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KOMUNISTAI ŽUDO KITUS 
BELAISVIUS

Koje, Korėja. — Pranešama, 
jog Koje belaisvių stovykloje 
komunistai, norėdami išlaikyti 
savo rankose stovyklos kontro
lę, mažiausiai 115 asmenų iš 
belaisvių tarpo yra nužudę.

Apie tiek pat buvo negyvai 
užplakta, pakarta arba mirė 
nuo kankinimų. Kai kurie žu
dymai buvo įvykdyti vadinamo 
“kengūrų teismo.” Vienas be
laisvis buvo gyvas užkastas.

Šis teroras prasidėjo nuo 
rugsėjo mėnesio. Didžiausi su
sirėmimai įvykę apie rugsėjo 
16-20 d., kada 100 belaisvių 
buvo sužeista ir 15 žuvo. Su
žeisti buvo ir keli Jungt. Tautų 
kariai, kurie bandė muštynėms 
padaryti galą. Dėl to buvo ap
klausta tik pusė belaisvių, ku
rie nori ir kurie nenori grįžti 
pas komunistus. Apklausinėji
mą komunistai sutrukdė, nors 
žinoma, kad stovykloje yra žy
mus skaičius antikomunistų.

Komunistai įvairiuose sto
vyklos skyriuose vis dar tebe
turi savo tvirtą kontrolę ir ne
įsileidžia sąjungininkų perso
nalo. Raudonieji belaisviai čia 
suorganizuoti į disciplinuotą 
armiją ir turi kai kurie net šau
namus ginklus, kurie sukilimų 
metu buvo pagrobti iš sargybi
nių arba civilių buvo į stovyklą 
įšmugeliuoti.

Šiuo laiku komunistai smur-

RIAUŠĖS PIETŲ AFRIKOJ

Johanesburgas. — Vyriausy
bei suėmus bandžiusį pasakyti 
viešą kalbą darbininkų unijos 
vadą Sachs, kuris buvo įtartas 
simpatijomis komunistams, ki
lo riaušės, kurių metu sužeista 
100 asmenų. Unija rengiasi 
skelbti protesto streiką.

REMKIME NAUJUS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMUS

Washington, D. C. — Gegu
žės 22 d. kongreso juridinė ko
misija pradėjo liudininkų ap
klausinėjimą kongresmano E. 
Celler’o biliaus 7376 reikalu. 
Apklausinėjimas su pertrauko
mis tęsis kelias dienas.

Vakarų Europoje liko apie 
10,000 lietuvių, kurių dalis nori 
atvykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Šis įstatymas yra 
vienintelė viltis tiems lietu
viams patekti į Ameriką, nes 
pagal bendrą imigracinį įstaty
mą reiktų dešimtmečius laukti 
vizos.

Pirmas dvi dienas apklausti 
14 liudininkų. Liudijo kongres
manas E. Celler, valstybės pa- 
sekretorius M. Bruce, žemės 
ūkio bei darbo ministeriai.
D.P. komisijos pirmininkas ir 
kitų žinybų atstovai. Visi pasi
sakė už šio įstatymo projektą.

Viso yra pakviesti 63 liudi
ninkai. Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo vardu pa
kviesti liudyti Balfo pirmininko 
pareigas einanti Alena Deve- 
nienė, reikalų vedėjas Peiras 
Minkūnas ir adv. K. Paulis, jr.

Lietuvių delegacija savo pa
rodyme ne vien bendrai pasi
sako, kad specialus imigracijos 
įstatymas yra reikalingas, lx*t 
išryškina mūsų ir kitų pabaltie- 
čių bei lenkų pageidavimą, kad 
įstatymo kai kurie paragrafai

Penktadieni Decoration Day, 
todėl šią savaitę išeina tik vie
nas “Darbininko” numeris. 

tą mažiau viešai vykdo. Ta
čiau sargybos naktimis vis dar 
girdi kankinamųjų riksmus. 
Naujasis komendantas gen. 
Bcatner pareiškė, jog komunis
tiniai belaisviai galėjo į dvi sa
vaites užimti visą salą, jei būtų 
norėję. Tad dabar įsakyta 17 
stovyklos skyrių, kuriuose bu
vo po 5,000—6,000 asmenų, su
skirstyti į skyrius po 500 asme
nų. Tuo būdu tikimasi atstatyti 
stovykloj tvarką ir komunisti
niam smurtui padaryti galą.

Grupė marinu Korėjos fronte neša prie helikopterio sužeistu JAV 
karį. Sužeistajam nelaimė ypač skaudi, kad jis buvo sužeistas kaip tik 
paskutinę dienu, kada jis turėjo frontu Įialikti.

NAUJAS ATOMINIS
BANDYMAS

Las Vegas, Nev. — Nevartos 
tyruose, dalyvaujant 1.000 ka
reivių ir 600 karinių stebėtojų, 
kurie buvo apsikasę tik 3 my
lios nuo sprogimo vietos, buvo 
išbandyta viena didžiųjų atomi
nių bombų. Sprogimo šviesos 
buvo matomos per 65 mylias. 
Tai buvo šiuo metu vykdomų
bandymų serijoj šeštas sprogdi
nimas.

būtų pakeisti ta prasme, kad 
nespėję atvykti į JAV tremti
niai pagal pasibaigusį DP įsta
tymą taip pat šiuo nauju įsta
tymu galėtų naudotis. (Projek
te numatyta, kad tiktai pabėgę 
iš komunistų užimtų kraštų po 
1945 m. gegužės 8 d. būtų įlei
džiami. Lietuviai pasiūlė, kad 
data būtų pakeista į 1939 m., 
rugsėjo 1 d.). Taip pat norima 
praplėsti šį įstatymą, kad jis 
apimtų pabėgėlius esančius 
Skandinavijos kraštuose, Bel
gijoje. Anglijoje, Prancūzijoje. 
Taip pat prašoma iš atatinka
mo įstatymo paragrafo iš
braukti neįkurdinimo sąlygą. 
(Mat, ligi šiol tik neįkurdinti 
tremtiniai gale o DP įstatymu 
naudotis, todėl išvykę į Belgi
ją, Angliją tremtiniai negalėjo 
juo pasinaudoti).

Lietuvių delegacijos pastan
gomis daugelis liudijusių liudi
ninku savo parodymuose taip 
pat pabrėžė reikalą įnešti j pro
jektą mūsų keliamas pataisas.

Senatorius Robert C. Hend- 
rickson įnešė analoginį bilių 
S3109 į senatą.

Lietuviai prašomi šiuos bi- 
lius paremti, nes tuomi suteik
sime galimybę pasilikusiems 
Vakari) Europoje lietuviams 
tremtiniams taip pat atvykti į 
JAV. Reikia skubiai veikti ir 
todėl paskiri asmenys. Susivie
nijimai draugijos ir organizaci
jos prašomi rašyti savo kong- 
resmanams ir senatoriams pra
šant juos remti šiuo bilius.

BALFo centras

Sutartis su Vokietija 
jau pasirašyta

Bonna. — Gegužės 26 d. 
JAV, Anglija ir Prancūzija pa
sirašė su Vokietija sutartį, kuri 
nevadinama dar taikos sutarti
mi, nenorint sudaryti kliūčių 
ateity tartis su sujungta Vo
kietija dėl tokios sutarties su
darymo, tačiau didele dalim pri 
lygsta taikos sutarčiai. Jau 
baigiama Vakarų Vokietijos o- 
kupacija ir ji atgauna beveik

PRASIDĖJO EUROPOS 
TARYBOS SESIJA

Strasbargas. — čia pradėjo 
savo posėdžius Patariamasis 
Europos Parlamentas, kurio 
pirmininku vietoj toliau nebe- 
kandidatavusio belgų politiko 
P. H. Spaako išrinktas prancū
zų atstovas F. de Menthon.

Šią savaitę numatyti'dienos 
ir vakaro posėdžiai, kuriuose 
svarstomas Europos armijos 
klausimas.

Vakarų Europos užsienių 
reikalų ministeriai pareiškė, 
jog susidaro kai kurioms jų 
atstovaujamoms valstybėms 
kelias j anttautinės vyriausy
bės sudarymą, kas joms padė
tų išlaikyti taiką. 14 kraštų už
sienių reikalų ministeriai. kurie 
sudaro Europos Parlamento 
aukštuosius rūmus, iškeldami 
Schumano planą ir sutartį dėl 
Europos armijos, pažymėjo, 
kad tuo jau pasiekiama padėtis, 
kuri leis sudaryti anttautinį po
litinį autoritetą, kuris būtų vi
sų ligi šiol pasiektų dalykų ap
vainikavimas. 

Naujam komendantui gen. Roatner ėmusi* griežtai tvarkyti stovyklos reikalus, Koje saloje laikomi ko
munistai belaisviai pareiškė, jog dabar jie jau klausysią visų įsakymu ir nekelsiu jokiu riaušių. Čia mato 
me viena ju dalinį |>*keliui iš darbo sustojus) pasilsėti.

visišką suverenumą. Kartu ji 
kaip lygus narys priimama į 
Vakarų tautų bendruomenę ir 
gauna teisę sudaryti 400.000 
vyrų kariuomenę, kuri įeina į 
Europos armiją.

Europos gynybos sutartis, 
kuria į tos gynybos organizaci
ją įjungiama ir Vokietija tuo
jau pat pasirašoma Paryžiuje.

Abi sutartys įsigalios jas ra
tifikavus visų pasirašiusių kraš
tų parlamentams.

Sutarties pasirašymas Vo
kietijoj praėjo be jokių inci
dentų, nors ne tik komunistai 
dėjo visas pasta»gas jos pasi
rašymą sutrukdyti, 1x4 ir so
cialdemokratai. kurie jos pasi-

Mossadegh derasi 
su Sovietais

Europos spauda skelbia sen
sacingą žinią, kad Irano minis- 
teris pirm. Mossadegh labai 
slaptai veda su Sovietais preky
bos derybas. Jose Irano nafta 
vaidinanti pagrindinį vaidmenį.

Mossadegh nesusitariant su 
anglais, krašto ekonominė pa
dėtis tiek pablogėjo, kad gresia 
katastrofa. Tai paskatino fana
tišką Mossadęgh imtis kraštuti
nių veiksmui Jis pasiūlęs 
Kremliui už ekonominę para
mą savo krašte dominuojančią 
padėtį, kokią anksčiau turėjo 
Anglija. Sovietai gautų ang
lų konfiskuotą naftą. Su rusų 
pagalba Iranas jau statąs pen
kis transporto centrus, iš kurių 
sausumos keliu nafta būtų ga
benama į Sovietus. Sovietų pa
sieny esančiose Azerbaidžano, 
Chorasano. Mahenderano ir 
Guilano provincijose Mossadeh 
pasiūlęs Sovietams išskirtines 
naftos versmių naudojimo tei
ses. Tebrise norima įkurti mo
kyklą, kurioje Sovietų speci?, 
listai mokytų Irano technikus 
naftos gamybos. Sovietai iš sa
vo pusės žadą Iranui už naftą 
duoti mašinų, tekstilės, cukraus 
ir vaistų.

Tačiau kartu pranešama, jog 
Irano armija ir šachas yra 
griežčiausiai prieš tokią Mossa 
degh politiką nusistatę. Esą 
amerikiečių karinių specialistų 
nuomone artimoj ateity galima 
laukti, jog tarp Mossadegh ir 
armijos prasidės atviras kon
fliktas.

rašymo neįstengę sutrukdyti, 
yra užsimoję kovoti parlamente 
prieš jos ratifikavimą.

Šios sutarties pasirašymą dar 
paskutiniu momentu stengėsi 
sutrukdyti ir Sovietai, įteikda
mi Vakarų valstybėms notą, 
kurioje siūlė tos sutarties ne
pasirašyti. bet tuojau pat pra
dėti derybas dėl Vokietijos su
jungimo. Tačiau Vakarai nebe- 
sileido nuo savo pasirinkto ke
lio nukreipiami ir paruoštą su
tartį pasirašė. Taip pat buvo 
nugalėti ir sunkumai dėl pran
cūzų paskutiniu momentu iš
keltų reikalavimų. Tuo reikalu 
JAV suteikė Prancūzijai garan
tijas, kad Vokietijai nebus leis
ta išstoti iš Europos gynybos 
sąjungos ir sudaryti savo atski
rą armiją, kuri galėtų grėsti 
Prancūzijai.

SOVIETINĖJ LATVIJOJ 
NAUJAS “MINISTERIS 

PIRMININKAS”

Stockholmas. — čia gauto
mis žiniomis ligšiolinis sovieti
nis Latvijos “ministeris pirmi
ninkas” A. Kirchensteinas, su
laukęs 79 metų, iš savo parei
gų pasitraukė. Jo vieton pas
kirtas ligšiolinis Latvijos aukš- 
čihusios tarybos pirm. Kartis M. 
Ozolins. Jis yra 47 m. ir ilgesnį 
laiką gyvenęs Sovietuose.

SAVAŽl DIŠKA KELIONĖ 
PER ATLANTU

Monte Carlo. — Prancūzas 
Dr. A. Bombard ir anglas J. 
Palmer išplaukė mažu guminiu 
gelbėjimosi laiveliu per Atlan
tą, nepasiimdami nė uncijos 
maisto. Jie nori įrodyti, jog su
dužusių laivų keleiviai gali 
išlikti gyvi jūros vandeniu ir 
žuvim. Jų laivelis - plaustas yra 
16 pėdų ilgio ir 7 pėdų pločio. 
Jis savo kelionę pradėjo Vidur
žemio jūroj.

Bombard su savo draugu tu
ri vieną būrę, porą irklų, du fo
to aparatus, 3000 jardų filmos 
ir žeberklą žuvim nudurti. Mis
ti mano jie žuvim ir gerti iš žu
vų išspaustą vandenį.

— Čekoslovakijos kareiviai 
turi jau duoti priesaiką ne tik 
savo kraštui, bet ir Sovietams.

Gen. Ridgvvay kalba kongrese apie padėtį Tolimuosiuose Rytuose, 
įspėdamas, jog komunistų kaltinimai, kad JAI' vedančios Korėjoj bak- 
tereologinj ir dujų karu, yra ženklas rimto pavojaus, kati komunistui 
kaip tik tokio karo vedinio gali imtis.

K.y DARYS SOVIETAI?
Maskva. — Vakarams pasi

rašius su Vakarų Vokietija 
“generalinę sutartį” ir įeinant į 
Vakarti gynybą, visi su susido- 
jimu laukia, ko imsis dabar So
vietai. nes aišku, kad jie dar 
bandys toliau su tuo kovoti.

Savo akciją jie jau pradeda. 
“Pravda” paskelbė straipsnį, 
kuriame puolami Vakarai ir A- 
denauerio vyriausybė, kad su
tarties pasirašymu jie taria
mai sudarę kliūtį Vokietijai su
jungti. Ji ragina visus vokiečius 
su tuo kovoti, nurodydama, kad 
tai būsią pasitarnavimas taikai 
ir kad tos pastangos susilauk
sią “visų taiką mylinčių kraštų 
paramos.”

Vakaruose laikoma, jog šiais 
žodžiais siūlomas bendras fron
tas prieš dabar pasirašytą su
tartį nusistačiusiems Vokietijos 
socialdemokratams ir gal net 
padaryti įtakos Prancūzijos 
parlamentui, kad tos sutarties 
neratifikuotų. Laikoma taip pat 
galimu dalyku, jog Sovietai 
imsis suorganizuoti “bendrą 
Vokietijos vyriausybę”, kuri 

luptos ŽINIOS
• Gegužės 26 d. Barcelonoje prasidėjo pasaulinis eucharisti

nis kongresas. Dalyvauja iš įvairių pasaulio karštų apie pusė mi
lijono maldininkų, šis kongresas skirtas melstis už pasaulio tai
ką.

• Generolas Sir John Harding. ligšiolinis anglų Reino armijos 
vadas, paskirtas vyriausiojo štabo viršininku vietoj nuo lapkričio 
1 d. pasitraukiančio iš šių pareigų Sir W. Slims.

• Unijai pasirašius su kompanija naują sutartį, pasibaigė 52 
dienas trukęs Western Union streikas. Balsavimo metu 8658 uni
jos nariai pasisakė už naujai sudarytą sutartį ir 5486 prieš.

• Esamomis žiniomis. Korėjoj belaisvių stovyklose pasireiškę 
neramumai buvo komunistų agentų suorganizuoti tuo tikslu, kad 
nukreiptų viešumos dėmesį nuo fakto, jog dauguma belaisvių pa
siryžę geriau mirti, negu grįžti pas komunistus.

• Burmoje vėl įvyko vyriausybės kariuomenės susirėmimų su 
kiniečių partizanais, kuriems padaryta žymių nuostolių.

• Prancūzų policija suėmė komunistų laikraščio “L’Humani- 
te” redaktorių ir Stalino premijos laureatą A. Stil. Suimtasis kal
tinamas organizavimu riaušių, gen. Ridgvvay atvykstant perimti 
Atlanto sąjungos karinių pajėgų Europoje vyriausio va lo parei
gas.

• Čekoslovakijos kasyklų darbininkai vis labiau plečia pasyvų 
pasipriešinimą prieš komunistų valdžią. Dėl to vis labiau jaučia
mas gamybos mažėjimas. Vyriausybė piktai puola darbininkus, 
nes nebeįstengia Sovietams pristatyti nustatytus ginklų kiekius.

• JAV įspėjo 16 kraštų, turinčių savo dalinius Korėjoje, kad 
būtų pasiruošę, nes komunistai gali pradėti naują ofensyvą.

turėtų visos Vokietijos vardu 
kovoti prieš Vakarų Vpkietijos 
įjungimą į Vakarų bloką. Jau 
dabar "Pravda” rašo. kad pa
skirų Vokietijos dalių sudary
tos su kitais kraštais sutartys 
bendrajai Vokietijos vyriausy
bei neturėsiančios įpareigojan
čios galios.

Kartu Sovietai imasi ir kitų 
priemonių. Pirmoj eilėj komu
nistinė Rytų Vokietijos vyriau
sybė davė įsakymą savo dali
niams vykti prie abi Vokietijos 
zonas skiriančios sienos ir su
stiprinti jos apsaugą. Taip pat 
suvaržomas tarpzoninis susisie
kimas ir uždaroma visa eilė sie
nos perėjimo punktų.

Iš visų tų priemonių laukia
ma. jog Sovietai labai žymiai 
sustiprins šaltąjį karą. Ypač 
laukiama spaudimo į vakarinę 
Berlyno dalį. Tačiau ar bus 
pradėta nauja Berlyno blokada, 
kol kas nėra paaiškėję. Vaka
riečių pareiškimu, tuo atveju 
vėl tuojau pat pradėtų veikti 
naujas oro tiltas.
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Popierius Ir vėl pabrangsta
Kainų tvarkytojas Ellis Ar- 

nall spaudai pareiškė, kad Ka
nados vyriausybė leisianti nuo 
liepos 15 d. pakelti popieriaus 
kainą dėl lt) dol. tonai. Nors 
jisai prašęs Kanados vyriausy
bę to nedaryti, nes JAV iš Ka
nados įsiveža apie 90 procentų 
popieriaus, bet į tą prašymą 
greičiausia nebus atsižvelgta, 
kaip ir pereitais metais. Pernai 
liepos mčn. popieriaus kaina už 
toną buvo taip pat pakelta 10 
dol. Dabar toną popieriaus su 
pristatymu į Neu Yorką kaš
tuoja 116 dol. Kainą pakė
lus. bus S126. Tuo būdu popie
riaus kaina yra pakilusi trigu
bai. palyginus su prieškariniais 
laikais. Kokios priežastys po
pierių brangina?

Popieriau.* mažiau pagamina
ma. negu jo reikia

Kainos paprastai kyla tų 
daiktų, kurių trūksta. Popie
riaus gi trūkumas jaučiamas vi
same pasaulyje. Praėjusiais me
tai tuo reikalu buvo susidomė
jusios net Jungtinės Tautos 
(UN). Jos kreipėsi į atskiras 
valstybes, ragindamos daugiau 
popieriaus gaminti ir labiau jį 
taupyti, kad užtektų visiems 
kraštams. Dėl popieriaus trūku
mo nukenčiąs kultūrinis tautų 
bendradarbiavimas ir atsiliku
sių kraštų švietimas.

Tuo pačiu reikalu pernai ta
rėsi 14 valstybių, kurios sudarė 
Tarptautinę Popieriaus Komi
siją. Ji surinko 27.500 tonų po
pieriaus ir paskirstė jį labiau
siai reikalingiems 
Bet skylės užkišti 
Kiekvienais metais 
apie 300.000 tonų ir trūkumas 
vis didėja, nes didėja popieriaus 
pareikalavimas. 1950 m. visame 
pasaulyje buvo sunaudota 10 
milijonų tonų popieriaus, o 
1960 m. jo reikės jau arti 14 
milijonų tonų. Didžiausią kiekį 
popieriaus sunaudoja JAV.

kraštams, 
neįstengė, 
pritrūksta

Amerikos laikraščiai priklauso 
nuo Kanados

Pereitais metais JAV sunau
dojo arti 6 milijonų tonų popie
riaus. Tai sudaro apie 60 pro
centų visos pasaulio produkci
jos. Jei tą popierių pati Ameri
ka pasigamintų, krašte liktų a- 
pie pusę bilijono dolerių, 
riuos ji išmoka Kanadai, 
jos Amerika įsiveža arti 

ku-
Iš
90 

procentų viso popieriaus. Vadi
naši, jei vieną dieną Kanada po
pieriaus neduotų. Amerikoje 
turėtų sustoti beveik visi laik
raščiai. o su laikraščiais nu
kentėtų skelbimai ir biznis. 
Skelbimai verčia leidėjus dary
ti stambesnius laikraščius, iš 
kelių dešimtų lapų, kaip New 
York Times. o tai reikalauja 
daugiau popieriaus. Taip pat di
dėja liakraščių tiražas ii’ popie
riaus pareikalavimas. O dides
nis pareikalavimas kelia popie
riaus kainą. Taip susidaro už
burtas ratas.

