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Nepasitenkinimas didėja
Viena. — Austriją pasiekia 

vis dažnesnės žinios, kad Ru
munijoje, Vengrijoje ir Bulga
rijoje nepasitnekinimas bolše
vikų okupacija didėja. Yra 
nusivylę ir daug ankstyvesnių 
komunisų. Juos gąsdina nuo
latiniai komunistų partijos 
valsymai. Niekas nėra tikras, 
kad jo nesuims už kokį nors 
kaltinimą arba sabotažo veiks
mus, kurie žymiai padaugėio. 
Yra įsakyta vienam darbinin
kui sekti kitą. Tačiau Išsigau
ti, kad neatsitiktų, neįmano
ma. Nurodomas ir toks pavyz
dys. Vengrų komunistinio 
laikraščio “Szabadsag” redak
torius Z. Kalia j buvo suimtas 
už tai, kad laikraštyje buvo

LEOPOLDAS III ATSISAKĖ 
NUO SOSTO

Briuselis. — Belgijos kara
lius Leopoldas m pereitais 
metais bandė grįžti į sostą, 
bet socialdemokratų partijos 
sukeltų riaušių buvo privers
tas užleisti jį savo sūnui Bau- 
douinui. šiam sulaukus pilnų 
20 metų, karalius Leopoldas 
m liepos mėn. 16 d. visiškai

SENIAUSI AMERIKOS 
GYVENTOJAI

Amerikos acheologai ir ge
ologai surado Mississippi sie
lyje (tarp Memphis, Tenn. ir 
Vicksburg, Miss). labai senas 
indėnų sodybų liekanas. Iš jų 
sprendžiama, kad indėnai gy
veno šiaurės Amerikoje jau 
prieš 3,500 metų arba pusant
ro tūkstančio prieš Kristų.

DAUGIAU NEBEGALES 
GARANTUOTI

New Yorkas. — Dvi subver- 
syvinės komunistų organiza
cijos, prisidengusios nekaltais 
vardais— piliečio teisių sąjun
ga (Civil Rights Congress) ir 
komitetas Afrikos reikalams 
(Council of African Affairs) 
— teismo pripažintos nepati
kimos ir negalės daugiau duo
ti užstatų. Jos dideles ninipų 
sumas buvo uždė.jusios už areš 
tuotus komunistus. Keturi iš 
jų, kaip žinoma, pabėgo. Va- 
diansi, tų pinigų nebrangina. 

jvcmvjtjj žinios
• JAV leido Indijai laisvai prekiauti su komunistiškais 

kraštais. Kitoms valstybėms, kurias Amerika ūkiškai remia, 
statomas reikalavimas, kad tam tikros prekės nebūtų bolševi
kams parduodamos.
• Jugoslavija nesutinka savo kariuomenės duoti tarptautinei 

armijai, kurią organizuoja Jungtinės Tautos. Jugoslavija teisi
nasi, kad jai pačiai reikia saugotis nuo Sovietų puolimo.

• Kardinolas Adeodato Piazza, šventosios Kongregacijos 
sekretorius, atskrido iš Romos į Nevv Yorką.

• Pasklidę gandai, kad taikos derybas Korėjoje yra numa
tę Jessup ir Gromyko, kai jie dar šnekėjosi Paryžiuje, Vašing
tone oficialiai paneigiami.

• Per paskutinį mėnesį susekta 900 asmenų, kurte nelega
liai prasiskverbė į JAV. Jie bus deportuoti į jų kilmės kraštus.

• Sovietų Rusija ir Čekoslovakija labai nepatenkintos, kad 
su Vokietija baigiamas karo stovis. Tai užkerta kelią jų agita
cijai, kad JAV nori Vokietiją sau pavergti.

• Kinijoje mokyklos yra valomos ginklu. Birželio mėnesyje 
suimta ir sušaudyta 20 mokytojų.

• New Yorko gubernatorius Thomas E. Devvey, atvykęs į 
Formozos salą, kinų nacionalistų buvo labai iškilmingai sutik
tas.

• Amerikoje kasmet žaibas nutrenkia apie 250 žmonių.
• Londone suimta 16 lenkų, kurie šnipinėjo Sovietų Rusi

jai-

atspausdintas toks sakinas: 
“kapitalistai amerikiečiai ko
voja ne tik už išlaisvinimą Ko
rėjos, bet ir visos Azijos”. 
Redaktorius negalėjo paaiš
kinti, kaip vietoje “pavergi
mo” atsirado “išlaisvinimas.”

PAŠALINTI DU RAUDO
NIEJI PREMIERAI

Izmdonas.—Angliją yra ne
siekusios žinios, kad Rumuni
jos premjeras Petru Groza ir 
Bulgarijos premjeras Valko 
Červenkov savo pareigų jau 
nebeeina, nors senus titulus 
dar turi. Grozos pareigas per
ėmė speciali komisija, o čer- 
venkovą pakeitė Stalinui išti
kimesnis Georgi čankov.

atsisakė nuo sosto. Iškilmingo 
akto metu sostą ir karaliaus 
vainiką jis perdavė sūnui — 
karaliui Baudouin I. Tėvas 
buvo ketvirtasis, o sūnus bus 
penktasis iš eilės Belgijos ka
ralius. Baudouin I buvo labai 
sujaudintas ir nebaigęs kalbė
ti puolė tėvui į glėbį. Savo me
tu jis labai norėjęs būti ne 
karalium, o kunigu.

Iškilmingam akte dalyvavęs 
H. Spaakas, socialdemokratų 
lyderis, prisidėjęs prie Leopol
do m nušalinimo, minios bu
vo nedraugiškai sutiktas.

Veža ir iš Balkanų
Milanas. — Milane posė

džiavo Tarptautinė Laisvųjų 
Unijų Federacija. Ji kreipėsi 
į prezidentą H. Trumaną pra
šydama, kad JAV imtųsi prie
monių sustabdyti trėmimus iš 
Vengrijos j Sovietų Rusiją. 
Nurodoma, kad nuo 1950 m. 
vidurio ligi šiol į Sovietų Ru
siją išvežta arti 70.000 žmo
nių.

Kitos žinios rodo, kad Sibi
ran vežaųii žmonės taip pat iš 
Bulgarijos, Rumunijos ir kt., 
ypač iš pasienio sričių ir di
desnių miestų. Išvežtųjų na
mus ir turtą perima rusai - 
komunistų partijos nariai ir 
kariškiai.

Kruvinos kovos Vilniuje
Sukilimo metu darbini -kai pa-VVashingtonas. — Valstybės 

Departamentą yra pasiekę > 
pranešimas iš anapus geleži
nės sienos apie įvykusias kru
vinas riaušes Vilniuje tarp lie
tuvių darbininkų ir enkavedi
stų. Pranešime nurodoma, kad 
vieno Vilniaus fabriko, kuris 
gamina kariškus batus, 200 
darbininkų atkakliai grūmėsi 
su bolševikų slaptąja milicija. 
Keliolika milicininkų sužeista, 
o lietuvių darbininkų 40 už
mušta ir sužeista. Darbininkai 
pasipriešino dėlto, kad buvo 
įsakyta už tą patį atlyginimą 
dirbti dar ilgesnes valandas ir 
daugiau pagaminti rusams ba
tų. Pranešime žodis į žodį sa
koma:

“Kai darbininkai užprotes
tavo, tai dešimtį iš jų fabriko 
aktivistai komunistai apskun
dė. Po to prasidėjo kautynės 
tarp darbininkų ir milicijos. 
Milicija sukilimą numalšino.

JAV gauna karines bazes Ispanijoje
VVashingtonas. — Valstybės 

sekretorius Acheson pareiškė 
spaudos korespondentams, kad 
po ilgesnių pasitarimų susi
tarta su Ispanija, kad ji įsi
jungs į Vakarų Europos gy
nybą.

Prancūzija ir Anglija pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
pasitarimais su Ispanija. Joms 
nuraminti Acheson nurodė, 
kad tuo yra stiprinamos va
kariečių poziiejos. Susitarimas 
su Ispanija nereiškia, kad bus 
traukiamasi už Pirėnų kalnų 
(Prancūzija ir Anglija bijo, 
kad bolševikams Vakarų Eu
ropą puolant, amerikiečiai ne
sitrauktų į Ispaniją).

Madridas. — Ispanijos sos
tinėje įvyko pasitarimas tarp 

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS NEW YORKE Foto Don. šulaitis
Seime dalyvavo daugiau kaip 40 kunigų, atstovavusių beveik visas didesniąsias Amerikos lietu

vių kolonijas ir kongregacijas, čia matome tiktai dalį Seimo dalyvių ir prezidiumą. Iš kairės j de
šinę: prel. Pr. Juras (Kultūros Instituto pirmininkas), prel. J. Balkonas (išrinktas Kunigų Vieny
bės pirmininku sekantiems trejiems metams), kun. M. Daumantas, kun. V. Gidžiūnas (Tėvų Pranciš
konų vienuolyno Brooklyne viršininkas), kun. K. Vasys (buvęs Kunigų Vienybės pirmininkas), kun. 
J. Valantiejus (Seimo vicepirmininkas), kun. J. švagždys (Seimo pirmininkas), kun. V. Budreckas 

(Seimo sekretorius), kun. V. Dabušis ("Darbininko redakcijos narys, išrinktas Kunigų Vienybės 
generaliniu sekretorium), kan. F. Kapočius (buvęs *v. Sosto delegatas lietuviams Vokietijoje ir 
Austrijoje), kan. J. Končius (Balfo pirmininkas), prel. L. Tulaba (Sv. Kazimiero Kolegijos Romoje 
vicerektoriūs), kun. E. Petrelevičius, kun. St. Raila, kun. J. Kidykas (Lietuvių Jėzuitų provinciolas 
Amerikoje), kun. St. Yla (Vargdienių Seselių kapelionas), kun. J. Prunskis ("Draugo redaktorius).

degė odų sandėli ir apgadino 
mašinas.”

Pranešimas sumini keletą 
panašių, bet mažesnių atsitiki
mų kitose Baltijos valstybėse 
ir Lenkijoje. Nurodoma, kad 
Estijoje nebeimami vietos 
žmonės jokiai atsakingesnei 
tarnybai. Visur statomi rusai. 
Latvijoje yra surankioti ag
ronomai ir išvežti ūkio dar
bams į Vakarų Sibirą. “Ten 
jie verčiami organizuoti di
džiulius kolchozus, j kuriuos 
privežta žmonių vergų darbui 
iš bolševikų okupuotų kraštų”, 
nurodo Valstybės 
mentą pasiekęs pranešimas.

Laikraščiai, cituodami šį 
pranešimą, nurodo, kad Balti
jos kraštai buvo Sovietų Ru
sijos užgrobti, kai Hitleris 
puolė Lenkiją. Po to sekė vie- 
nerių metų bolševikų okupa
cija, kuriai žmonės priešinosi 

gen. Franco ir JAV admirolo 
Shermano. JAV gauna karo 
laivams bazes TBŽflikse, Kar- 
genoje, Ferrolyje, Kanarų sa
lose, o aviacijos bazes —Bar- 
celonoje Madride,
Valencijoje ir k. Franco pa
tenkintas susitarimu. Jis su
tinka prisidėti prie Europos 
gynybos, jei bus paremtas ka
ro ginklais ir pinigais.

• Leipzigo uni
versiteto profesorius E. 
Schultz, kuris vadovavo Rytų 
Vokietijos jaunimui, šviesda
mas jį komunistiškai, pabėgo 
į Vakarų Vokietiją. Jis pa
reiškė, kad buvo paašlintas iš 
universiteto ir pareigų už tai, 
kad apsilenkė su Maskvos in
strukcijomis. 

ir dėl to didelės masės žmc- 
r ių buvo išvežta į Sibirą. Vo- 
kečių okupacijai Baltijos kraš
tai taip pat priešinosi. Kai 
antrą kartą atėjo bolševikai, 
žmonės patyrė, kad jų okupa
cija yra dar žiauresė už bu
vusią nacių. “Tai yra prie
žastis kylančių riaušių. Su
kilėliai rizikuoja savo gyvybe, 
bet jie kitos išeities neturi”— 
pastebi kai kurie laikraščiai.

PAPILDOMA “V. of A.” 
PROGRAMA

Savo transliacijų metu “A- 
merioks Balsas” praneša, kad 

d. bus 
antroji lietuviškoji programa 
kartojama ir 4 vai. po pietų 
Lietuvos laiku (New Yorke 
9 vai. ryto). Bangos — 25,31 
ir 41-metrų.

VOKIETIJOJE TRŪKSTA 
CUKRAUS

Muenchenas. — Balfo įga
liotinis Vokietijoje Pranas 
Zunde savo mėnesiniame ra
porte praneša, kad birželio 
mėn. jis priėmė Muenchene 

Departa- nuo liepos mėn. 15

Balfo centro siųstus 21,795
svarus rūbų ir avalynės, 29.- _ Abiejų šalių delegacijos Ka- tinių aišku, kad 
224 sv. ldar sudarinėja TKffi -Trarstvti

Sevilijoje, joje birželio mėn.

pakietus, svorio 25.864 svarų. 
Viso gėrybių lietuviai Vokieti- 

gavo 76.- 
883 svarus.

Tremtiniai ypač įvertina 
cukraus siuntą. Pr. Zunde 
praneša:

“Cukrus atėjo, kaip tik tuo 
laiku, kai jo Vokietijoje yra 
galima gauti pirkti tik labai 
riboti kiekiai, beveik normuo
tas. Galima nusipirkti tik toje 
krautuvėje, kurioje viskas 
perkama ir, tai šeimai į savai
tę krautuvininkas parduoda 
tik po svarą. Patyrę apie cuk
raus siuntos gavimą visi trem
tiniai labai nudžiugo.”

SIN CENTS

Prezidentas Truman ir Missouri gub. Forrest Smith apžiūri žemėla
pyje, kurias sritis palietė potvynis. Prezidentas lėktuvu apskrido visą 
Kansas ir Missouri sritį ir pareiškė, kad savo gyvenime tokio didelio po
tvynio ir tekios pridarytos žalos dar nebuvo matęs.

TAIKOS PALIAUBOS UŽTRUNKA

sitarimų darbotvarkę. Vienas 
Jungtinių Tautų delegacijos 
narys paklaustas, kaip ilgai 
tai gali trukti, atsakė: “24 va
landas, o gal ir 24 dienas.” 
Nuo derybų pradžios jau pra
ėjo dešimts dienų, bet labai 
mažai tepažengta į priekį. 
Laimėta tik tiek, kad derybų 
vieta tikrai neitralizuota ir 
vakariečių korespondentai gali 
lengvai atvykti ir daryti pra
nešimus. Tačiau jie neturi ko 
pranešti, nes oficialiai pareiš
kiama .jog “padaryta pažan
ga”, ir tiek.

Tačiau paskutinių dienų 
pranešimai rodo, kad derybos 
vėl įstrigo. Iš neoficialių šal-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Didysis Amerikos lietuvių kunigų žodis 

iš meilės savo tautai

l iepos 18 d. New Yorke 
Sxatler viešbučio patalpose 
mūsų dvasios vadai tarė savo 
galingą lietuvišką žodį, kurio 
r_e be pagrindo troško ir laukė 
visi mūsų tautiečiai.

Dar prieš sutartą valandą 
jau matėsi rimtais, pilnais su
sikaupimo veidais besirenką 
iš įvairių Amerikos kampų į 
Jubiliejinį Šventųjų Metų Ku
nigų Vienybės Seimą

žymiausi Amerikos lietuviai 
kunigai. Ilgai netrukus. Centro 
Valdybos pirmininkas kun. K. 
Vasys pradeda posėdį, kvies
damas prel- J. Balkūną sukal
bėti maldą ir patiekdamas pla
čią 16-kos punktų darbotvar
kę.

Tuojau išrenkama Seimo 
prezidiumas: pirm. kun. J. 
Švagždys, vicepirm. kun. J. 
Valantiejus, sekretoriai— kun. 
V. Dabušis ir kun. VI- Budrec
kas. Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisija: pirm. prel. P. Juras, 
kun. St. Raila ir kun. V. Pik
turna.

Įprasta Seimo tvarka skaito
mi gautieji raštu sveikinimai: 
J. E. Vysk- V. Brizgio, buv. ir

komunistai 
ir su politika 

surištus klausimus, kurie pa
likti pačioms Jungtinėms Tau
toms. Derybų eiga tuo ir 
trukdoma. Žinoma, bent iš 
Peipingo radijo, kad komunis
tai reikalauja svarstyti sveti
mos kariuomenės atitraukimą 
iš Korėjos ir pasitraukimą i- 
ki 38 paralelės.

Kovos visu frontu tai užsi
liepsnoja, tai aptilsta. Vieną 
dieną jos buvo gana smarkios 
prie pat derybų vietos — 20 
mylių nuo Kaesung. Ameri
kiečių aviacija ir toliau bom
barduoja Siaurinę Korėją, 
dažnai susitikdama su sovie
tiškais lėktuvais.

dabart. Vyr. Liet. Tremtinių 
Sielovados Tvarkytojo Vokieti
joje ir Austrijoje kan. F. Ka
počiaus ir Tėvo Alf. Bemato- 
nio, BALFo vardu pirm. kan. 
J. B. Končiaus. Kat- Darbinin
kų S-gos vardu prel- P. Juro. 
TT. Pranciškonų, “Darbinin
ko” redakcijos ir leidėjų, At
eitim Federacijos Vyr. Valdy
bos, šv. Mergei. Marijos Nek- 
Prasid. bei Nukrvž. Jėzaus se
serų Kongregacijų, L. R. K. 
Federacijos, kolektyvus — Či
kagos ir daugelio paskirų ku
nigų. Duodamas žodis Seimo 
svečiams, Msgr. E. Stukeliui ir 
Msgr- VI. Tulabai.

Prel. Edv. Stukelis latvių 
kunigų vardu reiškia šiltus, 
nuoširdžius linkėiimus. savo 
džiaugsmą ir susižavėjimą lie
tuviais kunigais ir jų veikla, 
pabrėždamas savo ir latvių ku
nigu broliška prisirišimą prie 
lietuviu. Jo kalba keletą kartų 
pertraukiama džiugiais daly
vių plojimais. Prel. V. Tulaba, 
sveikindamas savo ir Romos 
liet. Kolegijos vardu, praneša

(Nukelta į 2 pusi.)
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Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

KARIAUJA PUIKIAI - SUSITAIKYTI
NEIŠMANO

• Karalių taika
• Demokratę taika
• Veidmainių taika

Jeigu kas pasako, kad kariauti lengviau, negu susitaikyti, 
tai toks žmogus atrodo keistas, įtartinas. Tiesa, kad toks įspū
dis gali susidaryti. Bet gi matome, kad jau tūkstančiai metų 
kaip žmonės vis kariauja, susitaiko ir vėl kariauja. Kodėl taip 
yra? Todėl, kad kiekviena taika taip sudaroma, kad ji be jokių 
abejonių jau ‘‘garantuoja”, kad kitas karas tikrai bus.

Pažiūrėkime į pačius garsiausius karus ir taikas, kurios 
įvyko Europoje nuo 19 šimtmečio pradžios. Visų pirma, tai va
dinama Vienos taika. Tais laikais Europos kariai sumalė Napo
leoną. Imperatoriai, karaliai susirinko Austro-Vengrijos sosti
nėje Vienoje ir nutarė taip padaryti, kad Europoje niekada pa
našių napoleonų nebeatsirastų ir kad karalių sostai niekada 
nesubraškėtų. Karaliai ten džiaugėsi, linksminosi, daug daina
vo ir šoko. Taikos derybos r.et gavo “šokančio kongreso” var
dą. Bet ir po to taikos nebuvo. Kodėl? Todėl, kad nugalėtojai 
ten pasidalino Europos žemę, it savo ūkio sklypus. Kitų tautų 
laisvė ir gyvenimas jiems nerūpėjo.

Neperilgiausiai trukus prasidėjo nauji karai, naujos taikos. 
Atėjo ir tas vadinamas pirmas pasaulinis karas. Per tą karą 
daug karališkų karūnų nuriedėjo nuo galvų. Kaizeris II ir jo 
sėbrai liko sumalti. Amerikos prezidentas Woodrow Wilson su
galvojo labai gerą dalyką. Jis buvo genialus žmogus. Jis pa
skelbė, kad kariaujama už visų—didelių ir mažų tautų laisvę. 
Visi tegu valdosi nepriklausomai. Visi tam labai pritarė ir en
tuziastiškai kariavo ir nugalėjo. Daug tautų gavo laisvę, bet ne 
visos. Daugiausia išsilaisvino tos tautos, kurios buvo pavergtos 
tuo laiku (karo pabaigoje) sugniužusių imperijų, kaip Austro- 
Vengrijos ir Rusijos. Gi nugalėtojai mažai bepaisė Wilsono prin
cipų. Ir pačios taikos derybos nebėjo sklandžiai. Nugalėtojai 
tarp savęs pradėjo nebesutarti. O tų nugalėtojų buvo net 27. 
Susitarti, pasidalinti grobiu nebelengva. Nutarė, kad visa tą 
taikos biznį atliks tik 10 didžiųjų valstybių.

Bet greit pasirodė, kad ir dešimčiai susitarti sunku. Dar 
sumažino skaičių. Liko tik 4, o kiti “nugalėtojai” palikti už 
durų. Tie keturi buvo \Vilson (Amerika) Lloyd George (Angli
ja), Clemenceau (Prancūzija), ir Orlando (Italija). Pagaliau 
Orlando pats išėjo, ir liko tik trys: Amerika, Anglija ir Prancū
zija. Jie taiką taip užbaigė, kad neilgai reikėjo laukti antrojo 
pasaulinio karo. Reikia dar pastebėti, kad ir Amerika nuo tos 
taikos pasitraukė ir nuo Europos visai nusigręžė.

