telegrafą.

Normaliose sąlygose šis dar
bas — vienas malonumas. Bet 
tada buvo visai priešingai.

Prie aerodromo buvo įreng
tos mateorologijos stotys. Kas 
dvi valandos net po keliolika 
telegramų siųsdavo vienu me
tu kitoms
reikalavo, kad viskas būtų pa
siųsta per dvi minutes. Tai bu
vo neįmanoma. Kartais tik ki
tą telegrafo stotį šaukdami su- 
gaišdavome daugiau laiko.

Artėjo birželio 13 d. NKVD 
atsiuntė savo pareigūną į te
legrafo stotį. Šis, prikišęs no
sį, stebėjo, ar mes nepakeičia
me šifruotų telegramų, ar ko

ka
su 
at- 
vy-

sargą” — sovietų 
Jis turėjo ryšj 

ir Gomeliu. Tuoj 
ir Charitonov, 

telefono - telegrafo

stotims. Bolševikai

Programą pradėjo jungtinio 
komiteto pirmininkas H. Liel- 
nors, tardamas trumpą žodį ir 
pakviesdamas programai vesti 
Juozą Boley. Tuojau pat jung
tinis choras sugiedojo JAV 
himną. Pirmasis iš Pabaltijo 
diplomatų kalbėjo Lietuvos 
generalinis konsulas J. Bud
rys, atstovaudamas min. P. 
Žadeikį iš Washingtono. Kons. 
J. Budrys, kaip ir vėliau po 
to kalbėjęs Latvijos ministeris 
iš Washingtono J. Feldmanis 
ir Estijos generalinis konsulas 
J. Kaiv, savo kalboje angliškai 
priminė tas liūdnąsias dienas, 
kai 1941 m. Lietuva, Latvija 
ir Estija neteko apie 200,000 
savo gyventojų. Savo kalbose 
visi jie konstatavo, kad So
vietų Rusijos tada pradėtosios 
deportacijos ir dabar toliau 
vykdomos, stengiantis visiškai 
išnaikinti Pabaltijo^ tautas. 
Po kiekvieno diplomato kalbos 
tautybių chorai giedojo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos tautos 
himnus.

Iš kviestinių svečių pirma
sis kalba New Yorko senato
rius Herbert H. Lehmaa.

—Už komunizmą atstatydin
tam iš pareigų prancūzų ato
minės energijos specialistui F. 
Joliot—Curie anglai atsisa
kė duoti įvažiavimo vizą. Cu
rie norėjo dalyvauti anglų ko
munistų “Taikos Komiteto” 
suvažiavime.

Pirmosios bombos
Birželio 21 d. visur pradėjo 

siūti karininkai. I telegrafą at
nešė keletu šimfų. telegramų, į 
įvairias Rusljcš vletas.^Jis vi
sos šaukė kareivius iš atosto
gų. Nerimu dūzgėjo telegrafų 
vielos, ir mes tylūs, susimąstę 
ten budėjome. Kas 
bus?

Birželio 22 d. apie 5 vai. 
smarkūs sprogimas mus be
veik išmetė iš lovos. . Prišokę 
prie ląpgų. pąjaatėnv- viršum 
aerodromo didelius dūmų de
besis. Upės vaga nuniro vokie
čių lėktuvai. Supratome—pra
sidėjo karas. įjungę radiją, iš
girdome, kaip vokiečiai skaito 
įteiktos Sovietams notos turi
nį.

Neramūs klausėm sovietų 
karių, kas čia taip sprogo. Ir 
šie atsakė: “Paprasti armijos 
manevrai.”

Tarnyboje radau telegrafe 
“angelą 
rininką. 
Minsku 
skubėjo 
riausias
viršininkas Lietuvai. Jis nepa
sitikėjo lietuviais technikais — 
pats ėmėsi laidų perjungimo 
priežiūros. Čia pat netoli buvo 
Sovietų karo vadovybės vy
riausia butinė Lietuvai. Todėl 
ir sėdėjo šis didelis tūzas mū
sų telegrafo stotyje. Tačiau ir 
tas negelbėjo. Tą pačią dieną 
prieš piet mūsų telegrafo ry
šys su Kaunu nutrūko ir nebe- 
susitvarkė, kol atėjo vokiečių 
kariuomenė.

Birželio 23 d. 12 vai. iš Kau
no radiofono buvo paskeltbas 
nepriklausomos Lietuvos mini
sterių kabinetas ir sugiedotas 
Tautos himnas. Kiek buvo 
džiaugsmo, sunku apsakyti.

rado prieglobsti
X

svečių kalbėtojų 
senatorius Owen

Minėjimo dalyviai didžiojoje Carnegie Hali salėje Foto D. Šulaičio

ir mūsų telefoninkė.
Artilerija vis smarkiau ir 

smarkiau griaudė. Kartais pa
sigirsdavo tolimi kulkosvy
džiai. Žmonės, areštų įbaugin
ti, nežinojo, ką daryli. Vaka
re susirinkdavo į' būrį, kad 
būtų jaukiau neramioj nak
tyje. Ir mūsų kiemelis buvo 
pilnas. Nemiegojom. Klausė
mės, kaip tolimoje mauroja 
tankai ir dunda, dunda. Stai
ga iš ten trenkė artilerija. 
Sviediniai nušvilpė per mies
tą. Niekas neatsiliepė, nes vi
si ruskeliai jau buvo pabėgę. 
Pirmą valandą paskambino 
mums budinti telefoninkė, kad 
Respublikos gatvėje jau vokie
čių kariuomenė.

Apsidžiaugėme, nes tikėjo
me ramesnio gyvenimoo ir vy- 
limės, kad mūsų Vyriausybės 
niekas nevaržys. Ir niekas ta
da negalvojom, kad dar dideli 
okupacijų ir vargo metai mū
sų laukia po naciais, o paskui 
ateis raudonoji pabaisa.

J. Sk.
t

Minėjo birželio tragediją
PUTSBURGH, PA.

Verkėm ir bučiavomės. Vieno 
mūsų laiškininko sūnus, pus
bernis, su ta naujiena išbėgo 
į gatvę, kur jį tuoj nučiupo 
komunistai ir nežinia kur išga
beno.

Birželio 24 d. mūsų telefono 
centrinėje nuo didelio darbo 
apalpo vyresnioji telefoninkė. 
Tuoj atvažiavo NKVD ir išsi
vežė į kalėjimą.

Susišaudė patys
Birželio 25 d. vakarop vėl 

puolė vokiečių lėktuvai. Tuo 
pačiu metu partizanai apšau
dė NKVD būstinę. Rytmetyje 
prie tos būstinės pastebėjau 
keturius nušautus milicinin
kus. Vėliau paaiškėjo, kad jie 
susiginčijo ir susišaudė nesu
tardami, kaip reikia evakuotis 
iš miesto.

Tą pačią dieną partizanai 
įsilaužė į kalėjimą ir išleido 
visus kalinius. Jų tarpe buvo

Birželio 17 d. Pittsburgho lie
tuviai minėjo lietuvių tautos 
genocido 10 m. sukaktį. Mi
nėjimas prasidėjo iškilmingo
mis šv. mišiomis šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, šv. 
mišias laikė parapijos kleb. 
kun. Magnus Kazėnas. Asis
tavo kun. B. Ramanauskas 
ir kun. V. Karayeckas.’. Pa
mokslą pasakė komunistų ka
lėjimo kankinys — kun. Alfa 
Sušinskas. Po pamaldų įvyko 
demonstracija didžiąja South 
Side Carson gatve. Žiūrovams 
ypatingą įspūdį darė keliolika 
taikliais šūkiais papuoštų pla
katų, nukreiptų prieš komu
nizmą ir Kremlių. Eisenoje 
dalyvavo senosios ir naujosios 
kartos lietuviai. Matėsi net ir 
svetimtaučių, kurie, jų pačių 
teigimu, dalyvavo demonstra
cijoje, norėdami parodyti savo 
antikomunistinį nusistatymą 
ir užuojautą Lietuvai.

