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RYTŲ VOKIETIJA OFICIALIAI 
SKELBIA APSIGINKLAVIMU Komunistai dar nori derėtis

Berlynas. — Rytų Vokietija 
gegužės 7 d. šventė “Sovietų 
armijos Vokietijos išvadavimo” 
šventę. Ta proga oficialiai bu
vo paskelbta, jog Rytų Vokie
tija kurs kariuomenę “gali
miems puolimams atremti.” 
Tai buvo Rytų Vokietijos pre
zidento Piecko pranešta teleg
rama ir Stalinui. Toje telegra
moje Pieckas pasižada Stalinui, 
jog Rytų Vokietija dėsianti 
pastangų sujungti dabar per
skirtą Vokietiją, tačiau ir nuro
do, jog jai esanti reikalinga ka-

DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAI

Londonas. — Britanijos sa
vivaldybių rinkimai dar negalu
tinai baigti. Bet apytikriai da
viniai jau aiškėja ir rodo dar- 
biečių laimėjimą. Konservato
rių žiniomis, darbiečiai turį jau 
505 vietas, iš jų 82 laimėjo ir 
14 pralaimėjo; konservatoriai 
turį 289, laimėjo 13, pralaimė
jo 62; liberalai turj 14 vietų, 
laimėjo 3, pralaimėjo 3; nepri
klausomieji turį 396 vietas, lai
mėjo 9, pralaimėjo 28. Patys 
darbiečiai tvirtina, kad jie jau 
laimėję apie 90 naujų vietų. 
Džiūgaudami laimėjimu, jie 
mano, kad konservatoriai pra
laimėję dėl to, kad neištesėję 
savo pažadų. Iš tiesų, eiliniam 
piliečiui padarė įspūdį, kad prie 
konservatorių pabrango mais
tas, susisiekimas. O ir užsienių 
politikoje konservatoriai nieku 
negalėjo pasigirti. Pats Chur- 
chilis pasakė, kad tik po trejų 
metų jis galės parodyti savo 
vyriausybės aiškius laimėji
mus.

LIETUVAI LAISVŲJŲ ŽUR
NALISTŲ KONGRESE

Lietuviams Tarptautinės 
Laisvųjų žurnalistų Federaci
jos kongrese, įvykusiame ba
landžio 24-28 d. Berlyne, at
stovavo pulk. Lanskoronskis. 
Markevičius ir Švermickas iš 
Paryžiaus ir St. Kuzminskas iš 
Anglijos; be to, jame taip pat 
dalyvavo dar du lietuviai: Ma
cevičius iš Italijos ir Petkevičius 
iš Anglijos. Tarpt. Žurnalistų 
Sąjungos oficialių atstovų į iš
kviestas spaudos laisvės disku
sijas niekas neatvyko: toji są
junga yra probolševikiška. Iš 
lietuvių pranešimą padarė pulk. 
Lanskoronskis apie genocidą 
Lietuvoje, o Markevičius pasa
kė per radiją lietuviškai žodį į 
savąjį kraštą. Po tokią kalbą į 
savąjį kraštą per radiją pasa
kė kiekvieno bolševikų paverg
to krašto atstovai. Kongresas 
padarė tiek vietos gyvento
jams, tiek iš viso Europoje stip
rų įspūdį.

BALFas skelbia aului rinkimo vajti
Balfo centro valdyba, norė

dama suaktyvinti pasilikusių 
šalpos darbą ir padėti svei
kiems greičiau išemigruoti, nu
tarė paskelbti nuo gegužės 1 d. 
visoje Amerikoje pinigų ir rū
bų bei avalynės rinkimo vają.

Surinkime pavasario ir vasa
ros laikotarpyje 100,000 svarų 
rūbų ir 100,000 dolerių šalpos 
ir emigracijos reikalams.

Parodykime likusiems trem
tyje. kad Amerikos lietuviai už
jaučia visus į vargą patekusius 
lietuvius, ypač ligonius, invali
dus. senelius ir vaikučius. Pa
galbos reikalingieji lietuviai y- 
ra mūsų žmonės; jų šelpimas ir 

riuomenė galimiems puolimams 
atremti. Kaip ypatinga tam 
priežastis keliamas Vakarų 
Vokietijos įsijungimas į Vaka
ro gynybos sąjungą.

Iš tikro Rytų Vokietija ar
miją jau turi, nors ligi šiol ir 
vengė ją tikru vardu vadinti. 
Ją sudaro 50.000 paruoštų pės
tininkų bei 10.000 vadinamų 
paruošties būrių ir jau prieš 
metaus laiko pradėta organi
zuoti vadinama jūros policija, 
kuri iš tikro sudaro karo laivy
no užuomazgą. Šie visi daliniai 
iš tikro sudaro būsimos armijos 
kadrą. Tai busimieji karininkai, 
puskarininkiai, kai tik bus pra
vesta vienu ar kitu būdu mobi
lizacija.

Philadelphiįos. Pa., federalinis teisė
jas A. VVelsch padarė sprendimą, jog 
įstatymas, reikalaujantis, kad lošikai 
(gembleriai) įsiregistruotų ir pirktu- 
si po $50 mokesčių ženklus, yra ne- 
konstitucinis. nes tai yra ne mokes
čių. bet policijos įstatymas. Byla bu
vo iškelta, kai šio įstatymo liečiamas 
J. Kahliger atsisakė tokius ženklus 
pirkti.

VANDENE ERGAS ĮSPĖJA 
NEMAŽINTI GINKLAVIMO

SI IŠLAIDŲ

Washingtonas. — JAV oro 
pajėgų viršininkas gen. H. 
Vandenbergas. kuris turėjo 
gulti į ligoninę operacijai, per 
savo padėjėją gen. Tvvining 
senato gynybos komitetą įspė - 
jo, kad 1954 m. Sovietai gali 
pradėti didelį atominį JAV puo
limą. Su tuo įspėjimu jis kar
tu sujungė ir reikalavimą, kad 
ginklavimuisi būtų paskirta vi
sa pareikalauta suma. Kitaip. 
Vandenbergo nuomone, JAV 
negalės tinkamai pasiruošti sa
vo krašto gynybai.

Atstovų rūmai ateinantiems 
biudžetiniams metams karo iš
laidas apribojo 846.000.000,- 
000.

globojimas yra mūsų tiesioginė 
pareiga.

Kviečiame lį šio milžiniško 
1952 m. Balfo vajaus talką vi
sus Balfo skyrius ir apskritis, 
parapijų klebonus. Susivieniji
mus, draugijas, klubus ir pavie
nius asmenius.

Neabejojame, kad visiems A- 
merikos lietuviams pritariant 
ir talkinant, pajėgsime lietu
viams seneliams, invalidams. li
goniams ir vaikučiams pagelbė
ti šioje krizės valandoje, o liku
siems sveikiems artimiausiu 
laiku padėsime įsikurti tuose 
kraštuose, kur jie patys užsi
dirbs sau pragyvenimui.

Balfo centro valdyba

Munsanas. — Korėjos pa
liaubų derybos, komunistams 
nepriėmus Jungt. Tautų kom
promisinio pasiūlymo, buvo 
jau visai benutrūkstančios. Ta
čiau komunistai staiga vėl pa
siūlė derybas toliau tęsti.

Slaptai vesti pasitarimai 
mirties tašką pasiekė trečia
dienį. nepasiekus susitarimo 
belaisviais pasikeitimo klausi- 
simu. Dėl to Jungt. Tautų de
legacija pasiūlė derybas neribo
tam laikui nutraukti ir paskel
bė ligi šiol paslapty laikytą pas
kutinįjį komunistams pasiūly
mą.

Šiuo pasiūlymu buvo numa - 
tomą, kad Jungt. Tautos atsi
sako nuo reikalavimo, jog pa
liaubų metu komunistams turi 
būti draudžiama statyti aero

DĖL EI ROPOS ARMIJOS JAI 
SUSITARTA

Paryžius. — 15 mėnesių tru
kę pasitarimai ir ekspertų dar
bai, stengiantis sukurti pajėgią 
Europos gynybos sistemą, pa
galiau baigti. Prancūzijos. Va
karų Vokietijos. Italijos. Belgi
jos ir Olandijos ekspertai jau 
beveik visus su šiuo reikalu su
sijusius klausimus išsprendė ir

JAV SPAUDA APIE SOVIE
TŲ DEMONSTRACIJAS

New Yorkas. — Ryšium su 
komunistų suorganizuotomis 
smurto demonstracijomis prieš 
JAV Japonijoje ir kitur “He- 
rald Tribūne” rašo:

"Komunistai tvirtina, kad 
pas juos taika gyvena. Būdas, 
kaip jie piktnaudojo gegužės 
1 d., pasmerkia jų melą. Ap
gaulingas plunksnuotas taikos 
balandis gegužės saulėje su
blizgėjo grynos agresijos tanko 
plokštimis.”

“Nevv York Times”: Vakarai 
turi būti dėkingi Maskvai už 
pademonstruotą šarvuotą kum
štį. Maskvos pasekėjai žygiuo
ja su karu ir mirtimi, su neapy
kanta ir agresija. Po šių de
monstracijų turi būti aklas, kas 
nepažįsta tikrųjų Sovietų sieki
mų. Tik stipri Amerika ir stip
rus laisvasis pasauli gali užtik
rinti taiką.” 

Atlante susidūrė* su paskemlusiu nait.intojn llo-ton lėktuvnešis Wa*p atplaukė j Gravesand Ray. V 
V. Iš nuotraukos matyti. kokia jė«a laitai Atlante susidūrė. Apačioje matome būrį išgelbėtu Hobson 
jūrininku ir VVasp kapitoną B. McCaffree.

dromus, o komunistai atsisako 
nuo savo pasiūlymo, kad į ne
utralius paliaubų vykdymo ste
bėtojus turi būti pakviesti ir 
Sovietai. Belaisviai gi grąžina
mi tik tie, kurie patys norės 
grįžti. Tokių sąjungininkų ran
kose yra apie 70,000. Likusieji 
57,699 grįžti pas komunistus 
atsisako.

Komunistai pasiūlymą dėl 
aerodromų statybos ir Sovietų 
kvietimo į neutralius stebėto
jus priėmė, tačiau pasiūlymą 
belaisvių pasikeitimo klausimu 
atmetė. Jungt. Tautų delegaci
ja dėl to pareiškė, jog josios 
pasiūlymas gali būti priimtas 
tik visas, o ne dalimis. Ka
dangi komunistai sutiko jį tik 
dalinai priimti, Jungt. Tautų 
delegacija ir pasiūlė derybas 
neribotam laikui pertraukti.

sutartis dėl šios gynybos struk
tūros galės būti dar šią savaitę 
sutraukta į atskirus punktus. 
Kai tik tai bus atlikta, susirinks 
sutarty dalyvaujančių kraštų 
užisenių reikalų ministeriai su
tartį pasirašyti.

NAFTOS DARBNINKAI PA- 
SIRUOŠŲ DERĖTUS

Denveris. — Naftos darbi
ninkai atmete Atlyginimų į- 
staigos reikalavimą, kad grįž
tų iį darbą, tačiau pareiškė, jog 
jie pasiruošę nuo ateinančio 
antradienio pradėti derybas. 
Jau savaitę streikuoja 90.000 
naftos pramonės darbininkų.

Ligi šiol naftos gamyba nuo 
3,000.000 statinių į dieną nu
krito ligi pusės. Dėl to prekybi
niams ir privatiems lėktuvams 
sumažinta nafta 30%. Karinės 
oro pa.jėgos taip pat apribojo 
12.000 lakūnų skraidymo pra
tybas, kad būtų sutaupyta ga
zolino. Gazolino stotys jau kai 
kur priverstos parduoti varto - 
tojams tik po ribotą gazolino 
kiekį. Tačiau racionavimo vi
sam krašte dar nesiimama.

Unija pradžioje reikalavo 
pakelti atlyginimą valandai 25 
centus, bet dabar jos pirmi
ninkas Knight pareiškė, jog 
unijai būtų priimtinas ir 18% 
cento pakėlimas.

Ar komunistų pasiūlymas 
derybas toliau tęsti duos kokių 
rezultatų, kol kas nespėliojama. 
Tačiau jau aišku, kad belaisvių 
klausimu Jungt. Tautų delega
cija nuolaidų nedarys. Prez. 
Trumanas pareiškė, jog JAV 
niekuomet nepirks pas komu - 
nistus taikos už žmonių atida
vimą nužudymui arba vergi- 
jon. šis viešas prezidento pa
reiškimas rodo, kad nuolaidi! 
šiuo klausimu komunistai ne
įgali tikėtis. Panašiai pareiškė 
ir kiti aukšti pareigūnai.

Dėl atvejo, jei derybos galu
tinai nutruktų, gynybos sekre
toriaus pavaduotojas \V. C. 
Foster pareiškė, jog tuo atveju 
bus imiąsi svarstyti atitinka
mos priemonės, kaip Kinijos 
krantų blokada ir tiesioginis 
Kinijos puolimas.

IR VOKIEČIAI UŽ PREKY
BOS LAISVŲ SI BOLsE- 

VIKAIS

Bcnna. — Geg. 6 d. Vokieti
jos parlamentas pasisakė už 
prekybos tarp Vokietijos ir ko
munistinių kraštų varžymo pa
naikinimą.

Ligi šiol veikia sąjungininkų 
potvarkiai, pagal kuriuos reikia 
gauti ypatingą leidimą norint 
išvežti strateginės reikšmės 
prekes anapus geležinės uždan
gos. Diskusijose išaiškėjo, kad 
prekyba einant! vis ■’rek nele
galiai. Daugiausia pro Skandi
navijos valstybes. įrodinėjo, 
kad draudimas sukliudęs Vo
kietijai išlyginti jos prekybinį 
balansą. Jei Britanijos prekyba 
su Sovietais leidžiama. tai 
draudimas Vokietijai pastatąs 
ją į skriaudžiamųjų padėtį. Dėl 
to parlamento nutarta reika
lauti iš sąjungininkų sau visiš
kos laisvės tvarkant prekybi
nius santykius su Rytais.

Paaiškėjo taip pat, kad vo
kiečių firmos Maskvos konfe
rencijoje susitarė su Sovietais 
pasikeisti prekėmis už 250 mi
lijonų rublių arba DM. Su ki
nais sutarta apyvarta už 150 
mil. rublių, su Rumunija už 20 
mik, su Bulgarija už 15 mil.

Už nelegalią prekybą su So
vietais amerikiečių aukštasis 
komisaras lig šiol buvo įtrau
kęs 61 vokiečių firmą j juoduo
sius sąrašus.

Japonija** imperatorius atšventė savo penkiasdešimt pirmųjų gimimo 
sukaktį. Čia ji matome su žmona tos sukakties proua padarytoje nuo
traukoje. Ilirohito pareiškė esąs labai patenkintas, kati Japonija vėl 
atgavo laisve ir pasirašyta ja taikos Mitartimi.

DERYBOS SU SOVIETAIS TUO 
TARPU ATKRITO

Londonas. — JAV buvo pa
siūtosios susitikti Berlyne 
trims aukštiesiems komisarams 
su Sovietų kontrolinės komisi
jos atstovu. Jų konferencija tu
rėjo išaiškinti, ar Sovietai su
tiks su laisvais rinkimais Rytų 
Vokietijoje, nes tai pagrindinė 
sąlyga Vokietijai sujungti.

Šituo pasiūlymu nebuvo su
žavėti nei prancūzai nei britai. 
Prancūzai mano, kad komisa-

GARANTIJOS VOK | TUOS 
SAUGI MI I

Paryžius. — NATO forma
liai geg. 6 d. patvirtino, kad 
Vokietijai, kai tik ji įsijungs į 
europinę armiją, garantuoja
mas saugumas. Atlanto pakto 
nariai įsipareigoja eiti į pagal
bą europinio saugumo bendruo
menės nariui, .jei jį kas iš ša
lies užpultu. Tuo pačiu Vokie
tija taip pat įpareigojama eiti 
lį pagalbą kitiems užpultiems 
tos bendruomenes nariams. 

siciuv'tos ŽINIOJ
• Vyriausybė panaikino kreditan pirkimų kontrolę, nes in

fliacijos pavojus sumažėjęs. Tuo būdu atkrinta visi ligšioliniai 
nuostatai mokėjimų už automobilius, televizijos aparatus ir kitus 
dalykus. Prekybininkai ir pirkėjai dėl mokėjimų sąlygų galės lais
vai susitarti.

• Floridoj pirminiuose rinkimuose senatorius Russeli laimi jo 
prieš senai. Kefa uverį, gaudamas 52,6b balsų, kai Kefauveris 
gavo tik 44,3% . Ohio {urminiuose rinkimuose senat. Taftas laimė
jo visus 56 respublikonų delegatus. Dabar skaičiuojama, jog Taf
tas turi 332 delegatus savo pusėj, o Eisenhovveris 286.

• Senatas priėmė nutarimą suteikti vyriausybei įgaliojimus 
pravesti reikalingas kasyklų saugumo priemones. Projektas įmt- 
duotas svarstyti atstovų rūmams.

• Iš savo pareigų pasitraukė karinės produkcijos administra
torius M. Fleischmann. Jo įpėdiniu prez. Trumanas paskyrė H. 
II. Fovvler.

• Gener. Mark W. Clark išvyko į .Japoniją, kur jis perims iš 
gen. Ridgvvay vyriausio JAV ir Jungt. Tautų karinių pajėgų va
do Tolimuosiuose Rytuose pareigas. Ridgvvay greitu laiku išvyk
sta i; Paryžių perimti ligšiolines Ei.senhmverio pareigas.

• Indiją pasiekusiomis žiniomis. Tibeto s< stinej Lhasoj įvykę 
prieš okupantus komunistinius kinus nukreiptų neramumų. Oku
pantai panaudoję prieš nerimstančius tibetiečius šaunamus gink
lus I.hasoje labai sustiprintos gatvių sargylros ir įstaigų apsauga.

• Vakarų valstybes ruošiasi pareikšti Sovietams protestą, 
kad į jų notą Austrijos sutarties reikalu neduoda jokio atsakymo, 
ners jau praėjo devynios savaitės.

• Respublikonų ekspertas užsienio reikalams J. F. Dalies. kal
bėdamas prancūzų politinių rhokslų institute, pareiškė. jog JAV 
turi įspėti komunistinę Kiniją, kad tolimesni jos agresijos veiks
mai Azijoj bus sulaikyti griežtomis priemonėmis.

rų susitikimas su Sovietų at
stovu galįs tik pagreitinti san
tykių tarp Rytų ir Vakarų nu
trūkimą. Britai oficialaus at
sakymo visai nedavė, tik pri
vačiai pažymėjo, kad tokia 
konferencija galinti užvilkinti 
sutarties sir Vakar ų Vokietija 
pasirašymą. Taigi tas JAV' pa
siūlymas atkrito. Tačiau .JAV 
nemota minties surasti kilų 
priemonių. kuriomis galima 
būtų patikrinti, ar Sovietams 
rūpi Vokietijos sujungimas ar 
propaganda.

ŠVELNINA PADĖTI 
TUNISE

Tunisas. — Paleistas į laisvę 
buvęs Tuniso min. pirmininkas 
Chenik ii- dar trys kiti nacio
nalistai. kurie prieš du mėne
sius buvo suimti ir išsiųsti 
Prancūzijos gen. rezidento įsa
kymu. Spėjama, kad jie paleis
ti apsilankius pas gen. reziden
tą JAV valstybės departamen
to sekretoriaus pavaduotojui 
Artimųjų Rytų reikalams.
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TEKANTI SAULE IR ŽVAIGŽDES
KAM AMERIK1E< LAI PALIEKA KARINES J5AZES 

JAPONIJOJE?

Degloji po vyšniomis

Praėjusiame straipsnyje bu
vo nurodyta, kad Japonijos o- 
kupacija pasibaigė: liko tiktai 
amerikiečių karinės bazes Te
kančios Saulės šalyje. Kam te
nai reikalingos tos JAV žvaigž
dės ant tankų, patrankų, lėk
tuvų ir šautuvų? Pirmas atsa
kymas: Korėjos karas dar ne
pasibaigė. Japonijoje reikia at
ramos. Bet jos ten ieško ii- ar
timasis kaimynas — Sovietų 
Sąjunga. Ta nei per pėdą nesi
traukia. Kurilų salų japonams 
nei nemano grąžinti. San F: an- 
eisco sutarties taip pat nepri
pažįsta. Japonų belaisvių palei
sti neketina. Jų gal būt ir gyvų 
nebėra. O kurie gyvi grįžo, nu
skusti ir gerai nupenėti, tų 
dauguma komunistų agitato
riais parvyko. Komunistų pro- 

‘ paganda varoma universitetuo
se ir darbininkų unijose. Labai 
lengva ją varyti: keik ameri
kietį ir rasi pritarimo. Jis vis
kuo kaltas, kas tik negerai. Sa
kysime. japonai negali žvejoti 
arčiau rusų pakrančių kaip ki
tados. nes gali būti “amerikie
čių šnipai". O patys bolševikai 
lenda, kur tik nosį įkiša: ir pas 
geišas ir pas žvejus,
toks padaras. kuriam 
tvoti per šonus, kiek nori, 
jei dar paeina, vis rausiasi

Tai yra 
gali 
bet 

i po 
svetimą daržą. Dėlto amerikie- 
čia japonų daržus dar tebelaiko 
apstatę patrankomis. Ar tai 
jiem išeina j naudą?