Pereitais metais redaktorių 

( »non Cit). < «•)•< i n> l» na utie ja 1114 ka*>klų Šachtą įkrito Ii metų 
amžiau- Donna Zarii-u-ki N'nli'izti- uolo* gabalui, ji į-miiko i ♦><• pė«li| 
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ir leidėjų sąjunga (Eui’ors and 
Publishers i išleido brošiūrą, 
kurioje nurodė 318 būdų, kaip 
I>opierių taupyti. Vienas kitas 
pabandė mažinti laikraščių pus
lapių skaičių. Atitinkamai su
mažėjo skelbimai. O skelbi
mams sumažėjus, vienas kitas 
biznierius nuvirto nuo kojų.

Kas manoma daryti?

Pirmiausia ieškoma būdų ga
minti daugiau popieriaus ir pi
gesnio. Dabar gaminamas po
pierius iš medžio brangiai atsei- 
na. Popieriaus fabrikas naujai 
įrengti pareikalauja penkerių 
metų ir nemažo pinigo. Jis ima 
grįžti tik po ilgesnio laiko. Ma
žai kas dėl to nori kapitalą in
vestuoti į popieriaus gamybą. 
Tai paaiškina, kodėl amerikie
čiai norėdami greitai pinigą ke
leriopai apversti, popieriaus 
fabrikų nestatė ir dabar nela
bai nori imtis tos pramonės. 
Kanada iš to naudojasi, nes ir

Kivk Amerikoje balsuoja

t

Rudenį įvyksiantiems prezi
dento rinkimams piliečiai yra 
jau registruojami. Registracija 
yra prasidėjusi daugelyje vie
tų. Visi, kas turi teisę balsuoti, 
raginami pasitikrinti, ar yra į- 
t raukti į sąrašus, kad nepraras
tų savo balso. Kraštuose, kur 
yra pakankamas pilietinis susi
pratimas. kiekvienas pats rū
pestingai žiūri, kad neliktų ne
balsavęs. Diktatūriniuose kraš
tuose. ypač pas bolševikus, pati 
valdžia ir policija žiūri, kad vi
si balsuotų Kas nebalsuoja, yra 
baudžiamas, o kiek balsų trūk
sta — valdžia prideda. Paskui 
skelbia, kad už jos kandidatus 
balsavo net šimtas su viršum 
procentų!..
Amerikoje yra kitaip, čia yra 

laisvė balsuoti ar nebalsuoti — 
prezidentas vis tiek bus išrink
tas. Ne visi tik pagalvoja, kad 
jis išrenkamas;tik dalies pilie
čių. o turi atstovauti ir atsto
vauja visus piliečius. Pavyz
džiui. kai 1948 m. buvo renka
mas prezidnetas. tai jį rinkti 
turėję teisę 93.7o4.000 piliečių. 
Iš jų užsiregistravo balsuoti tik 
71 proc. arba 66.812.000. o bal
savo tik 52 proc.. arba 48.834.- 
000. Vadinasi, apie 45 milijonai 
nebalsavo. Toks skaičius žmo
nių galėjo rinkimus parkeipti 
visai kiton pusėn.

Labiausiai atsilikusi pasirodė
Virginia (33 proc. tebalsavo). 
Texas (35). Alabama (40). Ar- 
kansas (47). South Carolina 
(48). Uoliausios valstybės 
pasirodęs Kansas (98). OBio ir 
Missouri (95). Minnesota (94) 
ir Nebraska (93). Nevv Yorkas. 
turis didelę masę žmonių, vos 
prašoko pro vidurį (62). neap
lenkęs net Ne\v Mexicos (66). 
Taigi, aukščiausių namų mies
tui nelabai lūpi, kam priklau
sys valstybėje aukščiausia val
džia!
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miško turi daugiau. Dabar yra 
bar.ci nia popierių gaminti iš ki- 
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ji- .r nupjauti leng- 
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kad įie u r nėra taip popierius 
nebi mginamas. kaip Ameriko
je. Menk ausiam daiktui suvy
nioti n itidojami didžiausi lakš
tai. • urie čia pat numetami ir 
sutrypiami. įvairiausios {Kipie- 
rinė dėželės ir gniužulai laik
raščių mėtosi gatvėse ir visais 
pakeliais. Kraštas užteršiamas 
popierium, o skundžiamasi, kad 
jo trūksta. Surinkus tik tai. kas 
numetama, ir vėl perdirbus, ga
lima būtų didelė skylė užkišti.

Kai prieš dvejus metus buvo 
daug kur renkami gubernato
riai ir prirenkami senatoriai, 
žmonės taip pat nelabai domė
josi rinkimais. Balsuoti turėjo 
teisę 96.833.000. nesiregistravo 
27.268.000. o nebalsavo 56.403,- 
000. Vadinasi, rinkimuose ne
dalyvavo nei pusė rinkikų. Toks 
nesidomėjimas yra jau prast- 

Austrijos kancleris Dr. L. Figl yra didelis beisbolo žadiimo mėgėjas 
ir. busdamas New Vorke. neiškentė to žaidimo nepamatys. Čia mato
me ji Polo Ground. kur jis metė pirmąjį sviedinį ir Giant vadovui L. 
Durocher prisegė, kaip gerti linkėjimu ženklą mažą puošmena.

tas .nes jis parodo, kad daugu
mai nerūpi, kas jiems bus gu
bernatoriais ar senatoriais, nuo 
kurių priklauso šalies įstaty
mai. Vėliau būna ir nepatenkin
tų. bet šauktšai jau po pietų. 
Reikia laukti naujų rinkimų.

Šiuo metu, kai pasaulyje eina 
tokia stipri bolševikų agitacija, 
Amerikos žmonės turėtų paro
dyti didesnį susidomėjimą rin
kimais. Tai sustiprina ir krašto 
vyriausybę, kuriai tenka imtis 
labai atsakingų veiksmų. S.

“LAISVOSIOS EI KOPO^ 
KIAM0SIOS GRUPE

Birželio 1 d. sueina metai, 
kaip pradėjo savo veikią Lietu
vių Patariamoji Grupė prie 
Laisvosios Europos Komiteto. 
Šios šventės išvakarėse gegu
žės 24 d Liet. Patariamoji 
Grupė sušaukė spaudos atsto
vus ir painformayo apie nu
veiktus darbus. Šie pirmieji 
metai pavadinti — ieškojimo 
metais.

Buvo prisimintos pastangos 
organizuojant lietuvių skyrių 
prie Radio Free Europe. Nors 
dar nesusidarė sąlygos tokiam 
siųstuvui veikti. tačiau Pat. 
Liet. Grupe nesigaili pastangų 
ir tikisi geresnių bei palankes
nių laikų.

Dabar jau renkantis sunaudo
tas 'popierius, bet daroma labai 
jau atgrubusioms rankoms. Ma
tyti, popieriaus liekanoms nėra 
dar geros rinkos. Iš to naudo
jasi svetimi popieriaus fabri
kai: jie gamina vis naują po
pierių ir kelia jo kainas. Žmo
nes jai apmoka iš savo kišenės, 
iš kurios mėto popierių visais 
pašaliais.

K*:p tai atsiliepia 1’etuvi.škems 
iakraščiams?%» «**•

Su jais didžioji popieriaus 
rinka, žinoma, nesiskaito. Bus 
popierius brangesnis, reikės ir 
brangiau už jį mokėti. Tai vis
kas. O iš skaitytojų už laikraštį 
daugiau nelabai paimsi. Kai 
kas mano, kad ir taip daro di
delę malonę, kad lietuvišką 
laikraštį skaito. Pakelk bent 
truputį kainą, neskaitys. Girdi, 
aš apseinu su anglišku. Apsei- 
ti. be abejo, galima, tik negali
ma ten rasti savo gimtos kalbos 
ir lietuviškos dvasios, o kol no
rime ją išlaikyti, tenka aukotis 
ir leidėjams ir skaitytojams. 
Juk. pavyzdžiui, tokio “Darbi
ninko” metinė kaina buvo nus
tatyta dar tada, kai už toną 
popieriaus reikėjo mokėti ne 
daugiau kaip 40 dol. Dabar kai
na yra trigubai paaugusi, taip 
pat ir spaustuvės darbininkų 
atlyginimas bei kitos išlaidos, 
o laikraštis gaunamas už seną 
kainą. Jei jis išsilaiko, tai tik 
auka leidėjų ir nuoširdžių skai
tytojų, kurie supranta, kad kul
tūrinis gyvenimas yra neįmano
mas be prirašyto popieriaus.

UŽ KARDINOLO RAŠTUS
— MIRTIES BAUSMĖ

Lenkų tikintieji mirusio kard. 
Sapiehos, turėjusio taip pat lie
tuviško kraujo, raštus ir pasisa
kymus religijos persekiojimo 
įeikalu platina šimtais tūkstan
čių egzempliorių. Galiausiai kom. 
vyriausybė nusprendė jų platini
mą uždrausti, o už neklausymą 
— skirti mirties bausmę. O vis 
tiek skelbiama, jog ten esanti
“sąžinės laisvė.”

DARBO BĄRE
KOMITETO LIET. PATA- 
M ETINĖS

• ’ ” J * w s, .*•

Negavusi radijo transliacijos, 
Patariamoji Liet. Grupė susi
telkė prie kitų darbų, apie ku
riuos jau esame rašę. Pabrėž
tina šiuo tarpu, kad neseniai 
pradėta leisti Pat. Liet. Grupės 
biuletenis lietuvių kalba. Jau 
baigiama rengti medžiaga poli
tinių klausimų žurnalui — 
"Lietuva”, kuris pasirodys kas 
trys mėnesiai ir gvildens Lie
tuvos laisvinimo ir atstatymo 
problemas: baigiamas parengti 
ir “The Baltic Review” baltiš
kosiom problemom. Leidinys 
skiriamas angliškai kalbančiai 
visuomenei pasirodys tris kar
tus per motus. Varomi toliau 
darbai prie encikloi>edinio po-

KRIKŠČIONYS DE^IKRĄTAI — 
jąv politiniai s4juiwininkąi

Vidurio Europos krikščionių 
Demokratų Sąjunga savo pa
talpose New Yorke suruošė į- 
vairių politinių sąjūdžių ir 
spaudos atstovams priėmimą, 
kuriame Sąjungos pirmininkas 
prel. Kozi-Horvath padaro pla
tų pranešimą apie savo įspū
džius iš kelionės po Europą.

Prel. Kozi - Horvath Europo
je praleido apie septynis mėne
sius ir aplankė ten didžiumą 
Europos valstybių, susipažinda
mas su politinėmis nuotaikomis 
bei situacijomis ir užmegsda- 
mas artimesnius ryšius su tų 
kraštų krikščionių demokratų 
partijomis. Savo kalboje prel. 
Kozi - Horvath pažymėjo, kad, 
jo giliu įsitikinimu, šiuo metu 
Europoje — Italijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje ir ki
tur — didžiausi vaidmenį anti
komunistiniame fronte vaidina 
krikščionių demokratų partijos. 
Taip pat šios partijos yra di
džiausi rėmėjai Europos susi
vienijimo minties ir Europoje 
artimiausi JAV politiniai są- 
jungininkai.Tarp krikščionių de
mokratų ir socialistų politinės 
linijos Europoje yra didelis 
skirtumas. Socialistinis frontas 
Europoje — Vokietijoje K. 
Schumacherio vadovaujami so
cialdemokratai, Italijoje Neni 
socialistų grupė ir kai kurių ki
tų Europos kraštų socialistai 
— nėra ne Europos vienybės 
šalininkai nei JAV vedamos 
Europos atstatymo politikos rė
mėjai. Jie dar vis dairosi į Ry
tus ir nepameta vilčių su jais 
pasiekti tam tikro susitarimo.

šalia kitų, ir tai yra viena

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Vasaros stoyykla įvyksta 
prie Pittsburgh, Pensylvania, 
atostogų pradžioje ir užtruks 
dvi savaites. Stovykloje įvyks ir 
Moksleivių Ateitininkų JAV 
suvažiavimas - konferencija.

Stovyklos laikas. Stovyklon 
renkamės š. m. birželio 21 d. 
(šeštadienį) ir 22 d. Birželio 
22 d. stovyklos atidarymas ir 
liepos 6 d. uždarymas.

Stovyklos vieta. Stovyklausi
me slovakų katalikų vasaroji
mo namuose, adresas: Camp 
Pineacres - Bethel Church, 
Yongstonn, Pa. Stovykla yra 
miške tarp kalnų, prie upelio 
gražioje vietoje. Tenai yra ba
seinas. sporto aikštės, valgykla, 
salė, virtuvė, indai. 5 nakvynei 
pastatai su visa pataline.

Stovykla pasiekiama iš Pitts- 
bugrh. Pa., važiuojant 30 keliu 
į rytus per Greensburg, Pa. (30 
mylių) iki 30 iir 992 kelių kryž
kelės (10 mylių), toliau 992 
keliu į pietus — Youngstovvn, 
Pa. (I mylią), ties rodykle Be
thel Church (1 mylia) sukti į 
kairę — rytus iki šio bažnyt
kaimio (5 mylios) jr čia vėl pa
sukant į kairę už 3 mylių pa
siekiama stovyklos vieta — 
Camp Pineacres.

Renkamės Pittsburghe mies
to centre — Greyhound Bus 
Station (netoli nuo Pensylvania 
Railroad Station). Vykstan
tiems iš rytų patartina vykti 
tiesiai į Pittsburghą, ir sustoti 
įpinėtoj Greyhound autobusų 
stotyje ir tenai kreiptis į in
formaciją — Information, pra
nešant, kad atvykote į “Atei
ties” stovyklą. Iš šios stoties 
stovyklautojai bus pervežami 
mašinomis j stovyklą, esančią 
nuo Pittsburgh, Pa. 50 mylių.

Stovyklavimo mokestis. 25 
doleriai dviem savaitėms, vie
nai savaitei 12,50 vienam asme
niui. Stovyklon užsirašant 

būdžio knygos, skirtos taip pat 
angliškai kalbančiai visuome
nei. Taip pat paruoštas planas 
kapitaliniam veikalui apie Lie
tuvos žemes. Toliau buvo pa
liesta Liet. Patariamosios Gru
pės santykiai su kitais laisvini
mo sąjūdžiais. 

priežasčių, kodėl Europoje ne
matyti pakankamo ryžtumo 
kietai sutikti sovietinės ekspan
sijos užmačias ir išvaduoti pa
vergtąją Rylų ir Vidurio Euro
pos dalį.

Po paskaitos buvo kuklus, 
bet draugiškas priėmimas. Sve
čių buvo per 60. Jų tarpe ma
tėsi ne tik Vidurio Europos 
krikčionių demokratų, bet ir ki
tų egzilinių sąjūdžių atstovai. 
Dalyvavo taip pat Austrijos 
krikčionių demokratų, Čilės, 
Belgijos ir Laisvosios Europos 
Komiteto atstovai, Ūkininkų 
Internacionalo pirm. Mikolaiči- 
kas, spaudos atstovai ir kit. Iš 
lietuvių matėsi prof. K. Pakš
tas, Dr. A. Trimakas, M. Kižy- 
tė. P. Vainauskas, A. Bendo- 
rius, Dr. V. Viliamas.
Vidurio Europos Krirkščionių 

Demokratų Sąjunga šių metų 
rudenį New Yorke ruošia dide
lį kongresą. J jį norima pasi
kviesti svečių ir iš Europos, o 
taip pat Amerikos svarbių as
menų ir politikų.

— “Latvija” N. 16-52 rašo, 
kad Stalino imperijoj šiuo me
tu yra per 700 raudonųjų mi- 
lijonininkų, važinėjančių pui
kiausiais limuzinais, gyvenan
čių puikiose vilose, geriančių 
skaniausius vynus e|c.. žodžiu 
toli pralenkiančių net caro lai
kų turtuolius. Tarp fos rūšies 
didžturčių minimi fnąrš. Budio- 
nyj, Stalino simpatijas įsigijęs 
dirigentas E. A. Mąrąvinskis, 
Stalino biustų skulptoriai V. In- 
gals ir V. Bogolįubovas. chi
rurgas M. Usevičius ir visa eilė 
kitų.

kiekvienas stovyklautojas iš 
anksto sumoka 5 dolerius, ku
rie yra įskaitomi į stovyklavi
mo mokestį. Registracijos mo
kestis su vykstančių pavarde, 
vardu, amžium, adresu, pažy
mėtu stovyklavimo laiku) per 
kuopų valdybas arba tiesiai) 
čekiu arba piniginė perlaida yra 
pasiunčiama MAS C. Valdybos 
pirmininkui: Adomas Viliušis, 
835 W. 34 Place. Chicago 8,
III. Stovyklon užsirašymo ter
minas baigiasi birželio 15 d.

Kvietimas. Kviečiame visus 
moksleivius ateitininkus kuo 
gausiausiai dalyvauti bendroje 
JAV MA stovykloje. Stovyk
lautojais priimami ir vyresnių 
pradžios mokyklos skyrių bei 
aukštesnių mokyklų mokiniai 
neateitininkai. Kviečiami ir 
jaunesnieji Lietuviai vyčiai da
lyvauti šioje stovykloje. Sto
vykla savo programoje yra at- 
eitininkiškos darbo mokyklos, 
poilsio ir jaunų jėgų pasireiš
kimo vieta.

Mokslevių Ateitininkų S-gos 
Centro Valdyba

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ LEIDINĮ

“LIETUVOS ARCHYVĄ” 
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigyti. 

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu: 

“DARBININKAS?,
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLVN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti...................cgz. “LIETUVIŲ ARCHYVO”

sekančiu adresu:
Vardas ...................... Pavardė ......................................... ...........

Adresas........................................................................ ..............

PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške Ci- vėliau prisiųsiu □
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiukui

Atsigavę* nuo patirto baisumo, 
dvejų metu amžiaus I- Johnson 
glaudžia prie savęs savo naująjį 
šunelį. Jį Statė parke netoli Wav- 
choss. Ga., Raudžiai apdraskė liū
tas. Reikėjo 23 dūrių kol buvo su
siūtos liūto nagų padarytos gilios 
žaizdos.

RYTU VOKIETIJOJ EVA
KUOJAMI PASIENIO 

KAIMAI
Berlynas. — JAV aukštojo 

komisaro Vokietijoj leidžiamas 
“Neue Zeitung” paskelbė ži
nią. kad sovietinėje Vokietijos 
zonoj visa eile pasienio kaimų 
gavo įsakymą išsikelti ir vietą 
užleisti vadinamai liaudies po
licijai. Gyventojams esą nuro
dyta. kad jie krašto gynimo su
metimais turį šią auką padary
ti.

Manoma, jog tai dar vienas 
rytinės Vokietijos dalies komu
nistų ir Sovietų manevras Va- 
karų Vokietijai pagąsdinti, kad 
ji nepasirašytų su Vakarų vals
tybėmis dabar ruošiamas su
tarties, kul ia baigiama Vakarų 
Vokietijos okupacija. Sovieti
nės zonos komunistų vadai yra 
pareiškę, kad jie sukelsiu vidaus 
karą, jei ta sutartis bus pasira
šyta.
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SAIKAS PERPILDYTAS
DĖMESIO, ypatingo dėmesio, verta “Naujienų” informaci

ja, kurios didesnę dalį tikslumo dėliai pakartojame pažodžiui .
“Nauja tikybininkų sekta? — Daug kartų spaudoje naujieji 

ateiviai katalikai kunigai yra skundęsi, kad čia, Amerikoje, jie 
vietinių kunigų yra nepageidaujami. Kai kurie jų visai j vietines 
klebonijas nepriimami ir neduodama jiems kunigo profesijos dar
bo.

“Šis senųjų ir naujųjų ateivių nesutarimas vedąs prie naujos 
lietuvių bažnyčios, kaip girdėti, neturėsiančios ryšio su katalikybe 
(m. p. “D.”). Pirmaeilė reikšmė šiai bažnyčiai skiriama lietuvių 
vardo reklamai amerikonų spaudoje pasiekti. Prie bažnyčios bū
sianti ir tautodailės dirbinių prekyvietė.

“Šios naujos tautinės lietuvių bažnyčios vyriausias sumany
tojas esąs kanauninkas F. Kapočius, Vokietijoje buvęs Vatikano 
jgaliotinis tremtinių reikalams. Jo naująjį sumanymą remia keli 
pasauliečiai naujieji ateiviai: K. Palčiauskis, lietuvių skautų žy
mus veikėjas, Dr. Mačiulis, Hinois Liet. Tremtinių Bendruomenės 
verkėjas, ir prof. Dr. J. Meškauskas, iki šiol buvęs žymus lietuvių 
R. katalikų organizacijų veikėjas. Su šiais naujaisiais ateiviais 
ranka rankon eina Dr. A. Račkus ir S. Pieža, abu seni ameriko
nai.”

Mūsų žiniomis, kan. F. Kapočius tėra iškėlęs mintį pastatyti 
paminklinę bažnyčią, o “Naujienos” skelbia, kad kan. F. Kapo
čius esą atsiskiria nuo katalikybės. Jis tokiu būdu paskelbiamas 
atkritėliu, apostata.

Antra, jis ne tik pats atsiskiriąs nuo katalikybės, bet jis ir 
kitus atitraukiąs, steigdamas “naują tikybininkų sektą”, “tauti
nę bažnyčią”, “neturinčią ryšio su katalikybe.”

Kad tai šmeižtas, netenka nė minėti. Bet “Naujienos” nesi
tenkina šmeiždamos kan. F. Kapočių. Jos mini pavardes žmonių, 
kurie turi katalikų ir nekatalikų visuomenėje svorį ir visuomeni
nes pareigas. Juos skelbia remiant katalikybės skaldymą. Taigi 
neteisingai provokuoja ir diskredituoja tuos žmones.

Būtų skaudus šmeižtas, jeigu kas tvirtintų, kad “Naujienų” 
redaktorius esąs Lietuvos išdavikas ir svetimųjų agentas. Dėl to 
jis turėtų suprasti, kad ir katalikui, o juo labiau kunigui, ne ma
žiau yra skaudus šmeižtas, kad jame be jokio pagrindo primetama 
tikėjimo išdavimas.

Sakytum, be redakcijos žinios tai padaryta. Deja, redakcijos 
pastaba rodo, kad ji tą informaciją yra skaičiusi ir jos dėjimui 
pritarusi.

