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GRIEŽTOS PRIEMONES PRIEŠ
PRANCC Z1JOS KOM I MSTl ’S

Paryžius. — Gen. Ridgvvay 
atvykus perimti iš gen. Eisen- 
hovverio pareigas, prancūzų ko
munistai suruošė protesto de
monstracijas ir riaušes. Tačiau 
prancūzų vyriausybė skelbia 
turinti duomenų, jog už tų de
monstracijų iš tikrųjų slypėjęs 
planas sukelti Prancūzijoj ko
munistinę revoliucijų. Dėlto 
suimtas komunistų vadas J. 
Dūdos ir jų partijos biuruose 
Paryžiuje, Lyjone, Marsely,

ITALIJOJ LAIMĖJO KRIKŠ
ČIONYS DEMOKRATAI

Roma. — Italijoj šiomis die
nomis trečdalis vietinių bend
ruomenių rinko savivaldybes. 
Tai buvo paskutinio trečdalio 
rinkimai, nes kitos dvi dalys 
jau pernai metais rinkimus atli
ko. Po šių paskutiniųjų rinki
mų paaiškėjo, kad 1951-52 m. 
savivaldybių rinkimus yra lai
mėję krikščionys demokratai. 
Iš 7220 vietinių savivaldybių 
je turi daugumų 4072. Paskuti
niuosiuose rinkimuose iš 2465 
savivaldybių jie gavo daugumų 
1355, iš kurių naujai laimėtos 
yra 246.

Šiuose rinkimuose visoj eilėj 
vietovių gana stipriai pasireiškė 
ir beatgvjanti fašistų partija 
(nors ji viešai taip ir nesivadi- 
na), kuri į rinkimus ėjo susi
blokavusi su monarchistais. Ta
čiau vyriausybė numato imtis 
priemonių, kad fašizmui atgyti 
būtų užmirštas kelias.

KATY’NO ŽUDYNIŲ TYRINĖ
JIMAS TĘSIAMAS TOLIAI

VVashingtonas. — Kongreso 
komisija, kuri tyrinėja, kas į- 
vykdė Katyne masines lenkų 
karo belaisvių žudynes, pasta
ruoju laiku Londone ir Frank
furte apklausė 43 liudininkus. 
Dabar ji savo darbų vėl tęsia 
JAV. Šiuo metu norima išaiš
kinti, ar JAV’ pareigūnai iš tik
ro, pataikaudami Sovietams, 
nuslėpė oficialų raportą, kuria
me buvo sutraukti visi surinkti 
apie Katvną duomenys. Toks 
raportas buvęs, tačiau jis vė
liau be žymės dingęs. Komisija 
tad ir nori ištirti, kodėl ir kur 
tasai raportas dingo.

KOMI NISTĘ OFENSY’VOS 
NELAUKIAMA

Seulas. — Nors Vakarų sos
tinėse yra daug susirūpinimo, 
kad Korėjoj komunistai gali 
pradėti naują ofensyvą, tačiau 
pačioj Korėjoj dauguma atsa
kingų kariškių abejoja, kad jie 
tokios ofensyvos imsis. Yra ži
noma. kad jie turi sutelkę labai 
stambias pajėgas, tačiau turimi 
duomenys nerodo, kad jie ruoš
tųsi pradėti puolimą. Visas lig
šiolines komunistų ofensyvas 
Vakarų sąjungininkų žinių tar
nyba paskelbdavo iš anksto 
kartais net su valandos tikslu
mu. Ne vienu atveju apie ko
munistų planus sąjungininkai 
buvo geriau informuoti, kaip 
patys komunistų vadai fronte. 
Tad manoma, jog ir dabar jie 
turi savo nuomonei rimto pa
grindo.

LĖKTUVAI GALĖS TIESIAI 
PAKILTI

Londonas. — Karališkosios 
Aeronautikos Draugijos posėdy 
žinomas anglų mokslininkas H. 
Garner pareiškė, jog greitu lai
ku lėktuvai galės stačiai pakil
ti bei nusileisti, ir ilgų kilimo 
takų daugiau nebereikės.

Clermont - Ferrand, Bordeaux. 
La Rochelle ir kitur padaly tos 
kratos, kur konfiskuota daug 
dokumentų. Tačiau didelę dali 
dokumentų komunistai dar s[)ė- 
jo sudeginti. Taip pat praneša
ma, jog kratų metu rasta ne
maži kiekiai ir komunistų slap
tai laikytų ginklų.

Dėl šių vyriausybes priemo
nių komunistai deda pastangas 
suorganizuoti protesto strei
kus. Bet pirmasis paskelbtas 
streikas dėl Duclos suėmimo 
visiškai nepavyko, tad nema
noma. jog ir naujai ruošiama
sis turėtų didesnio pasisekimo.