Bučkk po popieriniu žibintuvu

Kai trenkė atominė bomba, 
japonai manė, kad amerikiečiai 
juos baigtinai partrenks. Su ki
tais jie būtų taip padarę. Ame
rikiečiai to nedarė. Generolas 
MacArthuras kietai suėmė, bet 
ant kojų pastatė. Dar apdova
nojo — “kneėmis” visokiomis, 
doleriais, demokratija. Tiktai 
miiitaristus persekiojo ir karo 
nusikaltėlius. Tai suprantama. 
Paskui pasidarė suprantama, 
kad reikėjo leisti suorganizuoti 
karinę policiją iš 14<».(o) vyrų. 
Tai pradžia, bet gera: ameri- 

ameri- 
ginklai. 
kepurės

man-

gera: 
koniškas apmokymas, 
dietiškos uniformos, 
maistas ir geležinės 
ant apvalių galvų. Tos galvos 
šypsosi šilkiniu šypsniu, 
dagiu, šelmišku, kaip ir japo- 
nukė amerikiečiui kareiviui iš 
už kampo. Po popieriniu žibin
tuvu ar po skėčiu. Šypsosi ja
poniška vyriausybė, parlamen
to atstovai, politikai ir biznie
riai. padarę iš Korėjos karo .jau 
500 milijonų dolerių naudos. 
Atsigauna fabrikai ir pramonė. 
Šilkiniai kimonai vėl čeža, riti
niai šilko klojasi j lentynas, 
sriubčiojama kvapi arbata, lė
lės ir parcelano vazelės plaukia 
į užsienius. Gali jų gauti kiek
vienoje Amerikos krautuvėje. 
Reikia juk žmonėms duoti už
dirbti. Iš ko gyvens Ir japonų 
gyvenimas vėl stoja ant kojų.

tik būtų bombų atomi- 
ir ginklų. Japonas galėtų 
viduje sėdėti ir nutaikyti 
kaip gyvąją torpedą lai-

Sąnuikslas prie arbatos 
puoduko

Kai nėra draugų amerikonų, 
kai niekas y ik tas nesiklauso, 
pi ie arbatos puoduko japonai 
pasišneka savo kalba. Se šyps
nio Jie tada pasvajoja apie bu
vusią galybę ir didelius plotus, 
į kur buvo militaristai tautą 
nuvedę. Apie 80 procentų visos 
tautos norėtų vėl tenai būti: 
žengti nuo salos per salą, plauk
ti per vandenis. keliauti Korė
jos. Kinijos. Mandžurijos ke
liais. Jiems rodosi, jie ten susi- 
tvarkvtu ir su raudonaisiais, 
kad 
nių 
net 
taip 
vą. Galima būtų taip pat nu
kristi tiesiai j Empire Building. 
Virstų jis t i ikšmingiau už me-- 
dinius Hirosimos namukus.

CIC (arba japonams pritai
kytas "PolM tokias kalbas 
gerai žino. Yra žinoma, kad 75 
procentai visų japonų ameriko
niškos politikos savo kraštui 
nenori. Jie nori būti ••neutra
lūs." Nori prekiauti su Raudo
nąja Kinija ir Sovietų Sąjunga, 
neri išplaukti iš JAV ekonomi
nės politikos vandenų. Širdį 
dar pakutena veikli bolševikų 
prekybos agentūra. Jos atsto - 
vas visai viešai yra pasakęs: 
“Baisu žiūrėti, kai japonai ame
rikiečiams moka 30 dol. už to
ną anglies, o iš Sachalinos ga
lėtų gauti už dešimtį." Ar gau
tų kitas reikalas. JajKinams 
geriau būtų atgauti pusę Sa
chalinos. kurią jie valdė. Tada 
galėtų parsivežti dovanai ir dar 
kitiems parduoti. Bolševikai a- 
pie tai neužsimena. Kurilų sa
las taip pat laiko saujoje. O Ja
ponijoje ta raudona sauja sėja 
neapykantą.

* 
Samurajai nenustoja 

vilties

Vėsioje žalumoje ar verandoje, 
pasitiesę kilimėlius ir surietę 
kojas, pasišnekučiuoja ir tie. 
kurie visų Japonijos nelaimių 
kaltininkais laikomi 
kų buvusi kasta “samurajai" ir 
ginklų kalėjai*, didieji pramoni
ninkai ir pirkliai “zaibatsu"'. 
Demokratinė vyriausybė neva 
jų nemėgsta. Turi nemėgti. Ta
čiau jų mintys yra mėgstamos 
visos žaliosios Japonijos. Nese
niai praėjo pro ją ryte suryta 
knyga, parašyta buvusid pulki
ninko Shigenobu Tsuji. Jis bu
vo trisdešimts kartų sužeistas 
ir aukščiausiais ordinais pada
bintas. Ta plika galva, piro ku
rią rodos ims ir ištykš strategi
niai smegenys, nusakė būsimą 
karą. Amerika jo nelaimėsianti 
prieš komunizmą. Išvada aiški: 
reikia lenkti kojas ir linguoti 
ton pusėn, kuri laimės. O su 
laimėtojais ir Japonija išeisian
ti j plačius ■ andenis. Dabar jie 
ne tiek jau raudoni, kiek gelto
ni. Japonai taip pat gelsvi. Bal
tieji paskęs toje masėje su vi
som savo raudonom ir žvaigž
dėtom vėliavom.

Ar Amerika jaučia ir supran
ta tą pavojų ir visas tas nuo

taikas TcRįartiįjš! šftljj je. Čia 
yra antras atsakymas: ji ten 
{tuliko savo karines bazes.

Ž. liesis Japonijos 
paveiktas

ai to e truputis geografi- 
yra visa žalia, 

sumesta į okeaną žalsvai 
’ ..r.i žiedo akutė. Graži 

be: saiki duona'., nes 
kai u otą. Tiktai vienas 
akras iš penkių gali būti 

. ir tai karstantis po 
e le.s. Dėlto japonai 

netę pajūriuose ir la
jų minta žuvimi. Į- 
ir.ė e augina ryžius 

■ '’rikiu; žemės yra 
v. mylių iš 145.- 
so Japonijos plo-

Pr a i 
jos.
kaip 
t vaši . . .r. i 
akiai.
labai 
žemė 
dirb< mas. 
kalni ■ p t 
yra :ti irr 
bai < aug 
dirbt e J 
ir kv'e'i : Takio 
tikta’ 2i).;)ū0 ’ 
000 k v. my' 
to. k -rrime gyvena susikimšę 
80 m i:jenų žironių. Didesnei 
jų 11 ei :un iš ko misti, tad 
augi: eksportui arbatą, šilk
medžius. medvinę. Dar iš kitur 
žaliavoj- Įsiveža, patys viską 
apdirba ir gaudo pinigą pasau
linėje rinkoje. Labai mažai turi 
kitų gamtos turtų, kaip anglies 
akmens, geležies, žibalo.

t

METINIS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

šių metų balandžio 26 d. Syd- 
nejuje įvyko Australijos Lietu
vių Katalikų D-jos metinis su
važiavimas. Suvažiavimas įvy
ko Lietuvių Katalikų Centro 
Valdybos patalpose 5 Young 
Street. Circular Quay. Sydney. 
Suvažiavimui pirmininkauti bu
vo pakviestas Br. Zumeris ir 
sekretoriauti J. Karitonas. Pir
miausia buvo duotas 1951 m. 
Australijos Katalikų D-jos 
veiklos apyskaita. Šitą praneši
mą centro valdybos vardu pa
dalė jos prim. Dr. J. Briedis. 
Iš pirmininko pranešimo paaiš
kėjo. kad jos veikimo metu į- 
steigtas A.L.K. D-jos skyrius 
Adelaidėje ir padaryta .skyriaus 
veiklos užuomazga Melbourne. 
Per savo kadencijos laiką val
dyba suruošė eilę minėjimų ir 
kultūrinių pobūvių, kurių gau
tu pelnu išlygintos buvusios 
centro vaidybos skolos, sušelp
ta esantieji Vokietijoje lietuviai 
studentai, gimnazija ir ligoniai. 
Šalia to centro valdyba įsigijo 
reikalingo inventoriaus ir pra
turtino centro valdybos kasą. 
Revizijos komisijos pranešime 
patvirtintas centro valdybos 
pirm, pranešimas ir nusakyta 
kasos padėtis metų laikotarpy
je ir jos dabartinė būklė. Revi
zijos komisija iškėlė centro val- 
rybos nuveiktus darbus ir pri
pažino. kad esamose sąlygose 
padaryta viskas, kas buvo gali
ma padaryti. Po to iškilo eilė 
paklausimų, į kuriuos atsakius 
centro valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimą suvažiavi
mas priėmė. Suvažiavimas taip 
pat išreiškė buv. centro valdy
bai nuoširdžią padėką. Po to 
sekė naujos centro valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai.
Pagal balsų daugumą centro 
valdybon buvo išrinkti: Br. Zu
meris. Tallat-Kelpša. V. Minio
tas. P. Sirgedos ir J. Ustija- 
nauskas. Išrinktoji centro vai
dyba vėliau pasiskirstė parei
gomis ir 1952 m. kadencijai

arba beržo.

Viduj iš vien metalo dviejų to
nų Fordo Country Sedan yra 
vietos 8 žmonėms arba pusei to
no krovinio (kaip ir Country 
S<juire, vidų galima lengvai ir 
per 3 minutes perkeisti >. Ir šis 
yra taip pat V-8!

karinin-

FORD%

pas .jūsų Fordo pardavėją!F.D.A.F. Pamėgink vairuoti

Naujasis Fordo 2 durų Raneh 
Wagon yra vienas iš pigiausių 
automobilių, kuris Amerikoj sa
vo paskirtimi labiausiai yra 
naudojamas. Dabar jame yra ir 
brangiųjų automobilių visi pato
gumai. Gali pasirinkti 110 ark
lio jėgos Strato-Star V-8 arba 
naująjį 101 a. j. Mileage Maker 
Six. Tiktai Fordas savo specia
lybėj duoda jums pasirinkti 
aukštos jtam|>os jėgą.
Jūs galite, mokėti daugiau... 
In-t geriau niekur negausit!Baltos pa<Dngo’. pakraščiais Fordomatic. 

Ovordrive, dvieju spalvų pageidavimas 
Ranch VVagon’o yra ekstra kaina. įren
gimai. visi pridėjimai gali būti pakeisti 
iš anksto nepranešus.

Fordo naujasis 4 durų Country S<|Uire tikrumoj yra du 
automobiliai viename. Sulenkdamas vidurine sėdyne ir iš
imdamas užpakaline, gausi kuo daugiau vietos kroviniui, 
tai Fordo laimėjimas. Su visom sėdynėm viduj yra pilnai 
vietos 8 keleiviams. Palangės ir užpakalines durys dažytos 
in mohaganv. o rėmai klevo

Pačiam prezidentui aprodinėjant. 30 milijonu amerikiečiu buvo per 
televizija parodyta, kaip atrodė nauiai atremontuoti Baltieji Rūmu, 
čia matome, kaip, Salia stovint komentatoriui F. Bourgholtzer. prezi
dentas bando nedideli rūmų pianinu.

(LAIŠKAS Iš AUSTRALIJOS)

Australijcs Lietuvių Katalikų 
D-jos centro valdybą sudaro: 
pirmininkas, dabartinis savait
raščio “Mūsų Pastogė” redak
torius Bronius Zumeris, vice- 
pirm. J. Ustijanauskas, sekre
torius P) Sirgedas. kasininkas 
J. Tallat-Kelpša. švietimo ir 
pramogų ruošimo vadovas V. 
Miniotas.

Susirinkime dalyvavo kaip 
kviesti svečiai: Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirm. J. Vaičaitis ir 
Lietuvių Studentų Australijoje

Tikrai! Jūsų automobilis atsako 
visiems Jūsų reikalavimams!

Šis naujasis Fordas station wagon skiriamas jūsų reikalams 
ir kaina pritaikyta jūsų kišenei!

AbuSąjungos pirm. Miknius, 
šiltais žodžiais pasveikino su
važiavimą. iškeldami bendro 
darbo ir susiklausymo reikšmę 
lietuviškos visuomenės tarpe. 
Raštu suvažiavimą sveikino: 
Adelaidės Lietuvių Katalikų D- 
jos skyriaus valdyba: Australi
jos Regionalinė “Šviesos” val
dyba ir privatūs asmens. Su
važiavimas priėmė rezoliuciją 
Vlikui ir Altui. Taip pat pasiun
tė pasveikinimą Ruigiui And- 
riušiui jo premijos laimėjimo 
proga už neseniai išleistą kny
gą “Sudiev. Kvietkeli”. Suva
žiavimas baigtas Tautos Him
nu.
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Spaudos puslapiuose

PADORUMAS TEORIJOJ IR 
PRAKTIKOJ

N. LIETUVA 1952. 4. 24. 
Trečiame puslapyje Rasimas, a- 
pie padorumą kalbėdamas, ra
šo:

“Spaudoje pravėdinkime 
mūsų periodinių leidinių pusla
pius. Juose pritvinko perdaug 
neapykantos, pagiežos, suktų 
kaltinimų, neteisybės ir partiš- 
ko fanatizmo. Pakelkime spau
dos kultūros lygį!.. Puoselėki
me laikraščiuose ir žurnaluose 
daugiau meilės lietuvio lietu
viui ir atsisakykime smerkimų, 
pravardžiavimų, Įtarinėjimų.” *

Po tokių gražių teisingų pi in- 
cipų iš karto krinta į akis pa
ties redaktoriaus tonas ir sti
lius antrame puslapyje, kur 
jis atsiskaitinėja su “Tėv. Žiau
riais.”

“Kas galėjo atsitikti, kad 
"TŽ” vedamuoju įdėjo tokį re
dakcinį straipsnį kaip “Dar 
daug kas neaišku.” Ar kas čia 
dar neišsipagt riejusiam į-edak- 
toriui pakišo tą straipsnį, ku
riuo pasiryžo jį sukompromi
tuoti. ar jis pats tulžies ir pagie
žos pilną pūslę išliejo... Reikia 
įsakmiai nurodyt, kad visa, kas 
tame straipsnyje parašyta, yra 
absoliutus melas ir prasimany
mai — nuo straipsnio pradžios 
iki galo... Po šitokių “Tėviškės

Po suvažiavimo įvyko jaukus 
pobūvis, kurio metu svečiai ir 
suvažiavimo dalyviai pasidali
no mintimis apie įvairius reika
lus dabartyje ir būsimų darbų 
plane ateityje. Pobūvyje buvo 
atitinkamai pagerbtas Dr. J. 
Briedis, kuris netrukus išvyks
ta į USA. Dr. J. Briedžio asme
ny Australijos Lietuvių Katali
kų D-ja netenka iš darbščiausių 
ir niekada neišsenkančios ener
gijos asmenų.

ir aklieji pa-Žiburių” pokštų
matys ir kurtieji išgirs, kaip 
“TŽ” elgiasi su Kanados lietu
vių visuomene, kaip jie nusipo
litikavo į vieną galą.’”

Pabrauktieji žodžiai vaizdin
gi. bet kiek juose kultūros, mei
lės lietuvio lietuviui ir viso to, 
ko pirmoje ištraukoje reikalau
ta... Jie gal ir ne taip nustebin
tų, jeigu nebūtų sudėta viena 
šalia kito Rasimo teorija apie 
padorumą ir redaktoriaus 
praktika.

Iš Philadelphijos kilusiam rašytojui 
<1. Kramnr už teatro veikalą “The 
Sbrike" suteikta 1952 m. Fulitzer 
dramos premija.

MIRĖ MARIJA MONTE- 
SSORI

Marija Montessori. kilimo i- 
talė. pasaulio garso pedagoge, 
sukūrusi sistemą, kurioje vai
ko savarankiškumas auklėja
mas, ieidžaint jam dirbti pasi
rinktinai konkrečiais įrankiais 
ir medžiagomis, — sulaukusi 
81 metų amžiaus mirė gegužės 
6 d. Lietuvoje jos sistemos di
dele sekėja buvo M. Varnienė......... :••••

C

SPAUDOS NAUJIENA

LIETUVIŲ ARCHYVAS
Bolševizmo metai

KNYGA vaizdžiai praskleidžia mūšy tautos kančias.

t

f
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Lietuvių Bendruomene 
virsta tikrove

Keentered as aecond class matter at Brooklyn, N. Y._ May 25, 1951, under the 
Act of March 3, 1879. originally entered as seeond class matter at 

Boston, Mass., September 12. 1915.
SUBSCRIPTION RAifcS

Domestlc yearly ___________  $5 00
Brooklyn, N. Y. ___________ $5.50
Half year ............................... $3.00
For^iga .................. ................... $5.50

PRENUMERATOS KAlNA
Amerikoje metams .................. $5.00
Brooklyn, N. Y........... :............ $5.50
Pusei metu .... -...............  $3.00
Užsienyje ............................  $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini 
Ir kalbą redakcija neatsako.

ŽINGSNIS TEISINGU KEUU
PAREIŠKIMAI prel. J. Balkūno, LOKo pirmininko, nušvie

čia sąlygas ir kelią, kuriuo JAV einama PLB link. Sąlygos, aiš
ku, nelengvos. Reikėjo nugalėti fizinius ir dar svarbiau psicholo
ginius atstumus. Reikėjo laiko, iki susiprasta su pačia bendruo
menės mintimi. Šandien ji daros visuotinė. Priešininkų nebeturi. 
Jeigu jų ir esama, tai jie mažuma ir tenkinasi privačiai pasisaky
dami prieš bendruomenę. Gal sunkiausiai buvo susigyventi poiitl- 
nių grupių veikėjams, kuriems galėjo rodytis, kad kuriamoji or
ganizacija turės būti konkurentė jų turimoms organizacijoms.:

Sąlygos nugalėtos, ir bendruomenei organizuoti jau nutiestas 
formalinis pagrindas: ilgai lauktieji įstatai jau paskelbti.

Ruošdamas įstatus, LOKas nuėjo tesingu keliu: liendruome- 
nės nariai jgalnti savo nusistatymą pareikšti tiesiogiai. Tiesiogi
niais rinkimais nariai išsirenka vyriausią reikalų sprendėją—ta
rybą, apygardos, apylinkės valdybas ir joms kontroles.

O buvo pavojaus nukreipti bendruomenės organizavimą pa
vojingu keliu. Kai kurie visuomenės veikėjai norėjo, kad bend
ruomenė savo valią galėtų 'pareikšti tarpiškai, per politines sro
ves ar grupes, pavedant joms susitarti ir dėl LOK ir dėl busimo
sios bendruomenės vadovybės panašiu būdu kaip politiniai orga
nai — VLIKas ar ALTas, kur politinės srovės ar grupės yra de
legavusios savo atstovus. Tai kelias, kuris būtų vertęs ir bend
ruomenę politine organizacija, politinių organizacijų sambūriu, 
kurio baiminosi vekėjai kaip konkurento. O bendruomenė nėra ir 
neturi būti politinė. Tad ji nėra niekam nei konkurentas. Jai 
dera savas kelias, kitoks nei politiniams organams.

Reikia sveikinti LOKą, kad jis išvengė tos galimos klaidos: 
kad jo nariai jautėsi esą šalia politinių srovų. “Aš pirmas pasi
traukčiau iš LOKo. jei mane čia būtų gorima padaryti kokios 
srovės atstovu”—pareiškė prel. J. Balkūnas. Ir tai buvo kelias 
viso LOKo. Paskelbtaisiais įstatais jį nutiesė ir bendruomenės 
pradžiai, ligi susirinks jos atstovai.

Toliau reikia, kad atskiros vietos imtųsi organizuoti apylin
kes. Būtų gražu, kad dar šiais metais baigtų organizuotis pati di
džiausia bendruomenė. Tada liktų paskutinis organizacinis žings
nis — bendruomenių apkepurėjimas: pasaulio lietuvių seimas.

Organizuojant apylinkes atskirose vietose bus nesusiprati
mų. Kas be jų apsieina! Bet jie kils dėl atskirų asmenų netakto ar 
nebendruomeninių siekimų, neišsiaiškinimo. bet ne dėl pačios 
sistemos. Tokius nesusipratimus ir reiktų šalinti, paveikiant, per
kalbant. sudraudžiant, atskirus asmenis ar kraštutiniu atveju 
juos pakeičiant kitais.

LCKas (Laikinasis Organi
zacinis Komitetas) priėmė J. A. 
V. Liet. Bendruom. įstatus. Ta 
proga “Darbininko” redakcija 
aplankė LOKo pirmininką prel. 
J. Balkoną. Nors prelatas tu
rėjo labai mažai laiko, — jis po 
poros valandų turėjo išvažiuo
ti į uostą ii- Išplaukti į Euro
pą, — tačiau į visus redakci
jos patiektus klausimus sutei
kė plačių informacijų.

— Ka- sudarė LOKą, kuris 
parengė JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstatus?
* — LOKas buvo sudarytas iš 
8 žmonių: 4 paskyrė politines 
sroves apjungiąs Altas, kitus 
keturis išrinko Tremtinių su
važiavimas Hartforde. Pirmieji 
keturi iš Čikagos (Klevą, La
pinskas, Vilkaitis ir Zaikaus
kas); antrieji ketini iš rytinių 
valstybių (prel. J. Balkūnas, 
Chase, A. Saulaitis, P. Vilei
šis).

— Tai .’.aip jūs darydavote 
posėdžius kad nariai buvo taip 
toli vieni nuo kitų?

— Čia ir buvo viena iš stam
biųjų kliūčių našiam darbui, 
bet ją apėjome tokiu būdu, kad 
išsirinkcme prezidiumą, kurio 
visi žmonės buvo iš rytinių 
valstybių. Tiesa, iš pradžių ne
turėjome net nuolatinio pirmi- 
ninkoė Buvo pirmininkaujama 
nuo vieno posėdžio iki kito. 
Lapkričio 16-17 d.d., didžiųjų 
suvažiavimų metu, kada buvo 
oficialiai įsteigta JAV Lietuvių 
Bendruomenė, buvo išrinkta 
nuolatinis prezidiumas ir pir
mininkas.

Kitas būdas nugalėti sunku
mus — buvo sutarta svarbiau
siais ir skubiausiais atvejais 
balsuoti anketos būdu: t. y. bal
są atsiųsti raštu. Bet ir to ne
užteko. Praktika parodė, kad 
reikalinga keptuoti dar vienas 
žmogus, kuris galėtų dalyvauti 
komiteto posėdžiuose, kad su
darytų balsų daugumą. Tok;u 
būdu visų komiteto narių pri
tarimu buvo pakviestas K. Bie
linis.

— O ar teisybė, kad į LOKą 
pareiškė noro įvesti savo atsto
vus dar atskiros politinės gru
pės?