Dabar va vėl Hitleris sumaltas. Ir vėl Amerika išeina su 
tautų laisvės principais. Dabar jau nebe Wilson, bet prezidentas 
Roosevelt. Ir Rooseveltui visi labai pritarė, kurie norėjo nugalė
ti Hitlerį. Vėl buvo skelbiamos visokios mažų tautų laisvės. Tik 
kariaukite. Bet kas gi buvo tie, kurie taip labai pritarė Roose
veltui. Na gi Sovietų Rusija, prisigrobusi mažų tautų. Anglija— 
daugiausia turinti kolonijų. Prancūzija — taip pat kolonialinė 
imperija. Nereikėjo būti ir dideliu pranašu atspėti, kas bus. Bu
vo aišku, kad kai Hitleris bus nugalėtas, visi tie pažadai dings 
kain dūmai. Taip ir buvo. O Amerika dar kartą liko apvilta. 
Rooseveltas mirė. Nebepamatė, kas atsitiko. Trumanas padėtį 
taiso. Bet sunkiai, labai sunkiai einasi. Kažin ar vėl nereikės 
kariauti už “amžiną taiką.” 
iilG?aičoĄRiaus

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
(Atkelta iš 1 p.)

Šv. Tėvo ir Aukščiausios Eažn. 
Vadovybės pasitikėjimą ir 
ypatingą pagarbą lietuviams 
kunigams, nurodant juos net 
kaip pavyzdį kai kurioms ki
toms tautoms.

Centro Valdybos pranešimą 
daro pirm-kas kun. K. Vasys, 
išskaičiuodamas edę nuveiktų 
darbų: išleista jau du nume
riai kunigų biuletenio “Lux 
Christi”, parengta spaudai 
Kun. Vienybės konstitucija, 
suorganizuota ir pasiųsta Šv. 
Tėvui maldų vainikas už Lie
tuvą. sėkmingi žygiai pas 
Amerikos Episkopatą dėl pri
ėmimo lietuvių tremtinių ku
nigų ir vyskupų ir daugelis ki
tų. Trumpus, išsamius prane
šimus padaro C. Vlad. sekre
torius kun. L. Peciukevičius 
ir iždin. kun. M. Daumantas, 
taip pat Centralinių Organiza
cijų Dvasios Vadai, — A. L. 
R. K. Susivienijimo kun. J. 
Baltusevičius, A. L. R. K. Fed. 
prel. J. Baikanas, A. L. R. K- 
Darb. S-gos prel. P. Juras, 
Vyčių kun. Jutkevičius — raš
tu.

Pranešimai išklausomi dide
liu susidomėjimu, daromi pa
klausimai ir vienu balsu pri
imami. Po to C. V. pirm-kas 
kun. K. Vasys dėkoja už bend
radarbiavimą ir visos C. V-bos 
vardu pareiškia kolektyvinį at
sistatydinimą. p a t a r d a mas 
naujon C. Valdybon išrinkti 

gyvenančius didesniame cent
re, vienoje vietoje, kad darbas 
eitų dar produktingiau, ypač 
kad busimosios C. V-bos sekre
torius galėtų visą svorį pasi
imti ant savo pečių, kaip pa
prastai daroma visose veiklio
se organizacijose. Seimas pa
reiškia gilią padėką C. Valdy
bai ir vienbalsiai išrenka nau
ją, į kurią įeina pirm- prel. J. 
Ba’kūnas, vicepirm. kun. J. 
Baltusevičius, ižd. kun. J. Ma
tulaitis ir sekr. kun. Vikt. Da- 
bušis.

Dideliu dėmesiu Seimas iš
klausė kan. F. Kapočiaus pa
skaitos, apimančios visus 
opiausius šių dienų pastoraci
nius klausimus ryšy su įsilieji
mu į Amerikos lietuvių visuo
menę 30.000 naujai atvykusių 
liet- tremtinių ir pusantro šim
to jų dvasios vadų. Suglaus
tai, bet aiškiai išgvildenęs ga
na skirtingą Amerikos lietuvio 
ir lietuvio tremtinio tipą suda
riusias priežastis ir aplinkybes, 
pabrėžęs aiškius pagrindus, ri
šančius visus į vieningą bend
rą darbą mūsų tautos gerovei, 
padarė plačių ir skaitlingų siū
lymų. Savo mintis rėmė žymių 
Amerikos lietuvių veikėjų, 
ypač prel. Balkūno viešai pa
reikštais siūlymais ir nurody
mais.

Seimas pavyzdingu vienin
gumu ir sutarimu apsvarstė, 
kaip paskaitoje, taip ir atski
rų pranešėjų iškeltas mintis:
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MARKSISTINIS SOCIALIZMAS PASENO
Š. m. liepos 3 d. Frankfur

te prie Maino (Vokietijoj), 
pasibaigė kelias dienas trukęs 
socialistų internacionalo kong
resas. Jame dalyvavo socialis
tai iš įvairių pasaulio kraštų, 
net iš Japonijos. Dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos okupuotų 
kraštų socialistai, jų tarpe lie
tuviai ir latviai.

Iš įvairių rezoliucijų, kurias 
priėmė kongresas, ypač iš 
bendrosios deklaracijos vardu 
“Demokratinio socializmo tik
slai ir uždaviniai” aškėja, kad 
į socialistines partijas įvai
riuose kraštuose didelės įta
kos yra padaręs II-sis pasauli
nis karas ir to pokario metai. 
Nuo marksistinio kraštutinio 
radikalumo socialistus, atro
do, daugiausia atpratino ko
munizmas.

įsidėmėtina, kad socialistų 
internacionalo deklaracijoj ko
munizmas traktuojamas, kaip 
priešas, šia proga prisiminti
na, kad ligi pastarųjų laikų 
socialistai savo priešu telaikė 
tik kapitalizmą, o į komuniz
mą žiūrėjo, kaip į paklydusį 
brolį, ir neretai su juo bend
radarbiavo. Sakysim, prancū
zų socialistai ilgą laiką vengė

prel. Balkūno apie kataL akci
ją, kun. prof. Ylos apie Min
daugo krikšto minėjimo svar
bą bei spaudos ir “Lux Chris
ti” reikalus, kan. F. Kapočiaus 
apie Liet Vyr. Sielovados Vo
kietijoje reikalus ir kun. E- 
Petrelevičiaus apie jaunučių 
organizavimą.

Iš gausios susidariusios me
džiagos rezoliucijų komisija 
patiekė ištisą pluoštą pasiūly
mų, liečiančių virš 20-ties svar
biausių šiuo metu tautinių ir 
religinių reikalų, k. a.— palai
kyti parapijose, bažnyčiose, 
mokyklose lietuvišką dvasią; 
katekizuoti, tikybos mokyti ir 
melstis lietuvių ’ kalba, visose
parap. ir liet, vienuolynų išlai
komose aukštesnėse mokyklo
se plėsti lituanistikos dalykų 
dėstymą, mokyti jaunimą my
lėti savo kraštą, kalbą, papro
čius, dainas, tautinius žaidimus 
ir šokius, dėvėti iškilmėse tau
tinius drabužius; visomis išga
lėmis remti kovą už mūsų tau
tos ir tėvynės prisikėlimą, ra
ginti visiems geros valios lietu
viams burtis į Amerikos Lietu
vių Bendruomenę, veikiant jai 
kultūros darbo bare, A. L. T. 
— politikos srity ir Ralfui — 
šalpos darbe; išplėsti po visą 
Ameriką mokytojams - joms 
rengiamus vasaros lituanisti
kos kursus, kviesti visus liet, 
kunigus — ir čia gimusius ir 
ateivius — dėtis į Kunigų Vie
nybę, o visus tremtinius ragin
ti kuo tampriausiai įsijungti į 
bendrą veikimą, įnešant naujos 
ugnies ir energijos. Kai kurie 
dalykai buvo užgirti specialio
mis rezoliucijomis,—TT. Pran
ciškonų veikla, ypač spaudos 
srity, TT. Marijonų darbas 
Mariana polio kolegijoj, Romos 
lietuvių Kolegijos veikimas ir k-

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai, pakilia nuotaika. 
Tai iš tiesų, tariant vieno daly
vio žodžiais, yra tarsi lietuviš
kosios Amerikos kunigijos 
manifestas, skelbiąs, kad mū
sų dvasios vadai stovėjo ir te
bestovi visų mūsų tautinių ir 
religinių idealų sargyboje.

Pabaigoje pasiųsta sveikini
mai Šv. Tėvui, Apaštališkam 
Delegatui Vašingtone, New 
Yorko Kardinolui Spellmanui, 
Arkivyskupui Metropolitui J. 
Skvireckui ir Vlikui.

Seimą užbaigė entuziastinga, 
jaudinančia kalba nusipelnęs 
tautos veikėjas žilagalvis kun. 
J. švagždys, pakvietęs prel. 
Tulabą sukalbėti padėkos mal
dą.

Sveikindami naują Kun. Vie
nybės Vadovybę, linkime jai 
spindėti karšta lietuvybės ir 
tikėjimo ugnim, gaivinančia 
mūsų išeiviją 6avo garbingojo
Seimo nurodymais.

J. GRINIUS

bendradarbiauti su nemarksi- 
stinėmis partijomis vyriausy
bėje. Jie pirmą kartą įėjo į 
Prancūzijos vyriausybę tik 
1937 m., kada buvo sudaryta 
vadinamoji “liaudies fronto” 
vyriausybė. Jos iniciatoriai 
buvo komunistai. Dabartinė 
deklaracija rodo, kad net 
prancūzų socialistams, kurie 
lig šiol buvo vieni dogmatiš- 
kiausių marksistų, akys atsi
vėrė. Kitaip jie nebūtų prita
rę deklaracijai, kur sakoma:

“Komunistai neteisėtai šau
kiasi socialistinių tradicijų. Iš 
tikrųjų jie tas tradicijas taip 
iškraipė, kad jų nebegalima 
atpažinti. Komunizmas su
stingo į dogmatizmą, kuris 
stovi nesutaikomoj priešingy
bėj su kritikine marksizmo 
dvasia... Tarptautinis komuni
zmas yra naujojo imperializ
mo įrankis. Kur tik jis kada 
nors priėjo prie valdžios, ten 
jis išplėšė laisvę arba sunaiki
no galimybe tą laisvę iškovo
ti. Jis remiasi militarine biu
rokratija ir teroristine polici
ja. Jis sukūrė naują klasinę 
visuomenę su provokuojančio
mis priešginybėmis turte ir 
teisėse. Priverčiamasis darbas 
yra svarbus veiksnys jo ūky.” 
Griežtai pasisakydamas prieš 

komunizmą, demokratinių so
cialistų internacoinalas pasi
sako ir prieš savo senąjį prie
šą, kapitalizmą. Tačiau prieš 
jį nebeakcentuojama klasių 
kovą, kini yra viena pagrin
dinių tezių greta istorinio ma
terializmo, beveik dogmų. Gal
būt, kad nuo šitos tezės dekla
racijoj atsisakyti privertė 
angliškojo tipo socialistai, ku
rie nėra marksistai. Yra reik
šminga, kad dėl tos tezės nebe
sipriešino nė prancūzų socia
listai. O jie dėl jos buvo savo 
tarpe susiginčiję, kai iš vokie-, i--------------- Ėi—

JUS GALITE DAUGIAU SUMOKĖTI, 
BET NEGALITE GERESNIO PIRKTI

TALPIAUSIAS 
atlošai

Tiktai vienas Fordas že
miausia kaina teikia 
jums 55.4 inčių erdvę at
silošti, tokią erdvę, ku
rios pakanka 3 asmenims 
patogiai sėdėti. Ir jūs 
taip pat prabangiškai va
žiuojate, nes naudojatės 
vairu, automatiškai pri
taikytu šiurkščiam keliui. 

Ateikite ir išbandykite!

čių kaceto grįžęs senelis Bliu
mas žodį "kovą” buvo pasiūlęs 
kongreso deklaracijoj religi
niai įsitikinimai jau nebelaiko
mi buržuaziniais prietarais 
proletarams mulkinti ir reli
gijai vieša kova nebeskelbia
ma. Jai net pripažįstama lygi 
vertė su humanizmu ir mark
sizmu. Deklaracijoj skaitome: 
“Ar savo įsitikinimą socialis
tai išveda iš marksistinių ar 
kitaip pagrįstų socialinių ana
lizių, arba iš religinių arba 
humanistinių prinicpų, visi jie 
siekia bendro tikslo: visuome
ninės santvarkos, pagrįstos 
socialiniu teisingumu, aukštes
ne gerove, laisve ir pasauline 
taika.” Tiesa, šis deklaracijos 
straipsnis taip pat atskleidžia, 
kad įvairių kraštų socalistinės 
partijos nėra vienos nuomo
nės krikščionių religijos ir 
marksizmo atžvilgiu, bet pa
žanga vis dėlto padaryta — 
daugelis socialistų tikinčiųjų 
nuoširdumą pagaLau supra
to. *

Pabrėžtinas dar vienas žy
mus socialistų posūkis, būtent, 
kariuomenės ir apsiginklavi
mo atžvilgiu. Ligi pastarųjų 
laikų apginkluota kariuomenė 
socialistų, ypač prancūzų ir i- 
talų socialistų, buvo laikoma 
kapitalistinio imperializmo į- 
rankiu. Kai tik ateidavo biu
džeto svarstymas parlamente, 
prancūzų socialistai ligi II-jo 
pasaulinio karo beveik piestu 
stodavo prieš išlaidas kariuo
menės ginklavimui. Dabar jie 
jau pamatė, kad kariuomenė 
piktanaudoja ne vieni kapita
listai, bet ir socialistiniai ko
munistai. Šie pastarieji de
mokratijai ir žmonių pagrin
dinėms teisėms nemažiau grą- 
so. Todėl socialistų deklaracija 
skelbia, kad “kova dėl taikos 
išlaikymo yra neatskiriamai 
susijusi su kova dėl laisvės. 
Mūsų laiku karo pavojaus tie

TALPIAUSIAS 
daitkams pakrauti 

Fordo specialus "Deep Deck“ 
duoda jums 24 kubines pėdas 
talpos daiktams sukrauti —tai 
talpiausias automobilis tokia 
žema kaina. Ko gi daugiau? 
Pasuki raktą, ir dangtis pasi
kelia. Nieko negali būti pato
gesnio!

sioginis pagrindas glūdi grės
mėj tautoms ir jų prievartavi
me.”

Socialistų kongresas priėmė 
net specialią rezoliuciją, ku
rioj pritariama demokratijų 
apsiginklavimui. Joj aiškiai 
pabrėžiama, kad tik apsigink
lavus bus galima apsiginti nuo 
totalistų grėsmės.

Socialistų deklaracijoj daug 
kalbama apie ūkinę demokra
tiją. Joj pripažįstama vietos 
ir privatinei nuosavybei, ypač 
žemės ūky ir amatuose, ta
čiau ji turi būti kontroliuoja
ma, kad tarnautų bendrajai 
gerovei. Pirmenybė atiduoda
ma kolektyvinei nuosavybei, 
ypač pramonėj, tačiau pasisa
koma prieš uniformiškumą, 
pabrėžiama įvairių kooperaty
vų reikšmė valsty
binio planavimo būtinu- 
valstybinio planavimo būtinu
mas. Tačiau žmonių gerovės 
siekimas vien materialinėmis 
ir organizacinėmis priemonė
mis, kaip patyrimas rodo, yra 
iliuzorinis. Juk žmonių bend
roji gerovė daug pareina nuo 
dorovės, nuo pavienių asmenų 
moralinio lygio. Apie tai kaip 
tik socialistų deklaracijoj nie
ko nekalbama. Tai netiesiog 
perša mintį, kad marksistinių 
socialistų kadaise beveik dog
ma laikytas istorinis materia
lizmas dar nėra visai užmirš
tas, nors deklaracijoj šio ter
mino ir nevartojama.

Socailstų deklaracijoj taip 
pat aiškiai pabrėžtas solidaru
mas su tomis tautomis, kurios 
kenčia komunistų ir fašistų 
diktatūros priespaudą. “Kiek
viena diktatūra, kur ji besi- 
rastų, sakoma toliau deklara
cijoj, sudaro pavojų visų tau
tų laisvei ir tuo pačiu pasau
lio taikai. Kiekvienas žmonių 
išnaudojimas, ar jis kiltų iš 
priverčiamojo darbo, ar dėl e- 
lementarių žmogiškų teisių 
pažeidimo, ar privataus kapi
talistinio pelno naudai, ar var
dan politinės diktatūros, graso
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visų tautų materialiniam ir 
moraliniam lygiui.”

Atsisakydami marksistinių 
kraštutinumų, griežtai pasisa
kydami prieš komunizmą, 
prieš kurį katalikai seniai ko
voja, socialistai Frankfurto 
kongrese pasirodė susaikėję, 
priartėję prie krikščioniškos 
socialinio teisingumo koncep
cijos ir prie pačio gyvenimo 
tikrovės. Tačiau tai savaime 
kelia bent porą klausimų. 1. 
Ar marksistinis socializmas, 
kurio klaidingumą iš dalies 
rodo komunizmas, nėra pase
nęs ir išsisėmęs, jei net buvę 
jo sekėjai socialistai nuo kai 
kurių marksizmo tezių visai 
atsisako? 2. Socialistų skelbia
mos deklaracijos principus ar 
tik ne giliau ir pilniau išreiš
kia įvairios krikščioniškos de
mokratijos srovės, nors jos ir 
nevisos tuo vardu vadintųsi? 
Mūsų bendradarbis Vokietijoj

“KARKITE ŽMONES, NE 
ŠUNIS!”

Amerikos gyvulių globos 
draugija neseniai patiekė savo 
16 mėnesių veiklos apyskaitą. 
Per tą laiką draugija globojo 
317,472 gyvulius. Daugumas 
jų buvo šunys ir katės. Paste
bėtina, kad draugija turi ne
mažą skaičių pasenusių gyvu
lių prieglaudos namų, kur pa
talpinami ir apleisti gyvuliai. 
Ypatingas draugijos tikslas y- 
ra užeiti už akių įvairiems 
gyvulių kankinimams. Jos rū
pesčiu daugumas Amerikos 
valstybių yra pravedusios įsta
tymą, kuris smarkiai baudžia 
už šunų bei kačių privatų žu
dymą ir kankinimą. Pav., 
Maino valstybėje prasižengu
sieji baudžiami penkių metų 
kalėjimu. Viena senato narė 
norėjo pravesti įstatymą, kad 
žmogų pakartų už šuns nužu
dymą.

Skaitykite “Darbininką”

TALPIAUSIAS 
kojoms ištiesti

Taip! Fordas su penkių 
pėdų erdve yra pats erd
viausias iš visų kitu tos 
pačios rūšies automobi
liu. Ir tiktai Fordas iš 
panašios rūšies automobi
lių turi sėdynės prisitai
kymo prietaisus. Pakan
ka paspausti sėdynės at
lošą. kaip ji automatiškai 
prisitaiko jūsų padėčiai.

TALPIAUSIAS 
taupymui

Ką jūs besutaupytumėte žema 
kaina pirkdami, jūs vis tiek 
negalite pralenkti Fordo V.-8 
ir Six mašinų. Abu jie turi au
tomatinius mylių skaityklius ir 
kuro taupymo prietaisus, ku
rie teikia jums didelę pirmeny
bę ir stiprią, reguliarią jėgą.
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NAUJA STALINO LINIJA
Stalino linija yra tokia pat sena, kaip ir jis pats. Ji turi 

ir vieną pastovią kryptį — veda j komunistinį pasaulį. Jei nebū
tų jokio pasipriešinimo, tai ji tiesiai ir vestų į svajojamąjį “že
mės rojų.” Bet nevisi žmonės tiki tuo tarybiniu rojum, jam 
priešinasi ir Stalino liniją iškreipia. Jam tenka tada ieškoti ap
linkinių kelių, kad žmones prigautų ir prasiveržtų į priekį. Sa
vo linijoje jis tada daro vingį, bet tikslo nepameta.

Tuojau po karo Stalinas vedė gana tiesią liniją, nes nesu
tiko didesnio pasipriešinimo. Vakarų pasaulis buvo išvargęs 
bekovodamas su naciniu socializmu ir gerokai apdumtas komu
nistinio socializmo. Pastarajam sekėsi grobti svetimas teritori
jas ir tautas, stiprinti savo įtaką dar neužimtuose kraštuose, di
dinti karines pajėgas, kliudyti kitiems taikai susitarti. Ši agresy
vi pokarinė Stalino linija buvo praminta “šaltuoju karu”. Nu
vesta iki Korėjos, ji įkaito ir sulinko, kaip kiekvienas perkai- 
tintas daiktas. Prireikė ją vėsinti ir pridengti. Ant iškišto Mas
kvos durklo Malikas tada užmetė karo paliaubų skepetaitę, Sta
lino linija buvo pakreipta į “taiką.”

Jau nuo šių metų pradžios, kai Korėjoje komunistams pra
dėjo nesisekti, net ir kiniečiams įsijungus, Maskvoje pradėjo 
žymiai keistis nuotaikos. Vakariečių diplomatai pastebėjo, kad 
iš atsakingesnių bolševikų ir Politbiuro narių vienas kitas vėl 
ima dažniau kartoti, jog su kapitalistais galima sugyventi.