Iškilmingą minėjimo aktą 
Lietuvių Piliečių svetainėje a- 
tidarė Tremtinių Draugijos 
pirm. J. Virbalis. I prezidiu
mą buvo pakviesta: ALT pir
mininkas A. Paleckis, ALT 
sekret. St. Bakanas, Prof. K. 
Pakštas, kun. A. Sušinskas ir 
komunistų kalėjime sėdėjęs 
kun. J. čekavičius. Pastarasis 
minėjime pasakė ir svarbiau
sią kalbą, ir papasakojo įspū
džių iš savo buvimo komunis
tiniame kalėjime. Prof. K. 
Pakštas ragino visus lietuvius 
į vienybę ir bendrą darbą. 
Kalbos pabaigoje profesorius 
paskaitė tik ką iš Lietuvos 
gautą partizanų eilėraštį.
Pittsburgho dienraštis “Pitts- 

burgh Post - Gazette” įdėjo 
demonstracijos nuotrauką su 
prierašu, kad pirmos bolševi
kų okupacijos metu į Sibirą 
išvežta 50.000 lietuvių.

Minėjimą suruošė ALT pa
vesta Lietuvių Tremtinių 
draugija.

Amerikos valdžios įstai
goms ta proga pasiųsta ir mi
nėjime priimta rezoliucija 
(paruošta prof. A. N. Taru- 
lio), kurioje JAV vyriausybė 
prašoma remti lietuvių tautos 
laisvės kovą ir smerkiama 
Rusijos grobuoniška politika.

Atitinkamai sukaktį pami
nėjo ir Lietuvių Katalikų radi
jo pusvalandis. Antikomunis
tinę kalbą pasakė kun. A. Su
šinskas, raginęs visus Pitts- 
buigho lietuvius aktyviau įsi
jungti į Lietuvos vadavimo 
darbą. Tautinė muzika gra
žiai papildė programą.

Minėjime pravesta rinkliava 
Tautos Fondui. Surinkta a-

pie 120 doL kurie bus per
duoti ALT Pittsburgho sk’.

Radijo vaidinimas
Liepos 1 d. per Lietuvių Ka

talikų radijo pusvalandį bus 
transliuojamas vaidin imas 
“Miškas ūžia, verkia, gau
džia”.

Prof. K. Pakštas
birželio 18 d. padarė praneši
mą apie Vidurio Europos rei
kalus.

Ir vėl du piknikai. Liepos 4. 
seserys pranciškietės ruošia 
tradicinę lietuvių dieną savo 
vienuolyno sode Mt. Provi
dence kalnelyje, netoli Castle 
Shannon.

Antrąjį pikniką ruošia ir 
Bridgevillės lietuvių šv. Anta
no parapija. Jis įvyks liepos 1 
d. Millers Run Road vietoje.

Kun. J. čekavičius, kuris 
šiuo metu gyvena Nevv Yorko 
valstybėje, sekmadienį viešėjo 
Pittsburghe. Jis yra atsive
žęs savo kalinimo bylą, kurią 
jis spėjo išsinešti bėgdamas iš 
kalėjimo, prasidėjus vokiečių- 
rusų karui. Ta byla yra nepa
prastai svarbus dokumentas, 
atskleidžiąs dalį faktų iš ko
munistinių kalėjimų gyveni
mo.

Gražus artimo meilės pa
vyzdys. V. Količienė yra ne
tik viena iš veikliausių Pitts
burgho lietuvių veikėjų, bet ir 
didžiai taurios širdies moteris. 
Savo veiklą ji daugiausiai nu
kreipusi į šalpą, kurioje ji turi 
didelių nuopelnų. BALFo stei- 
gimosi ir pirmųjų žingsnių 
metu V. Količienė buvo BAL
Fo direktorė. Neseniai ji vėl 
lietuvius sujaudino iškeldama 
šaunius pietus trims Šv. Pran
ciškaus mergaičių gimnazijos 
abiturientėms našlaitėms (at
vykusioms iš tremties), kad 
jos taip svarbią dieną nesi
jaustų visų užmirštos tik dėl
to. kad neturi savo brangių 
tėvelių. J. Virpša

Lietuvių diena
seselių pranciškiečių sodyboje 
šiemet ruošiama liepos 4 d. Vi
si apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvauti. įėjimas veltui, o 
kiekvienas ga.čs dalyvauti 
daugelyje laimėjimų. Tą dieną 
6,45 vai. bus atlaikytos šv. 
mišios už visus vienuolyno ge
radarius bei rėmėjus. Pirmą 
valandą ruošiami LIETUVIU 
DIENOS dalyviams pietūs. 
Penktą vai. vakare prasidės 
šokiai, žaidimai, įvairūs laimė
jimai. Programai vadovaus 
adv. Ed. Schultz. Atvykusius 
gatvekanais į kalną užveš 
specialus automobiliai.

Visus maloniai kviečiama 
atsilankyti.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
VORCESTER, MASS.

PHIL ADELPHI A, P A. KAS KĄ VEIKIA CICERO

• Birželio 16 d. Chicagos 
lietuviai Dariaus Girėno svetai
nėje aukojo kraują sužeis
tiems kariams Korėjoje. Už
sirašiusių duoti kraujo buvo 
105 žmonės, bet atėjo daug ir 
neįsiregistravusių.

• 36-ji Liet. Vyčių kuopa iš 
Chicagos, Detroite suruoštose 
kėgliavimo varžybose laimėjo 
pirmąją vietą. Pereinamąją 
taurę kun. Boreišis įteikė ko
mandos kapitonui Al. Širvins- 
kui.

• Lietuvių Prof. Draugijos 
metiniame suvažiavime vasa
rio 17 d. Cicero, III. buvo nu
tarta steigti Lituanistikos Ins
titutą JAV. Dr. P. Jonikas, 
dr. D. Krivickas ir dr. V. Vi
liamas paskirti Lituanistikos 
Institutą organizuoti. Jo tiks
las tirti lietuvių kalbą, litera
tūrą, tautotyrą, Lietuvos isto
riją, geografiją ir kt.

• Robertas Novickis, 9 me
tų, šv. Bazilijaus parapijos sa
lėje, Chicagoje davė pirmą pia
no rečitalį.

• Kun. A. Sabaliauskas, Ve-

Mokslo metų pabaigtuvės

Birželio 17 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje buvo mokslo 
metų graži užbaiga. Parapijos 
mokyklos auklėtiniai gražia 
lietuvių kalba padeklamavo se
selių kazimieriečių išmokytų 
eilėraščių, pademonstravo jų 
pačių surežisuotų šokių bei žai
dimų ir suvaidino muzikos, 
dainų ir žaidimų montažą “Kas 
čia barškina?” (tiksliau būtų 
buvę — “Kas čia beldžiasi?”). 
Jungtinis moksleivių choras 
sudainavo moksleivių maršą. 
L. Jakubauskas baigusiųjų mo
kyklą vardu pasakė kalbą.

Kan. F. Kapočius pasveiki
no graduantus, jų tėvelius ir 
visus dalyvius, pareikšdamas 
savo džiaugsmą, kad jis Šv. 
Kazimiero parapijoje jaučiąsis 
kaip Lietuvoje. Dėkojo kun. 
kleb. Aug. Petraičiui ir jo uo
liems padėjėjams — kun. M. 
Tamulevičiui ir kun. A. Volun- 
giui, kurie gimę ir augę Ame
rikoje pasiliko ištikimi mūsų 
tautos idealams.

Šventę baigė, įteikdamas 
diplomus ir paspausdamas gra- 
duantams rankas, klebonas A. 
Petraitis, kuris savo kalboje 
pabrėžė lietuvių kalbos grožį 
ir jos turtingumą ir ragino ją 
mylėti ir viešai jąja didžiuo
tis. Priminė taip pat dabarti
nės mūsų tautos kančias ir 
šventą kiekvieno lietuvio par
eigą aukotis dėl mūsų tautos 
šviesesnės ateities.

Vienas iš keturių šimtų. Ne
senai toje pat šv. Kazimiero 
par. salėje įvyko jaukus, vie
tos vargonininko Juozo Žemai
čio sukviestas, artimųjų ir bi
čiulių pobūvis, kur buvo pa
gerbtas kątik baigęs Šv. Kry
žiaus Kolegiją jo vyresnysis 
sūnus Juozas - Kazimieras Že
maitis, — vienas lietuvis be
veik iš 400 kitataučių.