— Teisybė. Kai kurios poli
tines grupės buvo pareiškusios 
raštu savo pageidavimus, bet 
mes LOKo posėdyje kartu su 
tų grupių atstovais išsiaiškino
me. kad LOKas nėra sudary
tas partiniu pagrindu. Ir aš

LOKo pirmininkas preL J. Bal
kūnas kalba aktualiausiais 
Bendruomenės klausimais

pats esu pareiškęs, kad nesu 
siųstas bet kurios srovės* o iš
rinktas Tremtinių suvažiavi
mo. Aš pirmas pasitraukčiau iš 
LOKo, jei mane būtų norima 
padaryti kokios srovės atstovu. 
Ir K. Bielinis buvo koptuctas 
ne kaip partijos atstovas, liet 
kaip naudingas veikėjas bend
ruomenės reikalams.

— Ar negalima pertvarkyti 
IX)Ko. kad visi nariai gyventų 
vienoje vietoje?

— Pertvarkyti LOKą ne mū
sų kompetencija, bet mes šitą 
klausimą sutvarkėme tokiu bū-

PKF.U. J. BALKTNAS, 
lX>Ko pirmininkas. gegužės 6 d. iš
plaukė i Eucharistinį Kongresų Bar- 
ce tonoje.

du. būtent: LOKo nariai, nega
lėdami patys į posėdį atvykti, 
galės būti atstovaujami jų ant
rininkų. Antrininkus laisvai 
pasirenka patys nariai, liet juos 
patvirtina LOKas.

— Ar įstatus rašant, lengva 
buvo IX)Kui savo tarpe susi
prasti?

— Apskritai visas komitetas, 
o ypačiai prezidiumas bendra
darbiavome labai sklandžiai. 
Prie įstatų suredagavimo pri
eita ne iš karto. Pirmasis įsta
tų projektas, kuris buvo pa
ruoštas ruderii, susilaukė skir
tingo vertinimo ir jį teko ati
dėti. Užtat diskusijose suvieno- 
dėjo nuomonės? ir antrasis pro
jektas jau galėjo būti priimtas. 
Mums visiems dar liko neaiš

kus klausimas, kaip praktiškai 
išspręsti solidarumo mokesčio 
nustatymą ir rinkimą. Ligi bus 
išrinkta Taryba, kuriai priklau
so mokesčio nustatymas, LO
Kas nutarė pasiūlyti apylin
kėms, kad jos pačios nusistaty
tų mokesčio dydį. Mes tik nu
statėm, kad 40'; to mokesčio 
eitų laisvinimo reikalams, 30' < 
— LOKui. 10'/ — apygardai 
ir 20'1 — apylinkei. Šiuo rei
kalu vienam LOKo nariui pa
vesta aiškintis su Altu ir su 
Tautos Fondu.

— Nuo ko turi pradėti apy
linkės organizuotis?

— Esame parašę 6 aplinkraš
čius, kuriuose šitas reikalas 
smulkiai išdėstytas. Ir toliau 
instrukcijas ir nurodymus duo
sime mėnesiniuose biuleteniuo
se... Tos instrukcijos bus pasių
stos tiems žmonėms, kuriems 
LOKas ar jo nariai bus pavedę 
organizuoti paylinkes. Pavyz
džiui, New Yorko apylinkę su
organizuoti pavedėm Tremtinių 
Draugijai, o Nevvarko — vie
tos Alto skyriui.

— O kada bus pasiruošta 
Tarybos rinkimams?

— Pirma turi būti pravesta 
registracija, sudarytos apylin
kės ir apygardos (apygardų 
numatoma 12). Tarybos rin
kimų mes tikimės lapkričio mė
nesį, bet tai priklausys nuo ini
ciatyvos vietose ir nuo vietos 
bendradarbiavimo su LOKu, 
kuris perduos visą darbą iš
rinktai Tarybai.

Baigęs šiuos žodžius, prel. 
Balkūnas pakilo į kelionę.

PAVERGTOJE
• Karinių stovyklų, aerodro

mų ir nusiieid’.mo aikščių sta
tyba ir įrengimas paskutinėmis 
žiniomis. Sovietų pradedama 
rajone tarp Vilniaus. Lentva
rio ir Trakų. Čia bus ligi šiol 
Rytprūsiuose buvusios parašiu
tininkų divizijos bazė. Divizijos 
štabas ir priešlėktuviniai dali
niai sutelkti Vilniuje. Naujojoj 
Vilnioj stovėjusi motorizuotų 
pėstininkų divizija perkelta į 
vakarinę Lietuvos dalį tarp 
Mažeikių. Telšių ir Kretingos.

• Lietuves rusinimas sovieti* 
tinių okupantų kas kartą vis 
stiprinamas. Vatikano radijo 
pranešimu. Vilniuje įsteigtas 
vadinamas sovietinių kalbų pa-

Pittsburghe prasidėjo kepyklų streikas. Tačiau unija sutinka, kad li
goninės ir streiko anetu būtu be kliūčių aprūpinamos duona.

BALFo DELEGACIJA LANKĖSI 
WASHINGTONE

Washington, D. C. — Š. m. 
balandžo 28-30 d. Balfo pirmi
ninko pai-eigas einanti Alena 
Devenienė, Balfo iždininkas A. 
S. Trečiokas. Balfo direktorius 
prel. J. Balkūnas ir adv. K. 
Paulus aplanke Vašingtone 23 
kongre-manus. Kongreso juri
dines komisijos (Committee on 
Judiciary) narius, ir juos prašė 
remti mūsų ir kitų organizaci
jų pastangas dar šioje kongre
so sesijoje pravesti įstatymą, 
kuris leistų 3 metų laikotarpy
je 300,000 žmonių iš Europos 
atvykti išimties keliu į Ameri
ką. Taip pat delegacija supa
žindino juos su lietuvių pagei
davimais padaryti įstatymo 
projekte kai kuriuos pakeiti
mus. pvz., dėl datos. Projekte 
numatyta, kad tiktai pabėgę po

LIETUVOJE
gilinimui institutas, kurio tiks
las tačiau yra kiek galima grei
čiau išplėsti Lietuvoje rusų 
kalbos vartojimą. Yra duome
nų, jog trejų metų laikotarpy 
Sovietai ruošiasi Lietuvoje tiek 
išplėsti rusų kalbos ir rašmenų 
naudojimą, kad būtų įmanoma 
visai uždrausti vartoti lotyniš
kuosius rašmenis, kaip kitados 
buvo uždraudęs caras.

• Atsiustas į Vilnių Lenin
grado sovietinis profesorius Ta- 
maševskis. kuris turi pamokyti 
Lietuvos rašytojus, kaip pa
ruošti klasikų raštus spaudai, 
kad juose būtų išlaikyta parti
jos linija, apie kurią tų raštų 
autoriai nieko nežinojo.

1945 m. gegužės 8 dienos iš 
komuinstų užimtų kraštų galės 
tuo įstatymu naudotis. Lietu
viai suinteresuoti. kad ši data 
būtų pakeista 1939 m. rugsėjo 
mėn., nes tada prasidėjo Sovie
tų Rusijos agresra ir jau tada 
žmonės pradėjo bėgti nuo jų 
persekiojimų, šis datos pakeiti
mas suteiktų galimybę atvykti 
į Ameriką taip pat tiems lietu
viams, kurie nespėjo pasinau
doti DP biliumi, o kurie pasi
traukė iš Lietuvos prieš 1945 
metus.

Buvo kontaktuotas pats Ko
misijos pirmininkas ir HR 73- 
76 biliaus įnešėjas kongr. E. 
Celler ir tos komisijos sub-ko- 
miteto pirmininkas kongr. 
Francis E. Walter. Lietuvių 
delegacija buvo kongresmanų 
labai šiltai priimta ir jie užtik
rino. kad svarstant bilių. bus at
sižvelgta į lietuvių pageidavi
mus. Taip aplankytiems kong- 
resmanams, taip kitiems kimi- 
sijos nariams, kurių tuo metu 
Vašingtone nebuvo, delegacija 
paliko lietuvių pageidavimus 
raštu.

Gegužės 14 d. Kongreso juri
dinė komisija numato pradėti 
dėl šio įstatymo projekto HR 
7376 viešus apklausinėjimus ir 
Balfo atstovai paprašyti duoti 
savo parodymus.

• Lietuvos vietinės pramonės 
ministeriją Maskva smarkiai 
užpuolė už plano neįvykdymą. 
Planas neišipildytas labai dau
gely gamybos šakų — stiklo, 
plytų, čerpių, kalkių ir kt. Dėl 
žaliavų trūkumo daugelis įmo
nių ilgą laiką nedirbusios.
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---------------------------------------------------  BIRI TE EMPAKERYTĖ

SARGAS
Gyveno jis vienas. Vienas di

džiuliame name tartum atsis
kyrėlis. Kaip seniai jis ten gy
veno, niekas tikrai ir nežinojo. 
Mažutis, bet aukštai iškilusio
mis sienomi kambarėlis, keletas 
reikalingiausių, daiktų, — tai 
buvo visa, ką jis turėjo. Bet 
jam to pilnai užteko. Niekas 
nė negalvojo apie ji tartum tai 
būtų sena, savo laikus atgyve
nusi istorija.

Buvo tai mokykla, ir jis—jos 
sargas. Ar saulė tekėdavo ar 
leisdavos, jis visuomet vaikš
čiodavo viduje ar lauke. Niekas 
negalėjo suprasti, kada jis ilsė- 
davos. Darbo per daug neturė
jo. Tik vis, tartum nerami dva
sia, vaikščiodavo vienas. Visuo
met vienodai žingsniuodavo, 
lyg skaičiuodama kiekvieną 
pėdą. Kai vasara pakvipdavo 
žiedais, jis dažnai būdavo lau
ke, bet niekuomet nesėdėdavo ir 
nesustodavo. Kai kas sakydavo, 
kad jis matuoja savais žings
niais mokyklos plotą, bet grei
tai pamiršta ir vėl skaičiuoja 
iš naujo. Galvos jis niekuomet 
aukštai nekeldavo, o paklaus

tas, kodėl jis pasilenkęs, trum
pai suburbėdavo: “Matyt, žemė 
labiau mane vilioja negu aukš
tybės...”

Žmonių jis vengė. Gal ir ne 
visų, bet niekas nemanė, kad 
jis turėtų nuoširdžių draugų. 
Kalbėti apie praėjusias dienas 
taip pat niekuomet neturėdavo 
noro, tik trumpai pridurdavo: 
“Tai per daug ilga ir nuobodi 
pasaka. Jaunystės dienų vis tiek 
nesugrąžinsi. Tų žmonių, ku
rie tada gyveno ir kokie jie bu
vo, vis tiek nepritaikinsi dabar
čiai, tad kam dar kalbėti ir 
gaišti laikas?”

Bėgo vasaros, skrido žiemos, 
o jis vis buvo toks pats. Gal 
kiek daugiau pabalo plaukai 
tartum obelys žydėjimo metu, 
prieš pat žiedelių išsibarstymą. 
Dar kiek daugiau palinko gal
va. ir žingsniai sulėtėjo.

Gal būtų visa taip ir ėję sena 
vaga, jei ne viena diena, kuri 
įnešė į jo menkutį gyvenimą 
kažką visai netikėto ar net ne
laukto. Jam pačiam tai gal ir 
nebuvo didelė staigmena, nes 
seniai žinojo, kad jo dienų pra

bėgo gana daug, ir juto nuo
vargį. Vieną rytą jis nepakilo 
tuo laiku kaip paprastai, nors 
saulė skverbėsi į jo kambarėlį. 
Kojos buvo pavargę, ir jis ne
galėjo pasikelti.

Niekas neaplankė jo tada, 
tik atėjęs svetimas žmogus pa
ėmė mokyklos raktus. Atidavė 
jis juos su širdgėla, nes tiek 
dienų jie jam vienam tepriklau
sė. Gal būt. kad jis nė nemanė, 
kad kas kitas galėtų jį pakeisti.

Už lango šypsojos saulė ir 
sprogo medžių lapai, tartum 
atsibusdami iš po ilgo ir sun
kaus miego. Jauni lapai toli toli 
skleidė puikų kvapą. Žmonės 
pasidėjo sunkius drabužius. Vi
sų veidai nušvito. Tik sargo 
veidas buvo apsiniaukęs ir ty
lus. Tik jam nebuvo linksmas 
šis pavasaris. Niekas .jo nelan
kė ir neprakalbino. Jo dienos 
pasidarė juodos. Bet jis nepy
ko, kad buvo visų paliktas sa
vam likimui. Gal taip ir reikė
jo. — pagalvodavo jis.

Per visas tas dienas jis dau
giau nieko ir negirdėjo, išsky
rus vaikų balsus. Juos jis ge
riau už bet ką kitą išskirdavo, 
nes tik jie buvo jo nuolatiniai 
svečiai mokyklos kiemo. O jis 
dabar taip norėjo išeiti iš kam
barėlio. pamatyti visus tuos 
linksmus ir nerūpestingus vei
dus, ir jam rodės, kad nuo jo 

jis pasveiktų Bet jis neišėjo. 
Nepasveikino pavasario ir ne
matė mažučių žolės daigelių, 
kurie buvo vos iš žemės išlindę 
ir bailiai dairėsi.

Ir tokį vieną vakarą, kada už 
lango kvepėjo žiedai, o sargo 
kambaryje buvo jau visai tam
su ir nepaprastai niūru, kažkas 
pamažu, nedrąsiai pabeldė į 
duris, ir tyliai įėjo į vidų. Tai 
buvo artimiausįjį jo kaimynė. 
Jis tuoj pažino ir labai nu lobo, 
kad pagaliau vienas žmog s iš
drįso įžengti nebijodama su
gaišti kelių valandėlių. ti
užkalbino jį. Tačiau j- r-
gui no kelių minučių b .; lū
kėję pakartoti jos /<« - >s
nebūti) galėjęs, nes šis ;n-
kymas buvo ne tik ne!. :.s,
bet atrodė net visai r ■' s.
Juk jis neprisiminė, kadi ų
kas nors koją įkėlęs į jo 1 . nu
barė! j.

įėjusi moteris atidarė kam
barėlio langą. Jis pajuto žiedų 
kvapą.

— Reikia tyro oro, — kal
bėjo ji atverdama langą.

Dabar sargui atrodė tartum 
pasaka ar seniai praėję laikai, 
nes šiaip niekuomet ir niekas 
jam panašių patarnavimų ne
darydavo. Ir kada ji atsisėdo 
šalia .jo ir padėjo mažą ryšu
lėlį su maistu, jis žiūrėjo į ją. 

tartum matytų pirmą kartą. 
Bet ten sėdėjo ta pati tyli kai
mynė. su kuria niekuomet jis 
nebuvo kalbėjęs; vien tik iš 
mandagumo pasisveikindavo. 
Jis aiškiai žinojo, kad ir ji ma
žai su kuo kalbėdavo. Jam ro
dės. kad be savo šeimos, dau
giau jokių rūpesčių ji ir netu
rėjo. Sargui atrodė, kad ji nie
kuomet negali nei kelioms mi
nutėms palikti namų, todėl šis 
apsilankymas jam pasirodė dar 
keistesnis. Bet tik šį momentą 
jis pamatė ją tokią, kokia iš 
tikrųjų ji buvo, ir jautėsi kal
tas dėl netikusių savo minčių 
praeityje. Ir kada jis, susijau
dinęs ir nežinodamas, -ką saky
ti, tylėjo, ji pirmoji pradėjo:

— Pamaniau, kad nesupyksi
te, jeigu kelioms minutėms už
suksiu. Sakau, reikia bent ligo
nis aplankyti. Juk kaimynai e- 
same. O kaip sveikatėlė?

Sargas pasižiūrėjo į ją. nieko 
nesakė, tik po kelių minučių 
tartum jai, tartum sau pusbal
siu pridėjo:

— O .juk galėjau ir aš būti 
ne vienas, bet jau, matyt, taip 
yra, kad kiekvienas savą ją kal
tę turime atpirkti atsiskyrimu 
ir kančia.

Ji tarsi susidomėjo šiais žo- 
džias, tarsi nustebo ir klausian
čiomis akimis pasižiūrėjo į jį, 

bet sargas buvo paskendęs sa
vo mintyse, žiūrėjo į vieną taš
ką kažkur aukštai ir paskui 
pridūrė:

— Ak, kad tai ilga ir nuobo
di pasaka. Ir man pačiam, 
dabar pagalvojus, atrodo, kad 
tai tik kažkada, labai seniai 
perskaityta knyga, kurios dar 
dar pora lapų paliko neužverstų 
ir nežinomų. Bet, tur būt, sun
kiausia yra kalbėti apie save. 
Kodėl taip yra. man dar ligi 
šiol neaišku. Gal dėl to. kad 
mažai ką žinant apie žmogų, 
galima nepastebėti jo klaidų. 
Pastebėjus, atrodo, kad suma
žėja ir pats žmogus. Tačiau to
kiu atveju dažnai pamirštama, 
kad dažniausiai žmogus savo 
klaidos nepastebi, todėl nenori, 
kad ir kitas pastebėtų. Gal dėl 
to mes ir bijome kalbėti apie 
save, kad kiti nepakeistų savo 
susidarytos nuomonės.

Buvo .jau tamsu. Pro atvirą 
langą veržėsi žiedų kavapas. Ji 
pakilo, uždegė šviesą. Dabar 
sargo veidas jai pasirodė dar 
daugiau išblyškęs ir suvargęs. 
Jai pagailo jo. Pagailo, lyg 
motinai nuskriaustojo vaiko. 
Tuo labiau jai skausmas sus - 
paudė širdį, kai ji pajuto, kad 
ne tik liga daro jo dienas kar
čias, bet dar yra kažkas paslėp
ta širdyje, koks tai didelis 
skausmas, niekam neatvertas 

ir surištas su praėjusių dienų 
ilgesiu ir atminimu. Ji nieko 
jam apie tai nesakė, bet pati 
jautė, kad jis šio jos apsilanky
mo yra nustebintas ir susijau
dinęs ir ruošiasi kažką. dar 
visai niekam nežinomo, papasa
koti. Ji laukė, o minutės buvo 
ilgos ir sunkios. Kažkur baž
nyčios bokšto laikrodis pamažu 
skaičiavo laiką. Triukšmas gat
vėje taip pat pamažu tilo su 
tamsa. Pagaliau sargas pasi
žiūrėjo j ją ir tarė:

— O vis tik, nors ir ilga ir 
gana nuobodi ta pasaka, tačiau 
norėčiau šį vakarą jums papa
sakoti. Niekada ir niekam apie 
tai dar nekalbėjau, nors kar
tais visai nejučiom kai kas no
rėdavo po siūlelį atnarplioti tą 
atminimų giją. Bet jiems tai 
nepavykdavo. Savąjį skausmų 
ir ilgesį; aš uždariau giliai šir
dyje, kad jokia žmogaus akis 
neįžvelgtų manų dienų, klirių 
gana tamsus atminimas paliko 
mano atmintyje.

Ji nieko jam nesakė, tik žiū
rėjo tokiu žvilgsniu, kuris jam 
pasakė, kad ji pasiruošusi iš
klausyti. Jis pasitaisė geriau 
lovoje. Akys nuklydo kažkur 
aukštai į vieną kambarėlio 
kampą, ir jis pradėjo savo pa
sakojimą.

(bus daugiau)
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Brockton, Mass.
SESELIŲ RftMftJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiemet Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių rėmėjų metinis suvažia
vimas įvyko Brocktone, šv. Ro
ko lietuvių parapijos salėje, 
globojant jį šios parapijos kle
bonui kun. Pr. Strakauskui. 
Balandžio 27 d., sekmadienį, 
suvažiavimas prasidėjo pamal
domis bažnyčioje: šv: mišias 
atnašavo kun. A. Klimas, šv. 
Roko parapijos vikaras ir vie
tos seselių rėmėjų skyriaus 
dvasios vadas: pamokslą apie 
artimo meilę ir labdarybę pa
sakė svečias kun. A. Kontau- 
tas. So. Bostono šv. Petro lie
tuvių parap. vikaras. Po pietų 
salėje buvo gana gausus posė
dis. Dalyvavo svečiai ir rėmėjų 
skyrių atstovai iš Brocktono. 
Bostono. Cambridge, Laxv- 
rence. Haverhillio. Nonvoodo, 
\Vorcesterio. Louelio ir Provi- 
dence. R. I. Iš kunigų dalyvavo 
dar prel. Pr. Juras, kun. J.

VASARA KVIEČIA V AIKUS PRIE JŪROS
Susipratusių tėvų svarbiau

sias rūpestis yra išauginti savo 
vaikus gerais katalikais ir ge
rais lietuviais. Čia pirmoj vietoj 
į pagalbą ateina tinkamai sut
varkyta parapijos mokykla, 
kur religinėje dvasioje ir lietu
viškoje nuotaikoje auklėjamas 
jaunimas. Religinė dvasia, vy
raujanti šios rūšies mokslo į- 
staigose. visuomet džiugino 
gimdytojus. Daug sunkiau ėjo
si lietuvybei. Svetima kultūra 
nesiskaitė su lietuviškąja ir ją 
daugelyje sričių visai pajungė. 
Tokia nelaimė ištiko ir parapi
jines mokyklas. Dabar, atvykus 
didesniam skaičiui tremtinių, 
toji padėtis šiek tiek pagerėjo, 
nes bent šeštadieniai pašvenčia
mi lietuvių kalbos pamokoms.

Tačiau nutautėjimas, kaip 
užtvinusi upė, liejasi iš savo 
krantų, skandydama ir iš trem
tie- atvykus; jaunimą. Tas pa
vojus lietuvių vaikams, be abe
jonės. labiausiai grasina vasa
rą. kai jie paleidžiami iš mo
kyklų. Sugrįžę į namus pilnoje 
tėvų priežiūroje negali pasi
likti. nes šie. dažniausiai abu. 
dirba fabrikuose, kartais vie K. A.

X ir-tij*- — (urnai metai* atostogavusieji pranciškonu priežiūroje Maine girių [>»*<•*> j«-.
Apačioje __ Tęvi; Pruciškonų xa*arnanii* Kennebunk Port, .Maine, kuriame kiekviena* gali jaukiai pralei*ti

atcjtcįau, tisais reikalais kreiptis šiuo adresu: Rev. 5up« riorl Franciscan .M>na,tcr.', Iv nn< būni. Port. .Maine.