Ką tai reiškia? Tai rodo, kad Maskva atsidūrė tokioje pa
dėtyje, kad reikia arba iš peties kovoti arba sustoti. Maskvai 
tuo tarpu pasirodė geriau “sustoti”, kol ji nesitiki dar karo lai
mėti.

Stalinas gerai žino, kad demokratai karo nenori ir niekada 
pirmi jo nepradeda. Bet jie visada pradeda derybas, jei tik jos 
rimtai pasiūlomos. Už tikrą taiką yra linkę sumokėti ir gerą 
kainą, kad tik nereikėtų mokėti savo krauju. Dar nesimatė jo
kių derybų, o jau buvo sumokėta gen. MacArthuro atleidimu, 
kad karas toliau nesiplėstų. Ar tai nėra laimėjimas? O dar ga
lima laimėti Formozą, Kinijos mandatą Jungtinių Tautų orga
nizacijoje, pataisas Japonijos sutartyje, Vokietijos “suvieniji
mą”, plyšį Atlanto sutartyje. Stalinui apsimoka dėl viso to da
ryti vingį savo linijoje. Jei ir ne visa gautų, tai nieko ir ne
prarastų, ką turi. O kariaudamas gali ir savo galvos netekti.

Jei Stalinas nebūtų toks lankstus, jis būtų jau seniai lūžęs. 
O jo tikslas yra kitus palaužti. Ar tai jam pavyks, abejotina. 
Stalino linija perdaug jau atsiduoda senu ir gerai žinomu kva
pu. Bet 3 ar 5 metelius, sakoma, jis dar gali pažaisti, sukda
mas iš savo linijos visokius “taikos” mazgus.

Mūsų uždavinys - kova už neprikl. Lietuvą
Liepos mėn. 14 d. “Laisvo- "Laisvosios Europos" lietuvių skyriaus pirmininko Vac. Sidzikausko 

t- t. „ t pareiškimas spaudaisios Europos” Komiteto Lie
tuvių skyriuje New Yorke į- 
vyko trečioji lietuvių spaudos 
konferencija. Skyriaus pirm, 
min. V. Sidzikauskas, daly
vaujant jo bendradarbiams dr. 
A. Trimakui, K. Bieliniui, P. 
Vainauskui ir P. Vaitekūnui, 
apibūdino pagrindinius jo va
dovaujamos institucijos užda
vinius.

Apžvelgęs bendrą Pabaltijo 
valstybių padėtį nuo bolševi
kinės invazijos laikotarpio, jis 
pabrėžė, kad ypač paskuti
niais metais JAV padarė 
stambių atmainų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos naudaL Ir 
Pabaltijo valstybės oficialiai 
buvo įjungtos į sovietų sate
litinių valstybių tarpą ir 
laisvinimo veiksniams 
niuose suteikta teisė 
oficialiai jas atstovauti, 
akivaizdžiai parodo 
šia 
ja, kurią ir pabaltiečiai pasi
rašė kartu su kitom sovietų 
pavergtom valstybėm, “Voice 
of America” transliacijų vedi
mas lietuvių, latvių ir 
kalbomis ir pagaliau 
Europe” savo lietuvių, 
ir estų skyriais.

— Pagrindinis mūsų, 
“Laisvosios Europos” Komite
to lietuvių skyriaus, uždavinys 
yra kova už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą — sako 
min. V. Sidzikauskas. — Mes 
patys šį darbą dirbsime 
talkinsime amerikiečiams 
bendrame "Laisvosios Euro
pos” komitete.—

Pati veikla vyks daugelio 
šakų. Pirmiausia patiems rei
kės įsijungti antikomunistinėn 
veiklon ir prisidėti prie pasau
lio, o ypač šio krašto žmonių 
viešosios opinijos formavimo. 
Kadangi esame savo kailiu pa
tyrę bolševikinę tikrovę, tai 
reikia rūpintis, kad praregėtų 
ir tie, kurie dar pakankamai 
bolševikų nepažįsta.

Sekant nuotaikas pavergto
se tėvynėse, “Laisvosios Euro
pos” radijas, kuris yra girdi
mas visuose kraštuose anapus 
geležinės uždangos, bus sten
giamasi teikti teisingas žinias 
apie pasaulio įvykius. Rugpiū
čio mėn. 1 d. jau pradeda 
veikti lietuvių radijo grupė, 
kuri po vieno mėnesio bando
mojo darbo, rugsėjo mėn. 1 d. 
prabils į Lietuvą. Tuo tarpu 
numatoma tik viena translia
cija per dieną. Be pasaulio ži
nių ir komentarų, programose

JU 
užsie- 
visur 
Šitai

pirmiau- 
Philadelphijos deklaraci

bus gvildenami svarbiausia 
lietuvių reikalai, čia bus ži
nios apie lietuvių veiklą pa
saulyje, jų siekimus ir dar
bus, čia bus ir Lietuvoje ken
čiančių tautiečių rūpesčiai ir 
viltys.

Prie centrinio “Laisvosios 
Europos” komiteto veikia 
Vidurio Europos Studijų Cent
ras, kuris vadovaus pavergtų
jų kraštų atstatymo planus 
paruošiant. Lietuvių skyrius 
jau yra pakviestas deleguoti 
savo žmonių šiam darbui. Jis 
apims visų krašto gyvenimo 
sričių, kaip ekonominio, taip 
ir kultūros ir švietimo atsta
tymo planus. Čia pat 
sprendžiamos ir politinės 
teities sienų ir santykių 
kaimynais — problemos, 
noma, kas lietuviams

bus

su
Ži-

svar-

biausia, tai reikės išaiškinti 
Vilniaus ir Maž. Lietuvos 
klausimus, kurie, atrodo, pa
reikalaus nemažai energijos.

Rūpinantis Lietuvos išlais
vinimo klausimais, netiesiogi
niai atsiranda grynai lietuviš
kų reikalų, apjungiančių ne 
tik vienos kurios šalies lietu
vius, bet imant viso pasaulio 
mastu. Kai Lietuvoje vykdo
mas sistemingas lietuvių nai
kinimas, ateities darbui dauge
lyje sričių bus reikalingi at
statymo darbininkai. Todėl 
“Laisvosios Europos” 
lietuviškasis skyrius turi 
rūpintis tautinio potencialo iš
laikymu, ir bendradarbiauda
mas su lietuvybės išlaikymo 
užsienyje veiksniais, jis steng
sis šitai atlikti.

Pirmiausia norima skirti dė
mesį akademinį mokslą už
sieniuose einančiam jaunimui. 
Jis bus suregistruotas ir, rei
kalui esant, jam bus duodama 
materialinė parama studijoms 
baigti, žinoma, su ta sąlyga, 
jei jis pasižadės savo įgytąsias 
žinias panaudoti Lietuvos at
statymui. Prancūzijoje jau šį 
rudenį pradeda veikti “Lais
vosios Europos” universitetas, 
kuriame studijuojąs jaunimas 
ir bus rengiamas kaip tik šiam 
atstatymui. Šis jaunimas ir 
bus pirmieji, geležinei uždan
gai nukritus, ne tik vakarų 
demokratijos Idėjų skleidėjai, 
bet ir sugriautojo krašto at
statymo darbininkai.

Bendruose spaudos atstovų 
paklausimų pokalbiuose, 

pvz. santykių su lenkais.

dais. ir Lietuvybės išlaikymo 
klausimais su paaiškinimais, 
be V. Sidzikausko, dalyvavo 
dr. A. Trimakas, A. Bielinis ir 
kt. Pabaigai min. V, Sidzi
kauskas pranešė, jog liepos 
mėn. 24 d. Washingtone Lie
tuvos pasiuntinybė patalpose 
įvyksta pavergtųjų kraštų eg- 
zilinių veiksnių konferencija. 
Apie ją informacijų lietuvių 
spauda gaus liepos mėn. 27 
d. 8 vai. vakare “Laisvosios 
Europos” lietuvių skyriaus pa
talpose. Manoma, kad liepos 
24 d. VVashingtone svarbiausia 
bus pasisakyta genocido klau
simu, todėl ir ketvirtoji iš eil- 
lės liet, spaudos konferencija 
būsianti svarbi.

Šioje konferencijoje dalyva
vo liet, spauda itin gausiai. 
Buvo "Ateities”, “Darbinin

kaip, 
gu-

ko”, “Draugo”, 
“Lietuvių Dienų”, 
“Tėviškės Žiburių”, 
nų”,

NORIME TARNAUTI LIETUVIAMS

“Dirvos” 
“Kario”, 
“Naujie- 

Amerikos Balso”, Liet. 
Filmų Bendrovės ir Liet, žur
nalistų S-gos Nevv Yorko sky
riaus atstovai. —sn—

estų 
“Free 
latvių

kaip

ir
JU

M. J- ADOMAITIS

praeitį. Ji skau- 
rašo: “Interesai 
vis geso ir ge-

Marianapolio Kolegijos Rek
toriaus pasisakymą lietuvybės 
išlaikymo klausimu galima lai
kyti beveik posūkiu Amerikos 
lietuvių mokykliniam gyveni
me. Tremtiniai jį sutiko pa
lankiai. Tikėkimės, kad tokia 
pat nuotaika sutiks jį ir kiti.

Rektorius klausimą pastatė 
labai konkrečiai: “esame pasi
ruošę tarnauti ne airiams, bet 
lietuviams.. Duokite mums 
mokinių” J tokį konkretų 
klausimą ir atsakymo reikia 
konkretaus.

Užverskime 
di. Rektorius 
lietuviškumui
so.” Neieškodami toli pasaky
sime, kad didžiausias to kal
tininkas —tai lietuvių mases 
pasinešimas plaukti su srove, 
stoka pasiryžimo ir noro būti 
ir likti, kuo gimėm.

Šiandien padėtis yra visai 
pasikeitusi. 27000 lietuvių, di
dele dalimi išsilavinusių, iš
augusių ir subrendusių Nepri
klausomoj Lietuvoj, įsilieji
mas į Amerikos lietuvių visuo
menę, lietuvybės reikalą pada
rė vėl labai aktualų. Interesas 
lietuviškumui čion net- labai 
gyvas. Balsai spaudoje, šeš
tadieninės mokyklos, suvažia
vimai ir jų nutarimai tai ro
do.

Rektorius pirmasis tą padė
ties pasikeitimą įvertino rea
liai ir pasisiūlė padėti.

Ko reikia, kad jo pasiūlymą 
galima būtų įgyvendinti?

Aišku, kaip dieną. kad 
aukštesniosioms mokykloms 
kandidatus ruošia pradžios 
mokyklos. Kalbant apie Ma- 
rianapolį, jam kandidatus tu
ri paruošti lietuvių parapijų 
mokyklos.

Lietuvių parapijinių mokyk
lų laikytojai ir mokytojai pa
dėties pakeitimą turėtų įver- 
tnti lygiai realiai ir pasakyti 
tiek sau, tiek visuomenei: e- 
same pasiruošę tar
nauti -lietuviam s.” Lig 
šiolinė auklėjimo kryptis tu
rėtų būti pakeisti tautiniai lie
tuviška.

Lietuviškoji dvasia visoje 
mokykloje.

Tik lietuviškas auklėjimas 
vaikų darželiuose.

Privalomas lietuvių kalbos 
dėstymas visiems lietuvių kil
mės mokiniams.

Lietuviškoji vaikų kateki- 
zacija.

Lietuvos praeities ir krašto 
pažinimas.

*r Ugdymas lietuviškos dva
sios lietuviškomis dainomis ir 
tautiniais šokiais.

Lietuviškoji kalba pertrau
kų ir žaidimų metu.

Lietuviškos maldos prieš ir 
po pamokų.

Šventomis dienomis moki-

su 
bei 
pa-

nių pamaldos bažnyčiose 
lietuviškomis maldomis 
giesmėmis, su lietuvišku 
mokslu.

Daugumai šių pasiūlymų į- 
gyvendinti jokių sunkumų nė
ra. Turime taip pat eilę pri
tyrusių pedagogų, kurie dar
niu bendradarbiavimu sutvar
kys visa taip, kad ir mokiniai 
nebus perkrauti ir lituanisti
niai dalykai nenukentės ir pri
valomoji programa bus pilnai 
išeita. Bet apie tai bus gali
ma kalbėti tik pačią siūlomą
ją kryptį priėmus.

Šia kryptimi dirbant pra
džios mokykloje, kaip per 8 
mokslo metus mokiniai vis 
bus nuteikiami lietuviškai, ta 
dvasia nejučiomis pereis į 
visą jaunąją kartą. Tada jau
nimas ieškos lietuviškos aukš
tesniosios mokyklos ir nuga
lės visas kliūtis jai pasiekti. 
Marianapoliui lietuvių moki
nių bus net perdaug.

Rektoriaus pažadą Maria- 
napolį padaryti lietuvybės ži
diniu mes didžiai vertiname. 
Bet kad tas židinys įsiliepsno
tų, reikia pirma uždegti vieti
nius lietuvybės židinėlius: lie
tuviška dvasia persunkti lietu
vių parapijų mokyklas.

Retkorius kryptį nurodė. 
Artima ateitis parodys, ar no
rės ta kryptimi eiti lietuvių 
parapijinių mokyklų laikytojai 
ir mokytojai — tarnauti ne 
airiams, bet lietuviams.

ORGANIZUOKIME MIN
DAUGO KRIKŠTUI MINĖTI 

KOMITETUS

Specialiai neseniai suda
rytas komitetas šiai sukakčiai 
minėti yra paskelbęs spaudo
je atsišaukimą ir nurodęs pla
ną. Pirmiausiai reikia suda
ryti kolonijoj komitetą, kuris, 
susižinojęs su klebonu, rengia 
bažnyčioje pamaldas su pa
mokslu apie Mindaugo krikš
tą. Kuriame mieste yra vys
kupas ar arkivyskupas. Ka
tedroje surengti Šventąją Va
landą ir vyskupą kviesti pa
maldoms vadovauti ir pamok
slą pasakyti. Būtinai sureng
ti akademiją (masini susirinki
mą) su atitinkamais koncer
tais ir paskaitomis bei prakal
bomis. Tokių parengimų nei
ną skirti Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui, o kur galima 
ir aukų parinkti. Susižinojus 
su Lietuvių Kultūros Institutu 
ir Centro Komitetu surengti 
religinio meno parodą. Jei rei
kės papildomų informacijų, 
kreiptis į Mindaugo Krikštui 
Minėti Komitetą — 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, UI. 
Minėjimui laikas skiriamas 
tarp rugsėjo 1 d. ar gruodžio 
31 d., 1951.

A.L.K. Federacija
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Mūsų bendradarbio Europoje

* Kur galėjo pabėgti britų diploma
tai * Kas jie tokie buvo * Pavogtos 
Atlanto sutarties ir atominių labo
ratorijų paslaptys * Raudonoji kape
la * Roza aprūpina lietuvius komu
nistine literatūra ... “iš didžiosios tė
vynės” * Raudonojo voro tinklas

Dar nespėta užmiršti Dr. Klaus Fuchso, pasodyto 
į kalėjimą už atominių paslapčių išdavimą Sovietų Ru
sijai, kai britų žvlgybą ištiko naujas smūgis. Pats ge
riausias britų kontražvalgybos vyras, brigadierius 
Diek White, dėl to naujo rūpesčio atsirado Vakarų Vo
kietijoje, o kiti jo žvalgai pasipylė po visą Europą. Jie 
nori surasti kokius nors pėdsakus pabėgusių britų dip
lomatų — Donald D. MacLean ir Guy F. de Moncy 
Burgess. Kur jie galėjo dingti? Diek White mano, kad 
jie turėjo ryšį su Sovietų špionažo lizdu, susuktu Va
karų Vokietijoje. '

♦

Donald Duart MacLean, atšventęs savo 38 metų 
gimtuves, palikęs du vaikus ir žmoną, laukiančią tre
čiojo kūdikio, gegužės 25 d. išplaukė į Prancūziją ir 
dingo kaip į vandenį. Iš Paryžiaus jis dar pasiuntė mo
tinai ir žmonai atsiprašymo telegramą, bet ne jo rašy
tą. Tą patį padarė ir jo sėbras, kartu pabėgęs Guy 
Frances de Moncy Burgess. Jo telegrama atėjo iš Ro
mos, bet taip pat ne jo ranka rašyta. Savo motinos jis 
prašo juo nesirūpinti. Bet susirūpino ne tik jo motina 
ir abiejų pabėgusiųjų artimieji bei giminės, bet ir visa 
anglų visuomenė. O labiausia susigraužė britų užsie
nio reikalų ministerija. Ligi šiol ji tikėjo, kad išdavi

kų neturi ir kad jos seifai, kurie slepia didžiąsias pa
slaptis, yra saugūs kaip savo užantis. Deja, pabėgu
sieji nemaža paslapčių išsinešė- Kas jie tokie buvo?

*

Donald D. MacLean dirbo britų užsienio reikalų 
ministerijoje. Jis vadovavo departamentui, skirtam 
Amerikos reikalams. Savo karjera jis tam visai atiti
ko. 1944-1948 metais jis dirbo Vašingtone, buvo pir
muoju britų ambasados sekretorium. Tuo pačiu metu 
jis buvo nariu atominiams klausimams komisijos, ku
rią sudarė JAV, Anglija ir Kanada. Vėliau buvo nu
keltas į Kairą, o iš ten'pakviestas į Londoną. Niekas 
jo niekada neįtarė. Per septynerius metus pro jo ran
kas praplaukė visos Vakarų Europos ir Amerikos di
džiosios paslaptys: atominių ginklų gamyba, Atlanto 
paktas, Vakarų Europos atstatymas ir ginklavimas, 
Eisenhowerio ir Montgomerio planai Europai ginti... 
Kas tik buvo slapto ir priešui naudingo, MacLean nu
graibė, su savim pasiėmė ir pabėgo. O bėgti reikėjo 
dėlto, kad sekliai ėmė jau įtarti jo studijų kolegą ir 
bendradarbį Guy F- de Moncy Burgess.

*

Guy Frances de Moncy Burgess buvo aiškiai kai
rus ir visą laiką domėjęsis komunizmo idėjomis. Bet 
diplomatui reikia priešą pažinti. Kas čia įtars? Jis 
ėjo net labai aukštas pareigas — buvo britų užsienio 
reikalų privatinis sekretorius, paskui dirbo Tolimųjų 
Rytų reikalams departamente ir anglų ambasadoje 
Vašingtone. Jam buvo prieinamos ir žinomos visos pa
slaptys, kurios rišosi su Kinija bei Japonija. Vadinasi, 
jei MacLean buvo išstudijavęs demokratų politiką Va
karuose, tai Burgess gerai ją pažino Rytuose. Dar 
1951 metų balandžio mėn. jis buvo Vašingtone ir sekė, 
ką amerikiečiai daro su Tolimaisiais Rytais. Bet čia 
jis ir užkliuvo. Vašingtonas pastebėjo, kad kai kurios 
slaptos žinios pasidaro nebe slaptomis. Siūlo galus su
sekti nebuvo sunku: jie vedė į Burgess, kurio pergrei- 
tas (iki 80 mylių) važinėjimas po Ameriką buvo dip
lomatui netinkamas. Patyrė tai ir Londonas. Burgess 

buvo atšauktas į Londoną, paliktas ministerijoje be 
aiškesnių pareigų ir imtas sekti. Jis jau buvo beieškąs 
kito darbo, kai surado tik vieną išeitį — dumti iš 
Anglijos kartu su MacLean.

*
Dabar britų slaptoji žvalgyba iškasė G. F. Bur

gess praeitį. Pasirodė, kad jis jau praėjusio karo 
metu tarnavo ne savo kraštui. Jis tada dirbo Anglijos 
užsienio reikalų ministerijos spaudos ir propagandos 
skyriuje. Kad propaganda būtų sėkminga, pasiū
lė įrengti du radijo siųstuvus ir agituoti vokiečių ka
riuomenę. Kalbėtojus G. F. Burgess parinko iš pabė
gusių į Angliją vokiečių komunistų. Vienas iš jų buvo 
dabartinis Rytų Vokietijos aukštas pareigūnas Koe- 
nen- O jo sūnus tada “švietėsi” Maskvoje. Radijo 
siųstuvais buvo perduodamos ir tokios žinios, kurios 
buvo suprantamos tik Maskvai...

«
Kai blševikai pradėjo vokiečius stumti į vakarus, 

jiems parūpo sustiprinti užnugaryje savo žvalgybą. 
Tam buvo parinktas Koeneno sūnus- Sovietų lėktuvas 
naktį jį išmetė už fronto linijos, iš kur jis atsidūrė 
Berlyne ir užmezgė ryšį su vietos agentais. Instruk
cijos buvo gaunamos ir per G. F. Burgess radijo siųs
tuvus sutartais ženklais. Vokiečiams visdėlto pavyko 
išsiaiškinti vadinamąją “raudonąją kapelą” ir sulik- 
viduoti. Atgaivinta ji buvo paties karo pabaigoje.

*

Raudonoje kapeloje dirbo ne tiktai Koenen, bet ir 
dabartinis Hamburgo radijo stoties aukštas valdinin
kas Alexander Maass. Vokiečių spauda jau ne kartą 
prieš jį kėlė balsą, bet jis rėmėsi gerais pečiais — bri
tų užsienio ministerijos valdininku D. D. Lean. Rėmė 
ir pati britų slaptoji žvalgyba. Atrodė, kad jie anglams 
tarnauja, nes iš jų pinigus ima, o jie tarnavo arba 
dviems ponams, arba tam vienam — raudonam. Da
bar patiems britams neaišku, kas čia patikimas Lon
donui ir kas dar patikimesnis Maskvai.