Didelė garbė lietuviškai Že
maičių šeimai, kurios ir tėvai 
ir vaikai gimę ir išaugę Ame
rikoje pasiliko ištikimi lietu
viai patrijotai ir geri, pavyz
dingi Amerikos piliečiai! į

Dalyvis

Laimėjo Televiziją. Šv. Ka
zimiero parapijos mokykla lai
mėjo didelį 16 col. televizijos 
aparatą. Aparatas buvo įteik
tas mokyklai, dalyvaujant 
kun. kleb. I. Valančiūnui ir 
būreliui mokinių, kurie dau
giausia surinko ženklų. Daly
vavo American Stores Co. Mr. 
Angelo Tursi, Mr. Joseph 
Kearney, Mr. Ed. Gekoski, 
kompanijos atstovai. Daugiau
sia nusipelnė šie mokiniai: Do
naldo De Peną, Raimunda 
Binkevičius, Irene Varževi- 
čius, Michael Conrov, Charles

WATERBURY, CONN.
necueloj leidžiamo “Tėvų ke
lio” redaktorius, atsiliepdamas 
apie “DARBININKĄ” rašo: 
“Tikrai pasigėrėtiną įspūdį da
ro suburtomis jėgomis naujai 
leidžiamas “Darbininkas.” Jį 
skaitydamas kiekvienas lietu
vis pasisems daug savo dvasiai 
lietuviško peno.”

“Mes Venecuelos lietuviai, 
uolūs lietuviškos spaudos skai
tytojai, visa širdimi remiame 
jūsų geras pastangas. Tuo tar
pu prašome mums siuntinėti 
20 egz. “Darbininko” platini
mui.

• “Draugo” dienraštis buvo 
paskelbęs lietuvių asmenybės 
konkursą. Buvo pasiųsta 35 ra
šiniai. Jury komisija, peržiūrė
jus juos, birželio 14 d. tirs jų 
premijavo. I (50 dol.) premi
ją laimėjo prof. Steponas Ko
lupaila, apibūdinęs Tumo Vaiž
ganto asmenybę: II (30 dol.) 
Vyt. Kastytis — už rašinį apie 
Atlanto nugalėtoją Steponą 
Darių; III (20 dol.) Vyt. Vai
tiekūnas — už rašinį apie prel. 
Mykolą Krupavičių.

• Adv. S.šalnienė, Lietuvos 
konsulo Bostone žmona, išva
žiavo į Olandiją dalyvauti 
tarptautinės moterų organiza
cijos suvažiavime.

Naujas misionierius

Birželio 24 d. Waterbury, 
Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje 11 vai. pirmąsias šv. mi
šias atnašaus kun. Edmundas 
Shambaris, Maryknoll vienuo
lis misionierius.

Kun. E. Shambaris gimė 
1925 m. vasario 7 d. Waterbu- 
ry, Conn. šv. Juozapo parapi
joje. Jo tėveliai, Antanas ir 
Marijona Šambariai, dideli Šv. 
Juozapo parapijos veikėjai ir 
daugelio lietuviškų organizaci
jų vadovai savo mažam sūne
liui įdiegė didelę tėvynės ir 
Dievo meilę. Dar mažas būda
mas ir besimokydamas jis pa
rodė didelius gabumus ir ne
paprastą uolumą. 1938 m. bai
gęs Šv. Juozapo parapijos mo
kyklą, įstojo į Crosby High 
School, kurioje studijuodamas 
dalyvavo ir C. Y. O. ir laimė
jo tris aukščiausio atsižymėji- 
mo medalius. Baigęs aukštes
niąją mokyklą įstojo į St. Tho- 
mas seminariją.

1947 m. įstojo į pasaulio 
misionierių organizaciją —Ma
ryknoll. Sėkmingai baigęs teo
logijos mokslus, birželio 9 d. 
įšventintas kunigu ir kartu at

Quaker Path A Monnt G re v Rd. Stony Brook, Ix>ng Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENE

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra. — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony BrOok Lodge. lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais modernHSkais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem į kambarį nuo 
$70.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

naujino vienuolio misionie
riaus įžadus.

Iškilmingose pirmose šv. mi
šiose jam asistuos kleb. kun. 
J. Valantiejus, kun. B. Gau- 
ronskas ir kun. A. Cabitor. 
Pamokslą sakys kun. A. Zana- 
vich.

Po primicijų kun. E. Sham
baris kurį laiką pasiliks Wa- 
terbury pas saviškius, paskui 
vyks į Tokyo, kur įsijungs į 
misionieriaus darbą.

Maryknoll misionierių mo
kyklą yra baigę dar du lietu
viai: kun. K. Girnius iš Mas- 
petho, N. Y., kuris misionie- 
riauja Peru, Puno mieste, ir 
kun. Ant. Karlovičius, iš Chi
cagos, III., dabar dirbąs rau
donosios Kinijos misijose.

Waterburio lietuviai džiau
giasi sulaukę iš savo tarpo ku
nigo misionieriaus ir prašo 
jam gausios Dievo palaimos.

N. P. M.

GREENFIELD, MASS.
Šv. Onos draugija rengia di

delį pikniką, kuris įvyks lie
pos mėn. 8 d., sekmadienį. 1 
vai. Ėjo p. Franklin County 
Parke. Gražioje vietoje bus 
malonu praleisti laiką. Kvie
čiame visus ir iš visur daly
vauti, nes tai pirmutinis ir 
paskutinis mūsų piknikas. Bus 
įvairių skanių valgių ir gėri
mų. Rengėjos dabar jau ruo
šiasi svečius priimti.

Komitetą sudaro: Mrs. W. 
Aguonis, Mrs. A. Stepankevi- 
čienė ir Mrs. M. Aguonis.

A. Dėdinas

PUTNAM, CONN.

WESTFIELD, MASS.
“Mokyklos Draugai” ir 

“Baisusis Birželis”

Birželio 23 d., šeštadienį, iš 
Rochester, N. Y. atvyksta J. 
Kaributo vadovaujama artistų 
trupė, kuri šv. Kazimiero var
do lietuvių draugijos salėje, 
22 Williams St., 8 vai. vak. su
vaidins komediją “Mokyklos 
Draugai.”

Be to, sekmadienį, birželio 
24 d., 3 vai. p. p. toje pat sa
lėje tie patys artistai suvai
dins Naumiestiškio 3-jų veiks
mų pjesę “Baisusis Birželis.”

Šis veikalas parašytas iš 
bolševikų siautėjimo Lietuvoje 
1941 m. Kiekvienas atsilankęs 
gaus vaizdą apie bolševizmo 
žiaurumus, kaip baisiai nuo jo 
kenčia mūsų artimieji, palikę 
tėvynėje.

Tad visa Westfieldo ir apy
linkės lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

LTBV

Lawrence, Mass.
Kun. P. Krančiaus, M. I. C. 

primicija
Birželio 24 d., sekmadienį, 

9 vai. Šv. Pranciškaus lietuvių 
parap. bažnyčioje kun. Petras 
Krančitis M. I. C. atnašaus 
pirmąsias mišias. Jam asistuos 
prel. Pr. M. Juras, kun. P. Ba
rauskas M. I. C., kun. Remei
ka M. I. C. ir kun. A. Janiū
nas. Pamokslą pasakys misio
nierius kun. A. Mažukna M.I.C.

Naujasis kunigas yra gimęs 
Lawrence 1924 m. liepos 9 d. 
Čia jis mokėsi šv. Ritos ir 
Švenč. Marijos pradinėse mo
kyklose ir katalikų aukštes- 
nioje mokykloje. Toliau studi
javo šv. Anzelmo (Manches- 
ter, N. H.) ir Marianapolio 
(Thomson. Conn.) kolegijose. 
Jstojęs į marijonų kongregaci
ją. noviciatą atliko Marian 
Hills, Hinsdale, III. Filosofijos 
ir teologijos mokslus išėjo ma
rijonų seminarijoje Clarendon 
Hills. III. Kunigu buvo įšven
tintas š. m. gegužės 19 d. vysk. 
Martin Mc Namara šv. Pro- 
kopo kolegijos koplyčioje, Les- 
lie, UI.

Naujojo marijonų kunigo 
tėvas, Feliksas H. Krančius, 
yra senas ir uolus “Darbinin
ko” skaitytojas ir korespon
dentas.