Gal tai galima būtų suprasti kaip juoką, pasišaipymą. Su
prantam ir tinkamai vertinam tiek polemiką, tiek juoką. Bet čia 
saikas jau perpildytas. Esamadalykų, iš kurių nejuokaujama - 
iš dalykų, kurie liečia, kas žmogui yra brangiausia.

Nuostabą kelia, kad taip pigiai ir lengvapėdiškai elgiasi laik
raštis, kurio žmonės su katalikais kitose srityse bendradarbiauja. 
Laikome tai nesuderinamu dalyku su padoriu bendradarbiavimu. 
Lygiai nesuderinamu su elgesiu žmogaus, kuriam rūpi tolerancija, 
žmogaus ir jo pažiūrų pagerbimas ir tiesos meilė.

Negalėtdami nutylėti savo pasipiktinimo dėl tokio provokaci
nio šmeižto, skaudaus visiems katalikams, manome, kad laikraš
tis pats susiras būdą skriaudai atitaisyti.

Sustiprėjo sovietinė propa
ganda prieš Vakarus. Jie vis 
išranda naujų priekaištų vaka
riečiams. čia esą Vakarai or
ganizuoja šnipinėjimą sateli
tiniuose kraštuose; čia ameri
konai bakteriologinį karą pra
dėję; čia tas, ar kitas. Šita pro
paganda bolševikai pasaulio a- 
kis nukreipia nuo savęs ir už
maskuoja savo siekimus ir pa
dėtį savo krašte. O dar labiau 
priešui klaidinti ir netikroms 
informacijoms skleisti sukūrė 
specialią organizaciją, kurią 
šiek tiek nušviečia šveicarų 
“Allgemeine Volkszeitung”.

“Deminformas”

Leningrade veikia Sovietų 
špionažo aukštoji mokykla 
“Volkovo” akademija.” Ji ruo
šia rinktinius agentus informa
torius, kurių uždavinys įsibrau
ti į priešo užnugaęį, “nekomu
nistinius kraštus, visokiausiais 
kanalais. Pvz., N.Z.Z. praneša, 
kad San Marino respublikoje, 
kuri turi viso 15.000 gyvento
jų, bet kuri išsirinko probolše- 
vikišką parlamentą, atstovauja
mos visos sovierinės respubli
kos. Jų atstovybes kiekviena 
turi po 10-20 narių. Paskirti 
net karo attache prie “respubli
kos” kariuomenės, kuri esanti 
apginkluota 1891 m. gamybos 
šautuvais.

Toje akademijoje prieš kele
tą mėnesių viešai kalbėjo armi
jos gen. V. S. Abakumovas, So
vietų MGB (slaptoji tarnyba) 
viršininkas. Kalbą baigęs to
kiais žodžiais:

‘...savo stiprumu reikia prie
šą nugąsdinti, parodytu silpnu
mu ji suklaidinti, kad darytu 
klaidingus žingsnius. Kas ap
simeta esąs paliegėlis, o tuo 
tarpu savo raumenis miklina, 
gali ir stipriausią priešą priglu- 
šinti ir jį sunaikinti.”

Abakumovo kalba buvo ofi
ciali pradžia “deminformui”, 
apie kuri Vakarų pasaulį pir
masis painformavo Kenanas, 
dabartinis JAV atstovas Mas- «
kvo.je. Ar tas “deminformo” 
žodis sudarytas “demokrati
nis informacijos centras” ar iš 
“dementi” ir “informacija”’ — 
kas suvaikys. Bet svarbu dar
bas, ne vardas.

MGB .spėjama, turįs apie 
8.000 agentų nekomunistiniuose 
kraštuose, kurių uždaviniai lig 
šiol buvęs trejopi: žinių patiekti 
iš užsienio; kovoti su špionažu; 
organizuoti sabotažą. Demin-

Laiškas iš Europos

formui tenka įsirikiuoti į tre
čiuosius uždavinius ir Vakaruo
se esančią informaciją apie So
vietus taip pertvarkyti, taip pa
keisti, kad užsieninės tarnybos 
negalėtų atskirti tikrų žinių nuo 
pramanytų.

Deminformą organizuoti paves
ta dviem: Mechliui ir Aleksan

drovui

kurie abudu jau per 20 metų 
aktyviai dirba špionažo srityje 
ir laikomi geriausiais anglosak-

PRAHOS mieste iškabi
nėti gatvėse plakatai su įra
šais: “O gyventi rados link
smiau.” Užsieniečio žurna
listo klausiamas, kaip tai 
riekia suprasti, vienas dar
bininkas paaiškino:

— štai mano žmona ir aš 
dirbame fabrike. Rytą ke
liamės 5 vaL Aš skubu į pie
ninę ir stoju į eilę. Po va
landos gaunu ketvirtį litro 
pieno ir porą bulkučiy. Mes 
džiaugiamės, kad turime ką 
pusryčiams.

Paskui mes vykstame į 
darbą ir gauname atsisėsti 
autobuse; dėl to mes džiau- 
giams, nes daugelis kitu tu
ri stovėti.

Vakare mano žmonai pa
siseka gauti dešrelių porą— 
ir mes džiaugiamės, kad tu
rime ką užkąsti prieš gul
dami.

Naktį paskambina prie 
durų. Atidarau — stovi mi
licija ir klausia: “Ar tu esi 
Novakas? Parodyk popie
rius:” —“Ne, sakau, Nova
kas gyvena priešais”, ir pa
rodau popierius. Kai jie iš
vyksta, mes vėl džiaugia
mės, kad šią naktį areštavo 
ne mus.

sų slaptosios tarnybos žinovais.
L. D. Mechlis dabar yra valsty
bės kontrolės ministeris, Alek
sandrovas profesorius. Jų dar
bui pavyzdys yra Goebbels, ku
ris puikiai pažino, kokios įta
kos žmogui turi nežinojimas ir 
netikrumas. Sakysime, prieš 
karą Anglijoje tarp vokiečių e- 
migrantų buvo platinamos ži
nios, (o jos pasiekdavo ir britų 
saugumą), kad trečiasi reichas 
esąs silpnas, kad tankai iš plo
nos skardos, kad lėktuvai ne

greiti, pėstininkai popieriniais 
drabužiais, — tokia nepavojin
ga pasauliui esanti hitlerinė 
Vokietija. Dabar išaiškėjo, kad 
visi tie gandai buvo leidžiami 
nacių agentų pasaulio budru
mui užmigdyti.

Antrajam skyriui (Paryžiu
je (, Secret Service (Londone), 
CIC (Washingtone) esą žino
ma, kad 
defetlstlnių žinių apie Sovietų 
Sąjungą didelis procentas kyla 

iš paties Kremliaus
Ypatingai gausūs pranešimai 

apie ukrainiečių milžinišką 're
zistenciją UPA (Ukrainsky 
Povvstanscha Armya) pasirodė 
netikri ir įtartino šaltinio. Jau 
vokiečiai turėjo progą įsitikinti, 
kad pasakojimas apie Sovietų 
Sąjungą kaip kolosą su molinė
mis kojomis esąs neteisingas. 
Šita legenda norima pačių bol
ševikų vėl atgaivinti, kad Va
karai nesiskubintų ginkluotis; 
kad jie klaidingai galvotų ir to
liau, jog krašte vykstanti rezi
stencija privesianti prie režimo 
pakeitimo nuosavomis gyvento
jų jėgomis. Prie tos pačios ka
tegorijos priklauso ir žinios a- 
pie Bakų šaltinių išsekimą, pa
sėlių katostroafs ir pan.

Silpnumą vaizduojančios ži
nios virsta dezorientuojančiu 
veiksniu ypačiai tada, kai gre
timai paleidžiamos ir priešingos 
žinios — apie Rusijos galingu
mą. Tatai esą daroma tokiu 
būdu; pasirodo du pabėgėliai 
tariamai iš Sibiro stovyklų; vie
nas smulkmeniškai ir konkre
čiai pasakoja apie karo pramo
nės suglebimą, kitas apie karo 
pramonės nepaprastus kitoje 
vietoje laimėjimus.

Amerikiečių vertinimu, pas
kutiniais mėnesiais 
deminformas <šmugeliavęs į 
nelromiMiictinius Vakarus apie 

50 agentų tarp tikrųjų 
pabėgėlių.

Charles Bohlen, ekspertas 
Rusijos reikalams Washingto- 
ne, bendrame Pentagono ir 
Valstybės Departamento pasi
tarime kategoriškai pareiškęs 
savo nepasitikėjimą žiniomis 
apie Sovietų Są jungą, kurios 
gaunamos per “Rusijos tautų 
išlaisvinimo sąjungą”, sudary
tą buv. ambasadoriaus Kirko 
iniciatyva. Esą tokių žinių di
delė dalis pasirodžiusi pasėta 
deminformo.
Deminformo agentų jau išaiš

kinta apie dešimt.
Iš jų patirta, kad tai žmonės 

labai gerai parengti, ypatingai

Koje stovyklos naujasis komendantas K**n. Boatner ir 18" parašiuti- 
ninku divizijos vada* gen. TrapnelI diskusuoja. kaip turi būti tvarkomi 
stovykloje esantieji 70.000 raudonųjų belaisviu.

stipriai ideologiškai išlavinti. 
Jie labai gerai supažindinti su 
Vakarų pažiūromis ir argumen
tais prieš komunizmą. Jie turi 
gerai pažinti Arthur Koestlerio 
ir panašius raštus, rezistenci
nes organizacijas krašte, emi
gracines antrbolševikines orga
nizacijas ir vadovaujančius as
menis emigracijoje.

Šimtai tokių paruoštų žmo
nių laikomi prie sienos ir laukia 
patogaus meto pereiti į Vaka
rus ir sumaišyti jų žinias apie 
Sovietų Sąjungą. Jie ypatingai

PAVERGTOJE
• Tikėjimas žmonėse vis te

bėra dar giliai įleidęs šaknis, 
konstatavo antroji Vilniaus sri
ties komjaunimo konferencija. 
Dėl to nutarta imtis dar dides
nių pastangų bedievybės propa
gandai. Ligi šiol ta propaganda 
buvusi silpnai skleidžiama.

• Amerikiečiai gyveną pus
badžiu rašo savo straipsnyje 
sovietinis “mokslininkas” J. 
Žiugžda. Anot jo, šiuo metu 
JAV esą 25 milijonai bedarbių 
ir dirbančių į savaitę tik 1, 2 
ar 3 dienas. Tokiomis pusbadžio 
sąlygomis, Žiugždos tvirtinimu, 
gyveną apie 80 procentų visų 
Amerikos gyventojų.

• Poetą V. Mykolaitį - Puti
ną smarkiai užpuolė J. Jurginis 
už “dideles klaidas išsilaisvini
mo kovos istorijoje” ir už “pa
lankumą Vakarų buržuazijai.” 
Taip pat paskutiniu laiku smar
kiai puolami ir Lietuvos daili
ninkai. kad atsilieka nuo gyve
nimo reikalavimų, kuriuos 
jiems stato liaudis ir bolševikų 
partija.” Dėl tų trūkumų nega- 

vertina spaudą ir per ją mėgina 
įsibrauti su dezorientuojančio
mis ir griaunančiomis žiniomis.

Deminformas veikia visose 
penkiose pasaulio dalyse. Prof. 
Aleksandrovas iš pagrindų stu
dijuoja Vakarų psichologijos 
pakitimus ir pagal tai pritaiko 
naujus metodus ir priemones.

Laikoma, kad deminformas 
priklauso prie aštriausių gink
lų šaltajame kare. Reikia būti 
visados pasirengusiems lauk.1 
iš jo vis naujų sensacijų.

LIETUVOJE
Įėjusi įvykti nė 1951 m. dailės 
paroda. Netinkami bolševikinei 
meno parodai pasirodę Macko- 
nio, Banaičio, Mergašilskio. Ši
leikos, Rozentalio. Kalpoko ir 
kitų dailininkų darbai. Visa 
eilė jaunų dailininkų, kaip Fili- 
paitis, Stauskas. Steponavičius, 
Petronis,, Juknienė, Pečkus, vi
sai metę dailininko darbą. Ma
tyt, negalėdami prisitaikyti prie 
komunistų reikalavimų, o kurti, 
kaip patys norėtų, taip pat ne
galėdami.

• Stachanovietiškai bedirb
damas, Kauno "Inkaro” kom
binatas pagamino net 44.199 
porų jau ii- komunistinio rojaus 
gyventojams netinkamų nešioti 
batų. Už tai tačiau kaltinama 
ne ta “stachanovietiška” darbo 
tvarka, kuri reikalauja įvairių 
sukakčių proga pasiekti virš
planinės gamybos, bet darbinin
kai. kurie turi pagaminti iš 
menkos medžiagos ir menkais 
darbo įrankiais kuo didžiausią 
gaminių kiekį trumpiausiu lai
ku.

ŠATRIJOS RAGANA - MARU A PETRAUSKAITĖ

MĖLYNOJI MERGELE
2.

— Ar atmeni, Miriam, ar at
meni?

Tą stebuklingąją dieną, ku
rioje pirmą kartą paregėjo ją 
jo kūno akys, nes sielos žvil
gesys seniai jau buvo ją nujau
tęs ir išsvajojęs. Ar ta Lietuvos 
panelė bus kaip tie kalnai, to
kie gryni, kilnūs, saulėti, kad 
atrodo nežemiški?—mąstė jis, 
į baltas viršūnes žiūrėdamas.

Iš karto jis pažino ją, kaip 
tik ji išlipo iš vagono su tuo 
savo mėlynu žvaigždėtu rūbe
liu ir iš karto suprato ją esant 
kaip tik tokią skaisčią, kilnią, 
saulėtą žmonijos viršūnę. Jie 
tebemato ją, tebemato nedrą
siai ir droviai paduodant jam 
siaurą rankelę. Ir štai pirmą 
kartą užgauna jo ausis jos gai
vus, gilus balsas, toks meilus, 
kad išgirdęs jį, tareisi ūmai pa
kvipus kažkokią nepaprastą gė
lę.

— Koks tamsta geras, kad 
sutikai mane. Esu čia, kaip miš
ke.. pirmą kartą savo gyvenime 
taip baisiai svetur...

— Džiaugiuos galėsiąs tams
tai parodyti tame miške visus 
reikiamus takus.

Eidamas šalia jos per miestą, 
žiūrėjo jis į jos liekną, kaip 
jaunas berželis, liemenį, į leng
vą, švelnią smulkių pėdelių ei
seną, į gausių auksinių plaukų 
mazgą ant balto kaklelio, į ne
klaužadas garbanas, sprunkan
čias į visas puses iš po pilkos 
skrybėlės, į pailgą dvasingą vei
delį. panašų į Sikstinos Mado
nos veidą. “Štai kokia ji!” — 
šaukė jame pagavimas. Ir ūmai 
jis pajuto, kad nuo tos valan
dos. kurią jos kojelė atsistojo 
ant Šveicarų žemės, viskas ra
dos kitokia, tar’um kažkokios 
naujos šviesos nušviesta: tas 
svetimas miestas — artimas ir 
savas, iš kalnų išsinėrė naujų, 
lig šiol neregėtų stebuklų. O ji 
žvalgės po tą svetimą jai pa
saulį savo didelėmis, kaip Rafa- 
elio Madonos .ir taip pat pabū- 
gusiomis akimis, nuolat jį klau 
sinėdama. Ir kiekvieną sykį, 
toms akims ant jo nusileidus, jo 

sieloje skleidės stebuklingas, 
kvapus laimės žiedas.

Nuvedė ją tiesiai J butą, kurį 
buvo jai suradęs — mažą pa
prastą kambarėlį, užtai su pa
sakišku reginiu į kalnus ir eže
rą. Ji džiaugėsi, lyg vaikas, ir 
tomis savo saldžiomis lūpelėmis 
kalbėjo kažkokius dėkojamuo
sius žodžius.

— Ak, kame tu, Miriam, ka
me tu! Argi iš tikro užgeso tos 
stebuklingiausios akys! Ar tik
rai ataušo ir nutilo amžinai tos 
saldžiosios lūpelės, vienintelės, 
vienintelės visoje žemėje, kokių 
nebuvo ir nebus? Kas čia nuti
ko? Argi tai galimas daiktas?

Atsitikdavo, kad jis bėgdavo 
į stotį ir ten atvažiuojančių mi
nioje ieškodavo .jos. Bet susiz
gribęs bėgavo namo baisos pa
imtas, jausdamas einąs iš pro
to. Skausmas vėl įkibo į jį ir 
kruvinai draskė jam širdį. Jis 
nebesitvėrė vietoje ir ėmė vaik
ščioti po kambarį. Jo mintis 
tartum prie fatalios grandinės 
prikalta, skriejo vis tame pačia
me užburtame rate. Tūkstančiu 
atvejų gyveno jis tas nesugrįž
tamąsias savo aukščiausios lai
mės ir giliausio skausmo die
nas. plėšydamas į brizgalus sa
vo sielą.

Ak tos meilios, saulėtos pir
mosios dienos, kai jis vedžiojo 

ją, kur reikėjo, padėjo atlikti 
universfteto formalumus.. Kaip 
buvo pasakęs, rodė jai reikia
mus takus, rūpestingai šalinda
mas nuo jų akmenėlius, kad ne
užsigautų jos grakščios kojytės. 
Foersterio ir Zaičiko paskaitos, 
per kurias juodu susitikdavo... 
Šiaip jau retai šiokiomis dieno
mis, nes ji buvo darbšti, lyg bi
telė, ir uoliai bei sąžiningai va
rė savo studijas. Atsitikdavo, 
kad jis, išalkęs ją paregėti, eida
vo vakare pas jos butą ir žiū
rėjo į jos nušviestą langą. Ir 
kartais, lyg kokios jėgos stu
miama ji prieidavo prie lango ir 
išsikišus veizėdavo į gatvę. Tuo
met jis, laimingas pamatęs jos 
siluetą, bijodamas, kad ji jo ne
pastebėtų. bėgo greitai namo 
prie savo knygų, susigėdęs ne
sąs toks darbštus, kaip ji. Tie 
nekantriai laukiamieji sekma
dieniai. kuriuos juodu praleis
davo drauge bevaikščiodami į 
muziejus, teatrus, po miestą ir 
toliau po tą gražią šalį kartu su 
keliais kitais gyvenančiais Zue- 
riche lietuviais... Visa tai buvo, 
lyg auksinė deimantinė svajonė, 
ir ūmai dingo, lyg svajonė. Ji 
buvo jam kasdien grakštesnė, 
kasdien kilnesnė, negu visos jo 
lig šiol pažįstamos panelės ir, 
kaip žvaigždė, žibėjo aukštai 
viršum jo — ir jis nesiliovė 

stiepęsis. Kad regimais ženklais 
jis būtų galėjęs išreikšti tai, ką 
juto, būtų ėjęs pas ją nusiavęs, 
kaip arabas į savo šventnamį, ir 
kalbėjęs su jo tiktai klūpoda
mas.

Paskui ta diena — viso gyve
nimo stebuklingiausią — kai 
juodu tik vieni patys... Kaip 
nuostabiai viskas nutiko, tarsi 
kažkieno iš anskto apgalvota. 
Gražių gražiausia Šveicarijos 
diena, tokia saulėta ir skaidri, 
kad tolimieji kalnai atrodė čia 
pat, su ranka pasiekiami. Eina 
jis iš politechnikos pasivaikščio
ti prieš pietus paežeryje ir ne
toli stoties sutinka ją.

— Žinai tamsta — bėgu iš 
Zuericho. Tokią stebuklingą 
dieną ar galima sėdėti tarp savo 
kambario sienų ar tarp miesto 
mūrų? Laimė, nuo pietų kas
dien nebeturiif paskaitų. Va
žiuosiu kur nors prie kalnų.

— Pati viena?
— Viena. Tamsta žinai, aš 

mėgstu būti viena, ypač stip
riausio grožėjimosi valandomis.

Jis prašo leisti palydėti ją lig 
stoties, o .jo galvoje jau išdygo 
mintis važiuoti drauge su ja. Ir 
pradeda nedrąsiai:

— O manęs tai tamstai ne
maž negaila, kad sėdžiu tarp 
tūkstančių sienų ir tūkstančių 
mūrų?

— Kodėl tamsta įtari mane 
esant tokią kietaširdę? — taria 
ji šypsodama.

— Tai pasakysiu tamstai, 
panele Marija, kad nieko nėra 
lengvesnio už pašalinimą to į- 
tarimo. Tik paimkit mane su 
savim! Prižadu nekliudyti tam
stai grožėtis, prižadu nesipai
nioti po kojomis, prižadu būti 
tartum nesąs, prižadu...

Ji juokias savo sidabriniu 
juoku.

— Kodėl nepaimti? Tamsta 
toks mažutis (ir žiūri juokian- 
čiomls akimis į jo didvyrišką 
liemenį), taip mažai vietos te- 
užimi, prižadėsi dar būti pa
klusnus, mandagus...

Netikėdamas savo laime, jis 
aiškiai mato, kad ji nudžiugo 
išgirdus jo prašymą.

— Viską, viską!
— O ar mandagusis berniu

kas nebeturi šiandien paskai
tų? — klausia ji, suraukusi 
dailius savo antakius.

— Manau, atsižvelgus į ne
paprastas aplinkybes, gal aukš
tai gerbiamoji globėja leis man 
nuo jų pabėgti.

— O. tai negražu! Bet ką 
darysi? Teesie. Elgiuos baisiai 
nepedagogškai. Ką pasakytų 
Foersteris! Iš tikro, tokią dieną 
be galo sunku būti geru peda
gogu.

Ir štai važiuoja juodu gelžke- 
liu lig Brunono, o iš ten. pasi- 
samdę laivelį, plaukia per Ke
turių Kantonų ežerą. Vagone 
visą laiką juodu juokės, plepė
jo. džiaugdamies lyg vaikai, iš
sprukę iš guvernantės globos.

Priplaukę prie kranto pas 
Tellio koplyčią, siunčia juodu 
laivelį atgal ir eina apžiūrėti to 
mažučio šventnamio

“Pod scianą ze skal ir pod 
vviencem borovv
Stoi cichosci pelną į
kolorow
Tolia kaplica...’”
Niekados neužmirštamos Slo

vackio trofos savaime veržias 
jam iš burnos.