Vakarų Vokietijoje laisvai veikia ne tiktai komu
nistų partija, bet ir įvairios “kultūrinės organizacijos”, 
kaip ODF (fašizmo aukų sambūris), ADN (sovietinė 
vokiečių telegramų agentūra), “Volk und Wissen” 
(leidykla Berlyne su skyriais V. Vokietijoje) ir kito
kie “kultūrbundai”. Jų pareigūnai siuva po kraštą, bu
riuojasi, riktuojasi, žymisi, kas reikia, ir pranešinėja, 
kur reikia. Vokiečių laikraštis “Der Fortschritt” spė
ja, kad visos tos “sekretnos” žinios vyniojasi apie Gre
tos Kuchhoff kamuolį. Ji yra sena raudonosios kape
los veikėja. Laikraštis nurodo, kad ten yra primazgy- 
tų dalykų ir pabėgusio D. D. Leano.

Dvi organizacijos turi labai tamprų ryšį neaiš
kiems tikslams — tai ODF (fašizmo aukos) ir “Volk 
und Wissen” (sovietinė leidykla). Centrai jų Berlyne, 
bet veiklios atstovybės yra Frankfurte (a. M.), Meul- 
heime (a. d. R.), Hamburge, Konstanzoje, Ben-Ba- 
dene- Iš paskutinės vietos sklysta propagandinė lite
ratūra ir į lietuvius tremtinius. Ateina ji iš Berlyno— 
iš sovietinės leidyklos. Jos direktorium yra komunistas 
Taesner, o pavaduotoja —Dr. Damerow, vadinamoji 
Roza. Ji lietuvius aprūpina “gerosiomis žiniomis iš di
džiosios tėvynės, kur taip laisvai kvėpuoja žmogus...”

•

Atidesni stebėjimai rodo, kad raudonojo špiona
žo tinklas per Vokietiją driekiasi į kitus kraštus. Šiai 
“garbingai tarnybai” pajungti prekybos agentai, fir
mos ir ekskursantai. O jų iš Vokietijos į kitus kraš
tus važiuoja vis daugiau. Kai Vak. Vokietijai bus su
teikta dar daugiau laisvės, tai sovietinė propaganda 
ras dar naujų kelių. Ir suks tada galvas slaptoji žval
gyba dar labiau, kokiu keliu galėjo pabėgti tokie aukš
ti ir, rodos, patikimi pareigūnai, kaip D. D- MacLean 
ir G. F. Burgess? O pakanka tik atvykti į Vak. Vokie
tiją, kad lengvai atsidurtum Maskvoje.

L.
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BENDROSE PIEVOSE

Šieną veža namo
Pusryčius baigę, šienpiūviai 

labai trumpam laikui nuvirsda
vo j rasotą pradalgį, kad visas 
parkaitas atvėstų ir vėl su 
daina griebdavo dalges. Tuo 
metu mergaitės grėblių kotais 
išdaužydavo storus pradal
gius, o iš semiamų vietų išneš
davo šieną j pabalius. Tuo me
tu prasidėdavo tarp šienpiovių 
ir mergaičių dainų varžybos. 
Varžydavosi giesmėmis ir va
liavimais. Vyrai valiuodavo 
dalgelį, o mergaitės savo grėb
lelį, vyrų dalgio valias, at
liepdavo grėblys.

Be rasos, tai nepiovimas, 
tik sveikatos per laukus išva
rymas, — sako senasis sala- 
kiškis. Ir rasai nukritus, vyrai 
mesdavo pievas ir grįždavo į 
namus, į daržines ilsėtis. Lau
kuose likdavo moterys, kurios 
šieną vartydavo ir džiovinda
vo iki pietų. Po pietų laukuo
se atsirasdavo ir vyrai, padė
davo sugrėbti šieną į kupetas 
ir paprastai jau veždavo tos 
pat dienos šieną į namus, ku
rį versdavo į kluoną. Neiš- 
džiūvęs šienas daug geriau 
parvežti kaip sausas, antra — 
kluone bedžiovinant lengviau 
suspėti jį sugrėbti ir sukimšti 
į daržinę, pamačius bekylantį 
debesį.

Į bendras pievas
įdomiausia būdavo šienapjū

tė, kai pradeda piauti bend
ras pievas arba išvyksta jų 
piauti už kelių ar keliolikos 
varstų. Į bendras pievas kiek
vieni namai siųsdavo sutartą 
žmonių kiekį, nors dažniausia 
išeidavo visi vyrai ir visos 
mergaitės. I tokias pievas vy
rai susirinkdavo nakčia ir 
verždavosi pirmieji pradėti 
pradalgį, tegu atėjusieji lieka 
uodegoje, iš kurių bus galima 
per visus metus šaipytis. To
kią dieną visi vyrai pasisten
gia vienas kitą pralenkti ir 
lipti ant kulnų, nes kuo pla
tesnis pradalgis, kuo gražiau 
jis išplautas, tuo didesnė vy
rui garbė. Seniau kaip tik per 
šienapiūtę suaugėliai vyrai ap
tardavo, kuris iš priaugan
čiųjų galima į vyrų šeimą pri
imti. Patekti į vyrus, būtent 
išsiristi iš piemenų ir paaug
lių, tegalėjo tik gerai šieną 
piaunąs ir protarpiais gerai 
ristvnėse pasirodąs. Sudėtinė
se pievose visi pjovėjai papras
tai pjaudavo sutartinai, visi 
vyrai tuo pačiu metu siūk; 
suka ir kartu dalges pustosi. 
Toks sutartinis piovimas būti
nas, nes darbo sutartinis rit
mas padeda, ir piovėjas jau
čiasi lengviau dirbąs.

I bendras pievas mergaitės 
atnešdavo drauge visiems pus
ryčius. čia kartais būdavo su
dėtiniai viso kaimo pusryčiai, 
jie žinoma visados būdavo rie
būs ir medingi. Mergaitės 
drauge visos daužydavo pra
dalgius ir drauge erzindavo 
vyrus, mėtydamos žole ir iš- 
juokdamos pjovėjus, jei pasi
sekdavo rasti pasislėpusius 
“vagis” (nenupiautos žolės). 
Jos rodydavo tas kuokštas ir 
klausdavo, kiek palieka šieno 
barzdas šienaudami. Jos tada 
atsiskaitydavo pradalgius, kad

A. MAŽIULIS

galėtų atrasti ir kurio tos pa
liktos kuokštos. Tokiam labai 
dažnai nunešdavo iš samanų ir 
augančios žolės dovaną ir pa
sakydavo kalbą. Kartais pri
dėdavo kokį pagalį ir prinešę 
juo “nupjaudavo”. Atėjus 
mergaitėms visas piovimas su
irdavo, vyrai gindavo savo 
pajuokiamą draugą ir mergai
tes išprausdavo rasa. Senieji 
vyrai dažnai užtraukdavo mo
teriškių giesmes ir tuo pa
juokdavo atėjusias grėbėjas...

Apdžiūvusi šieną pavakariais 
visi sugrėbdavo į vienodo dy

Valio grėbleli, valio!

džio kupetas. Tuomet kaimo 
senesnieji jas suskaitydavo ir 
dažniausia burtų keliu pasida
lindavo. Dalybos būdavo visa
dos juokų pilnos, nes kiekvie
nas traukdamas šiaudelį pri
mesdavo žodį, kuris likusių 
buvo pritariamas. Dėl šieno 
per dalybas jau nebesusipyk- 
davo, nes kupetas paprastai 
kraudavo ir užbaigdavo tie 
patys keli senesnieji vyrai, ir 
jos buvo nuostabiai vienodo 
dydžio.

Kai vykdavo į tolimąsias 
pievas, maisto imdavosi visai 
savaitei ar nors kelioms die
noms. Ten šienpioviai plau
davo ir džiovindavo vietoje. 
Vasaros metu iš toli šieno be
veik neveždavo, bet sukrauda
vo į kupetas, jas uždengdavo 
ilginiais šiaudais, aprišdavo 
gerai karklų lankais ir taip 
palikdavo iki žiemos kelio. 

Kviečiame
Kaip .jau Sąjungos pirmi

ninko muziko Antano Giedrai
čio “Muzikos Žiniose” pa
skelbta, šiemet Vargonininkų 
Sąjungos seimas įvyks rug
pjūčio - August 22 d. Šv. Ma
rijos Apreiškimo lietuvių pa
rapijos svetainėj, kampas 
Zerby Avė. ir Penn St. King- 
ston. Pa. čia klebonauja nuo
širdus Vargonininkų Sąjungos 
rėmėjas kun. Jurgis V. Inčiū- 
ra, vikarauja kun. V. F. že
maitis. o vargonininkauja ilga
metis Są-gos narys Jonas J. 
Šaučiūnas. Seimas prasidės 
10-tą valandą iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias atnašaus 
vietos klebonas kun. J. V. In- 
čiūra, asistuojant kun. A. J. 
Sinkevičiui iš Plymouth. Pa. 
ir kun. J. Kundreskui iš Lu- 
zerne, Pa. Bus giedama “Mass

Ten pievose mergaitės šeimi
ninkaudavo, jos virdavo ir 
kepdavo ugniakuruose. Vaka
rais jaunimas prasimanydavo 
pramogų, žaisdavo ir šokda
vo, o seniai, atsivežę skudu
čius ir vamzdžius, visiems šo
kiams ir šoktinėms giesmėms 
pritardavo. Tuo metu pievose 
susirinkdavo kelių kaimų, 
kartais ir ne vienos parapijos, 
jaunimas, kuris susipažindavo 
tarpusavyje ir labai dažnai ru
denį vieni pas kitus siųsdavo 
piršlius. Tuomet pievos būda
vo linksmos kaip vietiniai pa-

Ką kas dirba Cicero, III.
Leonas Laudanskas (iš Bir

žų miesto) prieš 50 metų at
vykęs Amerikon, turi savo 
ūkį Arlington, UI., anie 100 
mylių nuo Cicero. Netoli ap
link anglių kasyklos, o po jo 
žeme — naftos šaltiniai. Ne- 
ekspluatuojami. Laudanskio 
sodybos nuolatiniai svečiai y- 
ra Dr. Kazys Sruoga - Verži- 
kas, inž. Zigmas Kalinauskas 
(biržietis) gail. sesuo Adelė 
Slavinskaitė (dirba Loretto li
goninėje), kun. Albinas Marti- 
šiūnas.

Dr. Domas Giedraitis, jo 
žmona dantų gydytoja ir duk
tė Audronė jau atvyksta iš 
Pietų Amerikos, Kolumbijos 
(Bagota) į Cicero. Prieš porą 
jie iš Vokietijos buvo nuvykę 
į Kolumbiją. Dabar juos kvie

j vargonininkų metini seimą
of The Shepherds" parašytos 
Pietro A. Yon. 3-ms balsais. 
Nors, kaip žinome, seimas 
skelbiamas Vargonininkų Są- 
gos vadovybės, bet mes. sei
mo rengėjai, kviečiame jame 
dalyvauti didžiai gerbiamus 
klebonus ir kunigus, visus Są
jungos narius lietuvius vargo
nininkus ir vargonininkes, ku
rie ir nepriklauso prie varg. 
Są-gos, ir visus lietuvius mu
zikus, kuriems rūpi lietuviškas 
menas ir muzika.

Padarykime šį seimą Ame
rikos Lietuvių Muzikų Seimu 
gausingu dalyvavimu. Nesa
kykite, kad “čia tik Sąjungos 
narių seimas”.

Seimo rengėjai: Wyoming 
Klonio Vargonininkų kuopa. 
Jokūbas Varaitis. pirm.. Pet
ras J. Karašauskas, ižd.. Jonas 

rapijų atlaidai, ir tiems dar
bams veržte verždavosi jau
nimas, o ašaras šluostydavo 
tie, kuriems vienu ar kitu bū
du tekdavo likti kaime ir ne
galėdavo drauge giedot': 
—Man dalgelis kieto plieno, 

valio.
Prisipjoviau žalio šieno, valio. 
Valio, valio, dalgužėlis, valio, 

va-a-lio—o-o-o.
—Man grėblelis išrašytas, 

valio.
Iš bernelio išprašytas, valio... 
—Mano dalgė, mano pieva, 

valio.
Pioviau šieną kiaurą , dieną, 

valio...
—Man grėblelis retadantis, 

valio.
Dirbo bernas kreivarankis, 

valio...
—Aš dalgelę papustysiu, valio. 
Pradalgei; išvarysiu, valio..

—Man grėblelis maliavotas, 
valio.

Iš bernelio išraudotas, valio... 
—Jau dalgelę sunkiai traukiu, 

valio...
Pusrytėlių nesulaukiu, valio...
— Man grėblelis susilenkęs, 

valio.
Bernas dirbo užsimerkęs, 

valio...
—Paliai mano pradalgei;, 

valio.
Šarka vaikus .išperėjo, valio... 
—Man beraunant tuos 

kupstynus, valio.
Baltos rankos jau ištino, 

valio..
—Valio pieva, valio dalgė, 

valio.
Valio jaunos grėbėjėlės, valio. 
Valio valio, piovėjėliai valio. 
Valio, valio, grėbėjėlės, valio, 

va-a-lio—o-o-o.

čia čionai Domo sesuo Jadvy
ga Bat-Bartkienė.

Juozas Kreivėnas yra Cice
ro šeštadienio mokyklos vedė
jas. Be to, jis suorganizavo 
lietuvių tremtinių chorą, kuris 
kompetentingoje Kreivėno 
vadovybėje daro įsidėmėtiną 
pažangą. Kreivėnas yra Cice
ro lietuviško darbo kertinis 
stulpas. Dieve jam padėk. Ir 
jam ačiū.

Charlie Andrijauskas, prieš 
50 metų čionai atvykęs išmin
tingas žemaitis. Savo ranko- 
komis ir protu čionai sukūrė 
pusėtiną turtelį. Turi keletą 
namų. Nemaža tremtinių gavo 
pastogę jo namuose. Nors ir 
po šiai dienai Charlie be at
vangos dirba, bet tremtiniai 
nuolat gauna jo patarimų ir 
pagelbą. Julius šakelė

J. Šaučiūnas. rašt. Seimo rei
kalais prašome užsirašyti su 
Seimo rengimo komiteto raš
tininku šiuo adresu:

Jonas J. šaučiūnas. 124 
Price St., Kingston, Pa. Tele- 
phone 7-3311.

• Mūsą darbai
Yra atspausta ir išsiuntinė

ta ALRKF 3-čiojo Kongreso 
protokolų knyga, pavadinta 
“Mūsų Darbai”. Joje rasite 
Kongreso nutarimus, kuriuos 
turime vykdyti, taip pat Ka
talikų Akcijos sekcijos ir LK- 
AF statutą, kurie yra įkor- 
poruojami į ALRKF konstitu
ciją. Su “Mū<=ų Darbai” kny
gos turiniu gerai susipažinki
me.

M ARI AN APOLIS, CO N N
Padėka pikniko rengėjams
Marianapolio vadovybė, su

jaudinta plačiosios visuome
nės susidomėjimu lietuviškos 
mokslo įstaigos dvidešimt 
penkerių metų jubiliejaus pro
ga suruoštu pikniku, jaučia 
pareiga padėkoti visiems 
tiems, kurie darbi! ir aukomis 
prisidėjo prie Marianapolio 
jubiliejinių iškilmių liepos 4 d.

Ypač reiškiama gili pagarba 
visiems iškilmingosios progra
mos dalyviams: VVorcester
Aušros Vartų parapijos klebo
nui, kun. C. A. Vasiui, laikiu
siam iškilmingas šv. mišias: 
So. Boston šv. Petro parapijos 
vargon. kompoz. J. Kačinskui 
ir jo vadovaujamam chorui, 
giedojusiam per mišias ir vė
liau atlikusiam vokalinę pro
gramos dalį; Worcester Šv. 
Kazimiero parap. vargon. J. 
Žemaičiui. ir jo vadovauja
mam chorui; Worcester Lith- 
uanian American Drum Corps 
ir jo vadovui, muz. Al. Jadzo- 
niui, So. Boston Lietuvių Tau
tinių šokių Grupei ir jos vado
vei, O. Ivaškienei; Al. Stevens 
Radio Orkestrui: gerb. prel. J. 
Balkūnui, pasakiusiam pro
graminę kalbą; Connecticut 
valst. senatą atstovavusiam 
buv. Representative P. Cafffy, 
programos vadovui J. Lolai;, 
Voice of America atstovui, 
kap. P. Labanauskui, vado
vavusiam programos įrašymą 
į plokšteles; visiems atsilan
kiusiems kunigams ir vienuo
lijų atstovams: aplinkinių lie
tuviškų parapijų klebonams 
ir draugijų vadovams bei pa
skiriems veikėjams už pinkino 
garsinimą ir organizavimą vy
kimo į pikniką.

Taip pat reiškiame ypatin
gą padėką šiems pikniko nuo
širdiems talkininkams ir au
kotojams; So. Boston — V. ir 
J. Brazauskam, J. ir B. Bra
zauskam, M. Pavidienei, K. 
Stakutienei, M. Tamulaitienei,
P. Kažmauskiėner, M. Ausiu-

PUTNAM, CONN.
Visą lietuvių susiartinimo 

šventė
Liepos 29 d., paskutinį lie

pos sekmadien. šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyno 
lietuviškoje sodyboje įvyks lie
tuvių susiartinimo šventė ir 
mergaičių stovyklos iškilmin
gas užbaigimas.

šventės programa:
11:00 vai. pamaldos, šv. mi

šias atnašaus kun. V. Rimše
lis, N. Pr. Seserų Gildos Dva
sios vadas Čikagoje, pamokslą 
sakys kan. F. Kapočius, palai
minimą švč. sakramentu su
teiks Prel. P. Juras.

Procesija. Tuojau po palai
minimo bus procesija prie Fa- 
timos Marijos ir Liet. Kry
žiaus. Kalbą prie Karyžiaus 
sakys Dr. J. Leimonas, katali
kiškojo jaunimo vadas.

l:0Q vai. Svečių pietūs ir 
pikniko pramogos.

5:00 vai. mergaičių vasaros 
stovyklos užbaigimo progra
ma. Pasirodys su savo nume
riais ir Marianapolio berniu
kų stovykla.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti!

Veiks spaudos skyrius. Lie
tuvių Susiartinimo šventės 
metu veiks spaudos skyrius. 
Bus galima gauti knygų išleis
tų Vokietijoj ir Amerikoj. 

kaitei, E. Kleponienei, J. Ber- 
natoniui, S. Šmigelskienei, A. 
J. Namaksv, Marcinkams, 
Baltrašūnams, Arlauskui, Ka
sparui, S. Griganavičiui, K. 
Šidlauskui, Plevokams, A. ir 
E. Rosengard, A. Vaičiulienei, 
A. Majauskaitei, M. Niuronie- 
nei, D. Barauskienei, G. Mar- 
tinkienei, E Kleponienei, K. 
Zaleckienei, P. Bukauskienei,
O. Grigaliūnienei. A. Savilio- 
nienei, J. Kalendienei, Jadvy
gai Pranskui, J. Pivariūnienei,
O. Tiienienei, O. Gaputienei ir
P. Vaitkevičiui: talkininkams 
iš Brockton, Mass. — A. P. 
Sheputa, R. Boisclair ir Char
les Sheputa; iš Hartford, 
Conn. — Kadis ir jos šeimai, 
Kolenda, Gizas, Casman ir J. 
Kripas; Marianapolio alum- 
nams: Scalise, P.emeikai, Na- 
dzeikai, Kupraičiui ir Pesca- 
solido. Pager'otini vvaterburie- 
čiai: M. Petraitis, D. Gudiškis, 
N. Miškunas, E. Smolskis. M. 
Stankevičienė, E. Vaitkūnas, 
Karinauskienė, J. Bulevich. E. 
Karvelis, A. Liutkus, O. Ge- 
cionis, Sapranas. A. Brazis. J. 
Gurdziauskas, Ch. Dapkus, P. 
Jakubauskas, E. Jurgaitis, A. 
Stokes, J. Vilčiauskas, Ch. Ig.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sekmadienį, liepos 15 d., po 

vidudienio, vietos ateitininkų 
kuopa surengė iškylą į gamtą. 
Iškylavo Jokūbaičių vasarvie
tėje, apie 20 mylių užmiesty, 
prie vandens. Buvo kuopos 
dvasios vadas, kun. P. Patla- 
ba ir nemaža svečių.

Iškylautojai, pasidžiaugę pa
jūrio gamta ir jaunesnieji pa
simaudė, Jokūbaičių daržely
je- padarė posėdį, pradėdami 
giesme “Marija. JJarija”. Po
sėdžiui vadovavo poetas Ka
zys Bradūnas. Sendraugis Ce- 
saris Surdokas padarė prane
šimą apie socialinio klausimo 
sprendimą Katalikų Bažnyčios
dvasioje. Ateitininkės mergai- gvaizdikai ir kitos gėlės.

Pas Vargdienių Seseles Putnam, Conn.

Mergaičių stovykloje daly
vauja 95 mergaitės — visos 
lietuvaitės. Jos visos mokosi 
lietuvių kalbos, dainų, tautinių 
šokių. Dalis mergaičių labai 
mažai moka lietuvių kalbos. 
Jos sudaro atskirą grupę.

Panelė M. Avietėnaitė mer
gaičių stovykloje moko Ame
rikos lietuvaites lietuvių kal
bos, o ypač rūpinasi jų tauti
niu sąmoninimu. Mergaitės la
bai patenkintos jos vedamais 
pasikalbėjimais.