Vaitukaitis, Joseph Rimkis, 
Stanley Bartašius, Anthony 
Zelinskas, Mary Lou Galla- 
gher, Helen Vaitukaitis, Glo- 
ria Vincovitch, Joanna Janus, 
Janet Walace, John Wesolow- 
ski, Helen Paloney. Televizija 
jau įrengta ir mokiniai stebi 
atitinkamų programų.

Minėjo Baisiojo Birželio j— 
vykius. — Birželio 16 d. 9 vai. 
ryto buvo atlaikytos šv. mi
šios, o vakare buvo maldos 
valanda šv. Andriejaus bažny
čioj. Pamokslą sakė kun. Pik
turna iš Brooklyno. Platesnė 
minėjimo programa buvo lie
tuvių muzikalinėj salėj birže
lio 17. Suvaidinta vaizdelis, 
kurį parengė Gaigalas, S. Ro- 
manauskas ir jaunimas.

Kun. Pr. Vasiliauskas, jau 
sulaukęs 81 metų, yra parašęs 
dar vieną atsiminimų knygą.
Anksčiau jis yra išleidęs 4 
knygas. Šiuo metu atostogavo 
Philadeiphijoje. Philadelphijie- 
čiai reiškia jam užuojautą, ne
tekus paskutinės savo sesutes 
— a.a. V. Žilevičienės.

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo par. baž

nyčioje paskutiniu laiku pa
krikštyti šie kūdikiai: Walter 
Czekay, Lorraine Ann Bala, 
Lorraine Vitalia Paulauskas, 
Regina Normantas, Rita Loui- 
se, Yuško Judith Conisha, Carl 
Daniel Boytala, Keneth VValter 
Behrendt.

Mūsų mirusieji:
Charles Vėgėlė, Juozas Bra

žinskas, Stanislovas Bukaus
kas, Bronius Šlekaitis, Vikto
rija Žilevičienė, Thomas Sny
der (Žemaitis), Regina Bogda, 
Mykolas Eidukaitis. Palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis.

Moterystės Sakramentą 
priėmė:

Peter Stankus su Frances 
Butkus, Ignas Štokas su Jea- 
nette Baars, Walter R. Storek 
su Veronica F. Miller, Richard 
Becker su Alice Ramanauskas, 
Albert Grantauskas su Mary 
Gradeckis, Joseph A. Juškvs su 
Evelyn Wanalowitz, John Ja- 
mes Fay su Elizabeth Joan 
Stankūnas, Robert John Crean 
su Catherine Marie Simonaitis, 
Robert E. Riller su Helen M. 
Jaunis, Richard A. Medvvay su 
Lillian V. Baker.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE, STONY BROOK. N. Y. Telefonai: 
stotyje, persėdant į kitą Long Island traukini, einanti į Port Jefferson*. Nu< 
Jamaica maždaug po IS vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 586.

Susisiekimas: Traukiniu iš Nevv York’o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einantį į Port Jefferson (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

Automobiliu: iš Nevv York'o važiuoti 25 keliu iki Smithtovvn. o nuo čia 
imti 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia. sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
(viena mailė kelio).

Mergaičių stovykla (“Camp 
Immaculata”) N. Pr. šv. Ma
rijos seserų vienuolyne prasi
deda liepos mėn. 1 d. Jau yra 
įsiregistravusių 100 su viršum 
mergaičių. Stovyklos progra
ma numatoma įvairi ir turi
ninga. Padidintas lituanisti
nių pamokų skaičius. Mergai
tės. kurios turės gabumų ir no
rės, galės atskirai pasimokyti 
deklamuoti. Dainos. Tautiniai 
šokiai. Rankdarbiai. Stovyklos 
pabaigoj mergaitės pasirodys 
ką bus išmokusios. Vyresnėms 
mergaitėms bus padedama įsi
taisyti tautiniai drabužiai. A- 
merikietėms mergaitėms, ma
žiau mokančioms lietuviškai, 
pakviesta atskira lektorė —p. 
M. Avietėnaitė, kuri anglų 
kalba supažindins jas su Lie
tuvos praeitimi ir kultūra.

ii

Kas yra Cicero, III.?

Tai atskiras ir savistovus 
miestas Illinois valstybėje. Bet 
faktinai Cicero yra milžiniš
kos Chicagos dalis. Nepaste
bėsi nei kur Cicero prasideda 
nei kur baigiasi. Nes tokių, 
jau dabar su Chicaga susilie
jusių miestų, dar yra daug 
daugiau. Daug lietuvių čia įsi
kūrė dar tada, kai dabartinė
je Cicero vietoje augo krū
mai, buvo balos, ganėsi kar
vės ir ožkos. Cicero yra labai 
lietuviškas.

• Pulk, švedas, Bendruome
nės pirmininkas, pareiškė šias 
eilutes rašančiam, kad vienas 
iš jo pačių svarbiausių uždavi
nių yra spaudos platinimas. Tą 
dalyką švedas jau suorgani
zavo ir vis dar plečia. Ačiū 
jam. Pavyzdys kitiems.

• Bonifacas Bukauskas, ne- 
persenai į Ameriką atvykęs 
lietuvis, įkūrė Ciceroje (1403 
So. 49th Court) drabužių va
lymo ir pataisymo įmonę. Jam 
sekasi. Tremtiniai ir senosios 
kartos lietuviai džiaugiasi iš 
jo darbo.

• Vladas Butėnas, jaunas ir 
gabus žurnalistas, atvykęs 
čionai iš Vabalninku. Visą nuo 
fabriko darbo atliekamą lai
ką pašvenčia spaudos darbui, 
o taip pat uoliai prisideda prie 
spaudos platinimo. Jo kūri
niai pasirodys “Darbininke.”

• Bronė Petravičienė, bu
vusi anglų kalbos mokytoja 
Joniškio gimnazijoje, drauge 
su savo vyru, buvusiu Lietu
vos banko buhalteriu, atidarė 
Ciceroje (14Q1 So. 48th 
Court) klubą, pavadintą “Ni-

Lietuvių Radijo Draugijos

—Sutvirtinimo sakramentą, 
balandžio 22 d. mūsų bažnyčio
je priėmė 125 asmenys, o ge- 
gūžės 30 d. pirmąją komuniją 4 
priėmė 38 vaikučiai. 7

—Mokyklos baigimo diplo- u 
mus birželio 16 d. gavo šie mo- yį

y 
» tyS J
y 
I

mus birželio 16 d. gavo šie mo
kiniai: John Alberts, Joseph 
Blažys, Thomas Maiore, Ro
mualdas Monkevičius, Edvvard 
Shanley, Juozas Stagniūnas, 
Antonia Bartys, Mary Baub- 
lis, Martha Brazinski, Evelyna 
Kaminskaitė, Joan Kazalonis, 
Elaine Koelert, Mary Matūnas, 
Rose Mierzjetvski, Dorothy 
Murofsky, Martha Pečiukaitis, 
Mary Ann Urbine.

♦

dos Klubas”. Tenai jauku. In
telektualinė aplinka. Ten pasi
darė centrinė tremtinių susi
būrimo vieta. Julius šakelė

SCRANTON, PA.
Lietuvis apdovanotas 

bronzos medaliu
Danielius Petkevičius (Pet- 

cavage) už pasižymėjimą Ko
rėjos karo lauke apdovanotas 
bronzos medaliu.

Pereitų metų lapkričio 4 d. 
jo daliniui buvo pavesta pri
statyti šaudmenis į pirmąsias 
fronto linijas. Staiga buvo 
priešo užpulti. Vienas draugas 
sunkiai sužeistas. Danielius 
Petkevičius, statydamas save į 
didžiausią pavojų, sunkiai su
žeistą draugą pergabeno per 
frontą į amerikiečių karo lau
ko ligoninę.

Danieliaus brolis Jurgis yra
pranciškonas broliukas ir šiuo 
metu dirba “Darbininko” 
spaustuvėje vyriausiu preso 
mechaniku.

Pamestas Wittnauer firmos 
moteriškas laikrodėlis. Nelai
mė įvyko sekmadienį, birželio 
3 d. tarp Dorchester ir C St., 
So. Boston, Mass. Radęs pra
šomas laikrodėlį grąžinti Ma
rijai Tamulaitienei, 188 West 
9th St., So. Boston, Mass.