— Tamsta moki visą poemą 
Kaip gera! — džiaugias ji. — 
Čia, šioje vietoje, būtinai turi
me pasiklausyti tų stebuklingų 
eilių. Tai vėl bus pasigėrėjimas 
jau su skausmo grūdeliu...

Ji sėdas ant uolos šalia kop
lyčios, o jisai žemai, ant ak
mens. pas jos kojas—ir dekla
muoja. Visą savo sielą deda jis 
į tuos gražius žodžius, ir junta, 
kad jam iš tikro vyksta.

Čia į jį. čia į mėlynas tolybes 
žiūri Miriam tomis savo akimis, 
lyg ežero banga, ir ima jose 
žibėti ašarų deimantėliai.

(bus daugiau)



a i, u. ai

Kąn. VYTAUTAS PIKTURNAMylimas ir gerbiamas sve
čias priimamas iš
puoštuose namuose. O 
ir namiškiai pasipuošia, šven
tiškai nusiteikia. Svečias, tik 
pravergs duris, tuojau pajunta, 
ar jis čia laukiamas, ar nė.

Štai už kelių dienų pas visus 
krikčšionis ateis Didis Svečias, 
nors daug kam mažai tepažįs- 
tamas. Tas svečias — šventoji 
Dvasia.

Dievą Tėvą daug kas garbi
na: ne tik katalikai, bet visi 
krikščionys, žydai, hamometo- 
nai ir kitų religijų išpažinto
jai.

Dievo Sūnų irgi ne tik kata
likai šlovina, nes Jį išpažįsta 
visi krikščionys, nors ir atskilę 
nuo Kristaus įsteigtos tikinčių
jų bendruomenės — Katalikų 
Bažnyčios.

O Šventąją Dvasią, tretįjį 
Švenčiausios Trejybės asmenį, 
kuris yra tos pačios prigimties, 
kaip Tėvas ir Sūnus, net ir ge
ri katalikai retai kada tinkamai 
tepagarbina. Kai pasižiūri į 
dažno kataliko gyvenimą, tai 
atrodo, kad Švnč. Trejy-* 
bę sudaro Dievas Tėvas, Dievas 
Sūnus ir Švenčiausioji Merge
lė Marija. Mat. mes visi kalba
me “Tėve mūsų”, garbindami 
Tėvą; visi savo maldose krei
piamės į Jėzų Kristų; taip pat 
visi meldžiame užtarymo Šven
čiausios Mergelės Marijos, bet 
retas kuris kreipiamės į Šven
tąją Dvasią. Geriausiu atveju 
Ją pagarbiname kryžiaus ženk
lą dary dami ar “Garbė Dievui 
Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai 
Dvasiai” maldelę kalbėdami. Ir 
nors mūsų tikėjimo išpažinime 
mes sakome: “Tikiu į Šventąją 
Dvasią.” tačiau Jos beveik ne
pažįstame ir permažai į Ją te
sikreipiama.

O Šventoji Dvasia mūsų 
išganymui yra būtinai reikalįn- 
gi

Dievas, tverdamas žmogų.

Sekminės buvo seniau ne vien 
piemenų, bet ir visų ūkininkų 
šventė. Ir šioms dienoms kai
mo senesnieji ūkininkai nu
rinkdavo geriausią parugės pie
vutę. gražiai išlygindavo visus 
kurmiarausius ir kupstelius. Pa
prastai visas kaimas pasidary
davo ir sudėtinį alų, o moterys 
prikepdavo daugybę ragaišių 
bei kitų valgių šventėms pri- 
ruošdavo.

Sekminių išvakarėse kaimas 
pasipuošdavo berželias. Iš miš
ko atžalynų senieji ūkininkai 
parsiveždavo arba ant pečių 
parsinešdavo lapuočiausių ber
žiukų. gražiausių jų šakų ir 
nukaišydavo kaimo ir kiemų 
vartus, trobų tarpvartes, apy- 
langes, o moterys dar iškaišy
davo jų šakutėmis pirkių bei 
klėčių sienas ir lubas. Tą patį 
vakarą visi piemenukai pinda
vo iš berželių šakų, snaudalių 
bei kitų žydinčių žolių visoms 
karvėms vainikus ir juos pa
merkdavo į vandenį, kad iki 
rytmečio nesuvystų. Kiekvienas 
piemenukas stengdavosi savo 
vainikais pralenkti kitus savo 
draugus, nes kiekvienas norėjo 
įsiteikti daugiau savo šeiminin
kei ir daugiausia gauti dovanų: 
jis tuomet gerai žinojo, kad tik 
gražiausia vainikuotos karvės 
daugiausia pieno duoda, tokių 
ir raganos nepakeri bei piktos 
akys nepereina, jos niekad pik
ta liga nesusergą ir pan., todėl 
ir kiekviena šeimininkė tokiu 
piemenuku didžiuojasi, jam ge
resnį kąsnelį metas nuo meto 
pasuka. Kaimo jautį seniau pa 
prastai visi susidėję puošdavo, 
drauge visi vainikus pindavo, 
kartu ir gražiausias šakas lauk
davo. o senasis kerdžius tik jų 
darbą prižiūrėdavo ir nupintą 
vainiką atskirai pasmerkdavo. 
Šį vakarą namo gindami karves 
.jau truputį apkaišydavo ragus 
žolynais ir šakelėmis, .jog visam 
kaimui primintų, kad rytoj 

kaip sako Šventasis Raštas, 
kvėpė i jį savo dvasią. Tokiu 
būdu Dievas žmogui suteikė šie 
lą, kuri yra ne kas luta, kaip 
šventosios Dvasios spindulys.

Šventoji Dvasia per Dievo 
siųstus pranašus apreiškė Dievo 
valią ir kelius, kaip pasiekiama 
amžinoji laimė. Be jos veikimo 
męs neturėtume Dievo mums 
duoto laiško — šventojo Raš
to.

Išganytojo įsikūnijime šven
toji Dvasią Irgi veikė: Ji nu 
žengę ant Marijos, kuri. Šven
tosios Dvasios veikiama, pradė
jo ir pagimdė Jėzų Kristų.

Septynias dovanas tvarkai — 
Tu pirštas Tęvo dešinės — 
Jo pažadėta mums tikrai. 
Kalbų malonėm dalinies.

Nuskaidrink ugnimi jausmus, 
Be meilės nepalik širdžių;

Ateik, Sutvertoj* Dvasia, 
Savųjų protų aplankyt. 
Kad nuo malonės širdyse 
Nušvistų prietema blanki:

Ramintoja gi vadinies. 
Aukščiausio Tėvo dovana; 
Šaltinis meilės ir ugnies - 
Dvasinio atgajaus pilna.

Veni Creator himno autorius 
yra vienuolis benediktinas, var
du Rabanus Maurus. Gimė jis 
.776 m. Mainzo mieste iš kil

mingos giminės. Mokslo sėmėsi 
Fuldos benediktinų abatijoje ir 
Turo mieste pas garsųjį anų lai
kų išminčių Alkuiną. Pačioje 
jaunystėje tapęs vienuoliu, po

Sekminės. Už pirmuosius vaini
kus piemenukai jau gaudavo 
geriau baltintą vakarienę, tru
putį sūrio ir porą kiaušinių.

Sekminių rytą visi piemenu
kai labai anksti keldavo ir gin
davo į pačias geriausias ga
nyklas, kurias kerdžius buvo 
prieš porą savaičių parinkęs ir 
draudęs ten gyvulius suleisti. 
Apie visą pievą buvo prismaigs
tyta beržo šakų ir visi žinojo, 
jog tai Sekminių rytagoninė 
pieva.

Parginimo giesmė

Sekminėse, kai visi gyvuliai 
būdavo sotūs ir kerdžius savo 
šešėlį jau beveik išžengdavo, vi
si susinešdavo savo vainikus. 
Pirmiausia kerdžius su pieme
nukais papuošdavo viso kaimo 
tvirčiausiąjį jautį, o paskui ir 
pats kerdžius padėdavo savo 
piemenukams išpuošti karves. 
Tuomet kerdžius užsikabindavo 
ant pečių didžiausį vainiką, pa
siimdavo beržo šaką, ant bota
go pasi rišdavo mažą beržo vy
telę ir pasileisdavo į namus. 
Paskui kerdžių paprastai 
žingsniuodavo jo išpuoštasis 
jautis, o toliau visa banda ir 
piemenukai apsikaišę žalumy
nais ir prisirišę beržų šakutes 
prie savo botagų.

Prie kaimo vartų šios iškil
mingos eisenos paprastai lauk
davo .jau kaimo vyrai, atėję pa 
sižiūrėti kaip atrodo apvaini
kuotas jautis. Jie atkeldavo 
kaimo vartus ir pasveikindavo 
kerdžių piemenų sveikinimu:

— Pargink.
— Žingsnį jau išžengiau, pats 

metas, — pasako rimtai ker
džius ir užtraukia savo vamz
džiu parginimo giesmę. Pieme
nukai šaukdami:

— Metas, metais, metas, jau 
metas..., savo vamzdeliais ir vi
somis birbynėmis bei suktynė-

svečias
Ir kada Dievo Sūnus mokė 

žmones, tai net išrinktosios 
tautos vaikai Jo nesuprato. O 
ir patys Išganytojo pasirinktie
ji mokiniai dažnai elgėsi kitaip, 
negu juos dieviškasis Mokyto
jas mokė. Todėl Jis pats sakė: 
“Aš daug dar turėčiau pasaky
ti. bet jūs nesuprantate. Todėl 
aš atsiųsiu Šventąją Dvasią, ku
ri jus apšvies ir visko išmo
kins.” Šventoji Dvasia Išgany
tojo atpirktą žmogų pašventi
na. apšviečia ir sustiprina. Jos 
veikimas mūsų išganyme yra 
būtinas.

Šventąją Dvasią Dievas su
teikia kiekvienam žmogui. Ta
čiau Jos veikimas tik ten tepa-

ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA!

Įveik ir kūno silpnumus 
Stiprybės išteklium didžiu.

Nuvyki priešą kuo toliau, 
šventos ramybės kelią tiesk, - 
Kad tavo globoje keliaut 
Galėtume jau be kaltės.

Leisk Tėvą per tave pajust. 
Laikyti Sūnų mintyse 
Ir vis tikėt, jog abiejų 
Esi palaiminta Dvasia.

Tad šlovė Tėvui tebūnie 
Ir Sūnui, Viešpačiui mirties, 
Ir Tau, Gaivintoją, ugnie, 
Per amžius ji tegul aidės.

Amen.

Išvertė L. Andriekus

kiek laiko buvo išrinktas Ful
dos benediktinų abatu. Čia jis 
atkreipė dėmesį į žmonių švie
timą. įsteigdamas abatijoj vi
siems prieinamą mokyklą, kuri 
yra pati pirmoji Vokietijoje. 
8-17 m. Rabanus Maurus buvo 
pakeltas Mainzo vyskupu ir to
se pareigose išgarsėjo heroiš-

A. MAŽULIS

mis pritaria kerdžiui. Paskui 
bandą žingsniuoja rimtai nusi
teikę vyrai, ant visų tvorų pil
na vaikų, o tarpuvartėse stovi 
moterys ir laukia savo gyvu
lių. Kiekviena stebi savo kar
ves ir džiaugiasi, pamačiusi sa
vąsias gražiai iškaišytas. Pie
menukui ji padeda kiaušinius, 
sūrį, sviesto, kiaušinienės, ska
naus ragaišio, kad šis visus me
tus taip gražiai karves priga
nytų. kad jos sveikos būtų ir 
daug daug pieno duotų.

Tą dieną kerdžius už jaučiui 
vainiką (jis šią dieną ir valgo 
tuose namuose, kur vainiką 
parnešė) gauna iš viso kaimo 
dovanas maistu ir pinigais. Mo
terys dar anksti rytą čia visas 
gėrybes, o vyrai nepamiršo jam 
verpelės su degtine ir galvinių, 
būtent kiekvienas davė po ke
lias kapeikas už kiekvieną su
augusį galviją ir smulkiuosius.

Sekminių popietyje išeidavo 
visi ūkininkai su visa šeima ru
gelių lankyti. Jie rinkdavosi nu
matytoje pievutėje, moterys 
pasitiesdavo baltas staltieses, o 
vyrai paruge atrišdavo alų ir 
atnešdavo degtinę. Kartu buvo 
atsitempiamas ir kaimo žydas, 
kad tas sumokėtų kaimui už 
ganyklą. •

Susitaikymo puota

Apžiūrėjus vyrams viso kai
mo rugelius, prasidėdavo sudė
tinė puota: daug kur buvo už
degamas laužas .drauge geria 
ma ir valgoma, taikoma susipv- 
k ilsieji, dainuojama rugelio 
giesmės ir šokama. Pas suaugu
sius pašokti atjoja iš miško ark 
liagoniai, jie buvo priimami ir 
vaišinami. Tie patys arkliago- 
niai šį vakarą nesitenkindavo 
savo kaimu, bet nujodavo ir 

siręiškia, kur Ji priimama ir 
Jai pasiduodama.

Apaštalai, Išganytojui įžen
gus į dangų, per devynias die
nas laukė šventosios Dvasios ir 
ruošėsi Ją priimti. Tuo pavyz
džiu sekdama. Katalikų Bažny
čia prieš Sekmines kalba nove- 
ną į Šventąją Dvasią ir visus 
tikinčiuosius ragina būti jaut
riems Šventosios Dvasios veiki
mui. Ji pati meldžiasi iy ragina 
mus kalbėti šventojo Augustino 
žodžius:

“Padėk man, Šventoji Dva
sia. kad aš šventai mąstyčiau;

Veik į mane, kad šventai da
ryčiau;

Uždek mane, kad šventai 
mylėčiau;

Stiprink mane, kad užlaiky
čiau tai, kas šventa;

Saugomk mane, kad Tavęs 
niekada neprarasčiau.”

t.

kais artimo meilės darbais, y- 
pač siautėjant badui. Mirę 
Winfeldė 856 m- Apylinkės 
žmonės jį laiko šventuoju. Pa
liko nemažai religinių raštų 
proza. Kūrė ir himnus, tarp kurių 
garsiausias yra Veni Cręator. 
Juo bažnytinėje liturgijoje pra
dedamas beveik kiekvienais 
veiksmas. L. Ą.

IŠ LIETUVIU TAUTINIU 
SEKMINIŲ PAPROČIU

pas savo kaimynus. Ten juos 
priimdavo, o jei kaimai nesugy
vena — išvydavo sugriebę iš 
laužo nuodėgulius.

Sekančią Sekminių dieną pa
prastai gindavo kaimo jauni
mas. Jie ganydavo karves po 
geriausias ganyklas ir vaini
kais puošdavo, nors dažniausia 
tik iškaišydavo beržų šakutė
mis jiems ragus. Jaunimas su
sirinkęs rytelio žaisdavo ir dai
nuodavo daug raliuotinių gies
mių; jis išrinkdavo jaunavedžius 
ir parinkdavo jiems nuotakas, 
juos išpuošdavo snaudalių vai
nikais, beržų šakutėmis ir iš
voliodavo rasoje arba išplauky- 
davo upelyje ar ežere. Jauni
mui išginus rytelio, patys se
niausieji išeidavo pasaugoti ru
gių ir želiančio vasarojaus, nes 
šie rytelininkai menki buvo pie
menys. Per pusdienį jie pargin
davo visus gyvulius namo, ta
čiau jų niekas nesutikdavo ir 
nelaukdavo.

“Mūsų ganytojas”

Antros dienos priešpiečiu 
kaimo piemenys ir arkiiagoniai 
eidavo per visą kaimą ir rink
davo maistą bei pinigus šios 
dienos piemenų vaišėms—mais
tinėms. Visą pramonę ruošda
vo patys piemenys, mergaitės 
virdavosi, kepdavosi raguolius 
ir puošdavo stalus, o piemenu
kai kūrendavo ugnį, plaudavo 
puodus, nušveisdami baltai kle
vinius šaukštus ir visą eilę ki
tų darbų.

Užkandus pradėdavo šokius, 
jiems grieždavo ne tik kaimo 
kerdžius ir piemenukai, bet ir 
savo kaimo muzikantai. Tą va
karą jie šokdavo drauge su vi
su kaimo .jaunimu, niekas iš jų 
nepasijuokdavo, kad jie pieme
nys, bet vadindavo: “mūsų ga
nytojais, mūsų rykstininkais.” 
Per šias malstuves kiekviena

Pasitarimas lietuvybės 
klausimais

Pusiaukelyje tarp New Yor- 
ko, Albany ir Hartfordo stovi 
nuošaliame miškelyje karmeli- 
čių šv. Teresės vienuolynas. 
Gamta graži, čia pat didinga 
Hudsono upė teka, artimiau
sias miestelis už kelių mylių— 
tai Germantovvn, N. Y. Nepaži
no ta apylinkė lietuvių, kol ne
atvyko prieš kelis metus čia ka- 
pelionaūti kun. Jonas Gerulis. 
Nors iš pradžių nebuvo nė vie
nos seseles lietuvaitės, tačiau po 
šv. mišių maldos būdavo atskai
tomos lietuviškai. Tai retas ir 
įdomus įvykis!

Gegužės 19 d. sugūžėjo iš yi- 
sų apylinkių dvasiškiai, kurie 
siekia bendromis jėgomis pagy
vinti lietuviškąjį katalikiškąjį 
gyvenimą savo tautiečių tarpe. 
Tai jau antrą kartą čia vyksta 
toks suvažiavimas. Kun. V. Da- 
bušjs apžyelgė Kunigų Vieny
bes planus ir pastangas, o taip 
pat ir bendrai lięt katalikišką 
veiklą JAV. Kun. St_ Yla papa
sakojo apie “Lux Christi” leidi
mą, jr redagavimą, ų taip pat 
konstatavb nepaprastą trūku
mą religinių veikalų lietuvių 
kalba dabartiniu metu. Disku- 
sijosę dalyvavo Tėvas V. Gi
džiūnas, OFM, kuo. J. Ruokis ir 
kun. Gleveękąs. Kan. J. Meš
kauskas ragino visus bendromis 
jėgomis ugdyti tikėjimo ir savo
jo krašto meilę tautiečiu šir
dyse. Nusistatyta įkurti Kunigų 
Vienybės Albany vyskupijos 
provinciją.

Pavasario dangui pamažu 
temstant, visas dvidešimt dva
sios kpvūnų nuėjo į seselių kar- 
meličių koplyčią dalyvauti va
karinėse pamaldose. Kun. Kęst. 
Balčys visų vardu padėkojo se
selėms už svetingumą ir papra
šė prisiminti kenčiantį Baltijos 
Gintaro Krantą savo maldose. 
Gale visi dvasiškiai galinga su
tartine sugiedojo “Marija, Ma
rija”, kuri aidėdama tolimame 
miške, liudijo lietuvių didį pa
siryžimą išsilaikyti tikrais' Ne
muno krašto vaikais... K. B.

piemenaitė galėjo pasijuokti iš 
geriausiųjų kaimo bernų, jų 
vedama galėjo nešokti, o kiek
vienas piemenukas eidavo šokti 
su geriausiomis kaimo šokėjo
mis. Taip visa jų puota tęsda
vosi iki vieversio dainos, nes 
trečios dienos rytą gindavo jau 
senimas.

Trečią dieną gindavo visus 
galvijus jau senimas ir juos ga
nydavo iki rytagonio. Per vi
durdienį visi žmonės susirink
davo į kaimo kapinaites ir 
melsdavosi už mirusiuosius. Jie 
nunešdavo ant kapų maisto, 
kurį paskiau išdalindavo netur
tingiesiems. Šią dieną seniau 
švęsdavę tikėdami geresnio 
derliaus, * prašydami mirusiuo
sius, kad šie išmelstų iš Dievu
lio gerus orus, kad laukų ne
muštų ledai ir visi būtų sveiki.

Jaučių badyuės

Šios dienos popietyje būdavo 
jaučių badynės. Gerai atšertus 
jaučius susivesdavo artojai į ly
gesnę kaimo pievelę ir po porą 
suleisdavo badytis. Nugalėto
jus dar kartą leisdavo persi- 
rungti, kol paaiškėdavo patys 
stipriausieji ir visų viršininkas. 
Tvirčiausias jautis būdavo viso 
kaimo gerbiamas ir tokį par
duodant visados gaudavo geres
nius pinigus, kaip už kitus. To
dėl ir visai paprasta, jog prieš 
Sekmines, baigę visus sėjos 
darbus, jaučiui duonelę nešda
vo ne tik artojas, bet ir pats 
seimininkas, net ir jaučius ga
nanti mergaitė setngdavosi kur 
nors slapta, draudžiamoje pie
velėje geriau savo jautukus pa
ganyti. Taip pat kiekvienas ar 
tojas savo jautelius pasislėpęs 
klojime ar krūmuose mokinda
vo badytis, mokindavo atskirus 
šaukimus, kuriuo valdydavo jį 
per badytines. šiomis jaučių 
badynėmis ir vėliau vaišėmis 
baigdavosi Berželių šventės.

? lietuviai pasaulyje
ARGENTINA

. ■. 4 . » J
• Elena Kuprevičiūtė, smui

kininkė, sėkmingai koncertavu
si Paryžiuje ir Romoje, išvyko 
į savo nuolatinę gyvenamąją 
vietą Argentinon. Rudenį ji vėl 
mano vykti koncertams į Eu
ropą įr koncertuoti Paryžiuje, 
Londone ir Vokietijoje.
I z* . • ’

AUSTRALIJĄ
• Piniginė ir drabužių rink

liava pravedama Adelaidėje. 
Aukos bus siunčiamos Vokieti
jon negalintiems emigruoti se
neliams, ligoniams ir moki
niams.

• Lietuvių Australijoje pagal 
Australijos Emigracijos Depar
tamento duomenimis yra 9,900, 
o Balfo duomenimis — ir PLB 
apylinkių duomenimis lietuvių 
priskaitoma apie 10,000.

DIDŽIOJI BRITANIJA
• Lietuvius nori sutelkti į 

į Londono ir Manchesterio 
miestus. Šiuo metu Did. Brita
nijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba atsidėjusi tiria sąly
gas.

• Lietuvių atstovas J. Vil
činskas kalbėjo Vidurio ir Rytų 
Europos Socialistų Unijos gegu
žės 1 d. suruoštame minėjime 
Londone.