DARBAS VIS DIDĖJA
Vaitiekūnas, kun. J. Klimas ir 
kun. J. švagždys. Brocktono 
vienuolyno kapelionas. Posė
džiams vadovavo seselių rėmė
jų pirmininkas prel. Pr. Juras 
ir sekretorė Julija Jakavonytė. 
Rezoliucijų komisiją sudarė 
adv. B. Milleris'iš Worcesteiio. 
P. Kubilius ir A. Sužiedėlienė 
iš Brocktono. Suvažiavimą 
sveikino, džiaugėsi rėmėjų gra
žiu darbu ir linkėjo toliau gra
žaus pasisekimo kleb. kun. Pr. 
Strakauskas, kun. A. Klimas iš 
Brocktono. kun. J. Klimas iš 
So. Bostono savo ir kun. A. 
Abračinsko vardu, kleb. kun. 
J. Vaitiekūnas, kun. A. Kon- 
tautas. kun. J. švagždys. Mrs. 
Leo Fox. P. Kubilius. Br. Bort- 
kevičius, K. Keblinskienė ir kt.

Apie seselių vienuolių darbą 
mokyklose ir parapijose smul
kų pranešimą padarė kongre
gacijos viršininkė Motina Ligo-

na.-, dieną, kitas naktį. J namus 
grįžta pavargę ir visokių rūpes
čių pilni. Apie kokį specialų 
vaikų pamokymą tūlose šeimo
se nedaug begalima kalbėti. 
Taip pamažu pradeda painiotis 
gimtosios kalbos sakiniuose, 
šeštadieninės mokyklos vasa
romis nėra. Daugelis vaikų ne
tenka atramos. Tėvų pabarimai 
šioje srityje nevisuomet atneša 
laukiamų vaisių. Vaikui reikia 
aplinkos ir nuolatinio mokymo.

Atostogų laiku tėvams pagal
bon siūlosi vasarinės stovyklos, 
paskutiniais metais dažniausiai 
organizuojamos prie vienuoly
nų. J jas mielai siunčiami vaikų 
būriai rodo, jog tėvai įvertina 
stovyklas ruošiančiųjų pastan
gas. Vaikai, naudingai praleidę 
vasaros atostogų dalį geroje 
priežiūroje, namo sugrįžta la
biau pramokę lietuvių kalbos, 
pailsėję, mandagesni...

Suprasdami vasarinių sto
vyklų naudą, ir Tėvai Pranciš
konai pradėjo jas kasmet ruoš
ti prie savo vienuolyno Kenne- 
bunk Porte. Tam reikalui buvo 
pasirūpinta naujomis patalpo
mis. o kitus atostogų malonu- 

rija. Ji nurodė, kad to darbo vis 
didėja, bet seselių trūksta. Pa
dėkojo rėmėjams už paramą 
maldomis ir aukomis. Po jos 
pranešimo entuziastingą skati
nantį žodį tarė adv. B. Milleris 
iš Worcesterio. Jis priminė A- 
merikos lietuvių katalikų daug 
atliktų gražių darbų, jų orga
nizuotumą ir ypač didelius nuo
pelnus vienuolynų. Ragino juos 
ir toliau palaikyti ir skatinti 
daugiau jaunimo į juos stoti. 
A. Vasiliauskienė iš Laurence 
nuoširdžiu žodžiu priminė rei
kalą daugiau rūpintis artimo 
meile ir labdarybe, kam seselės 
skiria visą savo gyvenimą: jos 
užsitarnauja mūsų gausesnės 
paramos. Kun. J. švagždys pa
sidžiaugė gražiai dirbamu rė
mėjų darbu: jis gražus ne tik 
savo triūsu ir aukomis, bet ir 
maldomis, kuriomis prašoma 
Dievą didinti pašaukimų skai-

mus reikia pati gamta. Vienuo
lynas stovi prie Atlanto vande
nyno. apsuptas žaliuojančių 
miškų. J Kennebunk Portą su
važiuoja žmonės iš tolimiausių 
Amerikos vietų. Kai visur var
gina karščiai. Maine valstybėje, 
ypač prie marių, visiškai vėsu.

Lietuviu vaikai, suvažiavę 
čia pastovvklauti. yra gerai 
prižiūrimi ir rūpestingai auklė
jami. Tam darbui pasišvenčia 
parinkti vienuoliai. Šiemet gi y- 
ra pakviestas talkon ir žymusis 
auklėtojas dr. A. šerkšnas.

Lietiniai tėvai, kurie mano 
siųsti vaikus atostogų, jau da
bar gali kreiptis j vienuolyno 
viršininką šiuo adresu: Rev. 
Superior. Franciscan Monaste- 
ry. Kennebunk Port. .Maine. Iš 
jo gaus reikalingų informacijų. 
Mokestis tiž vaiko išlaikymą y- 
ra 20 dol. savaitei. Vasarinė 
vaikų stovi kla veikia nuo lie
pos 5 d. iki rugpjūčio 5 d., bet 
norintieji galės pasilikti ir tru
putį ilgiau — iki didžiojo pik
niko. kuris sutraukia minias lie
tuvių iš tolimiausių vietų.

čių. Dar keiis žodžius tarė, į- 
te.kdamos seselių darbui pa
remti aukų. O. Česnienė 
(Brocktono skyriaus vardu), J. 
Gailiūnienė (Bostono) O. Smil- 
gienė (Cambridge). Mrs Phil- 
lips (Laivrence). J. Jeruševi - 
čius (Haverhillio) ir Milerienė 
i Worresterio). \Vorcesterio
skyrius yra pats jauniausias, į- 
si.-teigęs tiktai šiemet po Vely
kų. Susirinkimas gausiai paplo
jo naujoms talkininkėms.

Suvažiavimas praėjo labai 
gyvai ir nuoširdžioje nuotaiko
je. kurią visą laiką kėlė ir gra
žiai palaikė įsiterpdamas są
mojingu žodžiu pirmininkau
jantis prel. Pr. Juras. Jam bu
vo išreikšta padėka už nepails
tanti vadovavimą lėmėjams 
nuo pat vienuolyno įsikūrimo 
Brocktone ir nuolatinę paramą. 
Po suvažiavimo svečiai ir atsto
vai turėjo progos vienuolyną 
aplankyti ir pasidžiaugti jau 
visiškai baigtais ir iš vidaus iš
dailintais senelių namais. Moti
na Ligorija pranešė, kad jau 
šiomis dienomis prisiglaus 16 
senučių, tačiau jų prašymų yra 
trigubai daugiau. Suvažiavimo 
dalyviams vienuolyne buvo taip 
pat parūpinti skanūs pietūs.

Suvažiavimas savo rezoliu
cijose išreiškė padėką kleb. 
kun. Pr. Strakauskui už globą, 
adv. B. Milleriui ir A. Vasiliau
skienei už paskaitas, skyrių at
stovams už medžiaginę ir dva

= BALTIMORE, MD. ---------
*'imtosios komunijos Iškilmės

Sekmadienį, gegužės 4 d., šv. 
Aifcnso parapija turėjo dideles 
iškilmes. Jų dėmesio centre bu
vę 15 berniukų ir 18 mergaičių, 
kurie priėmė pirmąją šv. ko
muniją. Visi solenizantai buvo 
šv. Alfonso parap. mokyklos 
mekiniai:

Armanavičius Edvardas, Bo
gota Jonas. Bucevičius Alfre
das. Collier Wayne, Finazzo 
Vincent, Herbert Paul, Janke
vičius Sigitas, Jungas Jonas, 
Kvedera Martinas. Pakalniškis, 
Dennis. Petroševičius Algirdas, 
Radžius Aleksandras, Stravins
kas Albertas, Vitkauskas Vy
tautas. M’inter Antanas, Atkin- 
son Carol Ann, Bendorytė Te
resė. Bucevičiūte Irena, Busch 
Birutė, Kutrikaitė Rasa, Kudir- 
iBrutė. Kuirkaitė Rasa, Kudir- 
kaitė Stefanija, Leauge Olivia 
Ann. Marsiglia Juanita, Nau
jalytė Marijona Agota, Paplon- 
skytė Audronė. Pečiulytė Lin
da. Ramoškaite Barbora, Tva- 
ronaitė Katarina, Valaitytė 
Audronė. Vaškytė Rūta.

Parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis su liturginėmis cere
monijomis vaikučius įvedė į 
bažnyčią, kur jiems buvo iš 
anksto parengtos garbės vie
tos, pasakė vaikučiams pritai
kintą pamokslėlį ir davė prie
saiką. Po to atlaikė jų intencija 
šv. mišias ir iš jo rankų vaiku
čiai primė šv. komuniją, praei
dami pro specialius garbės var
telius su savo palydovais prie 
pat altoriaus, šis/fiomentas bu- 

• vo labai gražus ir vaikams tik
rai paliko giių įspūdį. Po mišių 
dar visi buvo įrašydinti į ro
žančiaus ir škaplerių brolijas. 
Baigiamoji iškilmių dalis vyko 
mokyklos salėje. Ten vaiku
čiams buvo įteiktos pirmosios 
komunijos dovanos, fotografa
vosi ir dalinosi gausiais įspū
džiais su kunigais ir seselėmis, 
kurios juos šioms iškilmėms pa
rengė. Tiek daug vaikučių pir
mąją komuniją šioje parapijoje 
priėmė pirmą kartą, mat šio
je parapijoje apsigyveno daug 
tremtinių.

Pavyzdinga pradžia

Nuo gegužės 1 d. tebevyksta 
katalikiškosios akcijos 1952 
m. labdarybės vajus. Pereitą 
sekmadienį vajaus vedėjai šv. 
Alfonso parap. per lietuviškąjį 
radijo pusvalandį pasakė balti- 
moriečiams įtikinančias kalbas 
vajaus reikalu. Pirmieji į vajų 
pavyzdingai įsijungė šv. Al- 
fomo parapijos kunigai, paau

sinę paramą ir visiems kalbėju
siems bei sveikinusiems. Ypač 
nuoširdi padėka buvo išreikšta 
kun. J. Vatiekūnui, Providence 
šv. Kazimiero lietuvių par. kle
bonui, ir jo vargonininkui J. 
Beinoriui. Jiedu buvo atsivežę 
Providence parapijos vaikų 
chorą, kuris suvažiavimą labai 
pradžiugino lietuviškomis pat
riotiškomis dainomis. Gausūs 
plojimai lydėjo kiekvieną dainą, 
giliai smigusią j širdį. Vadinasi, 
vaikai lietuviškai gali dainuoti, 
ir gražiai.

Dvejose ilgesnėse rezoliucijo
se suvažiavimas pritarė vie
nuolyno koplyčios statybai ir 
nutarė telkti visuomenėje au
kas greitu laiku jai pastatyti, ir 
antra, raginti lietuvius tėvus 
skatinti jaunimą rinktis vie
nuolišką pašaukimą ir stoti į 
lietuviškus vienuolynus, nes 
mūsų tautai jie gali daugiau pa
sitarnauti, negu kitų tautų vie
nuolynai, į kuriuos lietuvių ne
maža stoja.

Suvažiavimo rengimu Brock
tone rūpinosi vietos skyrius, 
kurį sudaro pirm. O. Česnienė, 
sekr. J. Jakavonytė ir kasin. 
V. Šležienė. Aukai sutelkti bu
vo prieš suvažiavimą suruoštas 
bingo vakaras pas Mašidlaus- 
kienę. JLs sutapo su jos vardi
nėmis. Iš Bostono buvo atvykęs 
kleb. kun. Pr. Virmauskis.

T.

kodami gana stambias sumas: 
klebonas prel. L. Mendelis 125 
dol.. kun. Patlaba 75. kun. E 
Sargus 50.— ir kun. J. Baltru
šaitis 10.— Aukų iš parapijie
čių daugiausia tikimasi gegužės 
11-18 dienomis. Manoma, kad 
į šį vajų įsijungs pagal savo 
išgales visi parapijiečiai, nes iš 
pereitų metų pajamų — išlaidų 
apyskaitos, kurią vajaus proga 
J. E. Baltimorės Ai-kivyskupas 
paskelbė, matyti, kad užsimota 
labai dideliems labdarybės dar
bams.

Pagerbsime Dievo .Motiną
Sekmadienį, gegužės 11 d., 

visoje Amerikoje bus švenčia
ma Motinos Diena. Šv. Alfonso 
parapijoje šios šventės sąvoka 
praplečiama j Šeimos Dieną, 
šeimoms pagerbt bus specialios 
mišios kurių metu visos šeimos 
pakviestos užimti bažnyčioje 
garbės vietas ir bendrai priimti 
komuniją.

Po pietų 4 vai. bus iškilmin
gos pamaldos DIEVO MOTI
NAI pagerbti. Ta proga bus 
viena iš didžiausių šioje parapi
joje procesijų, kurioje kviečia
mi dalyvauti visi parapijiečiai, 
bažnytinės organizacios, para - 
pijinės mokyklos ir vaikų dar
želio auklėtiniai.

Mokyklos vakaras
Sekmadienį, gegužės 18 d. šv. 

Alfonso mokykla rengia moks
lo metų pabaigos tradicinį va
karą, kuris įvyks mokyklos sa
lėje. 7:30 vai. vakare. Seserys 
kazimierietės šalia kitų gausių 
pavasario darbų šiam vakarui 
atisdėjusios rengiasi, stengda
mos įtraukti j programą visus 
mokyklos ir vaikų darželio vai
kus. Visi parapijiečiai prašomi 
į mokyklos vakarą atsilankyti.

Rengiamasi pagerbti
Jau rengiamasi oficialiai pa

gerbti šv. Alfonso parap. kle
bono prel. L. Mendolį .jo pakė
limo į prelatus proga. Bažnyti
nės iškilmės bus kitą sekma
dienį, gegužės 18 d., 10 vai. bus 
iškilmingos mišios, kurias lai
kys pats prelatas, o pamokslus 
pasakys kun. P. Patlabai lietu
viškai ir kun. E. Sargus angliš
kai. Nebažnytinėms iškilmėms 
surengti iniciatyvos ėmėsi 
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo D- 
jos valdyba. Buvo sušauktas 
parinktų visuomenės veikėjų 
platus susirinkimas sakytam 
reikalui apsvarstyti. Naujųjų 
parapijiečių, vadinamų tremti
niais. organizacinis komitetas į 
bendrą darbą nekvietė. Atrodo,

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• šv. Stepono katedra Vieno

je, Austrijoje, su aukštu bokš
tu, per karą apgriautu, vėl at
statyta. Ta proga popiežius 
PijusXIIpasakė per radiją kal
bą į austrų tautą pabrėžda
mas, kad tas bokštas yra sim
bolis krikščionybės, kurią aus
trų tauta stengiasi išlaikyti 
sunkiose jos bandymo valando
se.

• šv. Teresė Kūdikėlio Jė
zaus prieš tryliką metų popie
žiaus Pijaus XI buvo parinkta 
Globėja rusų tautos, prašant 
jai atsivertimo. Nuo to meto 
kasmet už Rusijos atsivertimą 
suruošiamos Romoje pamaldos. 
Jos būna gegužės 17 d., nes tą 
dieną prieš 17 metų šv. Teresė 
buvo kanonizuota. Pamaldos 
laikomos pagal Rytų Bažnyčios 
liturgines apeigas.

• Vatikano išleistame 1952 
m. metraštyje nurodoma, kad 
Sovietų Sąjungoje ir satelitų 
kraštuose yra nukentėjusių 100 
vyskupų. Vieni iš jų ištremti, 
kiti suimti ir laikomi kalėji
muose arba koncentracijos sto
vyklose, dar kiti nužudyti.

Metraštyje suminėti šie kraš

KAS KĄ SAKE
Jaučiasi kaip namie

Paryžiuje du rusų atstovybės 
tarnautojai nuėjo į lėlių teat
rą. Visą laiką abu labai stipriai 
plojo. Tada vienas prancūzas 
paklausė, kodėl jiems taip pa
tinka, kai lėlės kraiposi ir šo
kinėja, pakabintos ant virve
lės. Jiedu atsakė: “Mes čia jau
čiams visai taip, kaip namie.”

Vaikus reikia tiesos mokyti
Anglijos parlamentui vienas 

pilietis, tūlas misteris J. Kin- 
ley, pasiūlė priimti įstatymą, 
kad miestai būtų apsodyti vais
medžiais ir vaikai matytų obuo
lius augant ant medžių, o ne 
krautuvėse.

Sveikatai jau nebekenkia
Hamburgo kalėjime, Vokie

tijoj, susirgo mirtin pasmerktas 
kalinys. Teismas atidėjo baus
mę ir pakvietė gydytoją. Po 
dviejų savaičių gydytojas teis
mo pirmininkui parašė tokį 
pranešimą: “Ligonis yra jau 
pasveikęs. Be žalos jo sveika
tai mirties sprendimas gali bū
ti vykdomas.”

Man jis nebe draugas
— Ar tamsta su Jonu jau 

nedraugauji?
— Ne. Jis visiškai pasikei

tė.
— O kas jam atsitiko?
— Labai prastai: užuot gėręs 

degtinę, pradėjo gerti tik van
denį.

kas imasi bent kiek svarbesnio 
darbo, vis tik privalo žinoti, 
kad vienos šeimos (parapijos) 
narius taip lengvai paskirstyti į 
sūnus ir posūnius nepritinka. 
Tas labai susilpnina ir nuverti
na kilnų tikslą ir sėja nepasiti
kėjimą. Parapijos klebonas y- 
ra visų parapijiečių, lygiai kaip 
visi parapijiečiai priklauso vie
no klebono. 

f 
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tai: Albanija, Dancigas, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, Ki
nija, Rumunija, Rusija, Čeko
slovakija ir Vengrija.

• Amerikiečių misionierių 
katalikų per dešimtį metų iš 
2,227 padidėjo iki 4,377. Dau
giausia jų yra Pietų Amerikoje 
(1,660).

• Amerikos katalikai per 
NCWC organizaciją pereitais 
metais surinko rūbų ir avali
nės ir išsiuntė į karo nualintus 
kraštus už 13 milijonų dolerių.

• Monsgn. Ludwik Kaas, vo
kietis, artimas popiežiaus Pi
jaus XII bičiulis, mirė balan
džio 23 d. Romoje. Jis gyveno 
prie Vatikano ir vadovavo ar
cheologiniams kasinėjimams {>o 
šv. Petro bazilika. Jo buvo ap
tiktas ir šv. Petro karstas. Prel.
L. Kaas iki Hitlerio laikų gyve
no Vokietijoje, dalyvavo politi
koje, buvo parlamento atstovas 
ir diplomatas.
• Barcelonoje, Ispanijoje, Eu

charistinio kongreso metu bus 
pastatyta 1,300 altorių Mi
šioms atnašauti. 300 kunigų be 
pertraukos klausys išpažinčių.

Kas yra kultūra?
Vienas mokytojas vertęs sa

vo mokinius, kad jie daugiau 
skaitytų ir tik tai, ką jis nuro
do. Kartą jis papasakojo moki
niams, kas yra kultūra ir kaip 
kultūringas žmogus turi elgtis. 
Paskui jis paklausė:

— Motiejau, ar tu supratai, 
kas yra kultūra?

— Taip, pone mokytojau. 
Kultūra yra tada, kai kas skai
to knygą ir ją skaito neverčia
mas.

Paskutinis biznieriškas 
atsidūsėjimas

Stambus pirklys .jau baigia 
mirti. Jis dar praplėšia akis ir 
klausia:

— Ar mano žmona čia yra?
— Taip, aš esu, — atsako 

susigraudinusi pati.
— O Jonas ir Ona taip pat 

yra?
— Esame, tėveli. — atsako 

sūnus ir duktė.
— Ir menedžeris yra? Ir bu

halteris .’
— Esame ir mudu.
— Tai ofise nieko jau nebeli

ko?
— Nieko.
— Nieko sau tvarka. —silp

nai atsakė pirklys. — Aš dar 
neužmerkiau akių, o jūs pame
tėte tą biznį.

Paaiškino
As jau seniai girdėjau, 

kad tavo žmona pradėjo lavinti 
balsą.

— Aš jau seniai bijojau, kad 
.ji nepradėtų lavinti to savo bal
so.

Pavojinga diagnozė
— Jūsų žmona pavojingai 

neserga. Tai senatvės žymės,— 
apramino gydytojas susirūpi
nusį vyrą.

— Daktare, tamsta pats jai 
tą pasakyk!

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos
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Motina tautų lupose
Geroji mūsų motina tikrai 

gali didžiuotis visais tais gar
bingais vardais, kuriuos jai 
pritaiko įvairios tautos.

Motinos akys — pirmos žibu
tės, tokios jos gražios, tokios 
meilutės; motinos akys —saulė 
auksinė, sako lietuviy poetas.

Maži vaikia nuspaudžia mo
tinos kelius, dideli — širdį,— 
sako lietuviy priežodis.

Latviai savo liaudies damose 
dainuoja: Nei viens paukštis 
taip negieda, kaip kukuoja ge
gutėlė. Nei viens manęs taip 
nemyli, kaip mvl mane mamy
tė. Arba: Sietynas nusileido, 
aušrinė patekėjo, o mano mo
tulė prie lopšelio sėdėjo.

Estai dainuoja: Motinos šir
die, motinos širdie, gryniausia 
ir brangiausia visame pasauly*

MOTINOS DIENOS PROGA

je, visuomet aš tave girsiu, kol 
mano 'balsas skambės.

Kas nenori motinos klausyti, 
galų gale klauso teismo tar
nautojo, — tvirtina suomiai. 
Net ir neturtingiausia motina 
teikia vaikui šilimos, — sako 
švedai. Geriau netekti turtingo 
tėvo, negu vergės motinos, — 
sako danai. Mintis apie motiną 
sulaiko nuo viso pikto, — pri
mena škotai. Motina miršta vi
suomet per anksti, nors ji ir 
šimtą metų gyventų, — įtiki
nėja anglai. Kai man liūdna, 
tik prie motinos širdies neriu 
būti, — prisipažįsta airis. Mo
tinos meilė, motinos ištikimybė 
auga kiekvieną dieną. — sako 
vokiečiai. Motina, motina! Kas

tave turi, šaukiasi tavęs; kas 
tavęs neturi, nieko neturi, — 
tvirtina italai. Motinos malda 
išgelbsti iš jūros dugno,—sako 
siciliečiu priežodis.