R G SULLIVAH. IMC.. MANCHESTER. R. H.

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

SESTADIENTAIS 2 VAL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir 1.1. Vestuvės,

495 GRAND

J. P. GINKVS 
Direktorius

VVVVRL 1600 kc

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

d

i
i

STREET
Tel. EVergreen 4-7142 |

AD. JEZAVITAS V. I BAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir. į

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—'

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ (5

4:45 - 5:30 p. p.
£

WEVD—1330 kil. 5000 w.J
A

JOK. J. STEKAS, Dir. J
1264 White St, Hillside, N. J. į

Tel. WAverly 6-3325 }6SAVI, PAS SAVUOSIUS! r)6

TĖVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 

SIDABRINIO JUBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

Milžiniškas Piknikas - Lietuviu Diena
TREČIADIENĮ, LIEPOS-JULY 4, 1951 KOLEGIJOS PARKE
~ Marianapolis, Tliompson, Conn.

Programa RYTĄ
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios
Dalyvaus Bostono
lietuvių parapijos choras

3:00 vai. šokiai grojant populiariam Al Stevens Radijo Orkestrui

POPIET
Dainuos So. Bostono liet, parapijos choras, 
gros VVorcesterio lietuvių Drums (būgnų)

Corps
šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

1

!!'



Birželio 22, 1951 DIRBININKAS 3!

NEW BRITAIN, CONN.
parapijos kunigus.

Nauja lietuviška šeima. Bir
želio 16 d. šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje susituokė J. 
Maliušis su A. Paznekaite.

Tragiška mirtis. Birželio 12 
d. 3 vai. p. p. Magd. Beecher, 
5 m., bėgdama iš mokyklos 
skersai gatvę, pateko po au-j 
tomobiliu, kuris ją vietoje už
mušė. Palaidota Šv. P. Mari-] 
jos kapinėse. Šv. mišias ir lai
dojimo apeigas atliko kun. B. 
Benesevičius. Velionę palydėjo 
mokyklos draugai. Liko labai 
nuliūdę tėvai ir artimieji.

Birželio 10 d. po ilgos ligos 
mirė Juozapas Kavaliauskas, 
70 m. Palaidotas Šv. P. Mari
jos kapinėse,
žmona, sūnus ir dukra.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJLMO BIURAI
Ekskursija į Marianapolį or

ganizuojama liepos 4 d. 8 vai. 
ryto nuo šv. Andriejaus par. 
bažnyčios. Norintieji ekskursi
joje dalyvauti, bilietus prašom 
įsigyti pas p. B. Mičiūnienę.

Laimėjhnų vakaras. Maldos 
apaštalavimo skyrius birželio 
24 d. tuojau po pamaldų ruo
šia parapijos salėje laimėjimų 
vakarą. Vakaro pelnas skiria
mas N. Pr. Šv. P. Marijos se
selių koplyčios statybos fon
dui. Daugelis geros valios pa
rapijiečių jau paruošė laimėji
mams dovanų, kiti ruošiasi 
gausiai dalyvauti.

Parapijos, piknikas įvyks lie
pos 8 d., sekmadienį, Schutzen 
Parke. Piknike ruošiama šeši 
laimėjimai po 50 dol. Laimėji
mų knygeles galima įsigyti pas

BRIDGEPORT, CON N.

«
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Paraginki ir kitas skaityti 
“DARBININKĄ”

- •.

Albert Th. Dana $ 
--------------------------------- $ 

LIETUVIS ADVOKATAS '' 
$ 

119-17-120 St. Hillside Ave.$
Richmond HH1 18, N. Y. $ 

Tel. Vlrginia 9-4882 $

IK“

« 
* 
» 
t

t

« 
I
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A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

I

Liko nuliūdę

BJL
--.<1

New Yorke
»■ - .. .... -
|TeL EVergreen 7-4335
1
iStephen Aromiskis

t

1
'i
-i
■i

Monuments and Markers
Cemetery Lettering

| t į
I
£

NASHUA MONUMENTCO^

John W. Anseli
LIETUVTS ADVOKATAS

15 Pariš Row, New Yo
Telefonai:

WEST ROXBURY, MASS.
Tel. PA—7-L233-VV

«

< »■

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

i

--------------------------------------------------------------------------------------

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mm*.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorių*

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.
TeL SOuth Boston 8-2596 

AVenue 2-2484

Baigė aukštuosius mokslus
Pereitą sakaitę grįžo atosto

gų baigę aukštuosius mokslus 
Juozas Simenis, jr. YALE uni
versitetą ir Jonas Krikščiūnai- 
tis, jr. Fairfield jėzuitų univer
sitetą. Abu jaunuoliai ir jų tė
vai yra susipratę lietuviai ir 
uolūs parapijiečiai. Po atosto
gų abu yra pasiryžę gilinti 
studijas kituose universitetuo
se ir gauti daktaro laipsnius. 
Linkime sėkmės.

Pereitą sekmadienį 
niai suruošė Baisiojo 
dienų minėjimą. Buvo
tos iškilmingos pamaldos ir pa
rapijos svetainėje buvo prog
rama su paskaitomis ir meni
ne dalimi.

Mūsų mirusiejiMūsų mirusieji
Ka-

83 Klmley St. TeL 2155-W

tremti- 
Birželio 
atlaiky-

Birželio 14 d. mirė F. 
jeekas, uolus šv. Jurgio para
pijos narys ir bažnyčios bei 
katalikiškų organizacijų rėmė
jas. Iškilmingose pamaldose šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje ir 
kapinėse dalyvavo gausus bū
rys draugų ir parapijiečių.

Birželio 18 dieną palaidota 
Amalija Tateriūnienė, viena 
didžiausių senosios kartos dar
buotojų, organizacijų narė ir 
pirmininkė, didelė labdarė ir 
nenuilstama kovotoja už lietu
viškus reikalus.

Abiem tauriesiems lietu
viams teduoda Dievas amžiną 
ramybę.

Ofiso TeL Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-

CHARLES SPORTSYEAR
Sav. K. Krasnakevičius, 

515 VVashington SL, 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kosfcumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.

+—.——i—,———
|TeL STagg 2-5043 
i

■<

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Tel. HA 6-9839 Laidotuvių Direktoriui

r*
Z. ' .

a į - SPORTAS
• Praeitą savaitę į Ameriką 

atvyko ketvirta futbolo ko
manda iš Europos. Tai A. I. K. 
iš Stockholmo. Kiek iš žaidy
nių rezultatų galima spręsti, ši 
komanda turbūt bus silpniau
sia šių metų Europos futbolo 
reprezentante. Iš žaistų rung
tynių vienas pralaimėjo, Nevv 
Yorke išsikovojo laimėjimą 
prieš American Soccer League 
rinktinę 4:0, o trečiasis susit - 
kimas baigėsi lygiomis. Pasta
rosios rungtynės žaistos prieš

. West Pennsylvania rinktinę.
• Birželio 10 Belgijos sosti

nėje susitiko Belgijos ir Ispa
nijos fubbolo rinktinės, šios 
tarptautinės rungtynės baigėsi 
lygiomis 3:3.
• Šiuo metu Amerikoje 

vyksta finalinė žaidimų serija 
dėl JAV futbolo meisterio. Dėl

!> r C. SUUIVUI. INC, MANCHESTEIt. N. H.

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir
kai bematant išskalbsime

gerai ir pigiai.SN'**hti*, N. H.

J. COROMS & SON
FURMTURECO.

168 W. PEARL ST., NASHUA, k H.
Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupomas

396 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

I
>
I

Laidotuvių Direktoriui 
Notary PubBc

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boaton, M***.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Notary PubBc

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y,

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį

Koplyčia šermenims dyka?
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-39M

■<

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotoju

■b

VYTAUTAS YAKAVONIS

meisterio vardo varžosi Hei- 
delberg (Pittsburgh, Pa.) su 
German Hungarians ( Brook
lyn, N. Y.). Yra žaidžiamos 2 
rungtynės, o laimėtoju tampa 
daugiausiai įvArčių pasiekusi 
komanda (t. y. jei kiekviena 
komanda laimi po rungtynes). 
Pirmą susitikimą laimėjo Hei- 
delberg, nugalėdami savo prie
šininkus rezultatu 4:2.
• Žinomas vokiečių plauki

mo meisteris Herbert Kleir 
pastatė naują pasaulio rekor
dą, nuplaukdamas 200 metrų 
krūtine per 2:27,3. Jis tuo pa
gerino rekordą visa sekunde.