Muzikas J. Beinorius moko 
stovyklos mergaites lietuviškų 
dainų.

Dviejų stovyklų pasirody
mai. Lietuvių susiartinimo 
šventės programoje pasirodys 

šriupšienei,

Piktelienei,

Jakubauskas, E. Jurgaitis, A. 
Stokes, J. Vilčiauskas, Ch. Ig
notas ir skaitlingoji ponų Mar
kevičių šeima; V.’orcester kolo
nijos lietuviams — Ridikienei, 
Valatkevičienei,
A. Piliponienei, J. Podelienei, 
Staliulionienei, A.
Gratauskienei, Daučiūnui, Gri
nevičiui, Paruliui ir \Vorcester 
vyčaims, be to, ponų Kundro
tų šeimai iš Thompson, prie 
kurių stalo dirbo vvorcesterie- 
čiai — Brownell, Grigonis, 
Petraitis su poniom ir J. Be- 
lasky; iš New York valstybės 
— J. ir V. Baliūnams, J. ir A. 
Terebeizoms, J. Damušiui, V. 
Lapšiui, Aukūnui, J. Brizgiui, 
Ridikams ir kun. P. Barausko 
seserims Lillian ir Nelly bei 
švogeriui Vincui iš New Jer.

Be to, pranešama, kad pik
niko dalyviams loterijos keliu 
pagal įėjimo bilietėlius buvo 
paskirstyta dešimt vertingų 
dovanų, iš kurių tik trys lai
mėtojai atsišaukė ir atsiėmė 
dovanas, dėl to čia skelbiame 
laimėjusių bilietėlių 
ir prašome dovanas 
Nr. Nr. — 000260;

002444Š
004029; 

006001.

numerius 
atsiimti: 

000351; 
0026J1; 
00-1277;

00035-1;
002882;
004468 ir

“Už 
gra-

tės paskaitė ištrauką iš Ant. 
Vaičiulaičio “Italijos vaizdų”, 
šį tą iš savo pirmųjų bandymų 
poezijos, pašoko tautinį šokį 
“Pasisėjau žalią rūtą”, insce
nizavo liaudies dainelę 
jūrių marių” padainavo 
žiu liaudies dainų ir vietos te
momis įdomių kupletų. Pabai
goj dar pažaidė tautin. žaidi
mų ir pašoko. Iškyla buvo or
ganizuota tinkamai: drausmin
ga, sveika ir auklėjanti.

Jokūbaičių vasarvietė gra
žiai sutvarkyta. Šeimininkė 
labai nuoširdi. Pažymėtina, 
kad jos darželyje dar iki šiol 
vešliai auga žalios rūtos, žydi 

netoli šimto mergaičių ir 60 
berniukų.'

P. A. Skrupskelienė atvyk
sta iš Hartfordo dėstyti mer
gaitėms lietuvių literatūros.

J. Aistis - Aleksandravi
čius kalbėjo Camp Immacula- 
ta mergaitėms jau porą kar
tų. Vieną kartą tema — pir
mą kartą — pirmieji rašytojo 
žingsniai. Kalbėjo apie save ir 
Miškinį. Kita proga jis supa
žindino mergaites su A. Vai
čiulaičiu ir Vysk. A. Bara
nausku. Ta proga Henrikas 
Kačinskas meistriškai padek
lamavo “Anykščių šilelį” ir 
paskaitė — “Elenutės nuodė
mė.” Ypač mergaitės buvo su
žavėtos paskutiniuoju dalyku.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE PIKNIKAS
LIEPOS 29 DIEN|. PUTNAM, CONN. Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Sodyboje

Šventes programa: 11:00 vai. Mišios, Pamokslas, Procesija 5:00 vai. Mergaičių ir Berniukų stovyklų 
1:00 vai. Pietūs ir Pramogos pasirodymai
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PUOLAMA ANGLIJOS SOSTO 
PAVELDĖTOJA

VIENIŠOS
Didelė mūsų žemė ir žmonių 

joje daug. Rodos, nereikėtų 
liūdėti ir nereikėtų niekada bū
ti vienišam, bet — žvelkite, 
kiek šitoje minioje yra vienišų 
žmonių.

Su dideliu liūdesiu ateina į 
mus vienišos moterys. Vienos 
jų yra dar jaunos, o kitos— 
peržengę per tris dešimtuosius 
slenksčius. Ir visos liūdi, kad 
neturi namų, šeimos, kur nors 
valandai būtų gera ir jauku, 
kur nebūtų pasaulis taip tuš
čias.

Visos jos turi kažką bran
gaus, daug širdies ir šilumos, 
bet gyvenimas jas sužeidė, pa
laužė ir numetė j vienatvę. 
Kažkas praėjo pro jas ir nesu
prato jų dvasios, jų didelio 
jautrumo, atvirumo. Visas jų 
svajones ir viltis sudegino, ir 
jos nepajėgė save dar kartą 
kurti, dar kartą ieškoti drau
go, pasitraukė vienumon, dar 
nejausdamos, kokia ji bus sun
ki. Vėliau jos tikrai norėtų iš
eiti iš tų vienumos rūmų, bet 
vartai užkelti; jos yra vienišos 
moterys, nebesugebančios pri
sitaikinti prie gyvenimo, prie 
kitų žmonių.

Per savaitę jos dirba, skuba, 
save užmiršdamos, bet ateina 
šeštadienis ir sekmadienis. Ta
da pabunda jų sielos, ir jos ne
turi kur dingti. Visi skuba, vi
si turi savo ratelius, bet kur

GREICIAl ŠIA PASAULYJE MOTERIS
Prancūzijos prezidento marti 
pasiekė 818 kilometrų per

Lytotas popietis ir 
“Vampiras”

Stori pavaasrio lietaus de- 
liesvs dengė aerodromą. įreng
tą Ronos deltoje, Pietų Pran
cūzijoje. Iš lygumų pūtė šaltas 
vėjas. Ši diena netiko jokiam 
didesniam skridimui. O vis
dėlto čia kažkas dėjosi. Ant 
tako stovėjo parengtas mo
dernus Diuseno lėktuvas 
“Vampire - MLstral”. Jis buvo 
iš tų mašinų, kurias prancūzai 
dabar gamina pagal “Vam
pire - De Havilland” modelį. 
Jų savybė — didelis greitis, 
greitesni už to paties tipo lėk
tuvus, kuriuos gamina anglai.

Aplinkui vaikščioja pora 
žurnalistų, pora valdininkų -ir 
viena ponia, apsivilkus spor
tiškais lakūnės drabužiais. Ji 
nors valdėsi, bet negalėjo pa
slėpti savo nervuotumo. Lai
kas nuo laiko visi žvelgė j 
dangų, kada jis praskaidrės. 
Sušalę žurnalistai kartais nu
bėgdavo į karininkų kantiną 
“susišildyti”.

Pusę šešių vakare dangus 
prablaivėjo, bet dar nebuvo

Mano džiaugsmas ir rūpestėlis—

MOTERYS
eiti jai. vienišai moteriai, kur 
surasti žmonių, kur nors valan
dėlei būtų jauku?

Mokytoja verkia

Prisimenu vieną mokytoją. 
Ji buvo vieniša ir nebejauna, 
tačiau širdį turėjo gerą ir jaut
rią. Ji mylėjo vaikus, ir dar 
kaip. Visa klasė buvo jos vai
kai. Per savaitę ji buvo links
ma, bet šeštadienio vakare ji 
slankiodavo kaip šešėlis, nes 
mokykloje buvo tylu ir jos 
kambaryje tuščia. O kaip pa
sibaigdavo mokslo metai, kai 
vieni visai atsisveikindavo su 
mokykla, o kiti išvykdavo ato
stogų, ji įeidavo į klasę, glos
tydavo suolus, kur sėdėjo jos 
vaikai, ir verkdavo. Ir ko? Ji 
verkė savo vienatvės, didelės 
ir sunkios, nes atėjo vasara, 
kada visi džiaugėsi ir linksmi
nosi, ji nieko neturėjo, kas 
pradžiugintų ją. Ir dar skau
džiau: pas ją niekas savaitėm 
neužeidavo. Pamiršdavo ir mo
kiniai ir vyresnieji-

Ir kodėl žmogus praeina pro 
vienišus žmones, kodėl nepasi- 
beldžia į jų duris ir nenuneša 
šilumos. Ir jos — vienišos mo
terys — turi kažką gražaus, 
turi daug pasakyti. Ar jų spen
giančios vienumos valandos ne
prašo : užeikite ir mus prablai
vyti, būkite bičiuliai.

Mokytojas

— ponia Jaeųueline Anriol — 
valandą.

tikra, kad galima gerai skris
ti. Tačiau jaunoji ponia nieko 
nebelaukė. Ji užsidėjo šalmą, 
prisitvirtino parašiutą ir įsėdo 
į lėktuvą. “Vampire-Mistral” 
sukaukė, išmesdamas liepsnas 
ir dūmų kamuolius.

100 kilometrų per 7 minutes

Staiga lėktuvas kaukdamas 
pakilo ir nušvilpė. Beregint jis 
išnyko erdvėje. Lėktuvas skri
do į Villeneuve - les - Avig- 
non, kuris yra už 50 nuo 
aerodromo. Ten staiga pasisu
ko ir vėl grįžo atgal. Stebėto
jai dar nesusivokė, kaip jis 
kaukdamas išniro horizonte ir 
perlėkė jų galvas, 100 kilome
trų nuskrisdamas per 7 minu
tes ir 20 sekundžių. Vidutinis 
lėktuvo greitis per valandą 
buvo 818,181 kilometras. Jau
noji lakūnė pasiekė naują pa
saulinį rekordą.

Prancūzija vėl išmnge pasau
linį rekordą

Ponia Jacųueline Auriol, val
stybės prezidento marti, ište
kėjo 1938 m. ir turi du vai
kus. Dabar jai 34 metai.

Jau senokai pasaulio mote
rų rekordą iš prancūzių iš
veržė amerikietės. Jacųueline 
Cochran iš Kalifornijos 1947 
m. su “Mustang” lėktuvu pa
siekė 755,668 kilometrus per 
valandą. Dabar pasaulio re
kordas atiteko prancūzei - po
niai Jacųueline Auriol.

Skraidyti ją išmokė jos vy
ras, aviacijos karininkas. 1946 
metais ji pradėjo mokytis ir 
treniruotis. Po poros metų ji 
pirmą kartą pasirodė viešai su 
savo skridimais Auxerre mies
te.

22 operacijos

1949 m. liepos 12 d. ji pa
kilo su vienu lėktuvu, kurį 
vairavo kitas pilotas. Lėktu
vas dužo, ir ją ištraukė iš lau
žo krūvos. Laimingu būdu ji 
buvo gyva, bet rankos, kojos 
ir veidas baisiai sužalota. Ge
riausi Prancūzijos ir JAV chi
rurgai ją operavo, — svar
biausia buvo ištaisyti sužalo
tą veidą. Po 22 operacijų la
kūnė buvo išgydyta.

Po to ji išvyko į JAV dar 
pasimokyti skraidyti. Ir Ame
rikoje ji panoro pasidaryti 
greičiausia pasaulio moterimi.

Slaptos treniruotės

Prancūzijos karo ministerija 
davė jai lėktuvą — “Vampire- 
Mistral”. ši Diuseno mašina 
reikalauja didelės praktikos ir 
ilgos treniruotės. Mažiausia 
klaida gali lėktuvą nutrenkti į 
žemę ir patį lakūną užmušti.

Kiekvieną rytą lakūnė sės
davo į lėktuvą ir mėgindavo 
savo skraidymo meną, kol ji 
pasiekė pasaulio rekordą.

Dabar ji nori pasidaryti dar 
geresne pilote, bandyti naujas 
mašinas ir tuo pačiu aviaciją 
skelisti tarp prancūzių mote
rų. Bet ji turi du vaikus. Ar 
jie nesugrąžins jos į šeimos ži
dinį? R.

PO 500 METŲ Į LAISVĘ

Po 500 metų vėl moterys pa
sirodė Junagadh miesto gatvė
se (šiaurinėje Indijoje). Prieš 
tai moterys pasirodydavo tik 
vieną kartą gatvėse, kada jos, 
apsirengę jaunosios drabužiuo
se, eidavo iš savo tėvų namų 
į jaunojo buveinę. Tada jos ■ 
užsidarydavo visam gyveni
mui. 15 amžiaus pradžioje Sul- 
tanas Begada išleido įsakymą, 
kad gatvėje sutiktos moterys 
bus pasiųstos į sultano here- 
mą. Dabar vargas ir skurdas 
privertė senesnio amžiaus mo
teris išeiti iš savo namų į gat
ves Jaunos moterys ir dabar 
pasilieka nematomos.

IŠTEKĖJO STALINO 
DUKTĖ

Kaip praneša anglų spauda, 
liepos 3 d. 27 metų Stalino duk
tė Svetlana ištekėjo už Michai
lo Kaganovičiaus, politbiuro 
nario sūnaus. Tai buvo jos ant
ros vestuvės. Pirmasis jos vy
ras dingo kare. Turėjo ji ir 
vaiką, bet apie jo likimą nieko 
nežinoma.

Po to prie “raudonojo ca
ro” dukters meilinosi vienas 
karininkas ir artistas. Abudu 
dingo, nes “tėveliui” šie nepa
tiko. Jis ieškojo jai vyro iš “di
dikų” giminės, iš to paties ko
munistinio kraujo. Ir surado,— 
garsaus politbiuro nario Kaga
novičiaus sūnų.

Vestuvės Kremliuje buvo at
švęstos su visu prabangišku- 
mu. Senieji caro indai, kurie 
šiaip nenaudojami svečių priė
mime, buvo išdėti ant stalų ir 
į juos suversti brangiausi val
giai ir gėrimai. Vestuvės vyko 
tikrai kaip anais caro laikais 
Didžiausia prabanga, papuoša
lai, nutukę ir ištikimi komunis
tai šliaužojo aplink Staliną ir 
jo dukterį, laukdami kokios

Anglijos spauda karališkos 
seimos atžvilgiu visą laiką lai
kėsi tyliai. Kadaise, 1936 m., 
ji visu įnirtimu puolė Eduardą 
VIII ir ponią Simpson. Šį pa
vasarį vėl spauda gana griež
tai kritiko Vo savo sosto įpėdi
nę — princesę Elzbietą.

Kaip žinome, šį pavasarį, pa
likusi vaikus išvyko į vidurže
mio jūrą, kur Maltos saloje, 
karo laivyno bazėje, tarnavo 
jos vyras. Viduržemio pajūry
je ji išbuvo net 11 savaičių. O 
grįždama užsuko į Romą ir ap
lankė popiežių. Tada ir prasi
dėjo spaudos puolimai prieš 
princesę Elzbietą. Laikraščiai 
rašė: “Elzbieta Romoje—skan
dalas!” Čia buvo prisiminta, 
kad nedera karališkos šeimos 
nariams lankytis pas popiežių.

Ta pačia proga laikraščiai 
kirto ir kita rykšte: kaip ji ga
lėjo palikti vaikus, vienui vie
na išvykti ir svetur pramogau
ti. Kokia ji motina, koks jos 
pavyzdys visos tautos moti
noms- Toks jos elgesys verčia 
visą tautą keiktis.

Įsismaginusi spauda ėjo dar 
toliau. Ji nagrinėjo visus jos 
santykius su dvaru ir rado, 
kad reikia kuo greičiausiai pa
šalinti du žmones iš jos dva
ro: tai patarėją Sir Frederick 
Brovvning ir asmeninį sekreto
rių — majorą Charteris. Pa
tarėjas per daug turįs įtakos 
jos viešajam gyvenimui.

Princesė Elzbieta yra skal
doma tarp savo šeimos ir bu
simųjų karalienės pareigų, ku
rioms ji atsidėjus rengiasi. Ji 
namuose turi elgtis, kaip pa
vyzdingiausia šeimos motina, 
kad galėtų anglai ja pasidi
džiuoti. O jos išėjimą į visuo
menę nustato kiti, visokie pa
tarėjai, dideli tradicijų sargai. 
O kartais ji norėtų pasielgti 
savarankiškai. Ji dar dvide
šimt metų. Dar neseniai ji ėjo 
pietauti į restoranus, į nakti
nes kavines, ir ten šoko net iki 
ryto trijų. Ir moterų lyga di
džiai apgailestavo, kad ji taip 
linksminasi. Kadaise ir Eduar
das VIII, būdamas princas, 
taip pat elgėsi laisvai ir demo
kratiškai, ir jis laimėjo tautos 
prielankumą ir populiarumą ir 
buvo tautos mylimas tol. kol 
susitiko ponią Simpson. Atro
do, kad tokiu savarankišku ke
liu norėjo pasukti ir princesė

Kai Stalinas kelia savo dukteriai 
prabangiSkas vestuves ir laisto 
brangius gėrimus, tai jc sukeltas 
Korėjoje karas laisto motinai ama
ras. kad neturi kur su savo kū
dikiu prisiglausti.

nors malonės. Maskvos Didžio
jo Teatro balerinos šoko, pa- 
puošdamos “raudonojo caro” 
puotą. Įsismaginęs Stalinas 
vestuves kėlė net dvi savaites. 
Juk tai jo ištikimiausi komu
nistai maudėsi šampane ir ru
siškoje vodkoje, tai ko draugų 
nepradžiuginti. Kaip spėja an
glų spauda, vestuvės kainavo 
tarp 500.900 - 900.000 dolerių. 
Tai tikrai “kukli darbininkų 
vado puota!”

Elzbieta, bet ji — moteris. Vi
suomenė dar tylėjo, kol ji buvo 
neištekėjusi- Dabar, kai ji yra 
dviejų vaikų motina, kai ji, 
juos palikus, išvyksta atosto
gauti, senieji konservatoriai 
pakilo trukšmauti. Spauda rei
kalauja, kad ji būtų garbinga 
sosto įpėdinė ir kartu pavyz
dinga savo vaikų motina.

Pirmoji eskime vienuolė — 
Sesuo Peiagija. Jos tėvai ir ji 
pati buco pagonys. Kataliku 
tikėjimo juos išmokė vienuolės 
prancūzės nuo Hudson įlankos. 
Kai reikėjo duoti įžadus, tai 
vysk. Mare Lacroii. pats pran
cūzas, priėmė juos per vertė
ją eskimų kalba. Jis pareiškė, 
kad tokį rimtą pasižadėjimą 
darydama mergaitė turi jį pa
reikšti savo gimta kalba.

Amerikoje gi pasitaiko taip, 
kad seserims lietuvaitėms įža
dus priimti paskiriamas kuni
gas ne lietuvis. Tuo tarpu čia 
ir vertėjo nereikėtų.

MES SIEKIAME 
A

Bostono lietuvių mokykloje 
dėsto ir vaikučius auklėja Nu
kryžiuotojo Jėzaus Kongrega
cijos Seserys. Jų vyresnioji 
Bostone yra Motina Cecilija. 
Kas gavo progos su ja pasi
kalbėti, tuoj pajuto jos didelę 
meilę ir susirūpinimą mūsų 
vaikučiais, religiniu ir tautiniu 
jų auklėjimu. Ji yra Bostono 
arkivyskupijos kat. mokytojų 
sąjungos valdybos narė, ir lai
ko pedagogines paskaitas Bo
stono arkivyskupijos mokyto
jams.

— Gal malonėtumėt ką nors 
papasakoti apie Jūsų Kongre
gaciją ir Seselių pasiruošimą 
pedagoginiam darbui? —klau
siu Motinėlės.

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rų Kongregacija lietuviškųjų 
vienuolijų šeimoje yra pati 
jauniausia. ši Kongregacija 
gimė Pennsylvanijoje prieš 25 
metus. Josios steigėjas yra lie
tuvis. Pasijonistų Kongregaci
jos veinuolis. Tėvas Alfonsas, 
kilęs iš Žemaitijos.

Roma mūsų Kongregaciją 
aprobavo 1924 metų sausio 
mėn. 21 d.

Kai kuriuos mokslo dalykus 
mūsų Seselės studijavo Mary- 
wood Kolegijoje, Scranton, 
Pa. Be to, kai kurios Seselės 
lankė universitetus: Columbia 
University, St. Louis Univer- 
sitv. Boston College. Miseri- 
cordia College, Pius XI Musi- 
cal School ir t.t Besimokvda- 
mos šiose ir kitose aukštosiose 
mokyklose, iki 1943 m. net 
22 Seselės įsigijo įvairius 
mokslo laipsnius. Susidarė 
gražus būrys Seserų, kurios 
buvo rimtai pasiruošusios mo
kykliniam darbui ir turėjusios 
teisę dėstyti savo specialybės 
dalykus. Prieš pat antrąjį Di
dįjį karą dvi Seselės buvo iš- 
vykusios į Lietuvą studjuoti 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos. Jos lankė Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune.

— Įdomu, kas pakvietė Jfi-

TAlP LENGV A DOVANOTI

Danijoje viena firma įren
gė telegrafinę dovanų tarny
bą. Kas nori dovanoti, turi tik 
telefonu iššaukti dovanų tar
nybos numerį ir nurodyti ga
vėjo adresą ir dovanų rūšį. 
Tada firma tuoj skambina į 
aną vietovę ir ten iš savo sky
riaus pasiunčia visokiausių do
vanų. Sumokėjus už dovaną ir 
telegramos tekstą, firma tepa
ima tik vieną kroną už patar
navimą.

• - -

KATALIKIŠKO IR 
U K L Ė J I M

KAZYS MAŽUTIS

sų Kongregacijos Seseles į 
Naująją Angliją?