Ispanai mano: Motinos ran
ka esti švelni, net ir mušdama.

Indijoje sakoma: Mano mo
tina yra visuomet mano moti
na. ar aš esu turtingas, ar nus
kurdęs. Japonai yra įsitikinę: 
Neregima mirusios motinos sie
la plevena viršum jos paliktų 
vaikų ir saugo juos nuo nelai
mės ir pražūties. Ir mongolai 
žino: Motinos širdies neatsver-

si nei su tūkstančiu aukso svo
rių.

Apie neatitaisomą nuostolį, 
netekus motinos, sako senas 
rusu priežodis: Be motinos vai
kai pražūsta, kaip viščiukai be 
vištos, čekai nurodo: Motina 
yra šeimos siela ir namų židi
nys.

Prancūzijoje seniau buvo sa
koma: Juo daugiau vaikų, juo 
daugiau atpildo prie Dievo So
sto. Kiek vaikų, tiek deiman
tų dangiškame Motinos soste.

Portugalai tvirtina: Daug 
vaikų prie motinos karsto la
biau puošia, kaip brangūs laurų 
ir gėlių vainikai. () arabai sa
vaip sako: Motinos širdis yra 
oazė gyvenimo dykumoje.

Senieji graikai ir romėnai 
skelbė: Palaimintoje motinos 
globoje glūdi tautų ateitis! 
Babiloniečiai ir egiptiečiai pri
pažino: Geros motinos y ra ge
riausias valstybių pagrindas.

Pasaulinis katalikiy mergaičių kongresas
Balandžio 15-19 dienomis 

Komoje įvyko Pasaulinės Kata
likių Mergaičių Unijos kongre
sas. kuriame dalyvavo apie 
2,000 atstovių iš 90 įvairių 
tautų. Lietuvą Kongrese atsto
vavo Karvelytė, Dr. Bražėnai
tė, Macevičiūtė ir Šlepetytė- 
Venskuvienė. Kongrese buvo 
studijuojamos gyvojo tikėjimo 
problemos. Visasa keturias die
nas šia tema kalbėjo prancūzas 
Tėvas Carre. Kongreso daly
ves specialioje audiencijoje pri
ėmė šv. Tėvas, kuris ta proga 
pasakė labai reikšmingą kalbą 
apie moralinio įstatymo sąvo
ką.

Kongreso dalyvės dalyvavo 
iškilminguose Kryžiaus Keliuo
se ant Palatino kalvos. Ši viso 
pasaulio tautų atstovių Kry
žiaus Kelių malda buvo skiria
ma už persekiojamus krikščio

nis. Baigiamajame Kongreso 
posėdyje buvo išrinkta nauja 
Pasaulinės Katalikių Mergaičių 
Federacijos Valdyba. Pirminin
ke yra išrinkta Kristina de 
Hemptinne. Tame posėdyje 
tarp kitų kalbėjo ir lietuvių at
stovė Ugnelė Karvelytė, dėko
dama visoms, o ypatingai ita
lėms mei-gaitėms už parodytą 
nuošrdumą bei solidarumą 
persekiojamų tautų atstovėms 
ir už maldas, kuriomis buvo 
prisiminti anapus geležinės už
dangos bolševikų priespaudą 
kenčią katalikai. Tikrai jie

jautė mūsų maldas — kalbėjo 
Karvelytė — nes virš geležines 
uždangos yra nutiestas dvasinis 
tiltas, kuris mus visus jungia. 
Matant tas sąlygas, kuriose y- 
ra priverstos gy venti ištisos 
tautos, reikia kelti protestą 
prieš sistemingą žmogaus as
mens teisių laužymą, prieš vai
kų išnaudojimą šnipinėjimui 
savo šeimos narių tarpe.

Karvely tės kalbą dalyvės se
kė tikrai giliu susijaudinimu ir 
gausiais plojimais pareiškė sa
vo solidanjmą. Romos spauda, 
aprašydama Kongreso eigą, s i 
dėmesiu paminėjo Karvelytės 
kalboj pareikštas mintis.

Darbai ir gyvenimas
KNYGA APIE LIETI VIŲ 

KATALIKIŲ VEIKLA

Krikščioniškoji morale moderniųjų 
, pavojų akivaizuorc

(MINTYS Iš PIJAI S XII KALBOS PASAULINIO KATALI 
KONGRESO DALYVĖMS)KIŲ MERGAIČIŲ

Priimdamas specialioje au
diencijoje Pasaulinės Katalikių 
Mergaičių Federacijos kongre
so, įvy kusio balandžio 15-19 d., 
Romoje, dalyvėms šv. Tėvas 
pasakė reikšmingą l aibą apie 
moralinio įstatymo sąvoką ir 
jam gresiančius pavojus mūsų 
laikais. Tai yra problema—pa
brėžė Jo Šventenybė — kuri 
šiandien ypatingai paliečia jau
nimą ir jo auklėtojus. Ne kartą 
yra sakoma, kad Krikščionybę 
negalima suvesti į įsakymų bei 
draudimų kodeksą, nes tuomet 
jaunimo dvasia pasijus troški
nama “įsakinėjančios moralės” 
atmosferoje. Nemaža yra to
kių, kurie stengiasi atsikratyti 
šios “varginančios naštos”. Siū
loma nauja moralinio įstatymo 
sąvoka, kurią būtų galima pa
vadinti “etiniu egzistencializ
mu”, “etiniu aktualizmu” ar 
“‘etiniu individualizmu”. Kai 
kam patiktų laikytis taip vadi
namos “aplinkybių moralės’”, 
kuri pasižymi tuo. kad atmes
dama bet kokius universalinius 
moralės dėsnius, apsisprendžia 
tik iš konkrečių sąlygų ir ap
linkybių. į kurias atskirais at
vejais patenka individo sąžinė. 
Šios moralės sekėjai tvirtina, 
kad asmens sąžinė negali būti 
varžoma universialinių idėjų, 
dėsnių bei įstatymų. Atmestina 
taip pat yra moralė, kuri re
miasi išskirtinai žmogaus as
mens individualiniu santykiu 
su Dievu ir paneigia aukos, iš
tvermės ir kantrybės reikalin
gumą, vykdant Dievo įsaky
mus.

nie tikslas yra ugdyti savaran
kiškumą, taip kad auklėtojas 
pamažu taptų nereikalingas ir 
auklėtinis pilnai laisvas tam 
tikrose privalomose ribose.

Šv. Tėvas savo kalbą baigė, 
primindamas pavojus jaunuolių 
tikėjimui, kurių šiandien yra 
nepaprastai daug. Tačiau viena 
iš didžiausių grėsmių kyla kaip 
tik iš tos “naujosios moralės”, 
kuri šiandien norėtų išstumti iš 
gyvenimo krikščioniškąją mo
ralę. Jos įtakoje atsiradę klai
dos ir iškrypimai aptemdo iš 
tikėjimo išplaukiančios mora
lės dėsnius, o su jais pamažu 
naikina ir patį tikėjimą. Kad 
jaunimo tikėjimas išsilaikytų 
nepalūžęs visuose pavojuose, 
kad jis gaivintų jaunuolių dar
bus ir visą jų gyvenimą, šv. 
Tėvas davė du praktiškus nu
rodymus:

“'Pirmas — jaunimo tikėji
mas turi būti gaivinamas mal
da. Jaunimas turi išmokti 
melstis. Maldos laipsnis ir for
ma turi atitikti jo amžių, vi
suomet prisimenant, kad be 
maldos negalima išlikti ištiki
mais tikėjimui.

Antras — jaunimas turi di
džiuotis savo tikėjimu. — Nuo 
pat vaikystės jis turi įprasti 
aukotis už tikėjimą, gryna są
žine santykiauti su Dievu ir su 
pagarba priimti tai, ką Dievas 
įsako. Tada jis nesulaikomai 
augs Dievo meilėje.”

Toliau šv. Tėvas kalbėjo apie 
pagrindinius moralinio įstaty
mo įpareigojimus, pabrėžda
mas. kad jie yra priešingi “ap
linkybių moralei” ypatingai 
trimis atžvilgiais: 1) Sutinka
me, kad Dievas visuomet pir
moj eilėj reikalauja grynos in
tencijos: bet to neužtenka. Jis 
taip pat nori ir gerų darbų. 2) 
Negalima daryti bloga, norint 
pasiekti gero, nes tikslas nepa
teisina priemonių. 3) 
sitaikvti aplinkybių, 
žmogus, o ypatingai 
nis, privalo paaukoti
gyvybę, kad išgelbėtų savo sie
lą. Tai mums primena visi kan
kiniai. kurie ypatingai yra gau
sūs mūsų laikais.

Gali pa- 
kuriose 

krikščio- 
visa. net

Pabaigoje Jo šventenybė 
pasisakė sąžinės formavimo 
klausimu. Jis pabrėžė, kad 
krikščioniškas sąžinės auklėji
mas jokiu būdu nepaneigia as
menybės. Priešingai, jis visa 
kreipia į asmenybės ugdymą ir 
iniciatyvos jaunuolių sielose 
pažadinimą. Kiekvieno auklėji-

ROMOJE ĮVYKO PASAULI
NIS KATALIKŲ MOTERŲ 

KONGRESAS
Romoje įvyko Tarptautinės 

Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos kongresas, kuriame bu
vo studijuojama tema “Pasau
lio taika ir katalikės moters į- 
našas”. Lietuvą šiame kongre
se atstovavo tos pačios delega
tės, kaip ir tarptautiniam ka
talikių mergaičių kongrese. 
Kongreso dalyvėms, kurių bu
vo iš 45 kraštų, popiežius Pijus 
XII pasako kalbą, kurioje pri
minė moters pareigas ir atsa
komybę visuomenėje. Nurodęs, 
kad krikščionybė moteris yra 
iškėlusi ir išlaisvinusi iš vyrų 
vergijos, priminė, kad jos da
bar turi rūpintis vaduoti tautas 
iš neapykantos. Moterys galin
čios daug padaryti, nes dabar 
.jos yra jau parlamentuos, re
dakcijose, vyriausybėse ir įvai
riose visuomeninėse pareigose. 
Jei daugiau rūpintųsi paveikti 
valdančius vyrus, lyginti socia
lines neteisybes, atsidėti dau
giau artimo meilei, gyvenimas 
pasidarytų šviesesnis ir taikes
nis.

Ateities klišėPirmoji gimtojo rašto painoka prie motinos ratelio.

Šiomis dienomis Romoje bu
vo pabaigta spausdinti nauja 
lietuviška knyga, pavadinta 
“Mūsų Keliai”, kurioje patei
kiama istorinė medžiaga apie 
lietuvių katalikių organizacinę 
veiklą Lietuvoje ir svetur. Pir
muosius knygos puslapius už
ima vysk. Padclskio ir prel. 
Krupavičiaus žodis. Toliau visa 
eilė straipsnių nušviečiama 
lietuvių katalikių organizacijų 
veikla. Antroje knygos dilyje 
pateikiamos žinios apie organi
zuotą lietuvių katalikių judėji
mą emigracijoje bei tremtyje. 
Šiandien lietuvių katalikių mo
terų bei mergaičių organizaci
jos veikia Argentinoj. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Kana
doje. Anglijoje. Škotijoje ir 
Australijoje. Jos visos jungiasi 
į vieną Pasaulio Lietuvių Kata
likių Organizacijų Sąjungą, ku
ri yra Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos nare. 
Knygos pabaigoje patiekiamas 
straipsnis apie krikščionės mo
ters įnašą į pasaulio- bendruo
menę ir duodamas 1947 m. 
Tarptautinės Mergaičių Fede
racijos Kongrese Romoje nus
tatytos 
Cha r tos 
Knygos 
Lietuvių
Draugija. Redagavo Redakcinė 
Komisija.

Katalikių 
lietuviškas 
leidėja yra

Katalikių

Mergaičių 
vertimas.
Kanados 

Moterį!

NAUJOS
ROMOS IR PARYŽIAUS 

LENKTYNES

MADOS * KAMBARIAI

Šiandien Vakarų pasaulio 
mados diriguojamos iš trijų 
centrų — Prancūzijos (Pary
žiaus), Italijos (Roma. Floren
cija. Milanas) ir JAV (Nevv 
Yorkas). I Paryžių, kaip jau iš 
seno pagarsėjusią sostinę, la
biausia krypsta akys visų, ku
rie tik mada domisi arba iš jos 
gyvena. Tačiau paskutiniu me
tu į pasaulio madų diktatorių 
eiles iškilusi Italija pasidarė 
jam rimta konkurentė. Nevv 
Yorkas, šalia savo originalios 
kūrybos, geru amerikiečių pa
pročiu .nevengia pasisavinti to. 
kas tikrai gero yra kitų sukul 
ta. Dėl to Nevv Yorko madų 
salionų atstovai vis dažniau 
lankosi Romoje arba Milane, 
ne kartą aplenkdami Paryžių, 
ir iš ten parsiveža naujų dra
bužių modelių. Italai labai 
stengiasi užkariauti Amerikos 
rinką, dėl to jie pagamina a- 
merikiečių skeniui bei kišenei 
labiau tinkamus modelius. A- 
merikiečiai nustatė, jog Romos 
bei Florencijos madų sa (jonuo
se kainos esančios 25'< /''me
nės už Paryžiaus kainos. I: si
joj modelių kainos svyruoja 
tarp 150 ir 1.000 dolerių. Par
gabenus tekį modelį į JAV ir 
panaudojus masinei gamybai, 
pagal J; pasiūta suknelė varto
tojai bus prieinama maždaug 
už 29 dolerius. Kad Italijon m >- 
deliais Nevv Yorkas n;:udo.įa<i, 
rodo ir tai, jog šį pavasarį pla
čiai vartojama balta ir juoda 
spalva, kurios taip pat yra ir 
didžiuosiuose Italijos sakonuo' 
se šio pavasario spalvos.

KAMBARIU SPALV A IR JI JAUKUMAS

kamba
ry 'li- 

savo gyvenimo dalį, 
susilaukia priekaištu 

ne dėl savo kaltės. Tiesa. kad 
ypač Nevv Yorko lietuvi’! gy ve
namuose ra jonuose kambariai 
nepasižymi nei savo erdvumu, 
nei patogiu išdėstymu. Už vi
dutinę kainą žmogus čia negali 
ir nusisamdyti butą su vaizdu 
j sodą arba su darželiu palan
gėje. Dažnai tenka džiaugtis, 
kad kambaryje yra langai. Dėl 
to kai kurios šeimininkės nu
moja ranka ir sakosi prie esa
mų sąlygų negalinčios padaryti 
butą jaukesnį. Tačiau šį tą vis 
dėlto galima padaryti.

Kambarių jaukumas priklau
so nuo krint. učio į juos šviesos 
kiekio ir nuo to. kada į juos 
patenka sau2 : rytą, vidučiam, 
ar vakare. Nors ir negalimo 
tamsiam kar bary iškirsti !. •■>- 
gą arba pa-ikti savo kambarį 
į pietus, bet. parinkdami savo 
kambariui tinkamą spalva. ga
limi' žymiai ; ".didinti jo jauku
mą.

MOTERIS — FILOSOFŲ 
PIRMININKE

Mūsų gyvenamieji 
riai, kuriuose praleidžian 
džią.ją 
dažnai

—jis neatrodys šaltas ir
'•1-

niū
rūs. Priešingai, nudažius pieti
nį kambarį geltonai, susidary
tų net nemalonus šviesos per
teklius. nes geltona spalva y - 
pač sustiprina saulės spindu
lių efektą.

Vartojant sienoms tapetus 
arba kitu būdu .jas dekoruo
jant ii- marginant, reikia atsi
žvelgti tiek į kambario saulė
tumą. tiek į jo paskirtį. Rytų 
pusės melsvai dažytą kambarį 
galima pagyvinti šviesiais raš
tais. tuo būdu padarant jį jau
ki! ne tik iš ryto, bet ir po pie
tį!. Miegamąjį kambarį tinka 
padekoruoti smulkiais gėlių 
raštais. Valgomajam kambariui 
arba darbo kabinetui tinka so
lidūs išilginių juostų raštai.

ELEGANTIšKIAl SIOS
PASAULIO MOTERYS

javo Paryžiuje — Sorbonnos 
universitete (pas Etienne Gil- 
son) ir Katalikų Institute (pas 
Jacųues Maritain). Kai įstojo 
į filosofijos dėstytojų draugiją, 
tai ilgai buvo vienintelė mote
ris.
Dr. Mary L. Brady, Dr. 
rice Zedler. Dr. Lottie II. Ker. 
dzierski.
Cocnev. 
Rousseau
Salmon. 
pasakiusi

Dabar jų yra jau šešios: 
Beat-
Uer«-

Dr. Mario Theresa
Dr. Mary Caffrey 
ir Dr. Elizabeth G. 
Pastaroji yra karią 

i, kad “protas yra be
lytis, tik moteriškoji lytis yra 
labiau suvaržyta namų ruošos 
ir vaikų auklėjimo.”

EGIPTO MUFTIS PASMER
KĖ NILO DUKTERŲ VEIKLĄ

Amerikos katalikų filosofų 
draugijos 26-tame metiniame 
suvažiavime, įvykusiame C!e* 
velande, pirmą kartą tos drau
gijos pirmininke išrinkta mote
ris — Dr. Elizabeth G. Salmon. 
Ji profesoriauja Fordham uni
versitete Nevv Yorke; dėsto 
metafiziką. Nevv Yorke yra ir 
gimusi. Mokėsi Louvaino uni
versitete Belgijoje ir ten pirmo
ji moteris gavo filosofijos dak
taro laipsnį. Paskui dar studi-

Egipto musulmonų galva, di
dysis Egipto muftis Hassnein 
Mohamed Makhlouf gegužės 2 
d. kalboj pasisakė prieš agita
ciją už moterų balsavimo teis >. 
Didysis muftis priminė, jog se
nieji kalifai neleisdavo mote
rims dalyvauti maldose. į ku
rias šaukdavo minaretų varpai. 
Kreipdamasis į moterų teisiu 
gynėjas jis priekaištavo:

“Argi moteris dabar norėtų 
peržengti jas nuo vyrų skirian
čias ribas ir sėdėti su vyrais 
parlamento rūmuose, dalyvauti 
rinkimuose, propagandoje, mi
tingų komitetuose, lankyli mi- 
nisterius, vykti j konferenci
jas?” Atsaky damas pats į savo 
klausimą, muftis kategoriškai 
pareiškė: “Niekas negali su tuo 
sutikti, ir islamas tam neprita
ria.”

Moterų balsavimo teises pro
pagandą paskutiniu metu Egip
te gyvai veda Nilo Dukterį! or
ganizacija. vadovaujam i Doi ia 
Shafik. Sorbonos universiteto 
auklėtines.

'op < 1; 1 .-A,o '. ■ < :
vz. gelt .m., oranžinė, ; 
noria svirus gyvumo į* 
;ai tuo tarp’ saltosio s' 
—mėlyna, žalia, melsvai 
— veikia raminančiai, be 

tu teikia k::. airiui ir mi 
mo. Dėl to, norint iš 
kambariuose šviesos pro 
ją, patartini į šiaurę ir 
kari’' i rinančiis kam 
dažyti geltona arba roz:n 
va. J rytu išeinantį kamb 
Įima nudažyti mėlyna spalva, 
nes j jį daug šviesos patenka iš 
lyto. Pietų pusės kambarį drą
siai galima dažyti žalia spalva

i' 
d i 
k

j va- 
arius 
spal-

Neseniai paskelbtas sąrašas 
elegantiškiausių pasaulio mote
rį!. Pirmoji vieta šiuo atžvil
giu pripažinta Windzoro her
cogienei. Čia ji pasekė savo vy
rą. kuris ilgą laiką buvo laiko
mas elegantiškiausiai dėvinčiu 
vyru. Antroji vieta teko Co
li imbia radijo siųstuvo direk
toriaus žmonai \V. Paley. Tre
ti-iii Nevv Yorko juvelyro Ar
pais žmonai Louis. Iš eilės ei
na Chrysler automobilių fab
rikanto Foy žmona, Hollyvvoo- 
do žvaigždė Iicne Dūrine, mi- 
i šio .JAV laikraščių magnato 
Hearsto 
Marlene
Arthuro 
princesė

MKS. M. A. THOMAS

Pavyzdingiausia katalikė 
motina

2-jiems metams 
valdyba.

ir per- 
Savo

malti, filmų artistė 
Dietrich ir gen. Mac- 

žmona. Anglijos 
Margarita laimėjo tik

keturioliktą vietą.

Mrs Maceo A. Thomas, neg
rė, gyvenanti Nevv Yorke, de
vynių vaikų motina. NC\VC 
katalikų organizacijos išrinkta 
1951 metų “pavyzdingiausia 
katalike motina." 
taip pat negras, 
popiežiaus buvo 
garbės medaliu 
et Pontifice.”

Gegužės 2 d. Cincinntti pri
baigė 5 dienas trukęs Moterų 
Balsuotojų Lygos suvažiavi
mas. Jame buvo nustatyta są
jungos veiklos programa sekarr 
t iems
rinkta Lygos 
ateities veiklą Mot. Bais. Lyga 
nutarė bazuoti: 1) pastangomis 
prisidėti prie pasaulio saugu
mo, ypatingai remiant tarptau
tinę ekonominę pažangą ir 
Jungtines Tautas ir 2) pastan
gomis prisidėti prie federaiinių 
išlaidi! sumažinimo. veikiant 
kongreso biudžeto sudarymo 
procedūrą.

Lygos pirmininke bu-o per
rinkta Mrs John G. Lee iš Far- 
mington. Conn. Naujos valdy
bos narės buvo išrinktos .Mrs. 
Robert F. Lconard iš VVashlng- 
ton (viceprezidente) Mrs. Mal
do Stephens iš Oklahoma (ant
roji viceprezidentė). Mrs. Wai- 
ter Neale iš Nevv Yorko (sekre
torė). Mrs. F. \V. Hopkins iš 
Nevv .Tersye (iždininkė).