• Fulham futbolo komanda 
iš Anglijos sėkmingai tęsia sa
vo gastroles JAV. Birželio 13 
d. komanda žaidė 
toba provincijos 
laimėjo 5:1.

• Birželio 15
Sųuare Garden įvyko kumšty-1 
nės žymiųjų sunkiasvorių bok
sininkų Joe Louis ir Lee Sa- 
vold. Pirmasis 12 metų buvo 
sunkaus svorio pasaulio meis-' 
teriu ir dabar vėl intensyviai 
kovoja tą titulą atgauti. Iš 68 Į 
susitikimų Louis yra laimėjęs 
66, iš jų 55 ko. Ir šis susiti
kimas baigėsi ko. 6 runde.

S.

t^-*-1-1-**-^*****************^**^** ttt 11 lllllllllimit 
f Telefonas: EVergreen 4-8934 X

t PARAMOUNT BAR & GRILL t 
t STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS * 
+ SAVININKAI į
+ Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. X
? Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti, t 
4. Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportą* J 
t *
+ 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. J

ALAVIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

<

ZUPP’S BAR
JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

Visų lietuvių mėgiamiausia, modemiškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

.Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

'<

E POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

prieš Mani- 
rinktinę ir

d. Madison

I

UŽSISAKYKITE JONIKO PAS MUS

Pristatėm geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos,

yopia Qub Beverage Co.
GRAFTON AVE^ ISLINGTON, MASS.

Tel Dedham 1304- W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

J”

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis galima įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
aline ir valgyklą. Galima pirkti su 
namu arba vien tik biznį. Plates- 
nias informacijas suteiks —

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th SL, VVoodhaven 21, N.
Tel. Vlrginia 7-1896

Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

I

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
■ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T.
; TeL EVergreen 4-9737

-3»-3K- ■» M-

Pristatome AIų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų.

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, f 

Šaukite:
BOR1S BEVERAVE CO

• I
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Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

Patenkino Brocktoniečins 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St, Brockton, Mass.

Tel. 189

i
I

I► 
■ ‘

J. ARLAUSKAS, Savininkas ' ’
220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. I:

»%

•y—.
iTeL Vlrginia 7-4499

I F. W. Shalins

!
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas

1
 Laidotuves

-$150-

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I
•i,

!
!

«•>

Bostone

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”
331 SMITO ST.

PROVDOENCE, R. L

Tdlephone.
OFISO: DEXTER 1952

Namų: PI. 6236

i 
i
i
I
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VYTAUTAS YAKAVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Maa*.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsam uoto j** 
Patarnavimą* dieną ir naktį. 

Koplyčią šermenim* dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletakas, F. E. Zaletakn* 
Graboriai ir Bąhamuotojai 
Pntarnavima* dieną ir naktį 

Koplyčia šermenim* dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

i
1

►s

Pirmininkė — Eva Markąlenft,
625 E. 8th St., So. Boston, Maa* 

TeL SOuth Boston 8-1298.
flce-Plrmlnink*—B. Gailiūnienfi,

8 Winfield SL, So. Boston, Mana
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St., So. Boston, Masa. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. Cūnlenė,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

TeL So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Maa*. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston, Maaa.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrą antradienį mėnesio, 7.30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Jrventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininką

Tel. SO 8-2805

Dr.J.L. Pasakantis
DR. AMEL1A E. RODD

OPTOMETRISTAI
477 W. BROADVVAY 

So. Boston, Mass.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER A VE.
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorių* ir 

BalsamuotojM 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434
■

U #•

>

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013]
Dr. J. C. Seymonr

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas 

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius

534 F.. BROADVVAY 
South Boston, Mara.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

+

wAitt
FUNERAL HOME

M EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDVV ARD J. WATTT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

TeL Brockton 3368

Kitur

r

TeL NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

»

A. L WENSLOVAS
LIETUVTS GRABORIUS

LAISNIUOTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nauja modemiška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi 1 mus 
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

2128 Carson Street S.S., Pittsburgh, Pa.
Tel. HEmlock 1-0203

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Modernišką laidojimo jrtąįgą 
Didelė, graži koplyčia, erdvi aaM 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

VHom nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktįe-------- ---------- --------------f

Funeral Home

Phone, FEderal 1622

HASER
i ►

■ •

> •■ •

J AMBULANCE SERVICE U 
Mes esame dėkingi už jūsų ; • 

biznį
512 Chartiers Avenue ■’-* I i

< •



^Dalbininkarl
C. —« ««* -------------

I

vienas “Aidų” redakcinio ko
lektyvo narys ir “šv. Pranciš
kaus Varpelio” redaktorius at
vyko į Brooklyną ir apsigyve
no Tėvų Pranciškonų namuo
se, Bushwick Avė. 680 čia ir 
toliau dirbs jam vienuolyno 
pavestą spaudos darbą.
Lankėsi dr. Agota Šidlauskaitė

Pereitą pirmadieni Brookly
ne lankėsi Otavos universitete 
profesoriaujanti dr. Agota Šid
lauskaitė. Profesorė atostogų 
laiką praleis JAV, aplankys 
savo prietelius bei pažįstamus 
ir vieną kitą šios šalies moks
lo įstaigą. Brooklyne dr. A. 
Šidlauskaitė aplankė naujai 
besikurianti pranciškonų vie
nuolyną ir “Darbininko” re
dakciją.
Dr. K. Vyšniauskas išvyksta 

j Ohio
Plaučių ligų specialistas dr. 

Konstantinas Vyšniauskas, ligi 
šioliai dirbęs vienoje Staten Is- 
land ligoninėje, šiomis dieno
mis persikelia dirbti į plaučių 
ligų sanatoriją Ohio valstybė
je. Tenai apsigyventi kartu iš
vyksta ir jo šeima.
A. Kanaukaitė baigė kolegiją

Aldona Kanaukaitė, žinomo 
kauniečio medicinos daktaro 
Kanaukos duktė, pereitą sa
vaitę baigė Greenvvich College, 
Conn. Mokslo užbaigimo iškil
mėse dalyvauti iš New Yorko 
j Greenwich College buvo nu
vykęs ir dr. Kanauka su žmo
na.
Tėv. Bėru. Grauslys, O. F. M. 
pereitos savaitės penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį buvo 
išvykęs į Putnam, Conn. ir ten 
pravedė trijų dienų uždaras 
rekolekcijas moterims.

SKELBIMAS
Kun. Jurgio Gurinsko, Auš

ros Vartų parapijos klebono, 
25 metų kunigystės jubiliejaus 
iškilmės bus birželio 24 d.

10,30 vai. iškilmingos šv. 
mišios (suma) paties jubiliato 
laikomos Vilniaus Aušros Var
tų bažnyčioje, 570 Broome St., 
New York City.

6,00 vai. vakare ten pat pa
rapijos salėje jubiliejaus va
karienė. Po vakarienės šokiai, 
įėjimas į šokius $1.00.

Bufetas.-
Rengimo Komitetas

hil

M
VVOODHAVEN, N. Y.

«

Pikniko pradžia 1 vai. po piety Visus kviečia ir visų laukia RENGEJAL

KELRODIS: Iš Nevv Yorko ir Brooklyno Jamaica Line Eievated 
Line be persėdimo priveža prie pat parko — Elderts Lane stotis.

Važiuojant Canarsie linija reikia Išlipti Broadvvay Junction ir 
persėsti į Jamaica Line traukinį.

Didžiausias apylinkės lietuvių susibūrimas 
Maloni pramoga atvirame ore
Gražūs pasilinksminimai 
Linksma muzika ir šokiai

Dovanų paskirstymas 9 vai. vakare
1. $300.00 pinigais
2. Dešimt įvairių vertingų dovanų

Kiekvienas paaukavęs “Darbininkui” paremti $1.00 dalyvauja 
minėtų dovanų paskirstyme.