• Lietuvių šokėjų grupė ge
gužes 25 d- pasirodė Londone į- 
vykusioje tarptautinėje dainos 
ir šokio šventėje.

IT ALMA
• • Romos radijas gegužės 4 
d. pradėjo lietuviškas translia- 
rijas, kurios vyksta kasdien 
nuo 12 v. 30 iki 12 vai. 45 m. 
Romos laiku tokiomis bango
mis: 31,35 metrų (9,57 mega- 
ciklų) ir 29,92 metrų (6.01 me- 
gaciklų). Programai vesti ir 
redaguoti pakviestas dr. Juozas 
Gailius, ilgesnį laiką gyvenęs 
Italijoje.

PRANCŪZIJA
• Tarptautiniame mergaičių 

globos kongrese, kuris įvyko 
gegužės 3-6 dienomis Paryžiu
je, lietuvėms atstovavo O. Bač- 
kienė, dr. N. Bražėnaitė, B. 
Venckuvienė.

NAUJOJI ZELANDIJA
• Lietuvių Bendruomenės at

stovų ir krašto tarybos suva
žiavimas šaukiamas gegužės 31 
d. — birželio 2 d. Wilingtone.

KAS KĄ SAKE
Kai dokumentai fa&kuoti
“Basler Nachrichten” rašė:

— Prancūzijoje garsinosi gy
dytojas Marcei Silberstein. Jis 
išėjo į politiką ir buvo išrink
tas į parlamentą. Kai parla
mente jis norėjo išgarsėti, stai
ga paaiškėjo, tas, kad jis tėra 
tik Marcei Silberstein, gimęs 
1892 m. Odesoje. Iš parlamento 
Silbersteina peerkeltas į kalė
jimą.

Tai jau ne pirmas toks atsi
tikimas su garsėjančiais žmo
nėmis. Laukiama, kad jie suda
rys tarptautinę sąjungą savo 
klastotiems aktams įteisinti. 
Daug kas neabejoja, kad į są
jungą atsiras kandidatų ir iš 
lietuvių tarpo.

Už vandeninės uždangos
“Wochen - Zeitung” pranešė:

— Amerikos kovos laivas Mid- 
way 45:000 tonų talpos, turįs 
137 lėktuvus, 180 patranku, 
3300 laivo įgulos, buvo apsisto
jęs prieš prancūzų Rivieros jū
rose. Algų mokėjimo dieną 16 
jūrininkų dingo kajutėse ir č- 
mė kauleliais žaisti. Pačiame 
žaidimo įkarštyje staiga atsida
rė durys, įžengė trys kaukėti 
vyrai ir pareikalavo “rankas 
aukštyn”; sustatė visus prie ka
jutės sienos, pasiėmė iš žaidė
jų 1000 dol. ir dingo. Surasti 
niekas jų nesurado ir nenubau
dė.

Stebimasi, kaip tai galėjo 
nutikti laivui esant atitvertam 
didele vandens juosta nuo kran

Jame bus svarstomos apyskai
tos, statutas, šalpos reikalai, 
lietuvybės išlaikymas, ypač 
tarp jaunimo, bibliotekos stei
gimo, metraščio, albumo ir kit. 
reikalai, taip pat renkami nauji 
vykd. organai, atstovas į pasau
lio lietuvių seimą, numatomos 
apylinkės ir seniūnijos.

VOK1ETUA
• Į Australiją iš Vokietijos 

gali išemigruoti, kurie pasirašo 
sutartį 2 metam visokiam dar
bui, į Angliją DP, kurie turi ten 
giminių, ir čekai, išgyvenę Vo
kietijoje bent tris mėnesius. Ga
rantijų reikalaujama panašiai 
kaip į JAV. J Kanadą tuoj bus 
priimta 13,500 emigrantų. Ten 
gali emigruoti kiekvienas, išgy
venęs Vokietijoje ne mažiau 
kaip 3 mėnesius, jei tik bus pri
imtas Kanados komisijos.

• Tautinės mokyklos tremti
nių stovyklose bus panaikintos. 
Tautinių mokyklų negali būti, 
esą, pačių mokinių naudai, nes 
nepripratę prie vokiečių mo
kyklų tvarkos, likusieji Vokieti
joje neišlaikys verslo ir profesi
jos konkurencijos. Rūpinamasi, 
kad stovyklos vaikai galėtų lan
kyti miesto verslo mokyklas, 
pav. susitarta, kad iš Schleis- 
sheimo stovyklos 50 vai
kų galės mokytis Muenchenc.

• Vasario 16 gimnazijos mo
kinių skaičius siekia jau 110.

• Birželio išvežimams iš Lie
tuvos paminėti Vykdomoji Ta
ryba yra nusistačiusi išleisti vo
kiečių kalba dienos liūdesiui 
pritaikytą atsišaukimą apie ge
nocidą ir jį paskleisti tarp vo
kiečių politikų, spaudos, radijų 
ir visuomenės. Šiemet išvežimo 
sukaktį norima plačiau paminė
ti ypač tarp svetimųjų. Daug 
kur tie minėjimai rengiami vi
sų pabaltiečių drauge.

• Klaipėdiečiai Lubeke ba
landžio 4 d. įkūrė Mažlietuvių 
Tėviškės Mylėtojų Draugiją, 
vokiškai vadinama Kleinlitaui- 
scher Heimatverein. nepolitinio 
pobūdžio organizaciją tautinei 
sąmonei ir prisirišimui prie sa
vojo krašto ugdyti. Ji regist
ruojama vokiečių įstaigose ir a- 
pims tiek jaunimą, tiek ir suau
gusius. Minimoji draugija atei
tyje leis “Keleivį” ir kitą maž
lietuvių spaudą. Dėl to persi
tvarkymo laikinai užtruko “Ke
leivio” išėjimas.

to. Mūsų tai nestebina, nes 
daug didesni apiplėšimai ir gro
bimai vyksta net apsitverus ge
ležine uždanga.

Svyruoju
— Labas vakaras, Petrai. ■- 

pie ką tu taip rimtai mąstai.
— Bičiuli, svyruoju; nežinau, 

ar alaus gerti ar degtinės.
— Žinai, tai yra paprasta. Iš

gerk ir alaus ir degtines ir tada 
svyruok!

Jaunas jūrininkas
Laivo kapitonas pasišaukė 

jauną jūrininką ir liepė jam ap
skaičiuoti, kur laivas yra. Jūri
ninkas pasiėmė visus įrankius 
ir linksmas sušuko kapitonui:

— Žiūrėkite, kapitone, kur 
mūsų laivas dabar plaukia jū
roje.

Kapitonas pasižiūrėjo ir tarė:
— Tuoj |>at nusiimk kepurę, 

mes esame šventoje vietoje.
Jūrininkas išsigandęs nublu

ko žemyn kepurę ir klausiamai 
žiūrėjo į kapitoną, kur čia šven
ta vieta.

Pagal tavo apskaičiavimus, 
— tęsė kapitonas, — mes esa
me Westminsterio Abatijos za
kristijoje Londone.

Ar ir jis pas jus gydėsi?
J dietos sanatoriją atvyko li

gonis, kuris norėjo padalyti ba
davimo kuraciją. Stiklo spintoje 
jis paamtė žmogaus griaučius. 
Išsigandęs klausė jis daktaro:

— Daktare, ar ir jis pas .jus 
gydėsi, kad visiškai nudžiūvo ’
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AR GAUNATE ŽINIŲ IŠ LIETUVOS?
TEIRAVOSI ŠV. TĖVAS MOTERĮ ATSTOVES

, Darbai ir gyvenimas

gegules 28

Moterys karo tarnyboje
Juo daugiau pasaulyje kalba

ma apie taiką, tuo karščiau 
ruošiamasi karui. Busimasis 
pasaulinis karas, kurį ne tik 
pranašauja dideli politikai, bet 
apie kurio neišvengiamumą ži
no ir Amerikos moksleiviai, at
rodo nepaliks ramybėje nė 
moterų. Tiek Rytų tiek Vakarų 
pasaulis j busimojo karo planus 
įkalkuliuoja moterų pajėgas ir 
vienur didesniu, kitur mažesniu 
mastu ima jas mobilizuoti. 
Skirtumas čia tarp Rytų ir Va
karų yra tik toks, kad Rytams 
šis klausimas yra išspręstas ir 
neabejotinas, o Vakaruose dar 
kažkaip varžomasi ir diskutuo
jama, ar leistina moterį iš šei
myninės taikos ir meilės aplin
kos persodinti j karo ir neapy
kantos pasaulį.

Platesnis moterų įjungimas į 
karinę tarnybą anksčiau nebu
vo praktikuojamas. Kai ku
rios drąsesnės moterys vykda
vo tik kaip gailestingosios sese
rys slaugyti suleistųjų, bet jų 
skaičius būdavo nereikšmingas. 
II jame Pasauk kare unifor
muotų moterų jau buvo atsira
dę. Labiausiai pagarsėjo vo- 

- kiečių “Blitzmaedels”, iš kurių 
ne kartą buvo mėgstama pa
sišaipyti. Kiti kraštai, išsky
rus Rusiją, moterų pajėgas ka
re naudojo dar labai nežymiu 
mastu.

Šiandien JAV moterų pagal
binis korpusas susideda iš 40.- 
000 moterų, iš kurių apie 10.- 
000 tarnauja Japonijoj, Okina- 
vos saloje. Vokietijoj. Austri
joj ir Atlanto pakto vyriausioj 
karinėj būstinėj Paryžiuje. Iki 
1952 m. vasaros moterų skai
čių JAV armi-oj numayta pa
kelti iki 112.000. Moterys JAV 
kariuomenėje gauna tokius pat 
atlyginimus ir laipsnius, kaip ir 
vyrai, nors jos atlieka lengves
nes pareigas, dažniausiai kaip 
medicinos personalas arba į- 
staigų tarnautojos. Dėl to ame
rikiečiai vyrai spaudoje ne kar
tą išreiškė nepasitenkinimą. J 
JAV WACS (Women Auxiliary 
Corps) priimamos moterys nuo

NORI GAUTI VIZ5—NUSIPIRK VYR£

VIENOS RAŠYTOJOS KELIAS IŠ 
SOVIETINIO ROJAUS

Nors geležinė uždanga atro
do visai aklinai užleista, ta
čiau per .ją nuolat prasiskver
bia šimtai pabėgėlių. Sovietinių 
bei satelitinių kraštų žmonės 
apuosti nė ja visus plyšius ir iš
naudoja visas galimybes pa
bėgti į laisvuosius Vakarus. 
Tiesiog su Vakarais besiribuo- 
jančių kraštų gyventojams, 
kaip čekams, vengrams, yra 
kiek lengviau pasprukti. Bet 
labiau nuo Vakarų atskirtų 
kraštų gyventojams, kaip ru
munams, bulgarams, norint pa
bėgti. tenka imtis įvairių gud
rybių. Neseniai iš Rumunijos 
pabėgusi rašytoja C. Guriąn 
pasakoja, kad jos krašte mo
terys, norėdamos patekti į Va
karus, renkasi pavojingą, bet 
vienintelę išeitį — fiktyvią 
santuoką. Tą išeitį ir ji pati pa
sirinko.

Būdama rašytoja ir žurnalis
tė, C. Gurian buvo užsitrauku
si komunistinės vyriausybės 
nemalonę. Ji buvo NKVD se 
karna ir, žinodama, kad vieną 
dieną .ją vis tiek suims, ji nu-
tarė “ištekėti” už svetimšalio, 
nes tik tokiu būdu galima gau
ti vizą j užsienį.

Pasiinformavusi. ji sužinojo, 
kad “ištekėti” už italo ar grai
ko kainuoja apie 20-30 tūks
tančių lejų. Ir tai esą pigiausi 
vyrai, nes su italais susidaro 
nemaža keblumų skiriantis, o

18 iki 34 metų. Jų apmokymu 
rūpinasi buvusi mokytoja, da
bartinė WACS komendante 
pulk. Mary Hallaren.

Neseniai Prancūzijos karo 
ministerija paskelbė rekrutuo
sianti moteris karinei tarnybai. 
Amžius numatytas nuo 18 iki 
45 metų. Priimamos tik sava
norės. Stojant karinėn tarny
bon, reikalaujama užpikjyti su
tartį trejiems metams. Medici
nos darbuotojos pasirašo sutar
tį net 5 metams.
Taip pat ir Anglija savo Home 

Gųard ribose moterų karių 
skaičių žymiai padidino. Italija 
iki šiol neturi moterų savo ka
riuomenėje, nors moterų tar
nyba policijoje jau yra prakti
kuojama. Tačiau krašto apsau
gos ministerija jau yra paruo
šusi projektą, pagąl kurį, jei 
pavyks įstatymą pravesti, dar 
šiais metąis 7000 italių bus pri
imta į visų trijų ginklo rūšių 
karinę tarnybą. Net ir konser
vatyvioj Portugalijoj praėjo į- 
statymas, kuriuo moterys į- 
traukiamos į priešlėktuvinę 
tarnybą. Iki šiol Vakarų Euro
poje tik Belgija ir Liuksember- 
gas pasisakė griežtai, prieš bet 
kokį moterų naudojimą karinei 
tarnybai.

Komunistinės valstybės jau 
seniai yra įtraukusios moteris į 
kariuomenę. Ten jau moterims 
nebetaikomps lengvatos, kaip 
Vakarų kraštuos, bet tiesiog 
steigiami moterų batalijonai ir 
su ginklu moterys siunčiamos į 
frontą. Kinijos pilietiniame ka
re Mao-Tse-Tungas jau metė į 
frontą reguliarius moterų bata
lijomis. Korėjoje tas pat vyks
ta, tik kiek mažesniu mastu. 
Šiaurės Korėjos štabo narė vie
no paliaubų derybos posėdžio 
metu pareiškė: “Aš nekenčiu 
lūpų pieštuko ir vakarinių dra
bužių. Mūsų moterys visuomet 
mieliau renkasi uniformą, negu 
balinę suknelę.” Malajuose ir 
Indokinijoje abiejose kovojan
čiose pusėse moterys reiškiasi 
kaip partizanės arba kaip regu
liari kariuomenė. Kovose jos

graikai nuo pilietinio karo lai
kų rumunų laikomi nepatiki
mais ir policijos uoliai sekami. 
Su prancūzais ar anglais daug 
mažiau rizikos, bet jų labai ma
žai į tokį biznį leidžiasi, o jei 
jau kuris susigundo tokiu būdu 
pasipelnyti. tai tenka labai 
brangiai mokėti.

Ilgai nelaukusi, C. Gųrian 
ėmė veikti. Vietiniam laikrašty 
paskaičiusi skelbimą: “Jaunąs 
italas nori vesti ir susikurti 
naują gyvenimą”, ji drebančia 
iš baimės širdimi parašė jam 
laišką ir pradėjo laukti. Praėjo 
dvi neramumo kupinos dienos, 
ir italas jai paskambino, pas
kirdamas pasimatymą prie ki
no. Laukimas ir ruošimasis tam 
pasimatymui ramunei kainavo 
daug nervų, nes ligi galo ji ne
buvo tikra, ar pasipiršęs jai 
italas nėra koks policijos agen
tas. Prie kino ji tačiau lengvai 
atpažino italą, su kuriuo, ilgai 
ncdelsę. jie paliko kiną ir pa
suko į pigią smuklę. Ten italas 
parodė jai savo dukementus.
kurie buvo visai tvarkoj, ir ne
trukus tarp jų užvirė derybos.

Italas pasirodė esąs brangi
ninkas. Už “santuoką” jis pa
prašė net 100.000 lejų. Rumu
ne užprotestarvo, kad tai j»er 
brangu. Ji žinanti italų, kurie 
atliko patarnavimą už 10,000 
lejų ir seną paltą. Bet italas 
nenusileido. Tie laikai jau pra-

pąsižymi net nepaprastu fana
tizmu.

Kai kurios jaunos nepriklau
somos valstybės įvedė net pri
valomą karinę tarnybą mote
rims. Izraelyje jaunos moterys 
atlieka tą patį karinį apmoky
mą kaip ir vyrai. Indijos uni
versitetuose moterys, eidamos 
laikyti egzaminus, privalo pri
statyti pažymėjimą, kad už
baigė karinį apmokymą.

Kaip ir daugelis naujų žings
nių, taip ir moterų militarizavi
mas tikro įvertinimo susilauks 
tik istorijos būvyje. Tik laikas 
parodys, ar teisūs tie, kurie, 
kaip Dorothy Thompson tei
gia, jog moteris savo prigimti
mi griežtai prieštarauja smur
tui ir karui, ir dėl to negali būti 
įtraukta į kariuomenę, ar tei
singiau galvoja tie, kurie smer
kia karą iš esmės, bet, kai tė
vynė pavojuje, reikalauja aukos 
tiek iš vyrų tiek iš moterų.

Kaip jau buvo rašyta, balan
džio 15-26 dienomis Romoje į- 
vyko Pasaulio Katalikių Mer
gaičių Federacijos ir Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos kongresai. Juose buvo 
atstovaujamos ir lietuvės kata
likės moterys ir mergaitės.

Kongresų dalyvės buvo pri
imtos audiencijoje šv. Tėvo. 
Audiencijų metu U. Karvelytė 
mergaičių ateitininkių ir šv. 
Kazimiero seserų mokyklų auk
lėtinių vardu įteikė Jo Švente
nybei tautinį kilimėlį, išaustą 
A. Tamošaitienės Kanadoje. J- 
teikdama dovaną, ji pasakė 
trumpą šio turinio kalbą: — 
Šventasis Tėve, teikitės priim
ti šią kuklią dovaną, kaip ženk
lą prisirišimo ir visiško atsida
vimo lietuvių katalikių mergai
čių, kenčiančių už geležinių 
grotų ir ištrėmime. Sidabriniai 
šio kilimėlio siūlai atvaizduoja 
jų ilgesį: įvairiaspalvės tulpės, 
kurios kadaise žydėjo laisvėj, 
šiandien laistomos skausmo a- 
šaromis. — Šv. Tėvas paklau
sė: — Ar gaunate žinių iš Lie
tuvos.' — Labai retai, nes tai

Pasaulinio katalikių moterų kongreso proga Dr. N. Bražėnaitė ir B. šle- 
petyte-VenckuvieiK įteikia Šv. Tėvui lietuvių katalikių moterų dovanų.

MARIJAI MONTESSORI MIRĘS
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Šių metų gegužės 6 d. mūsų 
laikų suvargusi ir nerami žmo
nija vėl neteko vienos tų švie
siųjų asmenybių, kuri visą savo 
gyvenimą buvo pašventusi dar
bui, kad paskiras asmuo gy
venime būtų laimingesnis ir vi
sos žmonijos ateitis skaidresnė. 
Ta akis amžinatvei užmerkusi t
šviesioji asmenybė tai Marija 

ėję. Šiandien rizika esanti jau 
daug didesnė. Turinti arba 
mokėti 80,000 lejų. arba už
miršti apie išvažiavimą.

Rumune pagaliau pamatė, 
kad jai daug nusiderėti nepa
vyks, ir jie galų gale susitarė, 
jog vestuvių dieną italas gaus 
ŽO.000 lejų, o .jos išvykimo die
ną likusius 50,000.

Ties gatvių sankryža ski
riantis, ramunei lyg ir dilgtelė
jo sąžinė, jog ji ne viską pa
sakė. Dėl to ji. sulaikiusi savo 
būsimą “vyrą”, prisipažino, 
jog yra įtariama ir sekama. Bet 
italas tik šyptelėjo.

— Savo žodžio aš nemainy- 
siu. — tarė jis. Bet tokiai padė
čiai esant, mes turime pasilikti 
prie pirmosios kainos. Kadangi 
rizika didesnė, aš nesutinku už 
mažiau, kaip 100,000 lejų.

Rumune pažadėjo sumokėti.
Gurian turėjo laimę. Nors ir 

brangiai .jai teko už laisvę mo
kėti, bet pasiekti ją pasisekė. 
Italas pasirodė nesąs policijos 
agentas, miesto valdyba nerado 
kliūčių jų “santuoką” palaimin
ti, ir Gurian šiandien jau gy
vena Vakarų Vokietijoj. O jos 
“vyras”’ jau Italijoj, jei nesusi
gundė dar kartą pabandyti 
lengvai uždirbti Sovietų sukur
toje “rojaus” santvarkoje. 

pavojinga. — ižnau, suprantu 
ir meldžiuosi, — pridūrė šv. Tė
vas ir suteikė prašytą palaimi
nimą lietuvėms katalikėms 
mergaitėms.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos vardu 
Dr. N. Bražėnaitiė įteikė Jo 
Šventenybei leidinį Mūsų Keliai, 
atspausdintą Romoje J. E. vys
kupo V. Padolskio rūpesčiu ir

Montessori — garsioji auklėto-

Stud. f. Karvelytė ateitininkų ir šv. 
Kazimiero Seserų mokyklų auklėti
nių vardu įteikia Popiežiui dail. A. 
Tamošaitienės išaustų lietvuviškų ki
limėlį.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos lėšomis, su 
šiais žodžiais:

— Jūsų šventenybė, lietuvės 
katalikės, išsisklaidžiusios po 
visą pasaulį, neseniai šventu- 
sios savo veiklos 40 metų ju- 
bilėjų. išleido šį leidinį, kuriame 
aprašė savo veiklą Lietuvoje ir 
svetur. Jos prašo Jūsų Švente
nybės priimti šią knygą, kaip 
visiško atsidavimo simbolį ir su
teikti palaiminimą visoms lietu
vėms katalikėms moterims, 
kenčiančioms baisų persekioji
mą ir priespaudą dabartinėje 
Lietuvoje, ištremtoms į Sibirą 
ir išblaškytoms po visą pasaulį. 
Šv. Tėvas vartydamas leidinį 
palingavo galva ir pasakė: —Ži
nau jūsų kančias... Vargšės 
dukros... Aš jus visas laiminu...

B. šlepetytė - Venskuvienė 
įteikė Jo Šventenybei Amerikos 
Rymo Katalikių Moterų Sąjun
gos gražiai lietuviškai įrišto 
mėnesinio žurnalo Moterų Dir
va 1951 m. komplektą, jį api
būdindama kaip senųjų emig
rančių lietuvių, atvykusių į 
JAV dar prieš pirmąjį Pasauli
nį karą dovaną, šv. Tėvas su
teikė Sąjungai specialų palaimi
nimą.