Traktorius prieš poligamija

Jos vyras 
1950 metais, 
apdovanotas 

“Pro Ecclesia

ties vadas pareiškė, jog trakto
rius buvo viena is poligamijos 
išnykimo piežasčių. “Vyruti, 
tarė iis. su šia mašina gali at
likti daugiau d.arbo, negu su 10 
žmonų.”
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA,. PA.

CLEVELAND, OHIO

• Lietuvos konsulas dr: P. 
Daužvardis ir ponia, geg 1 d. 
buvo Filipinų konsulo pakvies
ti į priėmimą Filipinų ambasa
doriui Amerikai ir nuolatiniam 
atstovu Jungtinėse tautos Car- 
los Romui pagerbti.

• I^eonardas P. Pulsis bus 
įšventintas kunigu gegužės 18 
d. Jo vienas brolis yra kunigas 
—vienuolis, o sesuo šv. Kazi
miero kongregacijos narė.

• Chicagoje balandžio ?6 d. 
susituokė inž. Modestas Kcva- 
laitis ir Vita Sruogaitė. žinomų 
gydytojos O. Sruogienės ir dr. 
K. Sruogos duktė. Vestuvių 
vaišės praėjo labai lietuviškoje 
nuotaikoje.

• Juozas Ažukas, JAV ka
riuomenės kapralas. Korėjos 
fronte tarnaująs inžinerijos da
lyje su specialia žvalgybos pas
kirtimi. po vienuolikos mėnesių 
įtemptos tarnybos, gavo atosto
gų ir atvyko į Chicagą. Jo tėvas 
yra Bridgeporto žinomas biz
nierius ir pagarsėjęs medžioto
jas.

• Dr. Z. Danilevičius paau
kavo Vaikų Teatrui 50 dole
rių.

• Kazys Gaudrimas, Kaune 
Valstybės Dramos Teatro ak
torius. gyvenąs Chicagoje ir 
nuolatos lietuviškuose parengi
muose talkininkaująs savo gra
žiu skaitymu ar deklamavimu, 
neseniai pasveikęs po sunkios 
skilvio ligos, dabar pakartoti
nai apsirgo ir paguldytas ligo
ninėn.

Dainavos ansamblis gegužės 
17 d. (šeštadienį) ne tik dai
nuos. ne tik šoks, ne tik gros, 
bet ir vaidins. Veikale "Nemu
nas žydi’“ viskas sujungta į 
vieną pynę — ir daina, ir mu
zika. ir šokis, ir lietuviškas žo
dis. Scenoje matysime i»‘ lie
tuviškos gamtos vaizdus —Ne
munėlio krantus. Tad ateikime 
praeities prisiminti, lietuviško 
gyvenimo grožiu pagyventi!

Bilietai gaunami: Spaudos 
Kioske sekmadieniais šv. Jur
gio parapijos salėje 10-1 vai.. 
Dirvoje. P. P. Muliolio įstaigoje 
ir pas platintojus. Galima 
skambinti ir tlefonais — UT 
1-6475 ir HE 1-8423.

Vakaras įvyksta WHK radi
jo stoties salėje 5000 Euclid 
Avė. (netoli 55 gatvės). Pra
džia 7:30 vai.

Moksleivių ateitininkų Moti
nos Dienos minėjimas rengia
mas gegužės 11 d. (sekmadie
nį) 1:30 vai. lietuvių salėje. 
Programoje pranešimas ir me
ninė dalis. Maloniai kviečiama 
atsilankyti ir visa lietuviškoji 
vsuomenė.

Moksleiviai ateitininkai gegu
žės 11 d. (sekmadieni) 1:30 v. 
lietuvių salėje rengia linksmą 
šokių vakarą su bufetu ir ki
tais margumynais. Gros R. Gy
lio kapela. įėjimas tik 75 cen
tai.

Komp. Vytauto Jančio nau-
išpildys 
choras, 
kartos 
baigęs

ją kūrinį .‘Pasakėlė” 
savo koncerte vyrų 
Jančys yra jaunosios 
muzikas, koservatoriją 
Stuttgarte.

• Vyt. Marijošius gegužės 20 
d. diriguos Hartfordo Bulheley 
High School auditorijoj simfo
niniam koncertui. Programoje 
Jvuūnuoja Mozarto kūriniai.

• -Juozo švaisto - Balčiūno 
naujoji pasakų knyga pavadin
ta ‘‘Aukso kirvis”. Iliustravo 
dail. Vyt. Ignatavičius-Ignas. 
Knyga jau spausdinama.

• Prof. Pr. Skardžius baigia 
rašyti studiją apie lietuviškus 
asmens vardus.

• Vytautas Povilaitis, lietu
vis, JAV kariuomenės seržan
tas. apdovanotas medaliu už 
pavyzdingą elgesį, gabumą ir 
ištikimybę.

Aušros Vartų Moterų Drau
gija gegužės 11 d. 5 vai. šv. 
Jurgio parap. salėje rengia Mo
tinos Dienos minėjimą. Bus 
vaidinama "Pasiaukojimas Tė
vynei"’. Nuo 7 vai. šokiai.

Lietuviu Bendruomenėss lai
kinasis organizacinis komitetas 
baigia svarstyti apylinkės su
organizavimo projektą. Pagal 
jį vyriausiu apylinkės organu 
numatomas atstovų susirinki
mas. Šiuos atstovus rinks orga- 
niazcijos savo susirinkimuose, 
bet taip pat tam tikra tvarka 
juos galės rinkti ir jokioms or
ganizacijoms nepriklausą lietu
viai. Vykdomieji organai bus 
apylinkės valdyba, kontrolės 
komisija ir garbės teismas. 
Juos išrinks atstovų susirinki
mas. Siekiama, kad Bendruo
menė apimtų ko plačiausias lie
tuvių mases ir kad joje savo 
balsą turėtų visi lietuviai —tiek 
senieji, tiek naujai atvykusio • 
ji

Diepholzo gimnazijai auko
jo: po $10 — kun. dr. V. Cuku- 
ras. K. Karalius. V. Kasakai- 
tis. VI. Šniolis. K. Valiukas; po 
$5 — G. Gaidžiūnas, K. S. Kar
pius. kiti — po mažiau. Arti-

miausiu laiku šios gimnazijos 
rėmimo komitetas (dr. A. Nas
vytis, S. Laniauskas ir A. Juod
valkienė) mokslo metų pradžiai 
žada nusiųsti $200.

Tačiau komitetas su skaus
mu primena, kad atsiranda ne
maža ir tokių, kurie šio reikalo 
svarbumo nesupranta 
neaukoja.

Amerikos Lietuvių 1 
Klubas gegužės 4 d. 
salėje surengė mitingą, 
pagrindiniu kalbėtoju buvo se
natorius R. Taftas (be jo. dar 
kalbėjo kongreso atstovė ponia 
P. Bolton. J. B. Mullanev ir 
Julius Smetona). Programą 
pravedė P. J. Žiurys. Iš mitingo 
paaiškėjo, kad šio klubo pag
rindinis uždavinys palaikyti ir 
populiarinti vieną vienintelę 
Tafto kandidatūrą į JAV pre
zidentus.

Mitinge keturias dainas pa
dainavo Čiurlionio vyrų choras, 
diriguojamas muz. Alf. Mikuls
kio. Žmonių prisirinko artipil
nė salė. Pripažindami reikalą 
parodyti lietuvių jėgą ir orga
nizuotumą įtakingiems Ameri
kos žmonėms, turėtume pagei
dauti. kad panašiais atvejais jų 
susirinktų ir daugiau.

Kan. F. Kapočius, buv. apaš
tališkasis delegatas Vokietijos 
ir Austrijos lietuviams tremti
niams. lankydamasis Clevelan
de. kartu apalnkė ir savo se
nus gerus pažįstamus. Gegužės 
4 d. nauj. parapijos bažnyčioj 
per lietuvišką sumą jis pasakė 
pamokslą.

S. Laniauskas su šeima ge
gužės 3 d. išvyko į Kanadą į 
savo brolio sūnaus Vaclovo ves
tuves. šiai naujai lietuviškai 
ateitininkiškai šeimai linkime 
daug laimės ir saulėto gyve
nimo.

K. štaupas, žinomas senosios 
emigracijos lietuvių veikėjas, 
po ilgesnės pertraukos (jis bu
vo išvykęs į Floridą) vėl pasi
rodė Clevelando lietuvių vieša
jame gyvenime.

Skulptorius V. Raulinaitis, 
Čiurlionio ansamblio dalyvis, su 
dviem savo kurinais dalyvavo 
apžvalginėje Clevelando daili
ninkų parodoje, kuri buvo ati
daryta nuo bal. 30 iki gegužės 
8 d.

Čiuriionietis A. Liutkus ge
gužės 3 d. šv. Jurgio bažnyčioj 
susituokė su Amerikos lietuvai
te vyle M. Samsohaite. Abu 
.juodu labai gyvai reiškiasi lie
tuvių kultūriniame gyvenime, 
tad gerai pažįstami ir lietuvių 
visuomenei. Naujam jų gyveni
mui linkime daug laimės ir 
džiaugsmo. A. V.

ir nieko

Politinis 
lietuvių 

, kurio

Gražiai atstovavo lietuvius
Balandžio 29 d. Academy of 

Music buvo ypatinga programa 
“Singing City”. kurioj ir lietu
vių choras vedamas L. Kauli
nio ir šokėjai atliko savo lietu- 
viką indėlį į bendrą visų tau
tybių ir rasių programą. Lietu
viai savo šokiais ir dainomis 
visus sužavėjo. Visi sveikino ir 
džiaugėsi mūsiškių menišku 
pasirodymu.

Pennsylvanijos Universiteto 
metinėj programoj — šiemet 
Academy of Music, gegužės 9 
d., lietuviai šokėjai dalyvavo 
su savo lietuviška programa. 
Choreon Cultural Olympics bus 
8:15 vakare. Tai yra reta pro
ga patekti į tokią programą.

Nauja vyčių sekretorė
Ilgametė vyčių sekertorė E. 

Šaulytė laikinai turi pasitrauk
ti iš pareigų. Vyčiai savo susi
rinkime gegužės 2 d. atsisveiki
no buvusią sekretorę ir 
jos pavaduotoja išrinkta 
Teresė Mažeikaitė, kuri yra 
uoli vytė ir gera darbinnikė.

Kalbės J. Valaitis
Balfo atstovas J. Valaitis 

kalbės svarbiais draugijos rei
kalais. -Susirinkimas kviečia 
mas gegužės 10 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. šv. Andriejaus pa
rap. salėje, 19 Wallace St. Su
sirinkimo metu bus išrinkta 
nauja Valdyba Philadelphijos 
Balfo darbams vykdyti. Kvie
čiami visi dalyviai, kam tik rū
pi lietuviškos pašalpos reika
las.

Sekmadienį, gegužės 11 d. 
Lietuvos Dukterų Pikniko me
tu J. Valaitis kalbės tuo pačiu 
reikalu.

Tremtinių piknikas
Labdarybės tikslais Tremti

nių Draugija rengia didelį pik
niką gegužės 18 d.. Mikolaičio 
Sode. Bus visokių pramogų.

Lietuviai laimėjo
Lietuvių Sporto klubas “Vy

tis” žaidė stalo teniso rungty
nes Stalo Teniso Sąjungos sa
lėje, gegužės 3 d. Rungtynės 
buvo su latvių komanda. Žaidė 
K. Kazlauskas (3 tšk.), V. Ba- 
kuckas (1) ir V. Karalius (1). 
Lietuviai nugalėjo labai stiprią 
■latvių komandą, todėl ir mūsų 
sportininkams tenka didelė gar
bė.

ti stovyklą. Norintieji leisti sa
vo vaikus, prašomi tuoj užsira
šyti pas E. Raugienę, 517 
Greenuvh St., Philadelphia 17, 
Pa.

Žvejai Philalrlphijoje
Gegužės 4 d. vietos Lietuvių 

Tremtinių Bendruomenės Ko
miteto rūpesčiu šv. Kazimiero 
pan salėje buvo sušauktas su
sirinkimas, kuriame kalbėjo 
trys neseniai iš Lietuvos pabė
gę žvejai.

Laivo kap. Lionginas Kub- 
lickas, Edmundas Paulauskas 
ir Juozas Grišmanauskas gau
siai susirinkusiems philadel- 
phiečiams papasakojo apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje ir 
apie jų pabėgimą. Vėliau kiek
vienas žvejų atskirai atsakinėju 
į paskirus paklausimus. Su
rinkta nemažai aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Po to daugelis susirinkime 
dalyvavusiųjų įsigijo tik ką iš 
spaudos išėjusią Juooz Griš- 
manausko knygą “Tolimieji 
Kvadratai”, kurią leidėjas Juo
zas Kapočius pats asmeniškai 
buvo atvežęs iš Nevv Yorko. 
Šioje knygoje skaitytojai rado 
plačiai aprašytą dabartirii Lie
tuvos gyvenimą, kurio žvejai 
per valandą kitą susirinkime vis 
tiek negali smulkiai išpasakoti. 
Taipgi knygoje plačiai aprašy
ta ir pati jų kelionė į laisvę— 
pabėgimas iš Klaipėdos į Šve
diją. Knyga turi 192 psl. ir pa
trauklų dail. V. K. Jonyno vir
šelį.

Dramatiškas momentas. kai gelbėtojas Kari tilimar traukia 
iš kanalizacijos vamzdžio ten keturias valandas išbuvusį pilieti.
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 +4-' Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES t

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. J

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: ♦
KNIGHTS OF LITHUANIA W L O A J

BRADDOCK, PA. J

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

■I. P GINK 18. Direktorius

•F.*T 4 DIENIAIS ! VAK popiet

GYVUOJA PER 15 METI’
<)r<> hantronis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

Jokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293 

4D. JEZAVITAS 
Muziko* Mr.

Įvairūs visuomenes pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos, liūtini pranešimai)

BROOKLYN 11. N. V.
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Nauja šeima
Gegužės 3 d. Anastazija 

Grobliauskaitė susituokė su 
Juozu Utkum. Iškilmingos su
tuoktuvės buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje. Vaišės įvyko lietu
vių klube. Jaunoji lietuviška 
katalikiška šeima susilaukė 
daug sveikinimų ir linkėjimų. 
Vyčiai nuoširdžiai pasvekino 
savo veikėją ir ilgametę valdy
bos narę.

Rengia vaikučių stovyklą
Lietuvių vaikams vasaros 

poilsiui yra numatoma suruoš-

B A Y O N N E, N. J
Lankėsi vyskupas

— Sekmadienį, gegužės 4 d.. 
vai. p.p., J. E. Nevvarko vys-

Mc-

Ba-

2
kūpąs pagalbininkas J. 
Nulty, vyskupijos kurijos pa
reigūnų lydimas, lankėsi
yonnės šv. Mykolo lietuvių pa
rapijoj. Ta proga Jo Ekscelenci
ja 48 asmenims suteikė sutvir
tinimo sakramentą. Iškilmėse 
dalyvavo gražus būrys lietuvių 
ir kaimyninių svetimtaučių pa
rapijų kunigų.

— Motinos Dieną, gegužės 
11. sekmadienį, parapijos kata
likai veteranai ir sodalietės 
moterys per 9 vai. mišias eis 
bendrai prie šv. komunijos. Po 
pamaldų parap. salėje bus ben
dri pusryčiai, kurių metu mo
tinoms pagerbti bus išpildyta 
programa.

— Penktadienį, gegužės 16 d. 
7.30 vai. vak.. parapijos salė
je bus rodoma filmą apie šv. 
M. Marijos apsireiškimus Gua- 
dalupėje. Meksikoje. Mergaitės 
sodalietės kviečia visus parapi
jiečius ir artimuosius kaimynus 
atsilankyti.

50

so-

Bilietai — suaugusiems 
centų, vaikams 25 centai.

— Moterys ir mergaitės 
dalietės bei jaunieji sodai iečiai
gegužės 18 d. važiuoja autobu
su j New Yorko-New Jersey 
apskrities lietuvių soda liečiu 
suvažiavimą, kuris įvyks Ap
reiškimo parap. salėje, Brook- 
lyne.

Šv. Mykolo lietuvių parapijos 
40 vai. atlaidai bus gegužės 25.- 
26 ir 27 d.d.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas Bavonnėje atšventė sa
vo 30 metų veikimo sukaktį. 
Sveikiname. V. K.

EL1ZABETH. N. I.
Lietuvai Gelbėti Komitete 

rūpesčiu gegužės 10 d. 7 vai. 
vakare, lietuvių parapijos sve
tainėje, trys žvejai pabėgę iš už 
geležinės uždangos, lydimi bu
vusio Vliko atstovo Skorups- 
kio, atvyksta į Elizabethą ir čia 
vietos lietuvių visuomenei pa
darys pranešimų bei atsakinės 
j atskirus paklausimus.

Paterson, N. J.
— Sunkiai serga tremtinė 

našlė Julija Majauskienė. Jai 
padaryta antra operacija. 
Tremtiniai jai pagelbėti renka 
aukas. Paramos reikalą iškėlė 
ir Balfo pirm. J. Sprainaitis 
susirinkime jautriai pareikšda
mas: “Mes jus atsikvietėme į 
Ameriką, mes rūpinsimės jumis 
ir čia, patekus į nelaimę.”

— Velykų švenčių proga pa
rapijiečiai parapijos reikalams 
suaukojo 1445 dol. 85 et. Tai 
didžiausia suma šios nedidelės 
parapijos istorijoje. Daugiausia 
aukojo Skubų šeima — 50 dol. 
Parapija šiemet minės 40 metų 
sukaktuves.

— Birželio 1 d. Lindbergh 
parke. N. Haledon, N. J., Pa
tersono šv. Kazimiero Draugi
ja rengia metinę gegužinę-pik- 
niką. Laukiama daug svečių ir 
iš gretimų apylinkių.

— Pro Stalino grotas laimin
gai pralindę trys lietuviai žvejai 
atvyksta ir į Patersoną. Birže
lio 7 d. čia jie papasakos apie 
Raudonojo “rojaus” gyvenimą. 
Pranešimų vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau. Kalbama, 
kad pranešimų pasiklausyti at
eis ir Patersone gyvenąs Bim
bos brolis, nes jis pagaliau no
rįs išsiaiškinti, kodėl iš to ro
jaus pabėgo ne tik šimtai tūk
stančių tremtinių, bet net “a- 
paštalo” Sniečkaus motina, 
broliai, sesuo, gminės. tarybi
nės poetės Salomėjos Neries 
motina bei giminės, tarybinio 
“seimo” atstovai bei ministe- 
riai, o taip pat, kodėl nuo to 
rojaus taip spardosi Andriulis 
ir kiti komunistiški vadeivos.

Jurg. Ežer.

REKOLEKCIJOS TREM
TINĖMS

Uždaros moterų rekolekcijos, 
ypač tremtinėms, įvyks gegu
žės 30, 31 ir birželio 1 d. d. 
Kviečiamos visos moterys, ku
rios gali savo pareigąs trumpai 
palikti, pasinaudoti dvasinio 
susitelkimo dienomis. Rekolek
cijas ves kun. prof. St. Yla. Re
kolekcijos prasideda penktadie
nį, 8:00 vai. vakare, ir baigiasi 
sekmadienį, 4:00 vai. po pie
tų. Atlyginimas yž visą reko
lekcijų laiką $7.00. įsiregis
truoti prašoma kiek galima 
greičiau arba telefonu Putnam 
8 5828, arba šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, RFD. 2, 
Putnam, Conn. (9,16,20)

Worcester, Mass.
Nepaprastas koncertas

Gegužės 10 d. 5.30 po pietų 
Lietuvių Piliečių Klubo svetai
nėje bus koncertas ir balius. 
Koncertą išpildo pirmą kartą iš 
Kanados atvykę svečiai meni
ninkai: Lietuvos operos solistė 
Elzbieta Kardelienė ir pianis
tas Kazimieras Smilgevičius.

E. Kardelienė apie 10 metų 
Lietuvos operoje buvo vienin
telis kolaratūrinis sopranas. 
Daug koncertavo Lietuvoje ir 
užsieniuose. K. Smilgevičius y- 
ra įžymus pianistas, baigęs 
Kauno konservatoriją ir spe
cializavęsis pas geriausius Pa
ryžiaus profesorius.

Jie abu šeštadienį, gegužės 
10 d. duos įdomų, gerai pa
ruoštą koncertą, kurio tautie
čiams verta pasiklausyti.

ššpL

Newark, N. J.
Motinos Dienos minėjimas
ruošiamas gegužės 11 d. 10.- 

30 vai. iškilmingos mišios už 
mirusias ir gyvas motinas šv: 
Trejybės parap. bažnyčioje. 
Pamaldų metu solo gieda Tere
sė Prvžgintienė. 12 vai. paskai
ta ir meninė dalis parapijos sa
lėje., Meninę dalį atliks solistė 
T. Pryžgintienė. Jai akompa
nuos ir solo partijas pianu at
liks Julija Rakauskaitė. Eilė
raščius sakys D. Mėlynvtė ir R. 
Graudušytė. Rengėjai kviečia į 
Motinos Dienos minėjimą visus 
Nevvarko ir apylinkės lietuvius, 
įėjimas nemokamas.

Tremtinių Valdyba

Norwood, Mass.
Laukia svečių iš Lietuvos
Norvvoodo ALT Skyrius pa

darė pastangų, kad neseniai iš 
Lietuvos per geležinę uždangą 
prasiveržę trys žvejai aplanky
tų Norovvoodo lietuvių koloniją 
ir padarytų pranešimą. Jų su
tikimas jau gautas. Svečiai, 
ALT C. Valdybos atstovo J. 
Skorubskio lydimi. į Norvvoodą 
atvyks gegužės 16 d. ir 6:30 v. 
vak. Lietuvių Klubo salėje pa
darys pranešimą apie Lietuvo
je esamą padėtį. Yra žinoma iš 
kitų lietuvių kolonijų, kad jų 
pranešimai, kaip paskutiniųjų 
gyvų liudininkų ištrūkusių iš 
mirties nagų, yra labai įdomūs, 
išsamūs visais mums rūpimais 
klausimais apie Lietuvą. ALT 
C. Valdybos atstovas ir buvęs 
Vliko narys J. Skorubskis 
trumpai papasakos, kaip vyks
ta Lietuvos vadavimo kova.