Jr

22-ji DIDINGA LIETUVIŲ DIENA
Sujungto laikraščio “Darbininko“ ir T.T. Pranciškony įsikūrimo proga Brooklyne įvyks

DEXTER PARKE, LIEPOS-JULY 1 D
JAMAICA AVENTE IR ELDERTS LANE,

I

II

★ 
★
★ 
★

“Amerikos Balsas” įrašė trė
mimų minėjimo programą

Birželio 16 d. Carnegie Hali 
vykusi minėjimų programa į- 
rašyta į juostas ir kartu su 
specialiu pasikalbėjimu su Me
tropolitan Operos soliste Poly- 
na Stoska pereitą savaitę per
transliuotas ištraukomis į Lie
tuvą.

Tėvo KI. ŽaJalio, OFM.
dėdė Liudvikas su žmona ir 

dukterimi Mildrute atvyko iš 
Chicagos į Maspeth atosto
goms pas gimines. Ta proga 
aplankė pranciškonų vienuo
lyną ir “Darbininko” adminis
traciją bei spaustuvę.

Mrozinskas kuria
Aleksas Mrozinskas, kuris 

ligi šiolei vietos lietuviams te
buvo pažįstamas kaip akom
paniatorius ir “Aitvarų” kvar
teto vadovas, jau ilgesnis lai
kas, kai atsideda kūrybai. Ne
seniai jis parašė naują lietu
višką tango pagal J. Rūtenio 
žodžius.

Antanas Mažiulis, 
tautosakininkas, neseniai at- 
atvykęs iš tremties, apsigyve
no Brooklyne ir gavo darbo 
vienoje laivų draudimo įmo
nėje New Yorke.

ATITAISYMAS
Praėjusiame “Darbininko” 

numeryje, rašant apie adv. Al
bertą T. Žinadavičių-Daną ne
buvo pažymėta, kad jis jau 
šešti metai dirba įvairiose ap
draudimo (insurance) bendro
vėse ir yra gerai patyręs pa
tarti įvairiais nelaimingais at
vejais, surištais su apdrauda. 
Šiuo metu eina apdraudos in
spektoriaus (superviser) pa
reigas. Be to, kariuomenėje y- 
ra tarnavęs ne dvejus, o virš 
ketvertų metų. Tikslus jo ad
resas yra 119-17-120 St. Hill- 
side Avė., Richmond Hill 18, 
N. Y. Tel. VTęginia 9-4882.

KVIEČIAME Į PAGALBĄ
T.T. Pranciškonai, įkurda

mi vienuolyną ir spaustuvę 
(680 Bushwick Avė., Brook
lyn 21, N. Y., yra įsigiję se
nus apleistus namus, kurie 
reikalingi nemažo remonto.

Prašome geraširdžių lietu
vių, įvairių sričių specialistų, 
(dažytojų, stalių, mūrininkų 
ir kt.) savo darbu 
prie vienuolyno remonto. Pra
šome ir nespeciahstų darbinin
kų pagalbos. Lauksime pa
skambinant telefonu Glenmore 
5-7068.

TT. Pranciškonai

DARBININKAS
AM—JLL------- 1 -II | _ II I .----------—~
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Tremtiniai domisi vasarojimu
Birželio pradžioje savo va

sarojimo sezoną atidariusi Pr. 
Lapienės vasarvietė Stony 
Brooke, L. I., ypač lietuvių 
tremtinių tarpe susilaukė di
delio susidomėjimo. Daugelis 
jau užsisakė kambarius.

Atostogos Micamolde
Didžiulis Brooklyno radijo 

kondensatorių fabrikas Mica- 
mold, kur dirba daug lietu
vių, vasaros atostogoms už
daromas liepos pirmąją ir 
antrąją savaitę. Darbininkai, 
išdirbę čįa vienerius metus, 
gauna vieną savaitę apmoka
mą.

• A. L. Legijono 1-jo Da
riaus Girėno posto sueigoje 
birželio 16 d. posto vadas J. 
Jurgėla padarė pranešimą apie 
lietuvių Karo Veteranų seimą 
ir žuvusiųjų kare pagerbimo 
paradą Nevv Yorke. Postas 
abiem atvejais aktyviai pasi
reiškė. Be to, pasiųsti trys vė
liavininkai ir du vėliavų sar
gybiniai į Pabaltijo tautų pro
testo mitingą Carnegie Hali. 
Postas nutarė padėkoti Nevv 
Yorko valstybės gubernatoriui 
Dev/ey už Pabaltijo tautų tei
sių gynimą ir komunistinio te
roro pasmerkimą. Lapkričio 
mėnesyje postas nutarė su
rengti Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Kadangi Petras Jurgėla yra 
išrinktas A. L. Legijono vadu, 
todėl posto vado pareigas pa
vedė Konstantinui Jurgėlai.

• Dariaus Girėno skridimo 
ir tragiško žuvimo metinės 
bus minimos liepos 20 d. A. L. 
Piliečių Klubo salėje, Brookly
ne, N. Y., 280 Union Avė. 7:30 
vai. vak.

• Dariaus Girėno paminklui 
statyti komitetas gavo vilčių iš 
Parkų Departamento .kad bus 
leista pastatyti žuvusiems did
vyriams paminklą numatytoj 
aikštėj. Anksčiau departamen
tas buvo uždraudęs statyti pa
minklą ir leido padėti ant že
mės tik marmurinę lentą.

Maspeth, N. Y.
— Klierikas Eduardas Close 

(Klosevičius) priėmė subdia- 
kono šventinimus.

— Jonas Valantiejus (Va- 
Chicagoje 

gavo
medicinos daktaro laipsnį.

— Kun. Juozas Varnaitis, 
atvyko iš Pueblo, Col. daly
vauti kun. J. Tamulionio pri
micijose ir atostogaus pas sa
vo motiną.

lantiejiene sūnus)
prisidėti iš Lojolos Universiteto

Lankėsi “Dirvos” redak
torius

Pereitą savaitgalį New Yor
ke viešėjo iš Clevelando atvy
kęs “Dirvos” redaktorius Vin
cas Rastenis. Brooklyno tauti
ninkų klubo patalpose įvyku
siame ALTS I ir II skyriaus 
narių susirinkime jis padarė 
pranešimą apie naują planą 
tautininkų spaudos bendrovės 
leidyklai įkurti.

Birželio įvykių minėjimas
buvo pradėtas jau birželio 14 
pamaldomis už mirusius toli
mame Sibire ir Lietuvoj. Pa
maldas atlaikė kun. Pr. Vir- 
mauskis. Pamokslą pasakė 
kun. J. Klimas. Pietų metu į- 
vyko miesto centre demons
tracija prieš mūsų tautos nai
kinimą. Eisenoje dalyvavo lie
tuviai, latviai ir estai. Birželio 
16 Municipal Building salėje 
įvyko iškilmingas minėjimo 
aktas. Kalbėjo adv. Kalinaus
kas, konsulas Šalna, “Kelei
vio” redaktorius, latvių atsto
vas, Bostono miesto burmist
ras ir kiti. Meno dalį išpildė 
aktorius Kačinskas ir solistai 
— Juška ir Antanėlis. Akom
panavo kompoz. J. Kačinskas.

Arkivyskupas R. Cushing 
padarė savo vyskupijoje seno 
popieriaus vajų. Vajus davė 
86,627,28 dol. gryno pelno. 
Arkivyskupas dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šio vajaus 
pasisekimo.

Kun. P, Virmauskls, Bosto
no lietuvių parapijos klebonas, 
ragina šį mėnesį ypatingu bū
du melstis už Lietuvą ir lietu
vių tautą. Į Sibirą išvežtiems 
prisiminti kiekvienas tautietis 
turėtų pasiryžti išklausyti bent 
vienas šv. mišias paprastą die
ną ir atsilankyti į vakarines 
pamaldas, kurios vakarais bū
na trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais 7:30 vai.

• Liepos 1 d. visa Bostono 
lietuvių parapija pasiaukos 
Nekalčiausiai širdžiai. Tą pat 
dieną bus švenčiami ir šv. Pet
ro ir Povilo atlaidai, o Bosto
no katedroje bus teikiamas 
Sutvirtinimo Sakramentas. 
Užsiregistruoti šv. Petro para
pijos klebonijoje.