1926 metų rugsėjo mėn. 8 
d. Cambridge lietuvių parapi
jos klebonas kun. P. Juškaitis 
pakvietė Seseles mokytojauti 
jo naujai įsteigtoj lietuviškoj 
pradžios mokykloj.

— O kada Seselės pradėjo 
savo pedagoginį darbą Bosto
ne?

Į Bostoną mūsų Seseles pa
kvietė Bostono lietuvių para
pijos klebonas kun. P. Vir- 
mauskis. Iš pradžių Seselės tik 
atvykdavo iš Cambridge. Savo 
darbą čia jos pradėjo 1935 m. 
Čia su laiku išaugo pati di
džiausia Seserų vadovaujama 
mokykla. Kun. Virmauskis 
buvo nuo pat pradžios didelis 
mūsų Kongregacijos rėmėjas. 
Jis pakvietė pradžioje Seseles 
tik katekizacijos darbui ir va
sariniams kursams pravesti. 
Tokius pradžioje lankė apie 
200 vaikų. Buvo mokoma lie
tuviškai skaityti ir rašyti, dai
nų ir giesmių, Lietuvos isto
rijos ir geografijos. Iš šitų 
vasarinių kursų išsivystė da
bartinė mūsų pradžios mokyk
la. Mokinių skaičiui greit au
gant, parapija įsigijo dvejas 
mokyklai patalpas. Pradžioje 
veikė tik vaikų darželis ir pir
mi keturi skyriai, šiuo metu 
veikia taip pat vaikų darželis 
ir 8 skyriai. Dėl didelio mo
kinių skaičius turėjome įvesti 
kelias paraleles klases.

— Kiek mokinių buvo per
nai, kiek šiemet, kiek gradu- 
antų buvo pirmoj laidoj, kiek 
jų yra šiemet?

Pernai išleidome pirmąją 
graduantų laidą — viso 20 
mokinių, šiais mokslo metais 
buvo 470 mokinių, graduantų 
—23.

— Būtų įdomu sužinoti, ku
rie mokiniai buvo šiemet ge
riausi, būto įdomu sužinoti jų 
pavardes.

Šiemet moksle ypatingu bū
du pasižymėjo šie mūsų moki
niai: antrame skyriuje — Lor- 
raine Thompson ir Ona Ma- 
kaitytė (II sk.), Audronė Ku- 
biliūtė, Madeline Long ir Ma
rytė Kazlauskaitė (III sk.), 
Virginija Balsevičiūtė (IV 
sė), Patricija Dambrauskaitė 
ir Dianne Meleika (V sk.), 
Kenneth Preskinis ir Evelyn 
Tutkiūtė (VI sk), Sigitas 
Leimonas ir Luana Pilkaitė 
(VII sk.) ir Jonas Marsters 
(VIIIl

— Kokio pobūdžio žada

LIETUVIŠKO
0

būti tolimesnis Jūsų darbas 
mokykloje?

Auklėjimo ir mokytojavimo 
darbe mes gauname nurody
mus iš Kurijos, iš savo Kong
regacijos viršininkų ir iš mo
kyklų vedėjų. Džiaugiamės, 
kai ir tėvai pareiškia mums 
savo pageidavimus. Mes norė
tumėm savo mokyklose vai
kučius taip išauklėti, kad jie 
būtų gerais katalikais ir ge
rais piliečiais, gerais savo 
tautos vaikais. Mes siekiame 
aiškiai katalikiško ir aiškiai 
lietuviško auklėjimo, prisitai- 
kindamos prie esamų sąlygų 
ir gyvenimo statomų reikala
vimų.

PRAKTIŠKI 
PATARIMAI

Kaip išlaikyti gražius 
plaukus?

Pietų amerikietės pataria 
dažnai ištrinti galvos odą su 
romu (spiritinis gėrimas). 
Nuo romo plaukai gerai auga, 
įgauna natūralią spalvą ir yra 
minkšti.

Kvepalai
Daugelis moterų, kvėpinda- 

mosi kvepalais, juos pilte pila 
į drabužius. Toks kvepalų 
naudojimas yra nepraktiškas 
ir nemalonus, nes perdaug 
kvepia. Patartina kvepalų į 
drabužius nepilti. Jais reikia į- 
trinti kūno odą.

Vabzdžiai
Kai vasarą atsiranda daug 

geliančių vabzdžių, patartina 
su savimi nešiotis gabaliuką 
cukraus. Vabzdžiui įkandi’4-', 
skaudančią ir peršinčią vietą 
sušlapinti ir patrinti gabaliu
ku cukraus. Skausmas tuoj 
praeina.

Virtuvė
• šviežių bulvių niekada ne

dėti į šaltą vandenį, bet tie
siai į verdantį. Taip išvirtos 
bulvės turi gerą skonį ir yra 
miltingos.

• Prieš verdant šviežias 
daržoves, patartina nuplauti 
drungnu vandeniu, pridedant 
kiek draskos ir acto. Taip 
plaunant, išeina visi kirminai 
ir vabzdžiai, kurių yra nema
ža šviežiose daržovėse.

• Kaip minkštai išvirti 
kiaušinį? J užvirintą vandenį 
įdėti kiaušinį ir tuojau nuė
mus nuo ugnies padėti atvės
ti. Vandeniui ataušus, kiauši
nį galima išimti. Tokiu būdu 
kiaušinis išvirtas yra tinka
miausias ir sveikiausias valgy*

... ______ rfS •
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA.

Liepos 20, 1951

BRIDGE VILLE, PA.

• Generolas VL Nagius pa- 
' rašė studiją, kaip Amerikos

Raud. Kryžius yra padėjęs at
sikuriančiai Lietuvai prieš 30 
metų. Angliškas šios studijos 
tekstas su Amerikos Raudon. 
Kryžiaus misijos šefo Lietu
voje pulk. Ryan atvaizdu, su 
Lietuvos nepriklausomybės 

. ko\’ų žemėlapiu ir Nežinomojo 
Lietuvos Kareivio paminklo 

. -paveikslu, buvo įteiktas Ame- 
; rikos R. K. Centrui Vašing

tone. o ministeris P. Žadeikis
- tos studijos tris nuorašus pa- 
' siuntė Valstybės Departamen-
- fui.

• • Lietuvis Urbas iš Bridge- 
porto tarnauja JAV kariuo- 

: -menėje majoro laipsniu.
• Giedra Gudauskienė pa- 

rašė ciklą dainų: “Smilgos”, 
“Piemenėlis”, “Beržas”, “Pa-

. Relėje”. “Aš čia gyva” (Faus- 
'to Kiršos žodžiai), ir Ber.
Brazdžionio eilėraščiui “Vieš
paties pasaulis.”

• Lietuvis pfc. R. Rimekas, 
Gynybos Departamento pra
nešimu, yra sužeistas Korėjos

: fronto kovose.
- • Dr. V. Tercijonas parašė

- knygą apie dr. K. Grinių, kaip 
gydytoją ir visuomenininką.

• Jonas L. Paukštis iš 
_=■ Brigthon Parko, išrinktas Da

riaus ir Girėno Amerikos Le
giono Posto pirmininku. Mini
mas postas yra didžiausias ir 
turtingiausias visoje Illinois 
valstybėje. Jis turi per 1000 
narių.

• BALFE pasiteiravus pa
tirta, kad iš paskelbtų 85 šei
mų reikalingų garantijų 45 
šeimos garantijas jau gavo. 38 
šeimoms, apie 80 žmonių, ga-

. rantijas parūpino kun. Sim. 
Morkūnas per savo parapijie
čius.

; • JAV studentą valdyba iš
rinkta birželio 21 d. pareigo
mis pasiskirstė taip: pirnf— 

’ Vyt. Žvirgždys, vicepirm. — 
; Vyt, Kavolis, I sekr. — Vyt. 

Lapatinkas, II sekr. — Algi
mantas Vedeckas, ižd.—Julius 

' Šmulkštys, valdybos ryšinin-
- kas — Algirdas Kepalas, kul- 
t tūrinių reikalų vedėjas —Vyt.
• Gylys. Pirmininko adresas —
• 1801 52 St., Kenosha, Wis„
. sekretoriaus — 5716 So.

Marshfield Avė., Chicago 9,
• UI. Raštus prašo siųsti sekre-
• toriato adresu. Studentai, iki 

šiol sąjungoje dar neužsire
gistravę, prašomi tai padary- 
•ti.
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Donoros lietuviai piknikaus. 
Birželio 22 d. Donoros lietuvių 
šv. Juozapo parapija ruošia 
didžiulį ir labai įdomų pikni
ką. Rengėjai visus kviečia 
kuo gausiau piknike dalyvau
ti. Jis įvyks Palmer parke, 
vieme iš gražiausiųjų apylin
kės parkų.

Kun. Magnus J. Kazėnas a- 
tostogose. Nenuilstantis šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Magnus J. Kazėnas šiuo 
metu atostogauja. Atostogas 
jis pardėjo liepos 9 d. J savo 
pareigas žada grįžti liepos 21 
d.

Kunigai apie lietuvybės atei
tį. Liepos 16 d. kun. J. Skrip- 
kaus namuose įvyko eilinis ku
nigų Vienybės Pittsburgho ap
skrities susirinkimas, kuriame 
be kitų klausimų buvo svars
tyti lietuviškojo auklėjimo rei
kalai lietuvių parapijinėse mo
kyklose.

Neišaiškinamas reiškinys. 
Teko patirti, jog North Side 
lietuvių Dangun Žengimo pa
rapijoj mokė lietuvės seserys 
pranciškietės. Prieš kurį lai-

• Rytinių Valstijų tremtinių 
centrinis komitetas papildytas 
trimis naujais nariais. Tokiu 
būdu dabar rytinių valstijų 
lietuvių centrinį komitetą su
daro 15 narių. Ryšium su pa
gyvėjusią kova dėl Lietuvos 
laisvės ir pradėtų bendruome
nės organizavimu, komitetas 
bus artimoje ateityje padidin
tas dar 3 nariais ir jo būstinę 
numatoma perkelti į New 
Yorką.

ATEITININKU SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavimas 
įvyks 1951 m. rugsėjo 1 ir 2 
d. šv. Jurgio lietuvių parapijo
je, Rochester 5, N. Y.

Moksleivių, studentų ir sen
draugių kuopos prašomos 
siųsti savo atstovus, renkant 
juos po vieną nuo penkių na
rių.

Suvažiavimas bus pradėtas 
šeštadien., rugsėjo 1 d., šv. 
Jurgio par. salėje, 2 vai. po
piet. Suvažiavimo iškilmingos 
pamaldos bus sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., 8 vai. ryte.

Visi atstovai ir būsimi sve
čiai suvažiavimo reikalais pra
šomi kreiptis į suvažiavimo 
komisiją, St. George’s rectory, 
545 Hudson Avė., Rochester 
5, N. Y.

Suvažiavimo darbotvarkė 
atskirai pranešama kuopų val
dyboms.

Sąjungos valdyba

Qttaker Pat h & Monnt Grev Rd Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENĖ

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra, — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge. lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 

w visais moderniškais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
.skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.: dviem i kambarį nuo 
"$T0.: vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
•tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE. STONY BROOK, N. Y. Telefonai: 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 58«.

Susisiekimas: Traukiniu iš New York'o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einantį į Port Jeff< rson (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant į kitą Long Is'and traukinį, einantį į Port Jefferson). Nut 
Jamaica maždaug po vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxl už 35c priveža prie vasarvietės durą.

Automobiliu: iš New York'o važiuoti 25 keliu iki Smithtown. o nuo čia 
tw>tt 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia, sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
|Hana mailė kelio).

ką savo viršininkės buvo iš 
tų pareigų atšauktos ir pas
kirtos mokytojauti į italų pa
rapiją. Dangun Žengimo para
pijoj jos išbuvo per 10 metų. 
Parapijos klebonas kun. J. 
Misius dėjo didelių pastangų į 
pasitraukusiųjų vietas gauti 
kitas lietuves, tačiau tai jam 
padaryti nepasisekė, todėl 
naujomis mokytojomis jis pa
kvietė seseris lenkų kilmės. 
Lietuviai stebisi, kaip lenkės 
seserys galės lietuviukus auk
lėti lietuviškoje dvasioje.

A. Žaliaduonis Clevelando. 
Žinomas Pittsburgho katali
kiškųjų ir bendrųjų organiza
cijų veikėjas ir didžiai patrio- 
tingas lietuvis Ant. Žaliaduo
nis šiuo metu atostogauja ir 
vieši Clevelande pas savo gi
mines ir draugus. A. Žalia
duonis yra ir didelis “Darbi
ninko” bičiulis ir uolus jo 
skaitytojas.

Prel. L. Tulaba Pittsburghe. 
Praeitą savaitę lietuvių para
pijose lankėsi neseniai iš Ro
mos atvykęs prel. L. Tulaba. 
Jiš yra, Romoje taip gražiai 
veikiančios lietuvių šv. Kazi
miero kolegijos rektoriaus pa
vaduotojas. Vienas iš jo apsi
lankymo tikslų yra ieškojimas 
tinkamų kandidatų į tą lietu
vių mokslo tvirtovę.

J. Virpša

CLEVELAND, OHIO
Vasaros karščiai ir nuotai

kos žmonės išėmė iš visuo
meninio ir kultūrinio gyveni
mo. Sulaukęs sekmadienio, 
dažnas, jei tik turi kuo, su 
savaisiais skuba iš miesto kur 
nors į parką, paežerę ar pa
miškę. Norį smagiau ir links
miau laiką praleisti susimeta 
į didesnius ar mažesnius bū
rius. Didelė dalis lankose gau
siuose piknikuose. Tačiau ne
maža yra ir tokių, kurie, pės
ti neįstengdami išeiti į gamtą, 
“pavėsiauja” savo kasdieninėj 
aplinkumoj.

Šv. Jurgio parapija pirmąjį 
savo pikniką turėjo liepos 15 
d. Twinsburge. Nors ir tolima, 
bet patogi vieta. Suplaukė ne
maža žmonių, daugiausia se
nosios emigracijos lietuvių.

Ateitininkai liepos 29 d. 
pikniką rengia naujosios para
pijos sode. Pelnas skiriamas 
bažnyčios statymo fondui.

M. Drosutis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus pirmi
ninkas ir lietuvių veikėjas, po 
įvairių ligų galutinai pasveiko 
ir vėl aktyviai jungiasi į lie
tuvišką gyvenimą. Jį sėkmin
gai gydė lietuvis gydytojas 
tremtinys dr. K. Pautienis.

Aidų žurnalo skaitytojai ir 
platintojai, vadovaujami K. 
Gaižučio, pradeda repetuoti J. 
Grušo ‘Tėvą”. Režisuos akto
rius P. Maželis.

Jaunučių, vadovaujamų M. 
Mikolauskienės. susirinkimai 
daromi šeštadieniais 2 vai. Vi
si prašomi rinktis Wade parke 
prie Ansel ir 95 gatvių san
kryžos. Programoj pašneke
siai, žaidimai ir kt.

Mirė A. Straška ir V. Meš- 
kūnas. Už abu šv. Mišios atlai
kytos šv. Jurgio bažnyčioj. 
Palaidoti Kalvarijos kapuose.

A. B.

LIŪDESIO VAIANDĄ
Pranešame giminėms, pažįs

tamiems, visiems mūsų gera
dariams ir buv. Klaipėdos 
konservatorijos laikų kole
goms - ėms, kad liepos 10 d. 
pusiau pirmą vai. po ilgos ir 
skausmingos vėžio ligos mirė 
mano žmona ir mūsų mylima 
mamytė

ŽENTĄ - ELENA
GRUBAlTft - STROLIENfi.

Giliam liūdesy pasilikę
Juozas Strolia

ir sūnūs: Vytautas - Valdema
ras, Fraustas, Viktoras. Her

kulis - Edmundas.
Schoeningen - Vokietija 
1951 m. liepos 11 d.

Darbuojamės ir veikiame!
Jau praslinko beveik du 

mėnesiai, kaip išleidome visų 
mylimą kleboną—Tėvą Pran
ciškų, OFM. Jo pradėtas dar
bas tęsiamas toliau. Prieš mė
nesį laiko mūsų bažnyčia pasi
puošė gražiu stogu, kuris kai
navo apie $300. Parapijiečių 
pasišventimas ir darbas, kurį 
jie įdėjo žymiai sumažino sto
go išlaidas. Be to, parapijos 
sodnelyje įsivedėme naujas 
šviesas.

Piknikai... Išlaidoms pa
dengti buvo surengta du pik
nikai, card parties ir loterija. 
Pirmasis piknikas, kuris įvyko 
gegužės 30 dieną ir buvo su
ruoštas bažnyčios komiteto, 
davė parapijai $216,50 gryno 
pelno. — Antrasis parapijos 
piknikas įvykęs liepos 1 dieną, 
kurį suruošė Altoriaus Drau
gija, davė $345,22 pelno.—Ste
bėjomės, piknike sulaukę sve
čių net iš tolimų didžiųjų lie
tuvių kolonijų, kaip Chicago, 
Boston ir Lovvell, Mass.

Šv. Antano Novena buvo 
laikoma per trylika antradie
nių prieš šio didžiojo stebuk
ladario šventę—birželio 13 d. 
Kiekvieną antradienį 8 vai. 
ryto buvo laikomos giedotos 
šv. mišios į šv. Antaną už vi
sus novenos dalyvius, o vaka
rais — 7:30 vai. iškilmingos, 
prie įstatyto šv. sakramento, 
pamaldos su pamokslu ir pa
laiminimu. Pamaldose dalyva
vo ne tiktai mūsų parapijie
čiai, bet ir kaimyninių para
pijų žmonės. Gausus parapi
jiečių dalyvavimas pamaldose 
liudijo mūsų žmonių meilę 
šventajam. Ypatingomis iškil
mėmis užbaigėme šią noveną. 
Išpuoštas šv. Antano altorius 
skendo pavasario rožių ir le
lijų žieduose, kurias paaukojo 
didžioji parapijos ir vienuoly
no geradarė Mrs. Marcelė 
Šarkienė. Pilnutėlė bažnyčia 
žmonių susirinko pareikšti sa
vo meilę ir prisirišimą šiam 
pranciškoniškajam šventajam.

Didysis Jubiliejus. Šiais me
tais visas katalikiškasis pa
saulis lanko bažnyčias, kad 
laimėtų jubiliejinius šv. me
tų atlaidus. Neatsiliko ir 
bridgevilliečiai. Birželio 17 d. 
didžioji parapijos dalis auto
busais išvyko į Pittsburgh?. 
Maldininkų kelionei vadovavo 
klebonas Tėvas Aleksandras. 
Visu keliu maldininkai me’dū- 
si už pasaulio taiką, kalbėda
mi rožančių. Aplankė tris gra
žiausias Pittsburgho bažny
čias. Maldininkai kelionę bai
gė savo bažnyčioje. Po visų 
maldų buvo suteiktas palaimi
nimas su švč. sakramentu. Po 
to buvo atgiedota Libera ir 
prisiminta baisiųjų Birželio 
Dienų bei visos kitos aukos, 
kurios krito nuo žiaurios ko
munizmo rankos.

Pirmoji šv. Komunija. Šio
mis dienomis prasidėjo vai
kučių katekizacija prirengi- 
mui prie pirmos šv. komuni
jos. Vaikučių pirmosios šv. 
komunijos iškilmės įvyks rug
pjūčio 19 d.

Naujas kandidatas į pran
ciškonus. Parapija didžiuoja
si šį rudenį išleisdama vieną 
savo parapijietį Povilą Vasi
liauską (Paul Volosky) į 
pranciškonų mažąją seminari
ją ruoštis Lietuvos Pranciško
nų kunigu misijonierium. Jo 
tėveliai yra čiagimiai susipra
tę lietuviai.

Jonas Zataveckas, tesulau
kęs 52 metų, mirė birželio 5 d. 
nuo širdies smūgio.

Antanas Toliušis prieš ku
rį laiką vėl sunkiai apsirgo. 
Jam buvo padaryta gana sun
ki operaci.ja. Ligonis jaučiasi 
geriau ir pamažu sveiksta.

Kotryna Kurpavičienė, veik
li ir pavyzdinga parapijietė, 
persikėlė gyventi pas savo sū
nų Antaną, kuris turi nuosa
vus namus Cleveland, Ohio.

Atostogavo. Birželio 30 d. 
mūsų dvi veikliausios parapi
jietės, Miss Sofija Kasputis ir

WORCESTER, MASS.
• Vailokaitis, tremtinių me- • Neseniai “Olimpijos parke

Miss Margarita Papeika. lėk
tuvu buvo išskridusios savait
galiui į Nevv Yorką. Tą pačią 
proga jos aplankė Brooklyn, 
N. Y. besikuriančius Tėvus 
Pranciškonus. apžiūrėjo jų 
namus ir didžiulę spaustuvę. 
Kartu jos nepraleido progos 
trumpai valandėlei pasidžiaug
ti “Darbininko” pikniku. Pil
nos įspūdžių, linksmas grįžo 
namo.

Pas mus svečiavosi. Prasi
dėjus vasaros atostogoms, su
silaukėme svečių iš tolimų 
vietų. Pas Slokų šeimą lankėsi 
jo brolis iš Chicago, III. Taip 
pat iš Chicagos pas Mrs. Stre- 
lauskienę lankėsi brolio vai
kai Toliušiai. — Iš Boston ir 
Lowell apylinkių atlankė savo 
gimines Mr. Mrs. J. M. Tra- 
bulauskas ir Mrs. Paulina Ku
bilius. _

Dabartiniame Korėjos kare 
kovoja mūsų parapijietis, Mr. 
Mrs. Fox sūnus Robertas, ku
rį laiką jis gulėjo ligoninėje. 
Jau dabar yra pasveikęs ir 
Kalėdų šventėms žada aplan
kyti savo tėvelius.