Nepralelskime gražios ir re
tos progos pamatyti šiuos tris 
drąsuolius ir išgirsti jų gyvo 
žodžio apie mūsų Tėvynės var
gus komunistų “rojuje” ir par
tizanų kovas prieš pavergėjus.

Norvvoodo ALT skyrius mi
nimus svečius ruošiasi gražiai 
priimti ir jų pagerbimui po visų 
kalbų ir paklausimų rengia 
bendrą vakarienę. Vakarienei 
pakvietimus galima gauti pas 
Lunch Dundulį ir Pr. Rama
nauską. Rep.

ATSIŠAUKIMAS Į PITTS- 
Bl'RGHO LIETUVIUS

Pittsburgho lietuviai!
Didelėmis pastangomis 

mums pasisekė gauti leidimą iš 
Pittsburgho miesto valdybos 
gegužės mėn. (May) 31 dieną, 
šeštadienį, rinkti Pittsburgho 
miesto gatvėse aukas Balfo rei
kalams.

Mums visiems yra žinoma, 
kad dar daug mūsų brolių lie
tuvių sunkiai vargsta tremty - 
je, negalėdami išemigruoti; 
daug ten yra senelių ir ligonių, 
daug vargstančių mažų vaiku
čių.

Iš viso, mes lietuviai, visada 
turėsime daug savo tautiečių, 
kurie vienaip ar kitaip bus rei- 
kailngi materialinės pagalbos.

Dėl to Pittsburgho Balfo sky
rius, norėdamas prisidėti prie 
pagalbos teikimo vargstan
tiems tautiečiams, ir išrūpino 
leidimą rinkti aukas Pittsbur
gho gatvėse (tag dav) gegužės 
31 dieną.

Bet aukos iš geraširdžių 
pittsburghiečių pačios nesueis į 
aukų dėžutes: reikia auku rin
kėjų, labai reikia ir daug jn 
reikia!

Todėl ir kreipiamės į Pitts
burgho lietuvius: į moteris ir 
vyrus, į jaunus ir vyresnius.— 
ateikite talkon tą dieną iš ry
to ir sutikite būti aukų rinkė
jais!

Aukų rinkimas Pittsburgho 
gatvėse gegužės 31 d., be eko
nominės naudos, nemaža prisi
dės ir prie Lietuvos bei lietuvių 
vardo garsinimo Pittsburghe.

Kur tą dieną aukų rinkėjams 
susirinkti, bus tuojau paskelbta 
lietuviškoje -spaudoje ir per 
Pittsburgho lietuvių radijus.

Pittsburghiečiai, laukiame 
jūsų talkos!

1

Pittsburgho Balfo skyriaus 
valdyba

RADIO VALANDOS
SEStadienuis
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3 ATSIŠAUKIMAS

LMKTtViAf AB BUTANAI?

Sį sekmadieni (V. 11 d.) lygiai 3 
vai. p.p. Eintracht Ovai įvyks di
džiausia futbolo kova. Kova, kuri 
pareikalaus iš futbolininku didžiau
sio susikaupimo, nepaprastos energi
jos ir sugebėjimo; kova, kari turės 
išspręsti lietuviai ar ispanui pasipuoš 
JAV Mėgėjų Taurės (rytinių valsty
bių meisterio titulu; kava, kuri pri
vers kiekvieną žiūrovą prisiminti di
džiausias futbolo dvikoves Lietuvoje. 
Ar atsiras bent vienas lietuvis-ė be 
amžiaus skirtumo, "prisiekęs’' futbo
lo žiūrovas ar lik atsi ūkinis šio žai
dimo mėgėjas, kuris nepergyventų 
kartu su mūsų lietuviais futbolinin
kais to didžiausio šj sezoną sportinio 
įvykio? Pademonstruokime ir mes, 
lietuviai, savo meilę netik savo spor
tininkams, bet parodykime taip pat, 
kad didelius įvykius mes mokame 
vieningai ir gausiai atžymėti. Visai 
neperdedant reikia pasakyti, kad to
kiose rungtynėse 50 Cį pasisekimo 
priklauso tik nuo moralinės žiūro
vų paramos.

Lietuvių Sporto Klubo futbolinin
kų priešininku bus senas Massachu- 
setts futbolo klubas, buvęs JAV NAC 
(taurės) meisteris ir dabartinis Nevv 
Jersey, Baltimore, Philadelphia ir 
Fall River meisteris JAV Mėgėjų 
Taurės žaidynėse, Lusitanos iš 
Ludlovv.

LSK vienuolikė, laimėjusi prieš 
Corc Celtics <12:1), GAAC <4:2>, 
Vasco de Gama (Čonn.i (7:0> ir 
Ukrainian Americans (2:0> ir tuo 
pačiu išsikovojusi Nevv Yorko valsti
jos NAC <taurės> meisterio titulą, 
pateko i JAV rytinių valstijų fina
lu

LSK treneris K. Brazauskas iš
leis lietuvių vienuolikę tokios sudė
ties: Vaitkevičius, Modzeliauskas,
Janėevskis; Jėgers. Saldaitis. Stepo
navičius: Sabaliauskas. Kalašinskas. 
Adomavičius. Jokūbailis. Gražys. At
sargoje: Bagdonas. Skobeika. Simo- 
navičius CH, Simonavičius J.. Kly- 
gis Vyt.. Bagdžiūnas A.

Kadangi ne vien mums lietuviams 
yra svarbu, kad LSK šį susitikimą 
laimėtų, bet ir visai DAFB Sąjungai 
rūpi, kad vienintelis jos atstovas— 
LSK iškovotų JAV (rytų) NAC 
<taurę*, todėl tikimasi, kad svetim
taučių žiūrovų bus gausūs būriai.

Ar lietuviai laimės? I^engviausia 
į šį klausima, žinoma, būtų atsakyti 
po rungtynių, tačiau jau ir prieš 
susitikima būtų pravartu pastebėti, 
kad. jei LSK vienuolikė šaudys į 
vartus iš 16 m ribos, per daug nesi- 
vadžios kamuolio, tai tikrai laimės. 
Patiems save girti būtų nepatogu, 
todėl išklausykime ką DAFB sporto 
ekspertas W. Herkert apie lietuvius 
rašo: ’Here the Lithuanian S. C., 
which is easily running away tvith 
the championship of their div’sion. 
have the best of chances to ste? into 
the shoes vacated by the German- 
Hungarians" <DAFB specialus leidi
nys anglų kalba. 82 psl.). Čia tenka 
pastebėti, kad German-Hungarians 
yra dabartinis JAV NAC (taurės) 
meisteris. Tačiau geriausia atsaky
mą į š klausimą kiekvienas gaus 
atvykęs sekmadieni (V. 11 d.) 3 v. 
p.p. į Eintracht Ovai. Stadiono adre
sas: 37th Street ir 20th Avė. Astoria, 
L. I. Požeminiu traukiniu (GG> vyk
ti iki Steinvvay Avė. stoties ar 
Queens Plaza ir sėsti i Steinvvay au
tobusą Astoria kryptimi, kuris 
veš iki pat aikštes vartų.

pri-

SPORTAS PASAULYJE

futbolo pirmenybėse antrą vietą už
ėmė Tottenham Hotspurs. Amerikos 
futbolo rinktinė padarė išvyką i Eu
ropa. Pirmasis jos priešininkas buvo 
Škotijos rinktinė, kuri amerikiečius 
lengvai įveikė, 6:0. Rungtynes, įvy
kusias Gtegow stadione, stebėjo 
virš 107,000 žiūrovų. Tris dienas vė
liau amerikiečiai žaidė prieš Airijos 
rinktinę ir ši kartą jie turėjo vėl 
nusileisti šeimininkams! Airija rung
tynes laimėjo po sunkios kovos. Jų 
prifteninku buvo DAFB (German- 
American) rinktinė, kuri tikrai gerai 
sukovojo ir rungtynes pralaimėjo 
rezultatu 3:4. Vokietijos rinktinė 
laimėjo tarpvalstybines futbolo 
rungtynes prieš Airijos rinktinę re
zultatu 3:4. Rungtynes, kurios įvyko 
Koelne, stebėjo 75,000 žiūrovų.

Rapid Wien viešėjo Prancūzijoje ir 
laimėjo futbolo rungtynes prieš 
Prancūzijos B rinktinę rezultatu 3:2.

I Vokietijos futbolo pirmenybių 
finalinį turnyrą kvahfikavosi šios 
komandos: I grupė Bambu rger S V 
1. FC Saarbruecken, VfB Suttgart, 
Schalke 04; II grupėje 1. FC Nuern- 
berg, VfL Osnabrueck, Rotweiss Es- 
sen

Augsburgo (Hochfeldo ir 
Haunstetteno) stovyklose gy
venusiems lietuviams!

Šiose stovyklose buvimui 
prisiminti, palikome Hochfeldo 
ir Haunstetteno bažnyčių sie
nose marmuro lentas, kurios 
šimtmečiais bylos mūsų ten gy
ventas sunkaus vargo, tremties 
dienas.

ir Teimis Borussia.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

P. V.

Cohen, o

Chicagos 
nežiūrint, 

su Cohen. 
kad liktų pirmas.

seka uk-

lietuviai 
nuo tų

New Yorke ir apylink

Ten stovi mūsų paliktas gra
žus lietuviškas ąžuolo kryžius, 
kuris yra reikalingas nuolati-} 
nes globos ir priežiūros. Tuo 
reikalu buvo kreiptasi j ten gy
venantį kunigaikšti Fuggerį, 
kurio buvo prašoma globoti 
mūsų ten paliktąjį lietuviškąjį 
monumentą. Gautas jo atsaky
mas ir pažadas, kad jis šiuo 
paminklu rūpinsis. Supranta
ma, kad mums, Augsburge gy
venusiems, lieka pareiga už šio 
kryžiaus priežiūrai 
išlaidas padengti.

Praeitais metais, 
būrelis lietuvių
Augsburge Š. P. M. Gimimo 
parapijos salėje, nutarė pas
kelbti atsišaukimą į visus gy
venusius Augsburge lietuvius, 
prašant šj reikalą paremti pi-j 
rugine auka. Surinkti pinigai 
bus pasiųsti šio kryžiaus globė
jui.

Aukas šiam reikalui prašome 
siųsti susirinkimo įgaliotie
siems, inž. J. Mulokui, 3334 W. 
66th Place, Chicago 29. III. ar
ba Rev. V. Zakarauskui 6812 
S. Washtenaw Avė., Chicago 
29, III.

padarytas

susirinkęs 
gyvenusių

PAIEŠKOMI ASMENYS

— Hill GaH, kuriuo jojo G. E. Ar- 
caro. laimėjo žymiąsias Kentucky 
Derby arklių lenktynes. Šių lenkty
nių. kurios Amerikoje arklių lenk
tynių sporte laikomos svarbiausio
mis, laimėjimu arklys Hill Gail savo 
šeimininkui uždirbo arti $100.000.

— Amerikietis Paul CaHtns laimė
jo Kanados marathono bėgimą, šią 
distanciją nubėgę per 2:44:02.2 vai.

—H teniso pasaulio: jau prasidė
jo varžybos dėl Davis taurės. Štai 
keletas rezultatų: Egiptas nugalėjo 
Luksenburgą 5:00. Šveicarija nuga
lėjo Turkija 4:1. austrai turėjo nu
sileisti Chilės atstovams 1:4, Italija 
laimėjo prieš Argentiną 4:1. Ameri
kietis Seixas nugalėjo savo kolega 
Talbert per 5 setus ir tuo laimėjo 
Bcrmudos teniso pirmenybes. Didžio- 
sios Britanijos teniso (hard-courf> 
pirmenybėse pirma vieta netikėtai 
laimėjo Drobny, čekoslovakas. šiuo 
metu gyvenąs Egipte, finale nugalė
jo žymųjį australą Frank Sedgman 
|>er 4 setus. Moterų grupėje pirma 
vieta atiteko Doris Hart. kuri nuga
lėjo savo kolegę Shirley Fry per 2 
setus.

— Iš futbolo pasaulio: Finalinės 
rungtynės dėl Į>okalo užbaigė Angli
jos futbolo sezoną. Bokalą laimėjo 
Nevvcastle United. finale nugalėjęs 
Arsenai 1:0. Tai pirmą karta Ang
lijos futbolo istorijoje, kad tai pečiai 
komandai pavyko }*okalą išsikovoti 
2 metus iš eilės. Rungtynes, kurios j- 
vyko Wembley stadione, stebėjo virš 
100.000 žiūrovų, jų tarpe ir ministe
ris pirmininkas W. Churebill. kuris 
laimėtojams įteikė pokalą. Anglijos

Chicagos pirmenybės visai prie pa
baigos. P. Tautvaiša laimėjo nu
trauktą partiją su latviu Rudeliu, o 
ukrainiečių meisteris Turiansky pra
rado pustaški. baigdamas lygiom sa
vo partiją su Cohen. Turiansky vy
rauja pirmenybėse, turėdamas pusę 
taško daugiau, negu mūsų meisteris 
Tautvaiša. Abiem liko po vieną par
tiją: Tautvaiša susitiks su 
Turiansky su Dahlstrom.

Tautvaišai antra vieta 
pirmenybėse garantuota, 
kaip baigtųsi jo partija 
bet Turiansky.
turi būtinai laimėti prieš Dahlstrom.

Pirmenybių padėtis tokia: Turian
sky 8-2. Tautvaiša 7l/,-2iį. Angelo 
Sandrin 61/,-41^ (užbaigei, Cohen 
6-4. Dahlstrom 5-5, Ncdved, David- 
son po 41/, -514.

('hicM»<» lietuviai pirmnnja ko
mandinėse pirmenybėse be pralai
mėjimo. turėdami laimėtų rungtynių 
santyki 5-0. Jiems įkandin 
rainiečių Lion su 41/,—f/,.

Sekančiose rungtynėse 
susitinka su ukrainiečiais,
rungtynių pareis kas bus Chicagos 
nugalėtojas: lietuviai ar ukrainie
čiai. Pirmoje lentoje Tautvaiša susi
tinka su Turiansky, tai bus abiejų 
šulų dvikova, kuri greičiausia ir 
lems pačių rungtynių laimėjimą.

Dnr vienos Chicagos miesto pirme
nybės, ruošiamos Chicago City Chess 
League. įvyks nuo gegužės 4 iki bir
želio 8: 6 ratai, šveicarų sistema. Iš 
lietuvių žada dalyvauti: Zujus. Kar- 
puška. Jakštas ir Kalvaitis.

Stasys Bačkaitis, dalyvavęs žino
moj Schvv. Gmuend lietuvių šachma
tų komandoj. Vokietijoj. lanko Po- 
lytechnic Institute, Troy. N. Y.

F. Taatvriša įveikė P. L. Grome- 
lilt, N. C., Golden Knights turnyre, 
laimėdamas pirmąjį tašką baigmi
niam rate. Tautvaiša laimėjo per 19 
ėjimų. |>aaukojęs valdovę už žirgą.

The Chess Correspondent balan
džio nr. paskelbė 1950 Grand Natio
nal turnyro pirmo rato laimėtojus. 
Jų tarpe paminėtas ir K. Merkis, 
South Boston. Mass.: 71^-11/,.

Iš 1951 Grand National Turnyro 
suminėti Merkio laimėjimai prieš 
Doelling ir Allnred.

Tam pat numery telpa R. Arlaus
ko partija su L. Stcincr lošta 1951 
m. Australijos pirmenybėse.

JAV upėn pirmenybės šiemet į- 
vyks Tampo, Fla., liepos 14-25 d.d.

Reshevskio - Nąjdorfo matčo pa
dėtis 8-5; lošė New Yorke ir Mexico 
City. Toliau los San Salvadore.

Los Angeles turnyro padėtis: Gli- 
goric (Jgs>. Pomar <Isp.) ir Steiner 
(JAV) po 4-1. A. W. Dake 3-2.

Bosaitis Juozas, gyv. Nanti- 
cokc, Pa.

Budanas (ar Budcnas), Juo
zapas, iš Viešintų m.

Damijonaitė Agnė, kilusi nuo 
Jurbarko.

Dapšytė Emilija, gim. Ame
rikoje, gyvenusi Musteikių k., 
Tauragnų v.. Utenos ap.

Degutis, Adomas ir Jonas 
Degutytė-Lenkienė, Ona 
Vinkšnupių km., Bartninkų

Hildebrand - Pilipavičiūtė, 
Julija.

Hofman (Neiman) - Šuber- 
taitė, Olga, iš Lydavėnų km., 
Šiluvos, v., Raseinių ap.

Jodviršytė - Katinienė,

ir 
iš 
v.

Pamestas moteriškas laikro- 
dėfis. Dainavos Ansamblio kon
certo metu Carnegie salėje bu
vo pamestas moteriškas ranki
nis laikrodėlis, jei kas jį rado, 
prašmas grąžinti šiuo adresu: 
J. Gerdvilienė, 121 N. 5th St., 
Brooklyn 11, N. Y„ arba "Dar
bininko” administracijai.

Bostone ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:

' ►

JOHN DERUHA, M. D
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

pigos, geu, geboje vietoje
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL. 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušU pirkėjai; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, Sė
tuvių aplinkoje.

IVASTfNAS
REALTY and INSURANCE

MM Gate* Areų Broeklyn, N. T. 
TeL <TI raini S-72M

B* B
S

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfc
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Mattheu P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL ( HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsaniuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS
IIOMEFUNERAL

197 MEBSTER AVK. 
Cambridge, M*ss.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktori 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBI.IC

Patarnavimas diena ir naktj.
Nauja moderniška koplyčia ser 
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že 
miausiornis kainomis. Kainos to 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TR 6-6434

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8 4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

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

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Si.

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki- 
aę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną,

veikia j skilvį, inkstus 
kitu*

I

z

Dykai išbandymas
REUMATIŠKV SKAUSMŲ 

ARTIIRITIS

i

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntinį 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cenlo. NESIUS- 
KIT PINIGU- Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresą.

gerai
(kidnev) ir palengvina 
susirgimus ar negalavimus. Jo* 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALENANDERS CO. 
414 W. 15roadway 

South Boston 27, Mass.

ŠVĘSDAMI

sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

J
1S

Gilvydžių km.. Viešintų parap. 
Panevėžio ap.

Kairys, Endrius ir Jurgis, iš j 
Molupio k., Batakių v., Taura
gės ap .

Kaminskas Jurgis iš Pravo- 
lių k., Jonavos v„ Kauno ap.

Laurinčius - Macikaitė, Mar- 
cijona, iš Švėkšnos, Tauragės 
ap.

Mašiotienė Marija, iš Jievai- 
šonių k., Rumbonių parap., 
Antnemunio vi., Alytaus ap.

Pauliukaitis Gasparas, kilęs 
nuo Jurbarko.

Peleckas Jonas ir jo sesuo 
Ona, iš šilogalio km., Panevė
žio vi.

šajauka Vincas, iš Obelių vi.. 
Rokiškio ap., Trumponių k.

Vaigauskienė - Basaitė, Sta
nislava, iš Rūdupio km., Luckės 
vi.

Žaigevičius, Aleksandrhs ir 
Vladislovas, iš Baisogalos vi., 
Kėdainių ap.

Žegiys, Kazimieras, iš Ig- 
liakos, k., Igliškių v., Marijam
polės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:

Consulate General of 
Lit liuania

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

Namų tel. EV. 4-1913Tel. EV 4-9672

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIAI 
KLUBAS

’ SALĖ IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS,
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
289 Union Avenue Brooklyn, N. Y

t♦

DON ŠULAITIS
660 VVilloughby Avė. 

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8137

•?

Z 
Z

S

A-

SAVE Ji

K

EVergreen 8-0770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

4

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai ” MHI - TMovtzija - Muzika - Sportas

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

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipjį išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdramdos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broaduay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stotį WHEE. 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1 FALCONS RADIO ORKESTRĄ
BOSTONO SKAUTĖS
HENRIKAS KAČINSKAS iš So. Bostono

4 MAGDUTĖSPASAKA
Po programai, malonėkit parašyt laiškeli ar atvirute i stotį VVHEE. 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adrosu: 502 East 
Broadvvay. So. Boston 27. Mass. Stetronas Minkus

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledų - A ngj ius-Cokc-AI iejų-Oil Burnerius

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

Tel. 189

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalini (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OTI, BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROC KTON, MASS.
TeL 2608
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DARBININKAS
-RETA" KONCERTAVO NEW YORKE

NAUJIENOS. jnJ ■ ė;

Kleb. kun N. Pakalnis 
šiemet mini 40 metų savo ku
nigystės sukaktį. Ta proga ge
gužės 25 d. A. reiškimo par. sa
lėje jam ruošiamas pagerbi
mas. Prieš tai bus iškilmingos 
r amaldos Apreiškimo bažny
čioje.

Per 6<i vaikučiu 
gegužės 4 d. priėjo Pirmosie 
Komunijos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Jų tarpe buvo 
ir 17 lietuviukų, kuriuos pa
rengė kun. J. Pakalniškis, kitus 
angliškai parengė sesuo Vale-
rija.

Pr»4. J. Balkūnas
trečiadienį, gegužės 7 d. Įni

rti “Queen Elizabeth” išplaukė 
į Europą. į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą, kuris įvyks 
Barcelonoje gegužės 27-31 die
nomis. Tame laiye išplaukė a- 
pie 700 maldininkų. Jie pir
miausia aplankys Prancūziją, 
vėliau vyks į Italiją, o iš ten. iš 
Neapolio uosto, laivu į Barce- 
loną. I Nevv Yorką grį-rta bir
želio 9 d. Prieš keletą dienų 
išplaukė ir kita maldininkų 
ekskursija, kuri aplankys pir
miausia šventąją Žemę, o iš ten 
suks į Itajijš ir Ispaniją. į kon- 
gresš. Su šia ekskursija išvvko 
ir kun. K. Vasys.
Paskutinis pavasario koncertas 

ruošiamas Ateitininkų Šelpi
mo Fondo gegužės 18 d. 3 vai. 
p.p. Capitol viešbučio didžiojoj 
salėj (51 St. ir 8 Avė.). Nevv 
Yorke. domina kiekvieną meną 
mėgstantį lietuvį. Juo turėtų 
susidomėti ypač jaunimas. Jis 
čia išgirs geriausių Lietuvos 
dainininkų dainuojama^ liau
dies dainas ir operų arijas. Jis 
taip pat čia pamatys geriausių 
lietuvių baleto solistų meniškai 
išpildomus baleto kūrinius, jįg 
čia pasijaus lyg esąs Lietuvos 
Valstybės teatre.