• šeimos židinį kuria: Kot
ryna Vilkinaitė išteka už Juo
zo Pranciškaus Kelley, Irena 
Rosaitė už Edmundo Prusik,» •
Klara Vergakaitė už Bronislo
vo Ašmiansko, Laimutė Elena 
Pulkauninkaitė už Dr. Motie
jaus Namiko, Ona Velchaitė 
už Povilo Laučkos, ir Birutė 
Ulevičiūtė su Algimantu Ska- 
beikos.

Pranešimas visiems D. P.
Pranešama, kad atėjo regis

tracijos laikas. Kiekvienas 
D.P., turįs virš 12 metų, per 
dvejus metus turi, pagal “Dis- 
placed Persons Commission” 
pranešimą, užpildyti atitinka
mą registracijos lapą ir išsiųs
ti šiuo adresu: Displaced Per
sons Commission, 
Washington 25, D. C. La
pai gaunami kiekvienoje Ame
rikos įvažiavimo ir Natūrali
zacijos įstaigoje. Bostone to
kia įstaiga yra: Tremont Buil
ding, 73 Tremont Street, Bos
ton 8, Mass. Registracija at
liekama nuo birželio 15 d. iki 
liepos 1 d.

Vyčių piknikas
So. Bostono vyčiai rengia 

pikniką Brocktone, Romuvos 
parke. Pelnas bus paskirtas 
vyčių patalpų remontui. Lie
tuviškas Bostono jaunimas y- 
ra kviečiamas dalyvauti.

Lituanistikos mokyklos 
mokslo metų užbaigimas Bos
tone įvyko šių metų birželio 16 
d. Šv. Petro bažnyčioje atlai
kytos pamaldos. Pamokslą pa
sakė mokyklos kapelionas kun.
K. Mažutis. Po pamaldų kla
sės auklėtojai išdalijo moki
niams pažymėjimus. Po to mo
kiniai, mokytojai ir atsilanku- 
sieji tėvai susirinko salėje, kur 
kun. Kontautas parodė filmą 
apie Lietuvą. Mokyklos vedė
jas V. Kulbokas savo vietoje 
pareiškė padėką parapijos kle
bonui už patalpas ir už palan
kumą. Nuoširdžiai atsisveiki
nęs su mokiniais, palinkėjo 
gražių atostogų ir išreiškė vil
tį, kad kitais metais tas dar
bas bus tęsiamas dar sėkmin
giau.

Jaunučių sąjungos centras 
išleido statutą ir pirmąsias or
ganizacines taisykles. Visais 
jaunučių sąjungos reikalais 
prašoma kreiptis adresu: Jau
nučių Sąjungos Centras, 50 W. 
6th St., So. Boston, Mass.

Susituokia
Dr. Motiejus Namikas, dir

bąs ligoninėje Syracuse, N. Y., 
tuokiasi su Elena Laimute 
Pulkauninkaitė iš So. Bostono. 
Moterystės Sakramentą jau
nieji priims birželio 23 d. šv. 
Petro bažnyčioje. Po vestuvių 
jaunieji išsikelia gyventi į Neb- 
raską, kur dr. Namikas pra
dės darbą naujoje vietoje.

Vedybų sukaktis
Jurgis Aukštikalnis ,garsus 

savo laiku Bostono sportinin
kas, prieš 25 metus vedė Ma
rijoną Kozmačiūtę iš Lavvren- 
ce, Mass. M. Aukštikalnienės 
abu tėveliai dar gyvi, gyvena 
Lavvrence ir džiaugiasi sidab
rinėmis savo dukters vestuvė
mis.

• Sunkiai susirgo Ieva 
Marksienė, viena didžiųjų Bos
tono lietuvių veikėjų, ir Babe
lienė .

Kl’R MANO MAMA? — akutėmis klausia šis vienos sa
vaitės kūdikis, pamestas požeminio traukinio stotyje 
Nevv Yorke. Gailestingoji sesuo Marily Hague nugabeno 
jį į pamestinukų namus.

“DARBININKO” RĖMĖJAI
Čia dedamas sąrašas “Dar

bininko” bičiulių, kurie liepos
I, 1951 m. ruošiamos LIETU
VIU DIENOS proga laikraš
čiui paremti prisiuntė savo au
kų:

Po 5 dol.:
Kun. J. šupšinskas, Albany, 

N. Y., O. Jankavičiūtė, New 
York City.

Po 2 dol.:
Alfredas Engmanas, Bronx, 

N. Y., Kun. J. F. Misius, N. S. 
Pittsburgh. Pa., E. Railo, Me- 
linocket, Maine, Julius Kničiū- 
nas, Millinocket, Maine, Kun.
J. Bakšys, Rochester, N. Y., 
G. Jurkaitis, Brooklyn, N. Y., 
Kun. F. Kireilis, Illion, N. Y., 
Kun. A. Petraitis, Worcester, 
Mass., M. Milukas, Richmond 
Hills, N. Y., E. Zailskas, 
Brooklyn, N. Y.

Po 1 dol.:
Vytas Strazdis, Jamaica, N. 

Y., K. Kraučiūnas, Brooklyn, 
N. Y., E. Miliukas, Richmond 
Hills, N. Y., Kazlauskienė, 
Philadelphia, Pa., B. Urbana
vičienė, Fairvievv, N. J., Pet
ras Merovich, Pittsburgh, Pa., 
A. Černiauskas, Brooklyn, N. 
Y.. A. Kindurys, Dolgeville, 
N. Y., J. Gildutis, Athol, 
Mass., D. Norvilas, So. Ozone 
Park, N. Y., Antanas Kluči- 
nikas, Elizabeth, N. J. Vincas 
Trečiokas, Chazy, N. Y., Vin
cas Jurgelis, Cleveland, Ohio. 
Jonas Staškevičius, Yonkers, 
N. Y., B. Kauneckis, Pittston, 
Pa., Petras Adomavičius, 
Athol, Mass., M. Waluk, Lynn, 
Mass., A. Barzdukas, Cleve
land, Ohio. T. Mickus, Nevv 
Haven, Conn., M. Drąsutis, 

Cleveland, Ohio. Jonas Navic
kas, Bayonne, N. J., V. De 
Beilis, Flushing, N. Y., J. 
Waitkus, Philadelphia, Pa., 
V. Dailyda, B’klyn, N. Y.; Sta
sys Butkus — Maspeth, N. 
Y.; Jonas Stankevičius — 
Brooklyn, N. Y.; B. Verigo— 
Hartford, Conn.; U. Sasis — 
Brooklyn, N. Y.; V. Frankie- 
nė — Baltimore, Md.; Kun. J. 
Gurinskas — N.Y.C.; T. Ta- 
mulevich — Brandfor, Conn.; 
V. Eidukevičius — Brooklyn, 
N. Y.; I. Šalkauskas — Balti
more, Md.; V. Skodis —Brook
lyn, N. Y.; Ursula Wenckus— 
Great Neck, N. Y.; Kun. V. 
Endriunas — Goshen, N. Y.; 
A. Padaigis — VVaterbury, 
Conn.; Sesuo Imelda —Brock
ton, Massė; Vladas Levanas— 
Waterbury, Conn.; Martha 
Litvinas — Ansonia, Conn.; P. 
Maleckas — Kearny, N. J.; A. 
Vencunas— Somerville, Mass.; 
Strimaitis, Berkeley Hts., N. 
J., Anna Cižauskienė, Pitts
burgh, Pa., M. Ramanauskas, 
San Diego, Calif., VI. Mickevi
čius, Pittsburgh, Pa., K. Bal- 
čys, Amsterdam, N. Y., J. 
Kausinskas, Woodhaven, N. 
Y., U. Gudienė, Chi
cago, UI., K. Tijūnėlis, 
Cleveland, Ohio, A. Dushme- 
ne, Brooklyn, N. Y., A. Pakš- 
tis, Brighton, Mass., Ona Gri- 
malauskienė, Nevvark, N. J., 
P. Skirmontienė — Baltimore, 
Ma.; Emilia Laužikaitė —Phi
ladelphia, Pa.;

Už parąmą visiems “Darbi
ninko rėmėjams ir bičiuliams 
nuoširdžiai dėkojame!

Leidėjai

ŠOKIAI NUO 6 VAL. VAKARE AD. JEZAVITO ORKESTRUI GRIEŽIANT