Jo Eminencijai kardinolui J. 
Pizzardo, Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
Globėjui, buvo įteikti šv. Kazi
miero A. Aidai, jubilėjinis 
leidinys Mūsų Keliai ir Ameri
kos Rymo Katalikių Moterų S- 
gos 25 m. veikimo leidinys, o 
Tėviškės Žiburiai su Moterų 
skyrium buvo perduoti jo bib
liotekai.

ja.
Marija Montessori pagarsėjo 

savo nauja priešmokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimo siste
ma. Jiems pirmoj eilėj buvo 
skirta jos karštos ir jautrios 
širdies meilė bei pasiaukojantis 
darbas, nes ji matė, .jog dažnai 
su jais elgiamasi netinkamai, o 
ne kartą ir neteisingai. “Kalba
ma tiek daug apie demokrati
ją, laisvę ir žmogaus teises. — 
kalbėjo ji. — tačiau vaikai pa
daromi vergais įvairių mokyk
linių nuostatų ir prasimanytų 
diktatų, kurie įsakinėja tik. ką 
ir kaip jie turi mokytis. Vaikų 
tauta yra vienintelė beteisė 
tauta. Vaikas yra užmirštasis 
pilietis.”

Pagrindinė .josios auklėjimo 
sistemos mintis buvo ta. kad 
žmogaus gyvenimas prasideda 
ne dvidešimt, dešimt ar šešerius 
metus sukakus, bet nuo pat gi
mimo. ir jog kūdikis jau turi 
savas teises, kurių pažeidimas 
ji gali iškreipti visam gyveni
mui pasukti jį smurto, naikini
mo bei fizinio dvasinio liguistu
mo keliu.

Nors Mont< ssori pirmoj eilėj 
rūpinosi vai; ais ir stengėsi 
jiems padėti, apginti jų tieses, 
tačiau tai nebuvo dar galutinis 
.jos tikslas. Žiūrėdama į mūsų 
laikų žmonijos gyvenimą, ji 
matė, jog reikia it'škoti kelio, 
kuris žmoniją išvestų iš dabar 
tinių liūdnų sąlygų į šviesesnę 
ateitį Ir ji buvo įsitikinusi, jog 
tasai kelias tai tinkamas, nau
jųjų kartų auklėjimas. Tuo 
būdu savo darbu ji sieke prisi
dėti ir apskritai prie žmonijos 
geresnės ateities kūrimo.

Savo darbą Marija Montes. o-

ri pradėjo kaip vaikų gydytoja 
vienoj psichiatrinėj Romos kli
nikoj. Ir ten darbas su silpnais 
nelaimingais vaikais kaip tik 
pažadino jai mintį ieškoti vai
kams tiek fizinės, tiek dvasinės 
pagalbos. Jos naujasis metodas 
buvo sukėlęs didelių diskusijų. 
Ir suprantama, jog ne visas .jos 
pradžioj turėtos mintys ilgai
niui pasirodė teisingos. Tačiau 
jos įnašas į moderniosios peda
gogikos ir auklėjimo metodikos 
mokslą yra labai stambus ir 
reikšmingas.

Pažymėtina, .jog visas tasai 
skaidrus idealizmas kilo iš Ma
rijos Montessori gilaus ir nuo
širdaus katalikų tikėjimo. Tie
sa. pradžioj ir jai buvo prikiša
ma, .jog jos sistemoj esą taip 
pat jos smerkiamo racionaliz
mo, pazilyvizmo bei intelektua
lizmo. Tačiau ilgainiui ji savo 
raštais ir darbais aiškiai iškėlė, 
kad jos idėjos ir veikla kyla iš 
krikščionybės, kuri veda į vi
sus apimančią žmogaus meilę.

RAGINA MELSTIS UŽ 
TREMTINIUS IR ŽUVUSIUS

Besiartinant mūsų tautos 
gedulo dienoms, birželio mėn. 
13—15, primenančioms bai
saus mūsų tautos naikinimo 
pradžią, Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjunga ir 
Ateitininkių Taryba prašo visas 
lietuves katalikes melstis už iš
tremtuosius ir mirusius toli
muose Rusijos kraštuose. Jau 
prieš keletą metų Lietuvių Ka
talikių Organizacijų S-ga buvo 
numačiusi šiai intencijai švč. 
Panelės apsireiškimo Fatimoje 
ir pirmųjų masinių trėmimų 
birželio 13 dieną.

NAUJA PASAULIO KAT. 
MOTERŲ VADOVYBĖ

Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijos kongreso 
metu balandžio mėn. 21-26 dd. 
Romoje buvo išrinkta nauja 
Unijos pirmininkė prancūzė p- 
lė Marie du Rostu ir generalinė 
sekretorė p-lė Francoise de 
Saint Maurice.

TARPTAUTINĖS MERGAI
ČIŲ globos KONGRESAS

Gegužės 3-6 d. Paryžiuje į- 
vyko XII Tarptautinės Mergai
čių Globos kongresas, kurio 
metu buvo atšvęstas ir Pran
cūzių Mergaičių Globos Drau
gijos 50 metų jubilėjus. Kong
reso tema buvo “Modernioji 
aplinka ir šiandieninė globa.”

Šiame kongrese nuo lietuvių 
dalyvavo Lietuvas atstovo 
Prancūzijai žmona O. Bačkie- 
nė ir Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos dele
gatės Dr. N. Bražėnaitiė ir B. 
Šlepetytė - Venskuvienė.

Kongreso metu įvairių kraš
tų atstovės išklausė keletos įdo
mių paskaitų apie moderniąją 
aplinką ir jos įtaką jaunai mer
gaitei. Šalia kitų kraštų atsto
vių mūsų delegatės turėjo pro
gos nušviesti Mergaičių Globos 
darbus Lietuvoje ir iškelti sun
kumus, pavojus ir žiaurų var
gą, su kuriais lietuvaitė susidu
ria, kęsdama persekiojimus, 
baisią priespaudą ir ištrėmi
mus.

Iš užimtų kraštų pilnateisė
mis delegatėmis buvo tik lietu
vės atstovės. Jos buvo šiltai pri
imtos.

JAPONĖS IR SOCIALINĖ 
PAŽANGA f N «■ « •

Japonijoj panaikintas įstaty
mas, pagal kurį įsiskolinę tėvai 
šilko verpykloms atiduouavo 
savo dukteris į nelaisvę. J dar
bą priimamų mergaičių am
žiaus riba nustatyta 15 metų, 
vietoj anksčiau buvusios 11 m. 
Už lygų darbą nustatytas ly
gus atlyginimas tiek vyrams, 
tiek moteritns. Moterims ir 
jaunuoliams neleidžiama dirbti 
naktimis.

JAV moterys reikalauja geres
nių darbo sąlygų

Neseniai Cincinnati įvykusioj 
“Industrial Health Conferen- 
ce”, kurioj dalyavvo gydytojai, 
seserys ir kitas fabrikų perso
nalas, buvo iškelta, kad pramo
nė vis labiau turi bazuotis mo
terų darbu. Dėl to ir darbo į- 
rankiai bei aplinka turi būti 
pritaikyti moterims. Iki šiol 
fabrikų įrengimai buvo padary
ti pagal vvn) maštabą, dėl to 
moterims darbininkėms susida
ro sunkumų, nes stalai yra per 
aukšti, įrankiai per sunkūs, 
nuotoliai per dideli ir t.t.

Gegužės mėn. įdomiausia knyga apie Marijos 
pasirodvmus Fatimoje

MARIJA KALBA PASAULIUI
264 pusi., 18 paveikslų, kaina 2 dol. 

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Rev. M. Vembre.

m CANTON STREET, STOl GHTON, MASS.

MERGAIČIŲ STOVYKLA

Tradicinė lituanistinė mer
gaičių stovykla, vad. Nek. Pr. 
Švč. Mergelės Marijos Seserų, 
Putnam, Conn., šiais metais 
pradedama birželio 29 d., bai
giama liepos 27 d.

J stovyklą primamos mer
gaitės nuo 7 iki 16 metų, vi
sam mėnesiui arba 2 savaitėm.

Mergaitės mokomos lietuvių 
kalbos .tautinių šokių, dainų ir 
rankdarbių. Angliškai kalban
čioms — atskiros lituanistines 
pamokos .

Kelis sykius per savaitę sto
vyklautojos vežamos į apylin
kes ežerus maudytis, kas sa
vaitę rodomas filmas, rengiami 
laužai ir kitos pramogėlės.

Savaitinis mokestis — 17.50. 
Jei stovyklauja vienos šeimos 
2 ar daugiau mergaičių, daro
ma nuolaida.

Kreiptis šiuo adresu: Camp 
Immaculata, Immaculate Con- 
ception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Conn.

Atostogos lietuviškoje 
aplinkoje

Kasmet daugelis kreipiasi pas 
mus atostogų reikalu. Praneša
me visiems, kas norėtų pasilsė
ti ramioje ir lietuviškoje aplin
koje, kad galėtų praleisti pas 
mus savaitę ar keletą birželio 
mėn. arba rugpiūčio ir rugsėjo 
mėn. (po rugpj. 15 d.). Kreip
tis iš anksto šiuo adresu: Sister 
Superior. Immaculate Concep- 
tion Convent, R.F.D.. 2, Put
nam, Conn.: tel.: Putnam 8- 
5828.

Nekalto Prasidėjimo Seserys

UŽDAROS MOTERĮ 
REKOLEKCIJOS

Maloniai kviečiame visas mo
teris į Jums skirtas uždaras re
kolekcijas, kurios įvyks š. m. 
birželio 13, 14 ir 15 d.d. Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno, 
Putnam, Conn. Kaip žinome, 
šis mėnuo yra skirtas Švč. Jė
zaus Širdies garbei. Ji labai 
kenčia nuo daugelio žmonių į- 
žeidimų. Dalyvaudamos reno- 
lekcijose, atnešime Jėzui savo 
širdis, ir nors maža dalele at
lyginsime kitų įžeidimus.

Rekolekcijas ves jums žino
mas Tėvas Kęstutis M. Butke
vičius. O.F.M. Jos prasidės 
penktadienį vakare ir baigsis 
sekmadienį ryte. Atlyginimas 
už visą rekolekcijų laiką $7.00. 
įsiregistruoti prašome šiuo ad
resu: Rev. Sister Superior, R. 
F. D. 2, Putnam, Conn.. arba 
telefonu 8-5828. (27,3,6).

Pažangios lietuvaites

Privati muzikos mokykla bai
gė šiuos mokslo metus trimis 
mokinių koncertais. Šioje mo
kykloje mokosi muzikos 12 lie
tuvaičių ir apie 20 kitataučių, 
įdomu, kad net trys lietuvaitės 
gavo viešus pagyrimus kaip ta
lentingos ir darbščios mergai
tės: Uršulė Kondratavičiui ė, 
Rita Kapočiūtė ir Nijolė Meky- 
tė.

Uršulės Kondratavičiutės ge
gužės 19 d. buvo suruoštas ats
kiras koncertas. Giminių ir pa
žįstamų prisirinko pilna muzi
kos salė. Koncertą stebino jau
na, tik 15 metų, pianistė.

• “Mūsų keliai” — Romoje 
atspausdinta knyga apie liet, 
katalikių mergaičių ir moterų 
veikimą. Knyga turi 300 pusla
pių. Ją suredagavo M. Galdikie
nė. Knygą išleido Kanados L.
K. Moterų Draugija, kuriai va
dovauja dr. A. Užupienė.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
DVI SUKAKTYS ELIZABETHE

CLEVELAND, OHIO

• Prof. Dr. K. Pakštas, Na- 
tional Committee pirmininko 
admirolo Miller pakviestas tu
rėjo du ilgus pasikalbėjimus su 
to komiteto svarbiais pareigū
nais. kurie įsakmiai prašė išdė
styti savo nuomonę Europos at
statymo klausimais. Jo planais 
ir sugestijomis parodyta labai 
didelio susidomėjimo.

Toks pasikalbėjimas su prof. 
Pakštu jau yra nebe pirmas.

Būdamas New Yorke prof. 
K. Pakštas aplankė “Darbinin
ko" redakciją ir tarėsi aktua
liaisiais lietuvių politiniais bei 
visuomeniniais klausimais, o 
Taip pat painformavo apie Vi
durio Europos sąjūdžio veiklą.

• Lietuvis Mančiūnas, teisi
ninkas. yra išrinktas Connecti- 
cut valstybės senato nariu. Jis 
aktyviai dalyvauja lietuvių vi- 
suomenininiame gyvenime. Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimuose. taipgi padėjo įregis
truoti Lietuvių Bendruomenę ir 
po jos įstatų atpasakojimu pats 
pasirašė.

• Kun. V. Martinkus nuo ge
gužės 29 d. perkeliamas iš Sla- 
tersville angliškos parapijos į 
Providence. R. I.. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapiją vikaru. Jo 
naujas adresas bus — Kun. V. 
Martinkus. 350 Smith St.. Pro
vidence. R. I.

Mūsų Geradariams Bostone
š. m. gegužės 11 d. mūsų 

tautiečiai Bostone parodė tikrai 
daug nuoširdumo tiek mūsų 
Kongregacijai, tiek mūsų auk
lėtinėms — Pensijonato mer
gaitėms.

Neturėdamos kitos progos 
pareikšti Jums savo dėkingu
mą. brangūs geradariai, reiš
kiame jį čia. Labai nuoširdžiai 
dėkojame gerb. klebonui kun. 
P Virmauskui ir jo visiems 
asistentams už palankų žodį ir 
aukas. Ačiū ir gerb. kapelionui 
kun. St. Ylai už pasakytą pa
mokslą ir kalbą salėje. Taip 
pat iš visos širdies dėkojame vi
siems žinomiems ir nežino
miems aukotojams mūsų nau
josios koplyčios statybai.

Ačiū labai ir Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildai už paren
gimą ir vaišes mūsų mergai
tėms.

Viešpats teatlygina visiems, 
kurie dėl Jo vardo daro mums 
gera.

Giliai dėkingos.
Nek. Pr. švč. M. Marijos 

Seserys, 
Putnam. Conn.

Parapijinės mokyklos suvai
dino žymų vaidmenį Amerikos 
lietuvių gyvenime. Šiemet suėjo 
25 m. kaip Elizabetho parap. 
mokykloj dirba seselės pranciš- 
kietės. Nors mokykla įsteigta 
1913 m., bet iki 1926 m. dirbo 
svetimtautės seselės. Tuometi
nis ir dabartinis klebonas kun. 
J. Simonaitis, supratęs lietu
vybės svarbą, pakvietė seseles 
pranciškietės į savo parapiją.

Darbas buvo prade ras su a- 
pie 600 mokinių. Pirmais me
tais dirbo 10 seselių, sės. Regi
nai vadovaujant. Ji tas parei
gas ėjo iki 1929 m. Po jos mo
kyklos vedėjomis buvo: sės. 
Dovida. sės. Paula. sės. Leoną, 
sės. Juozapa - Marija, sės. Je
ronimą. sės. Karisima. sės. Ag
nietė - Edmundą ir nuo 1949 
m. sės. Kristina. Per tą laiką 
mokyklą baigė 960 mokinių. 
Nemažas jų skaičius tapo žy
miais žmonėmis. Pav.: kun. J. 
Dambrauskas, dentistai — dr. 
A. Degutis ir dr. VVm. Blažis. 
advokatas Č. Grinčis. žurnalis
tas A. Patalkis. o taip pat 14 
seselių vienuolių. 6 gailest. se
serys. vaistininkas Akulcnis, 
keletas prekybininkų, mokyto
jų ir kt. Metų bėgyje mokinių 
skaičius keitėsi, šiuo metu mo
kinių yra apie 300.

Nepaprastai didelę ekonomi
nę paramą suteikė 1945 m. į- 
sisteigusi Tėvų ir Mokytojų 
draugija. Pasišventusių motinų 
veiklos dėka mokyklai įgyta 
daug mokslo priemonių ir kny
gų. Paskutiniu metu įsijungus 
didesniam naujai atvykusių 
motinų skaičiui, draugijos susi
rinkimai vedami abiem kalbom 
— angliškai ir lietuviškai. Di
delės pagarbos verti šv. Vardo 
draugijos vyrai, kurie paskuti
nių metų bėgyje mokyklos pa
talpas gražiai atremontavo.

Lietuvybė mokykloj visą la-i 
ką buvo palaikoma ir iš pamo
kų lentelės neišnyko. Seselės, 
nors visos čia gimusios, kiek 
galėdamos stengės vaikus iš
mokyti lietuvių kalbos. Prieš 
trejus metus atvykus tremti
niams. klebonas kun. J. Simo
naitis pirmasis nuo šių mokslo 
metų pradžios įvedė sistemin
gą ir visiems privalomą lietu
vių kalbos dėstymą šioj mo
kykloj ir pakvietė tam tikslui 
kvalifikuotą mokytoją T. Dzi- 
kienę.

Atskirai reikia paminėti ir 
dabartinę mok. vedėją sės. Kri
stiną. Tai ne eilinė asmenybė. 
Patriotizmo ir aukštojo mokslo 
ji sėmės Lietuvoje. Dotnuvos 2. 
C. akademijoje ir važinėdama 
po Lietuvą rinko tautosaką ir 
tautodailę. Nors tik metus iš

Lietuvos Vyčiu Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA t♦ į 
nuo 1:30 iki 2:00 vai. +
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1550 KYI.OCYCI.ES
KIEKVIENĄ SEKMADIENI

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA

BRADDOCK, PA. *
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKIS, Direktorius

šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWKL 1600 kr—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

tiro bangorro transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai 
naujienos, muzika <vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

ė. P. GINKI S AD. JEZAVITAS 4. VALAKAS
iHrefcU.nu. Muziko. IMr Frai»e#in.q IHr.

buvus Lietuvoje, ji atsivežė tė
vynės meilės ugnį širdyje ir 
pilnus lagaminus Lietuvos kul
tūros turtą. Ji kilusi iš Pitts- 
burgho. iš lietuviškos Grinkevi
čių šeimos.

Seselių 25 m. veiklos, klebo
no kun. J. Simonaičio 30 m. 
klebonavimo sukaktims ir Mo
tinos Dienai paminėti gegužės 
11 d. įvyko atitinkama progra
ma. Pirmoj daly vaikučiai gra
žiai pavaizdavo seselių pakvie
timą. atvykimą ir veiklą, o taip 
pat žymesnius mokyklos praei
ties įvykius. Antroj daly buvo 
suvaidintas vaizdelis parodęs 
kun. Simonaičio kunigystės ke
lią ir veiklą Elizabethe. Trečio
ji dalis buvo skirta motinoms 
pagerbti? ir ją atliko patys ma
žieji mokinukai.

Visa programa buvo paįvai
rinta dainomis, šokiais, plasti
ka ir kt.

Elizabetho lietuviai yra dė
kingi seselėms už jų atsidavimą 
parapijos vaikučių auklėjimo 
darbui ir klebonui kun. J. Si
monaičiui už tėvišką globą:

Motinos Dienos proga Eliza
betho parap. mokykloj buvo 
paskelbtas rašinėlių apie moti
ną konkursas. Geriausia rašinė
lį parašė M. Ankudavičiūtė, to
liau V. Maceikoms ir Ir. Valen- 
tukevičiūtė. Laimėjusieji apdo
vanoti knygomis.

Nevėžis

BAYONNE, N. J.

Tylus kultūrininkas
Anglijos lietuviai tirpste tirps

ta. Ten dažnas nejučiom pa
lieka kuriame nors kampe vie
nas arba labai išretėjusiame 
savųjų rately. Tuo tarpu sveti
mo gyvenimo dulkės nuolat sė
da. bandydamos uždengti neri
mą. ilgesį ir kenčiančios Tėvy
nės skausmingą prisiminimą. 
Pajunti tada didį dvasios alkį, 
pasigendi, daugiau nei duonos, 
gimtojo žodžio. O čia dėl vienos 
ar kitos priežasties sunkiau jo 
prisišaukti.

Kartą apie tai koresponden
cijoj užsiminiau, palyginti, ne
seniai į JAV atvykusiam kun. 
J. Pragulbickui (Bayonne. N. 
J.). Ir štai, po trumpo laiko 
savo rankose jau laikome Dau
manto “Partizanus”, kun. Ylos 
“žvėris ir žmones”, Ramono 
“Dulkės raud. saulėleidy”. 
Koks džiaugsmas! Vėliau mū
sų pastogę pradėjo lankyti ke
letas JAV ir Kanados laikraš
čių (Jų tarpe ir “Darbinin
kas”). Ir prie visa to pridėta 
tik kukli pastabėlė: — Skaity
kite. kad nenutautėtumėt ir lie
tuviškai nepamirštumėt.

Kun. J. Pragulbickas, kuris 
sveikatos tikrinimu ilgai už
truko Vokietijoj, yra vienas ty
liųjų geradarių, kuris iš savo 
kuklių išteklių ne vienam yra 
padėjęs DP stovyklose, o dabar 
taip pat nepamiršta ten paliku
sių paliegusių tautiečių. Didi 
garbė ir padėka jam už tai.

J. Lūža

Paterson, N. J.
Pirmą pavasari pikniką-gegu- 

žinę rengia šv. Kazimiero dr- 
ja sekmadienį, birž. 1 d. Lind- 
bergh Parke. Sicomac Rd., No. 
Haledon, N. J. Parkas bus at
daras jau nuo 10 vai. ryto. Jau 
52 metai, kai šios draugijos 
piknikai gausiai lankomi net ir 
tolimesnių apylinkių lietuvių. 
Laukiama daug svečių ir šie
met. Niekas nesigailės linksmai 
pialeidę dieną gražiame parke 
bei susitikęs savo pažįstamus.

— Birž. 7 d., šeštadienį, 7 v. 
vak., Washington Hali, Godwin 
St. bus masinis visų lietuvių su
sirinki mas. į kurį atvkvsta ne
seniai į Ameriką atvažiavę, per
nai iš Lietuvos pabėgę žvejai. 
Salė atdara nuo 6 vai. vak. įėji
mas nemokamas visiems. Sve
čiai papasakos kas vyksta da-

Dainavos “Nemuias žydi”

Šalia Čiurlionio ansamblio 
Chicagos Dainava savo mastu 
yra antrasis mūsų tautos liau
dies meno reprezentantas. Abu 
jie tautos dvasios kūrybos gel
mėse jieško pačių gražiųjų ir 
pačių būdingųjų dalykų ir rūpi
nasi atksleisti bei parodyti jų 
nuostabiąsias vertybes. Abu 
jie atsirėmę į mūsų liaudies 
dainas, šokius ir muziką.