Pranciškonų vienuolynas. 
Mūsų pranciškoniška šeima 
Bridgevillėje smarkiai suma
žėjo. Tėvai Dr. Viktoras Gi
džiūnas ir Pranciškus Ged
gaudas buvo perkelti svar
bioms pareigoms į nau ją Pran
ciškonų vienuolyną Brooklyn, 
N. Y. Mažajame “Rivo Torto” 
Bridgevillėje yra palikti tiktai 
du tėvai, Aleksandras Žiub- 
rys ir Benvenutas Ramanaus
kas.

Jubiliejus, šių metų birželio 
12 d. Tėvas Benvenutas Ra
manauskas vienuoliškoje vie
natvėje tyliai ir ramiai at
šventė savo 40 metų amžiaus 
ir 20 metų pranciškoniško gy
venimo vienuolyne jubiliejų. 
Visi parapijiečiai linki gera
jam tėveliui ilgiausių metų ir 
gausios Viešpaties palaimos!

Išvyksta. Tėvelis Benvenu
tas visam mėnesiui apleidžia 
mus ir išvyksta į didžiąją lie
tuvių šv. Jurgio parapiją Cle
veland, Ohio pavaduoti klebo
ną kun. J. Vilkutaitį, vasaros 
atostogų metu.

Parapijietis.

Lietuvos Generaliniu Konsula
to New Yorke paieškomi 

asmenys
ČEPULIS, buvo vedęs Oną BU- 

KELTYĘ (Bukelis).
JANUŠEVSKIS, Antanas, baigt s 

Rygoje Aleksandravo gimnaziją.
JARASEVIČIUS, Mykolas, iš Še

duvos.
JUŠKA, Feliksas ir Vincentas, iš 

Sėdos vi., Dcmėnų km., Mažeikių 
apskr.

LEMKIENE ILEMKE) šneidery- 
tė, Elzbieta, iš Kalnėnų km., Jur
barko vi., ir vyras LEMKE, Karo
lis, iš Bataekių km.

MESKTYE - PIKELIENE, ir vy
ras.

MORKUS, Pranas, ir sesuo ŠTI- 
LIENE - MORKYTE, Antosė, kilę 
iš Raseinių ap.

MORKYTE - ŠTILIENE, Antosė 
ir brolis MORKUS, Pranas, kilę iš 
Raseinių ap.

PEČIULIS, Jurgis, iš Laučkai- 
kaimio, Kybartų vi., Vilkaviškio ap.

PETKEVIČIUS, Adomas, iš Pa- 
žižių km., Veiverių vi., Marijampo
lės ap.

RAUDONIKIS, Juozas, kurio tė
vai kilę iš Veiverių.

SABAS, Juozas, iš Starkų km., 
Vilkaviškio ap.

SENIŪNAS, iš Kluoniškio km., 
Zapyškio vi., Kauno ap.

VALAITIS, Petras, iš Turcinų 
km.. Šilgalių (vėliau: Būblelių) vi., 
Naumiesčio (vėliau: šakių) ap.

ACHENBAKAITE-JANSOHN, 
Berta.

BALTRUŠAITYTE, Adolfina, iš 
Kražių.

BOGUŠEVIČIŪTE (BOGUSZE- 
WICZ) - MACKEVIČIENE, Janina, 
gyvenusi Kaune.

BRIAUNYS, Vilimas ir Umbra- 
zas, iš Kūrenu km., Ukmergės ap.

CHOVICZ - JACEVIČIŪTE Sta
sė.

DAUKŠYTE, Ona, iš Surgučių k., 
Marijampolės ap., Sasnavos parap.

JAZDAUSKAITE, Kazimiera, iš 
Vaiguvos vi., Šiaulių ap.

KARKLYTE, Magdutė, iš Kazlų 
Rūdos, Marijampolės ap.

KULBOKAS, Jonas, iš Lankeliš
kių km., Bartninkų vi., Vilkaviškio 
apskr.

PETRONYTE, Veronika, iš Pa
juodžiu km., Subačiaus vi., Panevė
žio ap.

POVILONIS. Povilas, iš Vilka- 
piūvių km., Panevėžio ap.

PRONAUSKAS, Pranas ir Teo
doras. iš Uogiškių km., Viekšnių v., 
gyvenę Daubiškių dvare.

RODOMSKIS, Juozas, iš Kybartų 
miest., Vilkaviškio apskr.

ŠAULYTES (ŠAULYS). Marė ir 
Rožė, iš Radžiūnų km., Alytaus ap.

SAVANIAUSKAS, Staesys.
SIAURUTIS, Matijošius, iš Pa- 

tunkiškių km., Alvito vi., Vilkaviš
kio ap.

' ’ . . ’ r-

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA,

41 W. 82nd St, New York 24, N. Y.

no mėgėjų ratelio narys išvy
ko į JAV kariuomenę. Rate
lis jam surengė gražias išleis
tuves ir palinkėjo sėkmės.

• E. Pauliukonienė laimėjo 
II premiją “Laiškų Lietu
viams” platinime. Ši šešių vai
kų motina yra labai veikli ir 
gražus pavyzdys kitoms, kad 
reikia turėti tik noro ir ryžto, 
tada galima daug pasiekti.

• O- Keršiene jau kuris lai
kas guli ligoninėje. Ji yra lab
daringos ir pašalpinės draugi
jos kasininkė, todėl nariai pa
gerbdami ir paguosdami ligo
nę aplankė ir įteikė jai gėlių.

• Bal. Brazdžionis, “A. 
Liet.” redaktorius, dirbdamas 
spaustuvėje, susižeidė dešinės 
rankos pirštą, sulaužė kaulą. 
20 metų literatūrinio darbo 
sukakčiai atžymėti rengiasi iš
leisti knygą “Peršautas kry
žius”.

• Spaudos nusipirkti gali
ma šiose vietose: 118 Millbu- 
ry St., Caiptol Market, Ver- 
non Drugs, pas Buinickį, ir 
visiems žinomoje vaistinėje 
pas Skrinską. Pirkdami kitus 
gyvenimui reikalingus daik
tus, nepamirškite ir lietuviš
kos spaudos.

• Dr. J. Girtautas apsilan
kė Worceseryje ir čia laikė 
dvi paskaitas. Greitai baigs 
rašyti vieną knygą, kurią dar 
šiais metais tikisi išleisti.

• Kun. J. Vembrė, prava- 
dintas “Dipukų tėvu”, rašo 
daug lyrinių dalykėlių. Jis la
bai daug padėjo tremtiniams 
ir apie 200 iškvietė į šią šalį. 
Už tai jis labai tremtinių yra 
gerbiamas ir mylimas.

• Šv. Kazimiero par. cho
ras daro didelę pažangą. La
bai gerai, kad lietuviška gies
mė ir daina tvirtėja, tik rei
kėtų, kad joje dalyvautų dar 
didesnis skaičius galinčių dai
nuoti.

“Laisvė” rengė pikniką. Labai 
negerai, kad šiame parengime 
kartu su sponsoriais dalyva
vo keletas tremtinių. Argi 
tremtiniai jau atlyžome ir su 
mūsų tautos duobkasiais eina
me “obuoliauti”? Visi turime 
atsiminti, kad komunistai. jų 
spauda, parengimai yra mūsų 
tautos priešai, su kuriais ko
va dar nebaigta.

Korespondentas

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Laikraščiams susijungus, 
nemaža mūsų skaitytojų tei
raujasi, kaip yra su jų prenu
merata ir kada ji baigiasi. 
Kol buvo sudarinėjamas bend
ras “Darbininko”, “Amerikos” 
tr “Lietuvių žinių” skaitytoj 
sąrašas, nebuvo galima tiks
liai pranešti. Patikrinimą su
kliudė ir kėlimasis į naujas 
patalpas. Dabar jau viskas vra 
sutvarkyta ir skaitytojams 
siuntinėjami pranešimai. Ligi 
liepos mėn. pabaigos visi juos 
gaus. Vieniems tai bus tik in
formacija, o kitiems — pri
minimas. kad prenumerata iš
sibaigė. Maloniai prašome ją 
prailginti.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR

366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.
Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

LietuviŲ Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET.

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

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

495 GRAND

WW~RL. IfiOO kc

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

BROOKLYN 11, N. Y.STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAKEVIČIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Šia proga administracija 
taip pat maloniai prašo 
pranešti, jei yra kokių netiks
lumų pavardėse arba adresuo
se. Pasirodo, jie labai ilgą lai
ką nebuvo tikrinti. Už su- / 
teiktas žinias iš anskto dūko- į 
jame. S

“Darbininko” administracija ?

=
i

DAvenport 6-0259
R A I. P H K R l C H

’ OTOGR \ns
65 ■ ”3 Grand Venur

M >sp:h N V

9-ti Metai Kai Visi Klaus

4:45 - 5:30 p. p.

1VEVD—1330 kil. 5000 w.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

JOK. J. STUKAS, Dir. 
1264 VVhite St, Hillside, N. J.

- Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!
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SPORTAS
ŠACHMATAI

Chicagos pirmenybių laimė
tojai rikiuojasi, kaip aiškėja iš 
tolesnių lošimų, šitokioj eilėj:

1. Lietuvių meisteris P. 
Tautvaiša 16-2.

2. 1950 m. Chicagos meiste
ris P. Poschel 15‘/2-2Vi.

3- Chilės meisteris Pizzi 
12‘/2-5>A.

4. 1949 m. Chicagos meiste
ris A. Sardzin 12-6.

Paskutinis Poschel priešinin
kas Cohen atidavė jam tašką 
be kovos. Vadinas, Poschel pir
menybes baigė vos pustaškiu 
atsilikęs nuo laimėtojo Taut- 
vaišos.

Lietuvos meistro P. Vaitonio 
pasiuntimas į Kanados pirme
nybes, kurios įvyks Vancover, 
British Columbia (Pacif iko pa
krašty) nuo rugp. 24—rūgs. 1 
d-, darosi labai aktualus, nes 
Kanados pirmenybių nugalėto
jas įkeliamas į tarptautines pa
saulio pirmenybes 1952 m., į 
kurias jau įsikvalifikavo Eu
ropos — 5 ir Pietų Amerikos 
— 2 meistrai.

Laukiama, kad Toronto VY
TIS pasiims iniciatyvos sukel
ti lėšų Vaitonio pasiuntimui į 
Kanados pirmenybes. Viso rei
kia apie $400.00.

New Yorko, Bostono, Chica
gos ir kt. miestų lietuviai šach
matininkai ir sportininkai pra
šomi paremti sudaromą fondą 
Lietuvos meistro P. Vaitonio 
(1950 m. Ontario meisteris) 
pasiuntimui į Kanados pirme
nybes. Sumeskime po dolerį, 
ir lėšas nesunkiai turėsime.

Vaitonio darbovietė (Hamil- 
ton, Ont.) pažadėjo paremti 
Vaitonio vykimą į Kanados 
pirmenybes, leisdama išvykti 
ir atlygindama už pirmenybėse 
sugaištą laiką.

Gražus 
žestas!

Bostono 
Keturakis,
Škėma Vaitonio kelionės fon
dui įnešė po $5.00.

Massachusetts Stato žaibo 
turnyras ir rungtynės: Bosto
nas — vakarai įvyks rugpjūčio 
5 d. per metinę MSCAss’n iš
kyla, Amherst, Mass. 1950 m. 
Massachusetts žaibo varžybas 
laimėjo Kazys Merkis, antroj 
vietoj palikęs žinomą Massa
chusetts meisterį Harlon Daly.

JAV Open p-bės vyksta Fort 
Worth, Texas. Dalyvauja 98 
žaidėjai. Pirmenybes veda Mc- 
Cormick, N. J. su 5-0. Evans, 
Donovan, čikagietis Sandrin ir 
dar kiti penki po 4-1.

Larry Evans, Nevv Yorko 20 
metų jaunuolis, antrus metus 
laimi JAV žaibo pirmenybes. 
2 v. G. Eastman, Detroit, 
Mich., 3 J. Sherwin, Columbia.

jo savo priešininkus, kurių 
tarpe matėsi žymių italų ir 
prancūzų lengvaatletų.

Šiais metais tradicinės beis
bolo rungtynes tarp American 
ir National lygų rinktinių lai
mėjo National lygos rinktinė. 
Rungtynės įvyko 10 liepos De
troite ir baigėsi 8:3 rezulta
tu.

Sugar Ray Robinson Lon- 
don’e susitiko su Anglijos neg
ru Turpin dėl lengvo svorio 
pasaulio meisterio titulo. Vi
sai netikėtai anglas laimėjo ir 
tuo tapo visų dėmesio cent
ru, nes Robinson buvo skai
tomas geriausiu boksininku 
visame pasaulyje. Jis iš 133 
susitikimų kaip profesionalas 
boksininkas yra pralaimėjęs 
tik 2 kartus. Revanšinis susi- j j 
tikimas įvyks rugsėjo mėnesį | f 
JAV.

Europoje viešinti Amerikos 
golfininkių profesionalių rink
tinė nugalėjo Didžiosois Bri
tanijos vyrų rinktinę 61'ž-2’/>.

Amerikiečių jachta Malabar 
XIII laimėjo lenktynes tarp 
San Sebastian ir Havanos. Šį 
4,400 mylių atstumą amerikie
čiai nuplaukė per 28 dienas.

P. V.

PAIEŠKOJIMAS
Giminės ieško Elzbietos A- 

kelaitienės, gyv. Brooklyne. 
Pranešti “Darbininko” admi
nistracijai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
K1TECLVME | BALTVOSIl S Į----- s

PARDUODAMA
VALGYKLA

visais įrengimais ir su pa-SU
talpomis. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Graži vieta ir 
geras biznis. Prieinama kaina. 
Daugiau informacijų sužinosi
te vietoje. Kreiptis: Petras 
Stankevičius, 811 Fairvievv 
Avė., Ridgevvood, N. Y.

Phone: HY 7-9877.

KALNUS
Kviečiame visus savo drau- ; 

gus, pažįstamus ir bendrai vi- ; 
sus lietuvius atvažiuoti į gra- ! 
žiąją kalnuotąją New Hamp- ; 
shire valstybę, kurios gamta Į 
mažai kuo skiriasi nuo mūsų ; 
Lietuvos. Ar tik nebus vienin- ! 
tėlė lietuvių atostogų vieta vi- ; 
soje Naujoje 
galite ramiai 
kalnų oru.

Važiuokite 
iki pat mūsų vietos — RED 
TOP CAMPS, Thornton, N. 
H., apie 135 mylios nuo Bos
tono.

Albinas ir Ona Nerierai '

Anglijoje, kur ? 
pakvėpuoti tyru &

keliu (Route) 3

kanadiečių firmos

šachmatMnkai: A.
K. Merkis ir K.

SPORTAS
Anglė S. A. Lerwell šiomis 

dienomis Londone pasiekė 
naują pasaulio rekordą šuoly
je j aukštį. Jos pasiektas 
aukštis yra 5 pėdos ir 7l/-> co
lių (apie 168,8 centimetrų). 
Senasis rekordas 
miajai olandei 
Koen. Lervvell 
anglė pastačiusi
pasaulio rekordą 
sporto istorijoje.

Kanados tenisininkų rinkti
nė viešėjo Paryžiuje ir nuga
lėjo prancūzus rezultatu 2:1.

Amerikiečiai lengvaatletai, 
viešj Prancūzijoje, vėl nugalė-

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

Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

I

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė., 

Si-ooklyn, N. Y.

WEST RONBURY, MASS.
Tel. PA—7-1233-W

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI'-
— --_--- - ■ ■■

New Yorke SO 8-2712 Res. BIG 90:

ITeL EVergreen 7-4335. 1
jStepheu Aromiskisį

II

»

»

i

Dr. J. C SeymouF'
LANDŽIUS \ ( |

* *1 
Lietuvis gydytojas ir chirurgas 

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius

534 E BROADVVAY
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.
i--------------------------------------------------—

it. 
t

»

~------- -------------M—<
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
J aidotuvdų Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj. 

Koplyčią šermenims dykai.
TeL SOuth Boaton 8-M88 

AVenue 2-2484 i

I
i 
s

Autonialic Laiuidry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles <J. Kay, sav.

■—-■■■ ... - ■
įTeL STagg 2-5043 
j Matthen P. Railas

(Bieliauskas)

J. COROMS & SON
FURNITURE CO

Veltui pristatymas — Išsimokė jimni

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

Monuments and Markers
Cemetery Lettering

Į1 NASHUA MONUMENT CO.
; 83 Kiiudey St. Tel. 2155-W

Nashua, N. H.

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E E S —
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

i
Laidotuvių Direktorius 

Notary PubSc

Lubų dažymas 
tik $7.50

Švarus darbas, greitas patar
navimas. Geriausi dažai (ar 
medžiaga). Kreipkitės j Mr. 
WETMORE, Tel. LY-2-1269.

I
Išnomuojamas kambarys su 

baldais vienam ar dviems as
menims. Galite aplankyti tarp 
6 ir 8 vai. vakare. Eva Dome, 
349 Rodney St., Brooklyn. N.

| Al bert Th. DanaĮ
. LIETUVIS ADVOKATAS

V

| 119-17-120 St. Hillside Ave.$ 
$ Riehmond H511 18, N. Y.
f Tel. VIrginia 9-4882

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
RO GLOBA MOTINOS SVČ.

PlrmtninM — Eva MarkslenS,
•25 E. 8th SL. So. Boston, Mmm 

Tel. SOuth Boeton 8-1298.
VLee-Pirmininkč—B. GailiūnienG.

8 Wlnfield SL, So. Boston, M*m 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 8th St., So. Boston, Man. 
TeL So-8-8029.

Finansų RaSt. — B. COnienS,
409 Broadway, So. Boston. Masn 

TeL So-8-0948.
Iždinlnk* — Ona Šiauria,

51 Tampa SL. Mattapan. Mass. 
TvarkdarS — M. MatejoškienS,

866 E. 5th SL. So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta AukStikalnyti,

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mčnesio, 7 30 v 
vakare. Parapijos aalšje, 492 E. 
Jeventh SL, So. Boston, Mass.

VĮ—M draugijos reikalais kreipkite* 
DM o-otokoh,

______________________________ I

Phone STagg 2-3108

A N T O N A P P E L
JERSEY PORE

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEŠROS SKANŪS SKILAND2LU

Patenkino Broektomečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO
27 Lavrence St.,

Tel. 189
Brockton, Mass.

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

Telefonas: EVergreen 4-8934

priklausė žy- 
F. Blankers- 
yra pirmoji 
individualini 

Anglijos

NEBOK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, ku

rios panaikina žilumą, plaukų 
slinkimą ir plaiskanas. Šias 
gyduoles privalėtų turėti kiek
vienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nie
ko už jas geresnio iki šiol iš
rasta. Kreipkitės 
mi ilgiau. Kaina 
nebūsite pilnai 
jums pinigai bus

Pasarga: — Jeigu atsiusite' 
kainą su orderiu tai mes paš
tą užmokėsime. Arba galima1 
užmokėt paštoriui kaip atneš , 
vaistus.

FLORAL HERB CO.
Dept_ 9

Bos 305, CHnton, Indiana

neatidėlioda- 
$2.00. Jeigu 
patenkintas, 
sugrąžinti.
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< >Lietuvos Vyčių Radijo Programa

transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties
I I WLOA

. i

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA, 2211 SARAH ST., 
PITTSBURGH 3, PA.

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur viri myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

+
*i z
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UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS į

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
J GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
X Tel. Dedham 1304-W
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

>44 14 H i i 4444444-4444>4-4444-4-4-4444-41 1 44-41144 4 i 144 ■ 1 444+į
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JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečiu*.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime likos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

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

BORIS BEVERAVE CO.

■ ■
y.

J. .ARLAUSKAS, Savininkas į
220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. j
4 f 4.^ y.4.4.4.4.4.4.4.4..; ■*-4-4-4'FF44,4 7-4-44,F4-4 L l ■44444"4%
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ALAVIJA
Alaviją (Alijošiui) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galv a 
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 
kant 6 uncijų už $1.00. 
siunčiam į jūsų namus.

per- 
Pri-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadwav

South Boston 27, Mass.

i
660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

’ EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Į Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

| TeL VIrginia 7-4499

I i 
i

i

i
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PIRKITE NAMUS
VVILLLAMSBURGE— arti Apreiš

kimo lietuvių parapijos bažnyčios— 
8 šeimynų namas su tuščiu butu 
parduodamas pigia karna.

VVOODHAVEN—arti Forest Park 
— ir kitose apylinkėse turime gra
žių namų parduoti.

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) rei
kalais gerai patarnaus:

J. P. MAČIULIS
Real Estate & Insurance

8656 85Ui St., VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

I

F. W. Shalins
(Šalinskas) 

Laisniootas Graborius 
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

i 
I

ii
Bostone -

W. J. CIIISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 SMITU ST.

PROVIDENCE, R. L

I

I
i

ĮI
Telephone.

OFISO: DEKTER 1952
Namų: PI. 6236

SO 8-4476

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juokų plok
štelės — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik 1 dol.

DEKEN’S PRODl CTS
Pe O. Box 666, Neuark, N. J.

i 

į

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

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai

•I • 
i 
i
•

i

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

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Uaisniuotas Grąborios

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

TELEVIZIJA < 
SPORTAS - MUZIKA |

I

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mn». 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-3860 I
— •

VYTAUTAS YAKaVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

i

I

...