Paryžiuje, atvykti-, perimti Atlanto Sąjungos pajėgti Europoje vyr. va
do pareigai gen. Ridgvvay. komunistai kelia riaušes.

VNNA I’ALKER NEMALONĖJ
Washingtonas. — Vakarus 

pasiekė žinia, kad Rumunijos 
komunistų partijoj prasidėjo 
valymas, kuris palietė visą eilę 
ligi šiol žymių partijos ir val
džios pareigūnų. neišskiriant 
nė ilgametės paties Stalino 
draugės Anna Pauker. Ji dar 
ligi paskutiniojo laiko buvo be
veik neaprėžta Rumunijos val
dovė. Tačiau dabar su kitas še-

PIJl S XII LAIMINA EUCHA
RISTINĮ KONGRESU

Barcelona. — Pijus XII per 
Vatikano radiją pasakė 35-tojo 
tarptautinio eucharistinio kon
greso dalyviams kalbą, kurioje 
įspėjo, jog ir antrasis Pasauli
nis karas kaip tik prasidėjo va
dinamomis taikos akcijomis. 
Popiežius nurodė, jog tikrasis 
kelias j taiką yra Kristaus 
mokslo įgyvendinimas. Kalbos 
pabaigoje Pijus .XII suteikė 
kongreso dalyviams apaštališ
kąjį palaiminimą.

Popiežiaus kabios klausėsi 
šimtai tūkstančių maldininkų 
vadovaujami dvylikos kardino
lų. Popiežiaus atstovas kongre
se yra kardinolas F. Tedoschi- 
ni.

LAI KIAMA GREITO SI TAR
TIES SI VOKIETIJA KATI

FIK AVIMO

VVashingtonas. — Atstovu 
rūmų nariai ir senatoriai reiš
kia nuomonę, kad šiomis dieno
mis su vokiečiais pasirašytoji 
sutartis bus senato ratifikuota 
visai greitu laiku. Tuo norma 
ir kitų sutartį pasirašiusių 
kraštų parlamentus paskatinti 
greičiau ją ratifikuoti, kad ji 
įsigaliotų ir pradėtu veikti.

Sovietai kuria Lietuvoj 
'“tautinę Bažnyčią“

Paskutinėmis iš Lietuvos 
gautosiomis žiniomis, bolševi
kai savo propagandiniams tiks
lams pikčiausiai išnaudoja Lie
tuvos katalikų vadovybės var
dą. Ypač ir spaudoj, ir viešuose 
pranešimuose, ir filmose pikt- 
naudojamas vysk. K. Paltaroko 
vardas. Vysk. Paltarokas buvo 
gegužės 3 d išvežtas MVD iš 
Vilniaus į Maskvą ir priverstas 
dalyvauti gegužės-9 d. 11 vai. 
ryto pirmuose oficialiuose kon
ferencijos posėdžiuose kartu su.

šiais buvusiais įžymybėmis ji 
pašalinta iš Politbiuro. Tikros 
šio valymo priežastys nėra dar 
pilnai paaiškėjusios, bet mano
ma, jog daugiausia nulėmė vi
siškas nepasisekimas kolchozų 
organizavimo plano.

Kai kurie pašalintųjų iš Po
litbiuro jau traukiami atsako
mybėn. A. Pauker tačiau dar 
palikta užsienio reikalų ministe- 
riu. Bet manoma, jog tose pa
reigose jai jau neilgai teks bū
ti.

Naujalio Atlanto sąjungos kariniu jėgų Eurct>oje vyr. vadas gen. Ridgvvay prie prancūzu Nežinomo 
Kareivio kai»o Paryžiuje. Salia jo prancūzu karo miniateris R. Pleven. Ii ju (»u juodais akiniais 
pasitraukęs is <|al>artiniq Ridgvvay pareigu gen. Eiaenhovveris, kuris grįžta i JAV kovoti dėl Raitųjų 
Kūnu).
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• Viseprezidentas A. Barkley pareiškė, .jog sutiks kandida

tuoti į prezidentus, jei demokratų partijos konferencija jį kandi
datuoti tai vietai nominuos. Barkley yra 74 m. amžiaus.

• Prez. Trumanas paprašė kongresą atominių ginklų gamy
bai paskirti naujus 3.300.000.000 dolerių. .Jie numatomi dabarti
niam penkerių metų šių ginklų gamybos planui dar žymiai iš
plėsti.