Tačiau savo pobūdžiu ansam
bliai skiriasi. Čiurlionis rodosi 
statiškuoju pavidalu — jo cho
rai, muzikantai ir kanklininkai 
scenoje nejuda. Dainava yra di
namiška — ji vaidina. Jos cho
rai ir muzikantai įtraukti į 
veiksmą ir aktyviai plečia jo 
draminę intrigą.

“Nemuas Žydi” yra pavadin
tas muzikine pjese. Taigi iš vie
nos pusės čia yra pinama tam 
tikra draminė intriga, iš kitos 
pusės čia daug dainuojama, 
griežiama bei šokama. Parodęs 
ją Chicagai, Dainavos ansamb
lis gegužės 17 d. atvežė ir Cle- 
lando lietuviams. Veikalo apim
tį gerai parodo kaikurie išvir
šiniai duomenys: vaidina 12 
veikėjų, kaimo kapelą, be paties 
vedėjo, sudaro 4 muzikantai, 
tautinius šokius šoka 20 šokė
jų, dainininkų sąrašuose skai
tome 46 pavardes. Be to, pačio
je viršūnėje — autorius ir reži- 
sorius Gasp. Velička, muziki
nės dalies vedėjas Stp. Sodeika, 
tautiniai šokiai I. Eidrigevičiū- 
tės, instrumentalinė dalis B. 
Pakšto, dekoracijos P. Kaupo, 
režisoriaus padėjėjas J. Plienas. 
Iš viso — 88 asmenys! Tiesa, 
dėl įvairių kliūčių kaikurie ne
galėjo atvykti, teatvyko tik a- 
pie 75, bet ir tai įspūdingas 
skaičius.

Šiaip jau kai ką būtų galima 
prikišti ir pačiam veikalui, ir 
režisūrai, vaidybai, chorams, 
šokėjams. Bet bendras vaizdas 
geras. Iš veikalo dvelkia lietu
viška dvasia, širdy sujunda tau-

MAHANOY
Kun. K. Rakausko išleistuvės

Gegužės 18 d. Mahanoyaus 
Liet. Mbterų Savišalpos Klubas, 
išvykstančiam kun. K. Rakaus
kui, šv. Juozapo parapijos asis
tentui, surengė iškilmingas iš
leistuves.

Atsisveikinimo banketas įvy
ko miesto centre, puošniose 
patalpose, kur be savų norių, 
dalyvavo jų vyrai ir specialiai 
pakviesti garbės svečiai: vietos 
klebonas kun. P. Čėsna. misio
nierius kun. A. Mažukna, kun. 
Laumakis iš St. Clair. naujasai 
Mahanoyaus lietuviams paskir
tas vikaras, kun. Peciukevičius. 
klubo pirm. G. Laukonienė iš 
Girardvillės. vietinė aktyvi dar
buotoja J. Pangonienė, žymus 
veikėjas St. Gegužis: pastarasis 
buvo banketo vedėju. Dr. Bo- 
navičius. graborius K. Rėklaitis 
ir daug kitų kultūrininkų bei 
liet, biznierių.

Pradžioje pagiedota Ameri
kos himnas, o kun. P. Čėsna su
kalbėjo maldą. Visi sėdosi prie 
gausiai rožėmis ir lietuvių tau
tinėmis vėliavėlėmis papuošto ir 
gausiomis vaišėmis stalo.

Buvo pasakyta visa eilė nuo
širdžių kalbų — sveikinimų ir 
linkėjimų kun. K. Rakauskui, 
kuris Philadelphijos arkivysku
po yra paskirtas New Philadel
phijos liet. Saldž. J. Širdies pa
rapijos klebonu. (Buvusis kle
bonas. kun. St. Mozūras, senu
kas. dėl silpnos sveikatos iš sa
vo pareigų pasitraukė).

Kun. K. Rakauskas buvo vi
sų mylimas, visi jo gailisi nete
kę. bet iš kitos pusės džiugu.

tinis sentimentas, akiai nepa
prastai malonūs tie vaizdai, ku
rie išsiskleidžia dekoracijose, 
šokiuose, masinėse scenose. 
Jautresniam nurieda ir nesulai
koma ašara.

Dainava, kaip ir Čiurlionis, 
dirba didelį darbą. Jo reikšmę 
reikia matuoti ne tuo vienu ar 
keliais koncertais. Didžiausia 
reikšmė yra ta, kad į tautinės 
kultūros darbą yra traukiami 
žmonės, daugiausia jaunimas. 
Jam čia yra pagrindinė nepa
mainoma patriotinė mokykla, 
kurioj jis išmoks pažinti savo 
tautos kūrybinius lobius ir į- 
pras juos pamilti bei vertinti. 
Todėl turime džiaugtis, kad 
mūsų jaunimas lietuviškai dai
nuoja, šoka ir vaidina. Jau ir 
šiuo atžvilgiu tautiniai ansam
bliai mums yra būtini kaip ta 
duona kasdieninė. Būtų be ga
lo neteisinga ir šiuo atžvilgiu 
ansamblių reikšmės nepastebė
ti.

Didžiai džiugus reiškinys yra 
ir tas, kad į Dainavos pastaty
mą prisirinko pilnutėlė WHK 
radijo stoties salė, turinti 1400 
vietų. Susirinko visų pirma čia 
gyvasis lietuviškasis Clevelan- 
das. Bet buvo matyti svečių ir 
iš artimesnių bei tolimesnių 
Clevelando kaimynų — Detroi
to. Pittsburgho, Rochesterio, 
Akrono ir t.t. Suplaukė šie 
šimtai lietuviškų širdžių pagy
venti ana lietuviška nuotaika, 
kurią išsivežė iš savo tėvų šalies 
ar susirado ir čia, svetimoje že
mėje. Ji visus sujungė — į sce
nos lietuvišką nuotaiką buvo 
atsiliepta gausiomis katutėmis, 
net veikalo vidury, o pabaigoj 
kilo ir visa ovaciajų audra. I 
sceną buvo prinešta daug gė
lių — nuo ateitininkų (jie buvo 
ir rengėjai), nuo Čiurlionio an
samblio, lituanistikos mokyklos 
šv. Jurgio parapijos choro ir t.t. 
Rengėjų vardu šiltą padėkos 
žodį tarė J. Žilionis.

St. Raudukas

CITY. PA.
kad gavo tikrai užsitarnautą 
vietą.

Po kalbų smuikininkė Viole
ta Kapo meisteriškai pagrojo 
Veniavvskio Mazurką, Rosery ir 
lietuvišką popurį. Visi svečiai 
lietuviai nors trumpą valandėlę 
pagyveno Lietuvos kaimo šven
tadienio nuotaika.

Jauniausia Amerikos lietu
vaitė dainininkė Irena Stankū
naitė padainavo: Caro Nome iš 
operos Rigoleto, ir Ko vėjai pu
čia — J. Stankūno. Nors daini
ninkė turi dar tik 12 metų, bet 
iš jos dainavimo jaučiasi suau
gusios dainininkės galia, išraiš
ka ir scenoj artistiška laikyse
na.

Visą meninę programą vedė 
ir piano akompanavo komp. 
Juozas Stankūnas. Banketas 
baigtas Lietuvių Tautos himnu.

Atsisveikindami kun. K. Ra
kauską linkime naujoj vietoj 
geriausios kloties ir Dievo pa
laimos sėkmingai darbuotis lie
tuvybės naudai ir mūsų tautie
čių sielų išganymui. St. Kar.

Nen ark. N. J.
Šv. Trejybės lietuvių parap. 

bažnyčioje 40 vai. šv. sakra
mento adoracijos atlaidai prasi
dės ateinantį sekmadienį, birže
lio 1 d., sumos metu ir tęsis tris 
dienas. Baigsis antradienį vaka
re iškilmingais mišparais ir pro
cesija.

Visi parapijiečiai kviečiami 
atlaiduose dalyvauti, atlikti iš
pažinti ir priimti šv. komuniją.

— Kitą sekmadienį, birželio 
8 d., šioje parapijoje bus šv. 
Trejybės atlaidai.

bar pavergtoje Lietuvoje, kaip 
jiems pasisekė pabėgti ir atsa
kinės į klausimus. Be to, bus 
dar choras ir deklamacijos. Su
sirinkimą rengia lietuviškų or
ganizacijų komitetas, kuriam 
vadovauja pirm. J. Sprainaitis. 
vicepirm. E. Kinderas ir sekr. 
J. Kubiliūnas.

SCHENECTADY, N. Y.
Mirė

Petronėlė Lukoševičienė, 
gyv. Schenectady, N. Y., 122 
Prospect St., mirė gegužės 4 d. 
savo namuose. Palaidota gegu
žės 6 d. iš šv. Kryžiaus bažny
čion parap. kapinėse.

Sekniihiij dicnę
Į Pirmąją Pavasario

A

Rengiamą LJJ.K.S.A. 9 i-tosios Jaunimo kuopos 
SEKMADIENI

BIRŽELIO-JUNE1 D_ 1952
2 vai. po pietų

Romuvos Parke Broekton, Mass.
Dainuos gerai pažįstamas bostoniečiams ir brocktoniečiams 
VYRU CHORAS, vadL muz. JULIAUS GAIDELIO.
AL STEVENS ORKESTRAS linksmins jaunus ir senus.

Ištvermingiausi polkos šokėjai bus premijuoti. Geriau
siai valsą šokanti pora bus apdovanota. Sporto varžybos ir 
įvairūs žaidimai, skanūs valgiai—malonūs gėrmai. Dova
nos už įžangos bilietą: I—15: II—10 ir m—5 doleriai. Au
tobusai pradės kursuoti nuo Liet. Pil. Klubo, 368 W. Broad- 
way, So. Boston, 1 vai. po pietų.

Įžanga tik 25c. Tad iki pasimatymo su visais piknike.
RENGĖJAI

AMSTERDAM, N. Y.
Mokyklos vaikučiai gegužės 

18 d. didžiojoje klubo salėje su
ruošė vaidinimą, į kurį gausiai 
atsilankė žiūrovų. Seselių pran- 
ciškiečių kruopščiai išmokyti 
vaikai pastatė operetę “Miegan
čioji gražuolė” ir du trumpučiu 
vaizdeliu lietuviškai. Pelno liko 
8200.75, kurie bus paskirti mo
kyklos pagerinimams.

Motinos dienos paminėjimą 
surengė lietuviškoji šeštadienio 
mokykla. Vedėjas mokytojas 
Miškinis savo prakalbėlėje pa
brėžė motinos pašaukimo svar
bą. gyvenant tremtyje. Mokyt. 
Lekutienės parengti vaikučiai 
gražiai išpildė meninę progra
mos dalį. Ypač visiems patiko 
mažieji, persirengę gėlytėmis ir 
grybiukais.

Liet. Komiteto susirinkime 
pirm. M. Kerbelis pranešė, kad 
Amsterdamo lietuviai jau išpil
dė šių metų A. L. Tarybos pas
kirtą kvotą Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir pasiuntė 8500.00 
Tarybai. Taip pat pasidžiaugta, 
kad visi senatoriai ir kongreso 
atstovai parašė gražius atsaky
mus į Komiteto pasiųstus laiš-

Newtown, Pa.
Pranešimas

Netoli nuo Philadelphijos, y- 
ra Seselių Kazimieriečių veda
ma aukštesnioji mokykla mer
gaitėms baigusioms aštuntą 
skyrių. Prašoma registruotis 
ateinantiems mokslo metams.

Tėveliai, kurie norite siųsti 
savo dukreles į katalikišką, lie
tuvišką aukštesniąją mokyklą, 
malonėkite kreiptis šiuo adresu 
dėl platesnės informacijos:

SISTER SUPERIOR. Vilią 
Joseph Mane H. S., Newtown 
(Bucks Co:), Pa.

Chicago, III.
Šv. Kazimiero Akademijos 

mokslo metų užbaiga ruošiama 
Šv. Kazimiero Akademijos 
auditorijoje, 2601 W. Mar- 
ųuette Road sekmadienį, birže
lio 1 d.. 4 vai. p.p. Pradžioje 
prel. B. Urba suteiks palaimi
nimą šv. sakramentu. Jum asis
tuos kun. V. Urba, kun. J: Ma
lin ir kun. S. Valuckis.

Po to bus abiturientų procc- 
si’a, kurios metu Šv. K. A kad. 
orkestras gros Pomp and Cir- 
cumstance — Elgar. Vėliau 
mokinės išpildys Emitte Spiri- 
tum tuum — Schuetkv, S. M. 
B.. Tykus buvo vakarėlis — 
Strolia, S.M.B. ir My Heart is a 
silent violin — Fox Andrevs.

Pagrindinę kalbą pasakys 
prel. B. Urba. Abiturientes pri
statys kun. S. Valuckis, o joms 
diplomus įteiks prel. B. Urba. 
Pabaigai šv. K. A. orkestras 
pagros Wagnerio maršą iš 
“Tannhauser”.

Šiemet akademija išleidžia 
125 abiturientės, iš jų 60 lietu
vaičių.

kus genocido konvencijos rati
fikavimo klausimu.

Pirmąją šv. Komuniją 
priėmė 16 vaikučių. Pirmą kar
tą mūsų bažnyčioje didesnės 
mergaitės, papuoštos mėlynais 
sparneliais, atlydėjo prie alto
riaus mažuosius, kurie priėmė 
Išganytoją į savo tyrąsias šir
deles.

Bendrai šv. Komuniją gegu
žės mėnesį priėmė Sodalietės, 
Moterų Pagalbinė Kuopa ir šv. 
Vardo draugija. Šv. Vardo dr- 
ja ką tik baigė naujų narių vajų 
ir dabar turi 253 narius. Į bend
rus pusryčius buvo pakviestas 
kalbėtoju Niagaros universiteto 
prof. kun. V. Galčius, kuris sa
vo labai įdomia kalba sujaudi
no visus klausytojus ir paragino 
būti tvirtais savo tikėjimo išpa
žinėjais. K. B.

Pittsburgh, Pa.
Iškilmės šv. Kazimiero 

kapinėse
Savo mirusius gerbia visos 

kultūringos tautos ir už juos į- 
vairiais būdais meldžiasi. Ame
rikoje įnirusiems pagerbti ir jų 
kapams puošti yra paskirta ge
gužės 30 d., vadinama “Deco- 
ration Day.”

Šv. Kazimiero kapinėse tą 
dieną įvyks didelės iškilmės. 
Pirmiausia šv. Kazimiero baž
nyčioje 12 vai. bus atlaikytos 
šv. mišios už visus šv. Kazimie
ro kapinėse palaidotus ir bend
rai už mirusius. 2 vai. po pietų 
kapinėse bus gegužinės pamal
dos: rožančius, litanija ir kun. 
A. Sušinsko pamokslas. Po to 
paminklų šventinimas ir stacijų 
vaikščiojimas. Šios pamaldos 
skiriamos už visus palaidotus 
šv. Kazimiero kapinėse.

Po visų iškilmių, norintieji 
galės įsigyti šeimyninius skly
pus, (lotus) laidojimuisi. Tuo 
reikalu kreipkitės į kun. M. 
Kazėną ar į parapijos komite
tą.

Taip pat primename, kad ku
rie negali patys savo sklypų 
(lots) nuvalyti, prašom praneš
ti vardą, kuriuo lotas užrašy
tas, jo numerį. Už žolės nupjo
vimą ir loto prižiūrėjimą per 
vasarą — $5.00, o jei daugiau 
būsią darbo — žemės sukasi
mas, žolės užsėjimas, gėlių so
dinimas, tai tada sąskaitą pas
kiau atsiųsime.

Besirengiant statyti pamink
lus ant kapų, būtinai reikia pir
miausia tuo reikalu pasitarti 
Kapinių Raštinėje, 2114 Sarah 
Street, Pittsburgh 3, Pa.
šv. Kazimiero R. K. Bažnyčios

Kapini? Valdyba

1952 m. birželio 8 d.. 33 vai. p.p. 
IJetavip svetainrje. 249 Fraot St„ 
New Havea. Conn. SLA 142-ji kaapa 
stato veikalą

“PER VĖLAI SUSIPRATO”
Vaidinimas gerai paruoštas ir gra

žus. Po vaidinimo šokiai. Visi kvie
čiami dalyvauti. Rengėjai.

KYI.OCYCI.ES


M. gegutė* 2S at. 30

Lietuviai iškovojo 1 vietą Chicagos 
lygoje

LSK Perkūno šachmatininkai aną 
sekmadieni įveikė patį stiprųjį vai-žo- 
vą, ukrainiečių Lion klubą 31.,-21 G. 
Tai buvo šeštoji iš eilės perkunieėių 
pergalė, davusi lietuviams Chicagos 
miesto lygos meisterio vardą.

Kova su ukrainiečiais, kurie iki 
tol ėjo tik puse taško žemiau lietu
vių, buvo labai įtempta. Rungtynės 
vyko ukrainiečių klube, prie gausios 
jų žiūrovų minios. Ukrainiečiai vylė
si laimėsią ir tam buvo pagrindo iš 
rungtynių palyginimo su kitais: Jie 
mušė įlydė Park 51..-1/2, Metro 
6-0, o lietuviai tik 3į —21 ė, ir 41— 
1ĮĄ.

Taigi, 1952 m. Chicagos miesto ly
gos pirmenybėse LSK Perkūno šach
matininkai iškovojo pirmą vietą su 
100% laimėjimu (6-0), antrą vietą 
dalinsis ukrainiečių Lion ir Chicago 
Chess and Checker Club, turėdami 
po 41^-lĮzG.

Lietuvių komandoj žaidė: Tautvai- 
ša, Zujus, Estka, Kalvaitis, Šalkaus
kas, Karpuška. Jakštas ir Vosylius.

Chicagos antrose individualinėse 
pirmenybėse po 3 ratų A. Zujus ir K. 
Jakštas turi po 2, P. Kalvaitis 11/., 
taško. Trečiam rate Zujus įveikė S. 
Oieson, Jakštas — D. Ferguson, o 
Kalavitis su E. Gutmaniu baigė ly
giom.

Kazys Škėma, dukart laimėjęs 
Bostono miesto pirmenybes ir didžią
ją Bostono pereinamąją dovaną 
<1950 ir 1951 m.), galutinai atsisvei
kino su Bostonu, perkeldamas savo 
šeimą iš Bostono į Brooklyną. N. Y.

Jo netekimą skaudžiai pajus mū
sų šachmatininkai Bostone.

New Yorko Chess Review. gegu
žės nr. paskelbė šių metų amro ket
virčio "Postai Chess Ratingas", pa
liečianti per 2500 Amerikos ir Kana
dos žaidėjų.

Aukščiausiai įvertinti iš įvardintų 
2500 žaidėjų šie: J. Shaw 2000. A. N. 
Gibbs 1966. L. VVeaks 1912. K. Mer
kis 1925. G. W. Buckendorf 1908. L. 
Stolzenberg 
1906.

Ignas Žalys
toj vietoj.

b'ew Yorko
prieš Marshall CC pralaimėjo 3-4. 
Taškus pelnė Repečka. Stadnys ir 
Šukys.

LAK šachmatininkų rungtynes su 
Brooklyn Chess Club 41.,-41/, su

minėjo Chess Revievv. gegužės nr. I- 
vardino $kėmą, Staknį ir Vįlp^aus- 
ką. laimėjusius po pilną tašką.

Y'ladas Mikėnas iš Rygos rungty-

tMichigan meisteris)

turi 18n6 ir stovi IŠ

LAK šachmatininkai

NAUJIENOS Iš SI FFOLK 
DOHNS

Su Gustave Smith, arklio 
Handsome Teddy grįžimu pe
reitą savaitę iš Preakncss lenk
tynių atgal į East Boston are
ną, pirmą kartą po daugel me
tų turi geriausią, 3 metų senu
mo, arklių grupę. Šitie arkliai 
gali rimtai dominuoti likusiose 
S. Dovvns arklių lektynėse. Ne
skaitant Handsome Teddy, šitoj 
grupėj priklauso: J. L. Fried- 
man’o Ocro, Eddie Siravo, Ro- 
yal Marvel, Irving Gusheno, 
Marth P. ir kt.

3 Ledų-A nglius-Coke-A liejų-Oil Bumcrius

ALL1ANCE HALL Tol. 189

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

HALL

1VASTBNAS
REALTY and INSURANCE

Parduodame

ADVOKATAS PRANAS ALEXIS
turi savo ofisą:

4

sumik
\

Į’ .Gr

77

y - Vi

12

OFISAS ATIDARYTAS PIRMADIENIAIS IR 
TREČIADIENIAIS IKI 8 VAL. VAKARO.

116—18 JAMAKA AVĖ.. RKHMOND HILE
• - ■ * f

(važiuojant Jamaicos traukiniu, išlipti 111 St. stotyje).

910 W. Lotnbard Street, Baltinio re 23, Maryland

• H > 11 H11 i 11 >611111 9 I i 1111111 > >11 i 611111 > 11111 i 11 i t ; 
’; Telefonas: EVergreen 4-8934 J!

1

9 LENKTYNES KASDIEN
12 pr. B. F.

Post Time 1:15. 10 pr. B.F. 
Doublc Closes 1:25.

II pr. B. F.
Numatytos lenktynės 

MEMORIAL DAY ir 
šeštadieni. 10 pr. L.F. Ital. 
Vieta tribūnoje $1.00 su 

mi taksais
13 minučių nuo Scollay S<|. 

su MTA.

nių įsikvalifikavo į 1952 m. Sovietų 
Sąjungos pirmenybių pusfinalį.

Australijoj, open pirmenybes antri 
metai laimi latvis Karlis Ozols. šie
met jo pasekmė 71į»-1X,, S. Lazare 
61/, -21/,, J. N. Hanks £-3.