•>

—o

7ALFTSKAS
FUNERAL HOME

D.

564 EAST BROADVVAY
South Boston, Mtaa 

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS .i
FUNERAL HOME

197 VVEB8TER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

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

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Reikale laukite: TeL T* 6-6684

'P

ZUPP’S BAR

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

E, POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas /

i

i
WAITT

FUNERAL HOME

30 EMERSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EDVVARD J. VVAITT 
(VVaitekūnąs) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 336S

Kitur

ei. POPlar 4110
9

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį
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— V. J. Atsimainymo parapi
jos bažnyčioje, Maspethe, lie
pos 28 d., susituoks Kazys 
Pusnikas su Adele Burke- 
Burkauskaite.
• — Liepos 22 d. 8 vai. ryto 

šv. Onos Sodalicija švęs savo 
metine šv. Onos švente su šv. 
mišiomis ir bendra šv. komu
nija. Po mišių bus bendri pus
ryčiai. Įrašymas j Sodaliciją 
bus prieš mišias.

— Choristų ir Veteranų au
tobusais išvažiavimas j Oak
ridge, N. J., bus liepos 29 d. 
Autobusai išvažiuos nuo baž
nyčios lygiai 10 vai. ryto. Su
grįš 10 vai. vakare. Dar yra 
bilietų, kurių galima nusipirk
ti už 2,00 dol. asmeniui. Par- 

yra vietos maudytis ir šo- 
•’ipams. Kat. veteranų postas 

visus kviečia dalyvauti.
Konsulas J. Budrys 

po dviejų savaičių poilsio lie
pos 16 d. grįžo prie pareigų. 
Atostogų metu jį pavadavo 
čice-konsulas V. Stašinskas. 
Jis liepos 22-26 d. atstovaus 
Lietuvą Colgate University, 

■.Hamilton, N. Y., 3-jose užsie
nio politikos konferencijose.

Nuo liepos 16 d. vice-konsu- 
las A. Simutis išvyko dviejų 
savaičių atostogoms.

. •*»

Dail. Č. Januso darbų para . 
" Brooklyne gyvenąs dailinin
kas Č. Janusas yra pasiuntęs 
visą eilę savo paveikslų į J. 
Bačiūno Macatawa Hotel, kur 
Je šiuo metu išstatyti paro
dai. Neseniai tenai vyko ame- 
rikeičių dailininkų darbų pa
roda.

Vyt Marijonus lankėsi 
Nevv Yorke

Lietuvos operos dirigentas 
Marijošius, šiuo metu profeso
riaująs Hartfordo. Conn., kon
servatorijoje, buvo atvykęs į 
Nevv Yorką. Aplanke savo se
nus bičiulius: prof. J. Žilevi
čių, V. Grigaitienę, A. ir J. 
Kutkus ,dail. C. Janusą ir kt.

Labai svarbu tėvams
Liepos 22 d. 12 vai., tuojau 

po pamaldų, Apreiškimo para
pijos mokykloje šaukiamas 
Nėr Yorko ir Broklyno mo
kyklas lankančių lietuvių mo
kinių tėvų susirinkimas.

Susirinkimą šaukia Mokyto
jų Sąjungos Nevv Yorke sky
rius. Susirinkime bus praneš
ta apie galimybes turėti litu- 
ąpistikos pamokas greta kitų 
dėstomųjų dalykų ir bus nu
spręsta, kurią mokyklą pato
giau visiems lietuviams pasi
rinkti.

Kviečiami dalyvauti visi tė
vai, kuriems tikrai rūpi savų
jų vaikų ateitis. Asmeniškai 
pakvietimai nebus siuntinėja
mi.
*’ Tėvų susirinkime įgalioti:

K. Budraitienė, 
V. Klinavičius, 
M .Senkus.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo pirmininkas 
kan. dr. J. B. Končius tik ką 
grįžo iš Čikagos, lankydama
sis tenai lietuvių tremtinių į- 
kurdinimo ir šalpos reikalais, 
ir dabar netrukus ketina iš
vykti į Kanadą.

— Tai bus mano vasaros a- 
tostogų laikas, — sako jis,— 
bet aš noriu jas išnaudoti ne 
tik savo asmeniniam poilsiui, 
bet ir bendram reikalui. Tat 
aplankysiu tremtinių gyveni
mo ir veiklos centrus, ypač 
susipažindamas, kaip tremti
niai yra įsikūrę ir gvildenda
mas su jais ateities klausi
mus:

Kan. dr. J. B. Končiaus nuo
mone, BALFo pagrindiniai už
daviniai jau baigiasi, besi
baigiant emigracijai, šis dar
bas atėmė daugiausia energi
jos ir darbo. Belieka dar rū
pintis tremtiniais, kurie nega
lės iš Europos niekur emig
ruoti. Tokių bus apie 3.000.

KVIEČIAME VISUS 
EKSKURSIOTI

Liepos 22 d. Nevv Yorko 
ateitininkai ruošia ekskursiją 
laivu į Bear Mountain.

Visi ekskursantai pamal
doms renkasi 8 vai. ryto į 
bažnyčią, esančią W. 42 St. 
tarp 8 ir 9 avė. (Išlipti 42-je 
gatvėje aštuntosios Avė. IND 
linijoje).

Uoste (W. 42 St.) visi pri
valo būti 9 vai. (Plauksime 
Day Line laivu). Grįšime at
gal į uostą apie 9 vai. vak. 
Lietaus atveju ekskursija bus 
nukelta į liepos 29 d.

Norintieji ekskursijoje da
lyvauti laišku, telefonu ar as
meniškai registruojasi “Dar
bininke”, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., tel. GL. 
5-7068 iki šeštadienio liepos 
21 d., 5 vai. p.p.

Bilietų kainos: suaugusiems
1,50 dol., vaikams (iki 12 me
tų) 1 dol.

Lietuvos vaizdų albumas 
spalio mėn.

Vytauto Augustino foto 
vaizdų Lietuvos albumas, ku
ris turėjo dabar išeiti iš spau
dos, dėl popieriaus sunkumų 
užtruko ir išeis spalio mėn.
“Gintarinius vartus” atidavė 

spaudai
. Rašytoja Nelė Mazalaitė a- 

tidavė Lietuvių Spaudos Klu
bui Chicagoje išleisti savo le
gendų rinkinį, pavadintą “Gin
tariniai vartai.” Šios legendos 
yra parašytos tremtyje Vokie
tijoje, o spaudai parengtos 
Brooklyne, kai rašytoja buvo 
bedarbė, šiuo metu N. Maza
laitė ruošia spaudai savo ro
maną.

• Liet. Kunigų Vienybės 
seimo, įvykusio liepos 18 d. 
Statler Hotel. N. Y., dalyvių 
fotografijų galima gauti “Dar
bininke”, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 
5-7068.

Bet, vienam svarbiam darbui 
pasibaigus, prasidės antrasis, 
gal žymiai svarbesnis —tai 
pasirengimas Lietuvos atsta
tymui.

BALFo pirmininkas mano, 
kad, jei visa vyks dabartiniu 
tempu, gal po 2-3 metų Lietu
va bus išlaisvinta iš komunis
tinio jungo, ir tada BALFui 
vėl reikės pasiraitoti rankoves, 
pačiam didžiajam darbui. To
dėl jau dabar nesą peranksti 
pradėti tuo rūpintis. Ameri
kos lietuvio karštai mylinti 
širdis ir duosni ranka, kuri 
pasiekdavo savo tautiečius už
jūryje visais laikais, ypač Lie
tuvos nepriklausomybei atsi
kuriant, dabar bus reikalinga 
labiau, negu kada nors. Todėl 
yra gyvas reikalas BALFą, 
kaip tokią organizaciją, išlai
kyti. Tie reikalai, kaip pirmi
ninkas pareiškė, bus aptariami 
artimiausiuose BALFo direk
torių ir valdybos posėdžiuose.

BALFo pirmininkui, kaip 
kunigui, betgi rūpi ir kita Lie
tuvos atstatymo sritis. Lietu
va, kuri ligi šiolei buvo laiko
ma viena labiausiai katalikiš
kų šalių, per bolševikų oku
paciją bus religiškai sugriau
ta. Kaip kiekvienos jos gyve
nimo srities, taip ir religijos, 
atstatymo darbuotojų čia la
bai truks. Ir, jei visiškai tei
singai rūpinamasi Lietuvos at
statymo darbuotojų gydytojų, 
inžinierių, mokytojų ir kt. 
prieaugliu, tai pats laikas 
pradėti rūpintis ir lietuvių ka
talikiškosios dvasininkijos at
žalyno parengimu.

Tuo reikalu kan. dr. J. B. 
Končius yra taręsis Chicagoje 
su lietuviais kunigais, su tė
vais marijonais, kurie net ap
siėmė Hinsdale (prie Chica
gos) savo seminarijoje lietu
vius jaunuolius išmokslinti, 
paskui siųsti į Romos kolegi
ją. Šį sumanymą ypač remia 
prel. A. Brička, kuris yra 
vienas Romos šv. Kazimiero 
Kolegijos donatorių. Tais 
klausimais taipgi ketinama 
diskutuoti ir liepos 18 d. Nevv 
Yorke įvyksiančiame Ameri
kos Lietuvių Kunigų suvažia
vime. —sn—
Brooklyniečiai vyksta į SLA 

dieną
Rugpiūčio 5 d. Linden Par

ke Union City, Conn., įvyksta 
SLA 4 apskr. ruošiamoji lie
tuvių diena, kurioje dalyvauti 
ruošiasi ir brooklyniečiai. J. 
Baltaičio ir K. J. Paulausko 
iniciatyva iš Brooklyno orga
nizuojama ekskursininkų au
tobusas, kuris rugpiūčio 5 d. 
9 vai. išvyksta nuo J. Baltai
čio svetainės, 518 Grand St. 
Brooklyniečiai važiuoja su sa
vo muzikantais ir užkandžiais.

Paminėjo Darių ir Girėną
Liet. Tautininkų Klube įvy

kusiame ALTS 1 skyriaus su
sirinkime susikaupimo valan
dėle ir įspūdinga St. Gudo pa
skaita paminėta Dariaus ir 
Girėno tragiškosios mirties 18 
metų sukaktis.

Liepos 20, 1951DARBININKAS

Arkiv. R. F. Cushing prieš 
girtavimą

“Boston Sunday Advertiser” 
liepos 8 d. laidoje atspausdino 
Bostono arkiv. R. J. Cushing 
D- D. straipsnį apie jaunimo 
girtavimą ir nemoralius elge
sius. Arkivyskupas nusiskun
džia, kad šių dienų jaunimas 
perdaug lengvai pasiduoda ne
moraliems elgesiams, kurie da
ro blogos įtakos visai aplin
kai. Jeigu šiandien dažnas reiš
kinys matyti jauną vyruką ar 
mergaitę neblaivą ir su cigare
te dantyse miesto gatvėse, tai 
tas garbės nedaro amerikonų 
jaunimui ir nieko gero nežada 
ateičiai. Arkivyskupas ragina 
tikinčiuosius kovoti su šia taip 
plačiai besireiškiančia blogybe
ir dėti pastangas pagerinti 
amerikoniškojo jaunimo kas
dieninio gyvenimo papročius.

Bostono spaudos kioske yra 
naujų knygų. Čia gaunama ir 
V. Ramono naujoji knyga 
“Dulkės raudonam saulėlei
dy.” Tat sekmadienį tuoj po 
pamaldų yra proga įsigyti 
naujų knygų.

Bostono arkivyskupas pra
šo rinkti seną popierių naujos 
ligoninės statybai paremti.

Šv. Ksavero Kongregacijos 
misijonieriai Bostone šv. Pet
ro bažnyčioje darė liepos 15 d. 
rinkliavą savo misijoms.

Marijona Švedienė - Kaz
lauskaitė, ^sirgusi kelerius me
tus, mirė liepos 15 d. Palaido
ta liepos 18 d. šv. Mykolo ka
pinėse. Paliko vyrą, brolį ir 
tris seseris.

Susituokė
Liepos 15 d. Henrikas Tra- 

vos - Tabaika su Stanislava 
Valiūte, ir Mykolas Molinario 
su Anele Valančiauskaite.

Cambridae žinios
Auksinis jubiliejus. Pereitą 

mėnesį Juozas ir Emilija Ta- 
mulynai minėjo savo vedybi
nio gyvenimo auksinį jubilie
jų. Jųdviejų skaitlinga šeima, 
kartu su dideliu būriu anūkų 
surengė gražų pokylį. Birželio 
22 d. užprašė šv. mišias, ku
rias atlaikė kleb. kun. P. Juš- 
kaitis. Birželio 24, vyriausios 
dukters namuose surengė puo
tą su skaniais valgiais ir gra
žiu pasilinksminimu. Dalyva
vo ir vietos klebonas. Emilija 
Tamulynienė nepaprastai uoli 
parapijos veikėja. Ilgiausių 
metų jubiliatams!

Novena į šv. Oną. Nuo lie
pos 18 iki 26 bus nepaprastos 
devynių dienų pamaldos į šv. 
Oną. Pamokslus sakys bei no- 
venos pamaldas ves prel. Tula
ba, Romos lietuvių šv. Kazi
miero kolegijos vicerektorius.

Liepos 22 d., per 10 vai. mi
šias, bus specialus pamokslas 
ir parapijos pasiaukojimas 
Nekalčiausios Mariojs širdžiai. 
Visos parapijos katalikiškos 
draugijos kviečiamos su savo 
vėliavomis dalyvauti.

Laike Novenos bus padary
ta bažnyčių lankymas, jubilie
jaus atlaidams gauti. Bus lan
komos artimiausios bažnyčios.

Julia (Valatkait) ir Pranas 
Gražuliai susilaukė dukrelės. 
Liepos 15 pakrikštyto vardu

o. Ivaškienės vadovaujamoji šokėjų grupe dalyvaus ievų rranciSKonų rengiamame puinme rugpiu- 
čio mėn. 12 d. Kennebunk Port, Maine. Nepamirškime visi ten pribūti. Pasidžiaugsime ne tiktai gražia pro
grama, bet ir gažia gamta ir jūra. “Laukiame’ — taria ir šie dailiai lietuviškai pasirengę šokėjai----

4  

Paula. Krikšto tėvais buvo 
Kazimieras Valatka ir Monika 
Panko.

Liepos 9 d. iškilmingai pa
laidotas Vincentas Liudvinavi- 
čius, šv. Mykolo kapuose.

Liepos 10 d. palaidotas An
tanas Ambrozaitis Belmont 
miesto kapuose.

Liepos 14, iškilmingai palai
dota Izabelė Baškienė, iš šv. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios šv. Mykolo Forrest 
Hills kapuose. R. L P.

Serga St. Elizabet’s ligoni
nėje P. Radziukynienė per
gyveno sunkią operaciją. Li
gonė sveiksta namuose, linki
me greitos sveikatos. — Jau 
senokai kaip serga U. Vaišvi
lienė. Ligonė dar pasisunkino 
savo ligą — nusilaužė ranką. 
— G. Lučinskas, po sunkios 
ligos ir šešetos operacijų, pa
sveiko ir darbuojasi sename 
darbe. — Praėjusio karo ve
teranas F. Mankauskas jau 
kuris laikas kaio gydosi Bed- 
fordo veteranų ligoninėje. Vi
siems ligoniams linkime grei
tos sveikatos.

Atostogauja. Po trijų savai
čių atostogų Cambridžiuje iš
vyko atgal į Hinsdale, III., tė
vas marijonas kun. P. Remei
ka. Atostogų metu aplankė 
savo tėvelius, brolius ir sesu
tes. Kun. Remeika yra buvęs 
mūsų parapijos lietuviškos 
mokyklos mokinys. — P. Bai- 
gienė išvyko į Miami rezortą 
Floridon, atostogauti pas savo 
sūnų. Baigienė atlieka kelio
nę automobiliu su savo duk
rele ir žentu. Laimingos ke
lionės. — Šilėnai ir Bartkai a- 
tostogauja prie ežero Litlleton. 
Mass., kur jie įsigijo nuosavus 
vasarnamius. — P. Rameikai 
ir K. Bingeliai išvyko vasaro
ti į Maine valstija. — Klebo
nas kun. P. J. Juškaitis ato
stogauja prie Cape Cod, On- 
set Bay pajūryje. — Kazys J. 
Palaima atvyko atostogų pas 
motiną porai savaičių. — M. 
Zaveckienė ir p. E. Povilaitie- 
nė atostogavo Nevv Yorke, o 
p. A. Zaveckas kaitinasi kaž 
kur prie jūros. Visiems links
mų atostogų.

Autobuso nebus. Liepos 29 
d. į Putnam, Conn. lietuvių 
dieną iš Cambridge autobusų 
nebus, nes rengėjai kaip ir 

į liepos 4 d. Marianapolio pik
niką nepadarė jokio kontrak
to.

Numatoma turėti autobusą 
į Kennebunk Port, Maine, 
rugpiūčio mėn., jei pranciško
nai padarys kontraktą. Norin
tieji vykti į Maine prašomi iš 
anksto užsiregistruoti dėl au
tobuso pas A. Daukantą, ar 
jo krautuvėje 187 Webster 
Avė., ar pašaukdami telefonu 
KI-7-9533. Užsiregistavusiems 
vietos kelionei bus užtikrin
tos.

Hartfordiečiai Cambridžiu
je. A. Marcin ir sūnus Juozas 
iš E. Hatrford, Conn., lankėsi 
Cambridžiuje pas savo gimi
nes ir draugus ir ta pačią 
proga dalyvavo a.a. V. Ludvi- 
navičiaus laidotuvėse.

Išvažiavimas .jūron. Sekma
dienį liepos 8 d. šv. Vardo 
draugija buvo išvykusi žu
vauti į jūrą.

Aukojo rūbų L. Luzackas 
aukavo puikių rūdų tremti
niams. Rūbus priėmė A'. Dau
kantas.

Mirė. Birželio 26 d. mirė 
Pranas Pakalniškis. Velionis 
birželio 29 d. iš N. P. bažny
čios palaidotas šv. Mykolo ka
puose. Likosi nuliūdusi žmona 
Antosė, dvi dukterys —Helen 
ir Anna, du žentai, vienas a- 
nūkas, ir brolis Domininkas, 
gyv. Chicagoje. Velioniui pas
kutinį patarnavimą suteikė 
laidotuvių direktorius p. P. 
Waitkus. Nuliudusiai šeimai 
reiškaime užuojautą.

Baigė atostogas. J. Nausė

> EKSKURSIJA J MAINE
Tėvai Pranciškonai rengia ekskursiją į Maine rugpiū- 

/ čio 10-12 d.
j Autobusai išvyks penktadienio vakare (rugp. 10) ir 
$ Kennebunk Porte bus šeštadienį. Ten kiekvienas galės lais- 
5 vai praleisti dieną prie jūros ar pranciškonų sode. Sekma- 
5 dienį dalyvausime T. Gedimino-Leonardo Jočio O.F.M. pri- 
į micijose ir popietiniame piknike.

Sekmadienio vakare išvažiuosime atgal į New York.
z Kelionė ten ir atgal kainuos apie 15 dolerių, čia įskai- 
£ tomą bilietas į pikniką ir pietūs. Nakvynės patalpos irgi bus 
I parūpintos.

Kas norėtų dalyvauti prašome kuo greičiausiai užsire
gistruoti pas Tėvus Pranciškonus, 680 Bushvvick Avė. Tel 

z GLenmore 5-7068.
z Pavėlavusieji gali negauti vietų.

dai užbaigė linksmas dviejų 
savaičių atostoags, o jų sūne
lis atostogavo berniukų sto
vykloje — Maine valstijoje.

A. D.

NAUJAI ATVYKO
Apie 1951 m. liepos 18 d. 

laivu “General Muir” atvyko 
į Nevv Orleano uostą šie lietu
viai tremtiniai:

Alberta, Dorotea.
Augustinas, Kazys.
Baikauskas, Juozapas, Joha

ną, Elisabeth.
Banys, Elena.
Blumas, Osvaldas, Helene, 

Jonas.
Gavėnia, Jurgis.
Jurgelas, Herta, Vytautas, 

Emstas, Birutė.
Kazakevičius, Cezaris.
Makūnas, Jonas.
Rakauskas, Boleslovas. 

Rvgedtas, Vincas, Birutė, Ru- 
gelė, Gediminas.

Von der Recke Freda, Eli
zabeth.

Lėktuvu atvyko:
Paparytė, Rita.
Čibirka, Antanas, Inga, Mo

nika.
Krikščiūnas, Stasė, Harol

das. ,<į

REIKALINGA PARDAVĖJA
MERGAITE, turinti prakti
kos, moteriškų drabužių nedi
delei krautuvei. Darbas pilną 
laiką arba tik valandomis.

Kreiptis arba skabinti:
H. DAVTS, 449 Broadvvay, 

So. Boston, Mass. Telefonas: 
So. 8-9684.

Rugpjūčio men, 12 dieną
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO PARKE kennebunk port, maine,
ĮVYKSTA

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
iii Iii 1:1

si iškilme jungiama su T. GEDIMINO JOČIO, O.F.M., PRIMICIJOMIS 
Lietuvių Dienoje yra maloniai kvkčiari dalyvauti visi Tėvų Pranciškonų geradariai, rėmėjai ir visi Amerikos lietuviai.

Lietuvių Dienos reikalais prašome kreiptis šiuo adresu: FRANCISCAN FATHERS, KENNEBUNK. PORT, MAINE