Tad visi, jauni ir seni, kvie
čiami į paskutinį šio pavasario 
koncertą 1

Jaunimui bilietų kainos tik 
1 dol.

Kun. J. čekavičius.
prieš keletą metų atvykęs į 
JAV ir Nevv Yorke buvęs vie
nas Tremtinių Draugijos stei
gimo iniciatorių, o vėliau jai 
pirmininkavęs, pereitą savaitę 
gavo JAV pilietybę.

Šiuo metu kun. J. čekavi
čius dirba Port VVashington šv. 
Petro parapijoje. Jo dėka Ame
rikos krantus pasiekė apie 
lietuvių tremtinių, jis parūpino 
darbo ir buto garantijas.

Moksleiviu ateitininku kuopa 
kartu su Nevv Yorko skautais 
ruošia Motinos Dienos minėji
mą gegužės 11 d.. 3.30 vak,

z tuojau po gegužinių pamaldų. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Programoje A. Vaičiulaičio pa
skaita ir meninė dalis.

Maloniai kviečiame visus at
silankyti į šį minėjimą.

Rengėjai

ruošiamas
P ASKETINIS ŠJ PAVASARI

B ALETO - OPEROS KONCERTAS LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBAS

KELRODIS—Važiuoti IRT. BMT arba 8t.h Avp. subvvay iki
Plaza ir paimti Steinway St. autobusą iki 20th Avė.

JAV MĖGĖJŲ TAURĖS RYTINIŲ VALSTIJŲ 
FINALAS

Š. m. gegužes 18 d~ 3 vai. po pietų
C.APITOL VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALĖJ,

8 Avė. ir 51 St., New Yorke

PROGRAMA ATLIKS:
A. Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės oper'“< solistė, 
Aidima šlepetytė, Baleto solistė
Ip. Nauragis, Lietuvos valstybės operos solistas, 
Alf. IJepinas, Baleto solistas.

Akompanuos Al. Mrozinskas.
Programą praves dramos aktorius Vitalis Žukauskas. 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

Bilietu kaina 2.50; 2.00; 1.50 ir 1.00 dol.
B. »*a gaunami "Darbininke" pas J. Cinkų. J. Sodait; ir BALFe.

Sekmadienį, gegužės 11 d- 1952
3 vai. p. p.

EINTRACHT OVAL AIKŠTĖJE
S'th St. 20th Avenue. Astoria, L. I., N. Y.

LUSTTANO F. C. of 
LUDLOW, MASS.

ĮDOMIOS FUTBOLO RUNGTYNES

Retai kada Apreiškimo pa
rap. naujai išdekoruotoji salė 
yra mačiusi tiek daug publikos, 
kaip pereitą sekmadienį. Tiek 
prieš keliasdešimt metų iš Lie
tuvos atvykę, tiek naujakuriai 
susirado keletui valandų jau- 
kumos tame Liet. Radijo Va
landėlės "Rūtos” Kultūros or- 
ganizaciojs koncerte.

Koncerto programa dvelkė 
tikiu Lietuvos atsinfnimu: 
prieš klausytoją čia praslinko 
lietuviškų dainų daininikai. šo
kėjai. lietuvikojo žodžio meni
ninkai. Dail. č. Janušas pasirū
pino ir scenos užuolaidą pa - 
puošti lietuviškai, pačios orga
nizacijos simboliniu ženklu — 
rūta. Rūtos lapelis, toks, koks 
jis paprastai puošdavo Kauno 
D. Teatro scenos užuolaidą, tai 
pranykdavo, kai scenoje kon
certavo "Rūtos” ansmablis, tai 
vėl prieš publiką išsitiesdavo, 
kai užuolaida pslėpdavo scenoj 
esančius menininkus, atlikus 
programos dalį.

Koncertą atidarė "Rūtos" 
Radi.io Klubo pirm. K. Gagas. 
Pasveikinęs gausiai susirinku
sius svečius, programai vesti jis 
pakvietė Jokūbą Stuką, kuris 
yra "Lietuvos Atsiminimų" 
Radijo Valandos ir tos pačios

“Dunda klumpės kaip 
patrankos...”

Taip dainuos Aitvarą kvarte
tas, šokan J. Matulaitienės va
dovaujamai taut. šokių grupei 
gegužės 11 d. Schvvaben Hali. 
Brooklyne. Tai bus šaunus šio 
sezono užbaigimo koncertas. 
Publikos laukia tokios naujie
nos. kaip Vilniaus dramos 
aktorius J. Palubins
kas ir Vilniaus dramos so
listė F. Pupėnaitė. kuri taip pat 
dainuos kartu su vyrų kvarte
tu. Aitvarai turi paruošę spe
cialią programą,
dalis bus skirta Motinoms pa
gerbti. O šokiams gros karštas 
ir nepailstantis Joe Thomas or
kestras.

Atsilankę į koncertą kartu 
parems ir tremtinius Vokei i jo
je. nes konecrto pelnu bus re
miamas Balfas. Koncerto pra
džia 5 vai. p.p. Salė pasiekiama 
važioujant MyrtJe Avė. Line iki 
Knickerbocker Avė. stoties.

Programos

Trys žvejai New Yorke
Sekmadienį, gegužės 11 d. 7 

vai. vakare. Apreiškimo para
pijos salėje trys žvejai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos, darys pra
nešimą apie dabartinį gyveni
mą Lietuvoje. Prašome visų at
silankyti ir išgirsti gyvu žodžiu 
apie mūsų kenčiančią tautą. 
Bus trumpa meninė programa, 
kurioje dalyvauja Mykolo Liu- 
berskio vedamas Brooklyno O- 
peretės Choras, operos solistė 
Vincė Jonuškaitė ir dramos ak
torius Vitalis Žukauskas. A- 
kompanuoja Aleksas Mrozins- 
kas. liejimas visiems laisvas. 
Susirinkimą šaukia New Yorko 
ALT valdyba.

New Yorko Alto Taryba 

“Rūtos” kūrėjas ir direktorius 
nuo 1941 m.

Šis JAV gimęs ir augęs lietu
vis. kiekvieną šeštadienį radijo 
bangomis kalbąs į plačią savo 
klausytojų auditoriją, ir kon
certe buvo karštai sutiktas. Jis 
ir buvo pagrindinis vakaro pro
gramos tvarkytojas. Trumpai 
aptaręs "Rūtos” meno ansam
blio talką lietuviškajai radijo 
valandai, jis pranešė, kad šio, 
taip pat ir kitų, jau anksčiau 
buvusių koncertų pelnas yra 
skiriamas lietuviškosios dainos 
propagandai — dainoms įrašyti 
plokštelėse.

Koncerto programoje daly
vauja mišrus ir vyrų choras, 
vedamas Alg. Kačanausko ir 
tautinių šokių grupė, ved. Aid. 
Cvirkaitės, akordeonu grojant 
A. Ivaškai. Kai kurios dainos 
buvo atliktos ir su pačios “Rū
tos” solistais: V. Laukžemyte.
O. Zubavičiene. A. Skarulyte 
ir V. Baranausku.

Pačios "Rūtos” buvo ir du 
aktoriai — juokdariai Dominy
kas ir Motiejus, nuotaikingai 
pavaizdavę radijo valandėlės 
programą su žiniomis, muzika 
ir pranešimais. Iš publikos jie 
susilaukė karštų plojimų. Tai 
buvo dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas ir buv. Lietuvos 
valstybinio radijofono pranešė
jas. o dabar “Lietuvos Atisimi- 
nimų” radijo štabo narys Al. 
Petrutis.

Svečiais koncerto programo
je buvo dainininkai. Suzana 
Griškaitė, akompanuojant Fr. 
Cusumano, padainavo lietuvių 
liaudies dainų ir operos arijų; 
publikos labai šiltai sutikta ir 
prašoma, ji dar padainavo ir bi- 
sui.

Marcelei Skarulytei akompa
nuojant. solo padainavo keletą 
liet, liaudies ir liet, kompozi
torių dainų Alekas Vasiliaus
kas.

Programos pertraukų metu 
ir po jos į “Rūtos” d-jos narius 
įsirašė keliasdešimt brooklynie- 
čių. Šis “Rūtos” pasirodymas 
Brooklyne užbaigtais šokiais, 
grojant Rapio ir Steinio orkes
trui . —sn—

mirė
MIRĖ

Juozas Žukas, 64 m., 
kovo 26 d., palaidotas 29 d.

Petras Bumeika, 73 m., mirė 
bal. 1 d., palaidotas balandžio 
4 d.

Magdalena Malinauskienė, 
mirė balandžio 3 d., palaidota 
bal. 7 d.

Antanas Plieraitis, 64 m., mi
rė balandžio 18 d., palaidotas 
bal. 21 d.

Julius Zinkevičius. 56 m. 
mirė balandžio 19 d., palaido
tas bal. 23 d.

Marijona Blažewsky, mirė 
balandžio 23 d., palaidota bal. 
26 d.

Vincas Matulevičius, mirė 
balandžio 27 d., palaidotas bal. 
30 d.

Vincas Burkšaitis, mirė bal. 
28 d., palaidotas gegužės 1 d.

Visi palaidoti iš Angelų Ka
ralienės parap. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

šeštadieninė Maironio mo
kykla ateinantį šeštadienį ruo
šia Motinos pagerbimo iškilmes, 
kurios prasidės 12 vai. Visos 
šios mokyklos mokinių motinos 
drauge su kitais šeimos nariais 
nuoširdžiai kviečiamos daly
vauti. Programaia vadovauja 
mokyt. Ad. Dimas.

Tremtinių draugijos susirin
kimas įvyko pereitą sekmadie
nį. Platų pranešimą apie mūsų 
vidaus politinius klausimus pa
darė dr. Br. Nemickas, o Lie
tuvių Kultūros Namų reikalu 
kalbėjo dail. V. Jonynas. Val
dybos pirm. A. Bendorius pa
tiekė šių metų veiklos planą, 
kurio svarbiausiu dalyku yra 
Amerikos Lietuvių Bendi-uo- 
menės Nevv Yorko skyriaus su
organizavimas. šiam reikaiui 
ateinantį šeštadienį šaukiamas 
specialus valdybos posėdis.

M. Razgaitls, A. Petraitis ir 
viena lietuvė moteris pereitą 
sekmadienį apie 1000 antiko
munistinių lapelių išdalino prie 
“Laisvės” namų laisviečių “Ai
do” choro 40 m. veiklos sukak
ties parengimo proga.

NY Liet. Tremtinių D-ja 
pavedė valdybos nariui kun. 
V. Pikturnai rūpintis Lietuvos 
valstybinio teatro trisdešimt 
metų sukakties minėjimo su
rengimu. Pereitą sekmadienį 
tremtinių susirinkime išrinkta 
7 asmenų komisija, kuri jam 
šiame darbe talkininkaus.

kad

Anicetas Simutis,
Pasaulio Lietuvių Žinyno re
daktorius. šiuo metu baigia 
tvarkyti žinyno medžiagą ir dar 
šio mėnesio pabaigoje atiduoda 
ją spaudai. Todėl organizacijos 
ar kiti lietuviški vienetai, kurie 
dar nėra jam suteikę savo ži
nių, tegul pasiskubina, 
paskui nebūtų pervėlu.

Balfo centre
tik ką gauta iš Vokietijoje e- 
sančio pirm. kan. J. B. Kon
čiaus žinia, kad jis aplankė 
Diepholzo lietuvius. kuriems 
bus įteikta daug dovanų. Iš 
britų okupacinės vadovybės 
pirmininkas išrūpino visiems 
Diepholzo gimnazijos moki
niams ir mokomajam persona
lui po naują eilutę, daug ang
liškų vadovėlių, o našlėms — 
CAPjs paketų.

Pierre Jacobson,’ f
PICMME direktorius, gegužės 
7 d. iš Europos atvyksta į Nevv 
Yorką, kur dalyvaus JAV už
sienių šalpos organizacijų pasi
tarime. Šiame pasitarime pak
viestas dalyvauti ir Balfas.

KNYGA APIE PAVERGTĄ 
LIETUVĄ

Lietuvio gyvenimo bolševi
kinėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir tikė
jimo teises plačiai pavaizduoja
ma tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje 

“TOLIMIEJI 
KVA DBATAI”

Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija.

Knygą galima gauti pas liet, 
spaudos platintojus ir pas patį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21,
N. Y., prisiunčiant 2 dol. pini
gais ar money orderiu.

Putnam seselių parengimas 
įvyksta šį sekmadienį, gegužės 
11 d. 3 vai. po pietų parapijos 
salėje po bažnyčia. Programą 
atliks lietuvaitės. Nekalto Pra
sidėjimo lietuvaičių vienuolyno 
auklėtinės.

Bus vaidinama “O, Lietuva, 
motinėle” (fscenizuota daina).

Mergaitės padainuos lietu
viškų dainų ir. pašoks lietuviškų 
šokių — vieną visai naują “Au
dėjėlė”, p. K. Marijošienės su
kurtą. Mergaitės deklamuos 
savo sukurtus eilėraščius.

Pelnas eis šio labai lietuviško 
vienuolyno koplyčios statybai.

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
naujos koplyčios statybai, Put
nam, Conn., paremti, sekma
dienį, gegužės 11 d., šv. Petro 
parapijos bažnyčioje bus daro
ma speciali rinkliava. Visi 
tikintieji prašomi būti duosnūs 
šiam kilniam tikslui.

Motiną pagerbimas, 
rengiamas parapijos draugijų, 
įvyksta gegužės 11 d. 8 vai. 
ryto pamaldos ir bendra šv. ko
munija. Tuoj po pamaldų ben
dri pusryčiai salėje po bažny - 
čia, kurių metu gražią progra
mą išpildys parapijos mokyklos 
mokiniai.

Rėmėjų dėmesiui
Naujosios Anglijos Nekalto 

Prasidėjimo Seserų Rėmėjų sei
mas šaukiamas gegužės 18 d.. 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyne, Putnam, Conn. Ta 
proga bus paminėta vienuolyno 
įsteigėjo arkiv. Jurgio Matule
vičiaus 25 metų mirties sukak
tis.

Perėjo į kitataučio rankas.
South Boston Garage, di

džiausias South Bostone, talpi
nąs per 100 automobilių ir iš
buvęs per 30 metų lietuvių ran
kose, pastaruoju laiku parduo
tas italui J. Famai. Per pasta
rus 21 metus jo savininku buvo 
Andrius Strekauskas. Jam pa
gelbėjo jo žentas Feliksas Be
leckas. Prieš tai savininkais 
buvo dr. P. Jakimavičius ir A. 
Ivas.

Petras ir Juzė Tuločkai 
balandžio 27 d. atšventė savo 
25 metų moterystėje gyvenimo 
jubiliejų. Ta proga jų intencija 
buvo atlaikytos šv. mišios Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, kurių metu sukak
tuvininkai ir jų artimieji pri
ėmė šv. komuniją. Altorius bu
vo labai gražiai papuoštas gė
lėmis, kurias paaukojo jų duk
tė Petronėlė Staps.

Po pamaldų Vilniaus Aušros 
Vartų parap. salėje buvo su - 
ruoštos vaišės jubiliatams pa
gerbti. Vaišių šeimininkė būvo 
St. Grigaliūnienė, o šeimininkas
P. Baltaduonis. Vaišėms vado
vavo Alf. Stankevičius. Prie 
gražiai popuoštų stalų j vaišes 
susirinko pilnutėlė salė jubili- 
jatų giminių ir artimųjų. Juos 
savo atsilankymu pagerbė ir 
parap. kunigai — klebonas J. 
Gurinskas ir dr. M. Ražaitis. 
Buvo pasakyta daug gražių 
kalbų ir įteikta vertingų dova
nų.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už 

taip nuoširdų ir gražų mūsų pa
gerbimą mūsų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga.

Pirmiausiai padėka priklau
so vaišių sumanytojams ir ren
gėjams Kavaliauskams. Mksevi- 
čiams, Baltaduoniams. Garbin - 
čiams ir Kalėdienei. Taip pat 
dėkojame vaišių šeimininkui ir 
šeimininkei, programos vedėjui, 
parapijos kunigams, darbinin
kams ir patarnautojams prie 
stalų, visiems mus sveikinu
siems ir apdovanojusiems gra
žiomis dovanomis. Visiems nuo
širdus ačiū. i ,

Jūsų
Petras ir Juzė Tuločkai

Lėktuvnešiui Wasp grižus i ‘uostų išnešami sužeistieji, kai nai
kintojas Jlobson susidūrė su lėktuvnešiu ir nuskendo.

mokėti po $7.00, o mirus nariui 
iš gyvųjų narių rinkti po 75 
centus mokesčio vietoje 50 cen
tų. Tai buvo priversta draugija 
daryti dėl mažėjančio narių 
skaičiaus. Ši draugija yra se
niausia liet, vyrų draugija Bos
tone, įsteigta 1889 m. Yra turė
jusi per 500 narių. Dabar turi 
apie 330. Draugijai per daugelį 
metų pirmininkauja Juozas 
Guzevičius.

Edvardas Pečiukaitis, išbu
vęs 17 savaičių ligoninėje, per
gyvenęs sunkią bet sėkmingą 
operaciją, grįžo į namus. Jis 
buvo sužeistas darbavietėje.

Antanas F. Kneižys, nese
niai įsteigto laikraštėlio “Ry
tas” redaktorius - administra
torius, šiomis dienomis iš tų 
pareigų pasitraukė.

Nauj. Anglijos Vyčių veikla
Praėjus Vyčių N. A. apskri

ties seimeliui, įvykusiam Athol. 
Mass., tuojau parsidėjo seime
lio nutarimų vykdymas. įpusė
jęs pikniko komisijos darbas, 
vadov. Phil Carter (17 kp. So. 
Boston), uoliai stumiamas pir
myn.

Diena jau seniau buvo nusta
tyta, būtent, gegužės-May 25; 
o vieta — gražiame Mariana- 
polyje. Thompson, Conn. Skel
bimai — plakatai jau kelios sa
vaitės matosi Naujos Anglijos 
lietuvių centruose.

Pažymėtina, kad pelnas šio 
pirmojo pavasario pikniko ski
riamas Marianapolio Aukštes
nės Mokyklos naudai.

Komisija, j kurią dar įeina 
J. ir M. Waitonis (103 kp. Pro- 
vidence, R. I.) važinėja po Vy
čių kuopas rikiuodami pagalbi
ninkus, rinkdami aukas, tvar
kydami sporto ir meno progra
mą.

Dovanos, aukos ir kitokia pa
galba jau gauta iš So. Boston, 
Providence, Waterburv ir Hart
fordo. Tikimasi, kad abi VVor- 
cesterio kuopos, Norvvood, An- 
sonia, Athol ir visos kitos Vy
čių kuopos uoliai prisidės, ši 
Vyčių veikla tikisi susilaukti 
plačiausio visuomenės parėmi
mo.

METINIS AITV ARŲ KVARTETO

KONCERTAS
Gegužės-May 11 (L sekmadienį,

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Avė. Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Vilniaus operos solistė
FELICIJA PUPRNAITft

Vilniaus dramos teatro aktorius
JUOZAS PALUBINSKAS

J. Matulaitienės vadovaujama 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE

Vyry balsy kvartetas 
AITVARAI

su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
PRADŽIA 5 VAL. P. P.

šokiams gros JOE THOMAS orkestras
Kaina 1.541 ir 2.M dol.

Įkando arklys. Praėjusio 
šeštadienio vakare, M. Luko- 
šiunienė, gyv. Columbia St., 
Cambridge, buvo atvykus į Bos
tono “turgų” (Boston Market) 
pirktis maisto. Praeinant pro 
vieno pardavėjo vežimą, jo 
arklys skaudžiai jai įkando kai
rįjį petį. Bostono miesto ligoni
nėje, suteikus pirmąją pagalbą, 
ji grįžo namon.

J. Kerrigan balandžio 19 d. 
susituokė su Ona Jakutyte 
(Benedikto ir Marcelės Jaku
čių duktė, iš Medford, Mass.) 
šv. Kryžiaus katedroje Bosto
ne. Vestuvių puota buvo Sum- 
merset viebutyje. Povestuvinė
je kelionėje aplankė Washing- 
toną, Nevv Yorką ir kitus žy
mesnius miestus. Apsigyvens 
Bostone.

Nuleido naują laivą
Praeitą savaitę prie Bostono 

Quincy priemiesty esančiose 
laivų statyklose nuleistas nau
jas didžiulis laivas “Wilkinson”’ 
vardu.

BROCKTON, MASS.

• Bažnyčios statyba sparčiai 
eina. Sienos jau lipa į viršų. 
Žmonės džiaugiasi dar šiais me
tais susilauksią naujos bažny
čios.

• Bažnyčios fondan parengi
mai: geg. 10 d. pp. Kasparavi
čių namuose. Beacon Park: 
geg. 29 d., pupų vakaras mo
kyklos salėje ir birželio 5 d. pas 
Leonorą Stitilienę.

• Moterystės sakramentą 
priimti ruošiasi Edvardas Že
maitis su Elzbieta Janulyte, iš 
So. Bostono.

• Užpereitą sekmadienį šv. 
Roko par. bažnyčioje pakrikš
tijo dr. Tenderių dukrelę. Dr. 
Tenderis tarnauja JAV kariuo
menėje kaipo pulkininkas. Bro
nė Budreikaitė-Tender yra 
dantų gydytoja ir chirurgė. 
Neužilgo ruošiasi savo puošnio
je rezidencijoje, 235 W. Ei m 
st. atidaryti dantų gydymo ka
binetą.

• Ilgamečiu! parapijos zak
ristijonui J. Šarkiui amputavo 
dešinę koją. Gydosi namuose

Žvalgaitis