YT TBOLO Rl NGTYNES
Sekmadienį .birželio 1 d. 3 v. p.p 

Minervos aikšt. (Queens Soccer 
Field, 222 St. and Braddock Avė., 
Bell Rose, L. I.) įvyks futbolo pirme
nybių rungtynės tarp LSK ir Pas- 
saaic SC. 'vienuolikių.

Priešžaismis 1:15 vai.

LSK išvyksta i Philadelphia, Pa.
Penktadienį, gegužės 30 d.. 3 vai. 

p.p., LSK žais draugiškas rungtynes 
su Philadelphia Latvians komanda. 
Holmas Stadium, L Avė., ir Erie St. 
kampas. Philadelphia Latvians fut
bolo komanda yra Amateur cup Phi
ladelphijos meisteris. Pereitais me
tais LSK buvo pasikvietusi Philadel
phia Latvians draugiškų rungtynių ir 
jas svečiams pralaimėjo 4:3 santy
kiu.

LSK futbolo komanda išvyks ge
gužės 30 d. 9,30 vai. automobiliais 
nuo J. Ginkaus kavinės. Visi sporto 
mėgėjai prašomi juos palydėti ir da
lyvauti rungtynėse.

KNYGA APIE PAVERGTI 
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 
KVADRATAI”

Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija.

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

GRAŽIAUSIA VASAROJIMO
VIETA

CATSKILLS. Druskonie Hali. 
Gražioje vietoje, patogūs kam
bariai. Geriausios sąlygos žu
vauti, maudytis, tenisą žaisti. 
Puikiausias maistas, šeimoms 
pritaikytos vilos - cottage. Kai- a 
nos prieinamos. Andes, N. Y. 
Tel. 2781.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand SL Brooklyn 11, N. Y.

CATERĘRS
Parties-Weddings

M E E T I N G

Parduodamas Buick 
firmos 1949 metų gerame sto
vyje automobilis. Kreiptis į 
kun. J. Gurinską tel. AL 5-2628

Yra kambarys
prie šeimos Manhattane vie
nam vyrui arba mergaitei. Tei
rautis Aušros Vartų klobenijo- 
je-

Reikalinga moteris 
ligonei prižiūrėti. Pranešti Auš
ros Vartų klebonijom Tel. AL 
5-2648.

IŠNUOMIOJ AMAS vienas 
kambarys vyriškiui. Su apšil
dymu ir aptarinavimu. Kreiptis 
tel. Mlehigan 2-0720.

EEIKAL1NGAS vargonininkas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijai 
Pittsburge tuojaus reikalingas 
prityręs vargonininkas, sugebąs 
vesti cfiorą. Kreiptis šiuo adre
su: 2114 Sarah St., Pitttsburgh 
3, Pa.

LŠNIOMKMAMAS kambarys 
vyrui arba senyvai moteriai. 
Gali naudotis virtuve ir šaldy
tuvu. 105 S. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y.

LŠNIOMIOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. 0. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

*

Tel. EVergreen 8-1805

PETRAS VAMUNAS 
Grocery and Butchtf Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

a-

Stephen B rudes J r.
■» ■* 

ADVOKATAS

■s

3

Š

I 37 Sberidan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

TeL EVrrgreen 7-0894

į

Williąm J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M WAREHAM PU 

JAMAICA, N. T.
TeL J A n—ir ■ >-7722

ConnraniOB Breakfasto
B a ■ ųnets

e-

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:
GYDYTOJAS K CĮpgURGAS

JOHN DERUHA, M. D.

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 B 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

f
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VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSU, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 35 East 55th Street, New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MI’ 8-8677 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Laite. Bay Shore, L. L, Tel. Bay Shore 3716. Važiuoti I»ng Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southcm Statė Parkvvay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

>vwwvwwwsa^jww/wwwwwjv^jwavavjwa^azav.

h

PAMODAMI NAMAI
PIGOS, GERI, GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; KAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori isigyti namą ir bizni nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, Be. 
tuviu aplinkoje.

B- 
I

SHALINS 
(Shaiinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Ferest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALIN S 
TeL 7-4499

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

L1ETUVIV AMERIKOS PILIEČIŲ! 
KLUBAS

SALft IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VFSSTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

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

a
I
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Tel. EVergreen 7-4335

Stephen' A romišku 
i (Armakauskas)

Graborras - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Dkektorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

> U

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BBOADWAY

JOSEPH BARASEVTČIUS 
I aidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaietskaa 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-6815

SOath Besto* 8-2665

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

pačios ir į kitus miestus.
Reikale Šaukite: TeL TR 5-5434

Gauta -js Eur«n>os vokiečių ga
mybos nauju radijo a|>arati|. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis i St. 
GRABI.IAISKA, 5 Thomas 
Park, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KADI O KORPORACIJA
502 E. Broadwav, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Kerp. programa per stoti VVBMS. 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Kailio Orkestrą
2— Tremtinių Meno Mėgėjų Ratelio Choras iš lVorcesterio,

vad. Romualdo Juozaičio
3— Stasys Santvaras, poetas-arsytojas iš So. Bostono
4— Magdutės pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirute i stotį VVBMS 
Lithuanian Prograni. 35 Court St., Boston, Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadway. So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Įlinkus

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama angfius ir aliejų.

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

Ofiso tel. LE.sington 2635

S. Ankudas (Ankiulavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Priėmimo valandos:

KASDIEN 1O 12 ir 1 9 p. p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.
Trečiadieniai.-, liūgai susitarimą

S AVĖ e
Mes instaliuojamę visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROC KTON, M.4SS.
TeL 2608

%

Bostone ir apylinkėse^
»»»»>■»»»»»»»* , 

Lithuaman :• 
Fu mitu re Co.

movers—
SO 8-4618

INSURED and BONDED ] J 
Local and Long Distance Movers ;• 

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

W"-^WW^^-’WWVW\J%ZWWV*^'

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. 7-4MO2-M

WAITKUS
FUNERAL IIOME

187 VVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojns
NOTARY PUBLIC

Į

4

ramunių žiedai

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki* 
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu- 

\ ^/’ nes vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną,

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitiw 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi ska& 
tų veidą. Ramunės yra geros ir 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

i
i

i
t

Namų tel. LOngwood 1,721

■ PARAMOUNT BAR & GRILL : 
: STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MLŠHNAS ; 
; SAVININKAI J

Lietuviška Užeiga, kur vH myl užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;

:: 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. ;
<1 -*• ’
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DARBININKAS
i

Sekminių vigilija 
ateinantį sekmadienį Šv. Dva
sios atsiuntimo šventė — Sek
minės. šeštadienį — Sekminių 
vigilijos dieną yra pasninkas ir 

aiky... s nu ... s šešta
dienį visose bažnyčiose iš ryto 
: rieš mišias Lūs šventinant .s 
vanduo.

Kun. N. Pakalnio
A; reiškimo parapijos klebono, 
40 metų kunigystės jubiliejus 
iškilmingai paminėtas sekma
dienį. gegužės 23 d. pamaldomis 
ir pokyliu. Smulkiau apie iš
kilmes kitame numeryje.

Kun. M. Sandanavičius, 
vikaraująs Kansas City Kated- 

je ir v i--r-. > r • k legijije dės
tąs rusų kali ą, lankosi pas sa
vo gimin s & k';, ne. Ta pro
ga buvo užsukęs "Darbininko” 
redakcijoje.

Am. Lietinė! Legiono
] sis J s4ji -:i. > p s! s,

t, taip ir šk 
dalyvaus V iinikų Dienos para
de gcguž"‘.s 3'1 d. Legionininkai 
renkasi 9.30 vai. ryte 75th St., 
tarp \Vest End Aven.ue ir Bro- 
ad\vay. Daliniui vadovaus P.

■■ , adjutantai I. Kra mal
tis. P. Mikalauskas ir K. P. 
Jurgėla.

Lietuviai teisininkai 
birželio 7 d. 5 vai. Balfo centri
nėje pat 105 Grand St..
šaukia savo susirinkimą. Vi-; 
nariai kviečiami dalyvauti A - 
skint pranešimų paštu nei us 
siunčiama.

Atnana*. Mazalas
su sūnumi Antanu ir lietuviais 
tremtiniais T. Mickevičiene. K. 
Lconaitiene. ir P. Šimoliūnu 

tą sekm ienį iš H tfor- 
do, Conn.. buvo atvykę aplan
kyti Nelę ir Juozą Gabes 
Brooklyne. Nelė M:zalait’ yra 
.jo dukterėčia.

A. Mazalas yra jau prh š ke-
- i šim : ■ ' ■ ■' s . A-

meriką. - i e*• r
laugelio katalikišk žavi

us An1 s s. ė- 
lektro technikes inžinierius.

Nev E land 
Technical Institute. Hartford. 
Conn. Nors Lietuvos nemr-ęs. 
et gi riškai

domisi iie'uvių reikak.i-.
Lietuvi:.! mokyto’ų komisija

• • ■ . • ' - - 
daryti gegužes 31 d. 1 vai. Ap
reiškimo par. mokykloje šaukia

■ n nisij įei
na V. Čižiūnas. J. Kiaunė. dr.
M. Krasauskaitė, prof. A. Ku
čas. B. Kulys. B. Pau’iukonis. 
Dr V. Sruogienė ir M. Ulėnie- 
nė.

Anseli) Karalicn. 
parap. kleboną* kun

parap. choras, kuris l.icmin Dienoje. gegužė* .30 <!.. atliks meninę programa. Viduryje sėdi 
I Vleksiūnas. Jo dešinėje kun. V. Pikturna, kairėje — choro vedėjas varg. I*. Dulkė.

Xew Yorko lietuviai 
gegužės 21 d. plačiame organi
zacijų bei visuomenės atstovų 
susirinkinu išsirinko 11 asmenų 
organizacinį komitetą, kuris 

Neu Yorke ir apylinkėse įkurs 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės skyrių.

Komitetai! įeina: adv. J. Šle
petys — pirm., dail. V. Jony
nas ir V. Rastenis — vicepirmi
ninkai. K. Boiey — sekr. ir na
riai: A. Bendt rius, K. Biri. ..
C. J. Krušinskas, J. Makauskas, 
P. Montvila, V. Alksninis ir
S. K. Lukas.

Moterą Vienybė 
pavasario balių ir šokius ruošia 
birželio 7 d. George \Vashing- 
ton viešbutyje, 23 Si. ir Lexin_-- 
ton Avė.. Nevv Yorke Pradžia 
9 vai. vakare.

Ansc’ų Karalienės parap. vargoni
ninkai p. Dulkė, kuri- su savo va:io- 
vaujamu choru dalyvaus Lietiniu 
Dienoje, gegužės 3o <!. I.inden. N. -I.

Mokslo metą užbaiga
Ap ■ iški.nio par. mokykloj ruo- 

itį s kmadi nį 7,-
311 v. v. j pijos - •. Visi

ūkų tėv cianai
dav Ivauti.

Apreiškimo par. mokykla 
g gūžės 23 d., iš

kilmingai pager’oė parap. klebo
ną kun. N. Pakalnį jo 40 metų 
kunigystės sukakties proga.

Papildoma "Aidu” redakcija
•Aidų” leidėjai, norėdami 

/■..n Ią labiiu suaktualinti ir 
:>• įvairinti, vyriausiam redak
toriui Ant Vaičiulaičiui talkon 
“Aidų” redaktoriais pakvietė: 
Juozą Bi’ izaitį. Juozą Girnių. T. 
Bernardiną Grauslį. OFM. ir 
Alfonsą Nyką Niiiūną.

Amerikos Balsas
Praeitos savaitės gale per 

"Amerikos Balsą” buvo girdė- 
• - pasikalbėjimas su soliste 
Antanina Dambrauskaite. žodis 
Lietuvos evangelikams refor
matoriams ir K. Jurgėlos sa
vaitinė pasaulio įvykių apžval
ga.

Savaitę prieš tai. minint Mo
tinos dieną, gražiai skambėjo 

ės choro dainos, be rašy- 
A. Vaičiulaičio kalbos bu

AMERIKOS UETIf VIII LAIKRAtTtS 
» f j v « c { s -«<

utfioM. us otum imamą ■ unavų žmu 
«a> BUSMWC« AVCNUC. BROOKLYN «. N£W VORK

vo perduota jaunųjų ateitinin
kų ir skautų kūriniai (Banaity- 
tės ir Kisieliaus) ir kun. A. 
Račkausko žodis.

“Amerikos Balso” vakarinė 
programa dabar Nevv Yorke 
gerai giitiimima (ypač 25 m. 
bangomis) lygiai 5 vai. po pie
tų.

Kipras Bielinis.
“Free Europe” lietuvių pata

riamosios grupės narys, gegu
žės 30 d. Didžiojo Nevv Yorko 
lietuviams žurnalistams skaitys 
paskaitą, tema: “Rftsų emigra
cija ir Sov. Sąjungos tautų iš
laisvinimas.” Paskaita bus 
“Darbininko” patalpose, 680 
Bushvvick Avė.. Brooklyne.

Donatas sukutis 
spaudos foto korespondentas, iš 
Brooklvno persikėlė į Waterbu- 
ry, Conn.. kur su V. Gaidžiu a- 
tįdarė fotografiojs studiją, šu
laitis Brooklyne kartu su bro
liais Mekais buvo pradėjęs suk
ti filmą iš lietuvių veiklos. Tos 
filmos reikalais jis dažnai lan
kosi Brooklyne.

Vitalis Žukauskas su žmona 
išvy ko vieneriems metams į 
Bloomington. Ind., kur Indiana 
University jis dėstys lietuvių 
kalbą amerikiečių kariams. 
Dramos mėgėjų grupė ta proga 
pereitą sekmadienį Liet. Atle
tų Klube jiems suruošė išleistu
ves.

Kap. Jonas Klivecka 
pereitą svaitgalį įvy kusiame 

“Ramovės” susirinkime skaitė 
įdomią paskaitą, tema: “Tau
tinis jaunuomenės auklėjimas”. 
Jis apžvelgė būdus, kaip išnau
doti kasdieninius reiškinius, 
skiepijant jaunimui lietuvišku
mą.

Antaną Kružiką, 
gyvenantį Brooklyne ir atvy
kusį čia 1951 m. sausio mėn., 
kviečia atsiliepti jo pusbrolis 
Juozas Suzikas, šiuo metu esąs 
Dillingen a Donau. Regierungs 
Lager. J. Suzikas sunkiai ser
ga. o jo žmona laukia kūdikio. 
Tegaudami 41 DM mėnesinės 
pašalpos, jie negali pragyventi. 
Prašo atsiliepti ir jiems padėti.

Liet. Universiteto 
minėjimas šį rudenį, rugsėjo 28 
d., nevvyorkiečių ruošiamas Wa- 
shington Irving School salėje.

Marija Šaulienė
kurios meniškai išaustų lietu
viškų juostų turi įsigiję ne tik 
daugelis brooklyniečių. bet ir 
kitų miestų lietuviai, šiuo metu 
vėl priima užsakymus. Ji gyve
na Brooklyne. 97 Meserole st.

Vaclovas Japertas. gvv. 
Brooklyn. N. Y., šiuo metu 
tarnauja JAV kariuomenėje, v- 
ra paskirtas į inžinerijos dalinį 
ir pasiųstas į Vokietiją. Atosto
gų metu buvo nuvykęs į Aust
riją. Linz. aplankyti savo ser- 
kantį tėvą, kuris kaip DP ligo
nis yra likęs Austrijoje ir guli 
ligoninėje.
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Kuth Ann Basčius, 
“Darbininko’ 'skaitytojų rič- 
mondiečių duktė, birželio 7 d. 
išteka už West Point kadeto 
Vincent Patrick Bailey. Jauno
ji šiemet baigia Notre Dame 
College ir gauna bachelor 
laipsnį. Jaunasis yra studijavęs 
St. Bontiventure College.

Viktoras Dirgalis,
kaip praneša Nevv York Times. 
iš Millrose Atletų Klul»o laimė
jo Mėgėjų Atletų Unijos tauti
nį bėgimo čempionatą ir bus 
vienas trijulėje, kuri atstovaus 
JAV Olimpijos žaidimuose.

Tai pirmas lietuvis, kuris da
lyvaus olimpiadoje. Jo tėvai 
gyvena Brooklyne.

Liet. Piliečių Klubas 
birželio 22 d., sekmadienį, ruo
šia išvyką autobusais į Liet. 
Laisvės Parką Lindene. N. J. 
Autobusai išvažiuoja 10 vai. 
nuo Klubo patalpų. Bilietas ten 
ir atgal kaštuoja S2.25.

J. Vileišio minėjimas
Jonas Vileišis, pirmasis Lie

tuvos atstovas JAV, mirė Kau
ne 1942 m. birželio 1 d. šiam 
dešimtmečiui paminėti Nevv 
Yorke sudarytas specialus Ko
mitetas, kurio Garbės Pirmi
ninku yra Lietuvos įgaliotas 
Ministras P. žadeikis. Komite
to pirmininku išrinktas J. Au
dėnas.

Minėjimas rengiamas birželio 
7 d. 5 vai. p.p. Nevvyorker vieš
butyje, Nevv Yorke.

Minėjime kalbės: įgaliotas 
Ministras P. Žadeikis, dr. J. 
Vinikas ir dr. J. Pajaujis.

Žvejai pas jaunimą
Trys lietuviai žvejai, dalyva

vę gegužės 18 d. susirinkimuo
se So. Bostone ir Cambridge, 
išbuvo Bostone ligi penktadie
nio ir išvyko į tolimesnę kelio
nę. Trečiadienį, gegužės 21 d., 
žvejai turėjo pasimatymą ir pa
sikalbėjimą su lieuvių jaunimo 
prieaugliu.

BALFo rinkliava
Ryšium su Balfo paskelbtu 

nauju rūbų bei avalynės vaju
mi Bostono skyrius skelbia, kad 
drabužiai ir avalynė primami 
šiose vietose: pobažnytinėje sa
lėje trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais iš ryto ir 
vakarais. Lietuvių Ramovėje, 
484 E. Fourth St., šeštadienių 
vakarais. Visai senų, netinka
mų vartojimui daiktų prašoma 
neaukoti. Rinkliavos reikalais 
rūpinasi Pr. Lembertas ir jo 
vadovaujamas komitetas.

T. Kosciuškos dar vienas pa
minklas S. Bostone

Old Colony Avė. ir Columbia 
Road susikirtime. Paminklo pa
statymu rūpinosi vietos lenkai.

Skautų stovykla, skirta Nau
josios Anglijos liet, skautams, 
rengiama Lakeville, Mass. prie 
Loon ežero, nuo birželio 27 
d. ligi liepos 6 d.

Keturi jauni lietuviai

Povilas Lapenas, Steponas 
Butkus. Mykolas Pluta ir Al
fonsas Steck, sugrįžę iš Antrojo 
Pasaulinio karo, susibūrė or
ganizuodami lietuvišką orkest
rą, kad’galėtų lietuviškose pro
gramose įnešti daugiau lietuviš
kumo. Suorganizavo lietuvišką 
radijo valandą ir transliuodavo 
iš WTOA stoties kiekvieną sek
madienį nuo 11 ligi 12 vai. Ka
dangi ši stotis svetimomis kal
bomis programas nustūmė, tai 
Lithuanian Melodies persikėlė į 
kitą stotį WHIL Medforde ir 
iš ten tuo pačiu laiku tęsiama 
jų programa. Medfordo stotis 
buvo gana silpna ir dėl to Bos
tono apylinkėje buvo gana silp

CAMBRIDGE, MASS.
Iškilmingai paminėta Motinos 

Diena
Vietos Alto skyrius šiais me

tais iškilmingai pagerbė lietu
ves motinas. 10 vai. buvo atlai
kytos šv. mišios už lietuves mo
tinas vargstančias Tėvynėje ir 
ištremtas į Sibirą. 2 vai. p. p. 
Roberts School salėje įvyko mi
nėjimo aktas. Minėjimą pradė
jo Alto sk. pirm. J. Turauskas. 
Susirinkimui vadovavo St. Bal
tušis. Paskaitą skaitė Ir. Gali
nienė. Vietos skautės dviem se
niausiom ir vienai jauniausiai 
motinai įteikė dovanėles.

Meninę programos dalį išpil
dė šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mokyt. St. 

nai girdima, bet nuo gegužės 15 
ta pati stotis žymiai pastiprinta 
ir dabar jos programa puikiai 
girdima visoje plačioje Bostono 
apylinkėje.

Lietuviškos programos palai
kymui, birželio 22 d. yra ren
giamas piknikas Fair Grounds, 
Brockton, Mass. Visos apylin
kės lietuviai kviečiami daly
vauti. —ms

VACIŲ ŠOKIAI
Gegužės <May> 31 d. Vyčiu 17 kuo

pa So. Bostono Liet. Piliečių Klubo 
auditorijoje rengia SOKIVS. Gros 
smagi Falkons orkestro muzika. Pra
džia 8 vai. vak. Visus jaunus ir senus 

kviečiama atsilankyti.

Šmitienės, Cambridge skautai, 
vadovaujami St. Baltušio pa
deklamavo keletą eilėraščių ir 
Tremtinės motinos regėjimą— 
eilių ir žodinį montažą. Pianu 
solo paskambino A. Daukan
tienė, solo padainavo A. Mon- 
girdienė. O. Ivaškienės tautinių 
šokių grupė pašoko tai dienai 
specialiai parengtų lietuviškų 
tautinių šokių.

Pabaigoje vienas iš lietuvių 
žvejų, pabėgusių iš Lietuvos, 
padarė pranešimą apie padėtį 
Lietuvoje.

Minėjimas praėjo labai gra
žioje nuotaikoje, dalyvavo apie 
300 svečių. Aukų surinkta 66 
dol. J. ša.

MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS
F)
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LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA 

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D. 
Visi važiuokite i didžiausį lietnviy sęskridį Naujoje Anglijoje,

Atsivežkit? ir savo draugus. Čia galėsite laimėti daug gražių dovanų. Per visą dieną gros pagarsėjęs 8 PC

AL STEVENS ORKESTRAS
BROCKTON FAIR GROUNDS

didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su šavo seniai nematytais draugais.
ĮŠOKSITE POVILO IR NELYTfiS DUETĄ

Platesnių informacijų ir apie išvykimo laiką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radijo progra
mą kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. iš \VHIL - stetteš 1430 kc.
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