• Sovietai atšaukė ligšiolinį savo pasiuntinį Londone Zarubi- 
ną. kuris esąs skiriamas kitoms pareigoms. Jo vietoj naujas at
stovas Anglijai dar nepaskirtas.

• Europos Patariamasis Seimas, kurio posėdžiai šiuo metu 
vyksta Strasburge, 75 balsais prieš 8 pritarė šešių Europos vals
tybių kuriamai jungtinės Europos, armija i.

• Vakarų Vokietijos turimomis žiniomis. Sovietai rytinėje 
Vokietijos zonoje pasieny pradėjo telkti savo tankų dalinius. Ma
noma. jog tai daroma norint sukelti vakarinėje Vokietijos dalyje 
didesnį nerimą.

• Bureati of Employment Security paskelbė, jog nedirbančių
jų skaičius JAV’ gegužes mčn. buvo pats mažiausias ir nuo sausio 
mėn. sumaž.jęs 4,2r<. Gegužės 10 d. gaunančių nedarbo pašalpą 
buvo tik 1.101.000 asmuo.

• JAV ir Indija pasirašė penkias sutartis, kurios liečia panau
dojimą JAV suteiktos Indijai 50 milijonų dolerių paramos.

• Nevartos tyruose įvykdytas naujas atominis bandymas. 
Sprogimo žaibas buvo matomas per 400 mylių.

• Korėjos paliaubų derybose nepasiekta jokios pažangos, 
nors posėdžiai tebevyksta kasdien. V’ienintelis klausimas, kuris 
liko neišspręstas yra pasikeitimas belaisviais. Tačiau susitarti ne
pavyksta. nes Jungt. Tautų delegacija nesutinka belaisvių grąžinti 
prievarta, kaip komunistai reikalauja.

komunistų simpatikais iš kom- 
informo kraštų, Olandijos. Da
nijos ir Austrijos. Gegužės 12 
d. buvo paskelbta, kad vysk. 
Paltarokas pasirašęs Bažnyčios 
ir Tautos vardu Stalinui “Gar
bės ir Padėkos Aktą bei Pa
saulio Taikos Komitetų Bend
radarbiavimo Deklaraciją”, ku
ria Vakarų Valstybės buvo pa
smerktos už karo kurstymą, 
baktereologinio karo vedimą 
Korėjoj ir 1.1., o taip pat “At
sišaukimą į visas pasaulio tiky
bas ir bažnyčias”, kuriame įdė
ti grasinimai Vatikanui ir Kat. 
Bažnyčios vadovybei.

Gegužės 10-12 d. minimojoj 
konferencijoj ėjo diskusijos, ku
riose betgi vysk. Paltarokui ne
buvo leista dalyvauti. Užtat bu
vo paskelbta, kad “jo ir Lietu
vos katalikų vardu dalyvavo 
kaip Kauno arkivyskupijos val
dytojas kan. J. Stankevičius, o 
Telšių vyskupijos — kan. P. 
Maželis. Lietuvos Sov. Respub
likos R. Kat. Bažnyčios misijo
je, kuri pagal MVD režisūrą 
buvo pasiųsta Maskvon, daly
vavo dar 5 kunigai, kurių pa
vardėmis buvo visur operuota, 
ir jiems priskirti bolševikinių 
gestapo agentų 3 patarėjai, tarp 
jų MGB-OSZ religinių su užsie
niu ryšių vedėjas Smirnov ir 
LTSR Religinių Kultų Tarybos 
2 valdininkai. Daugiau Romos 
katalikų kunigų iš kitų sovieti
nių respublikų nebuvo, nes visi 
greičiausiai jau yra mirę kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
lose. Bolševikai oficialiai pas
kelbė. kad Latvijos R. Katali
kų Bažnyčios vardu visur daly
vavo ir visus minimuosius ak- tinės katalikų bažnyčios.”

K. Zaikauskas—naujas
Vykd. Tarybos pirmininkas

Gautosiomis žiniomis, Vlikas 
savo paskutiniame posėdyje, į- 
vvkusiame gegužės 27-28 d.d., 
pareiškė prof. J. Kaminskui, 
kuriam anksčiau buvo pavesta 
sudaryti Vykdomąją Tarybą, 
nuoširdžią užuojautą dėl jo li
gos ir jį nuo tų pareigų atleido. 

tus pasirašė Rygos vysk. Stro
dė ir Evangelikų Liuteronų baž
nyčios vardu — ark. Turs, Es
tijos Liuteriu Evangelikų baž
nyčios vardu — ark. Kijvit.

Pradedant gegužės 14 d. vi
sose Lietuvos dar veikiančiose 
bažnyčiose Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoj ir Šiauliuose Sovietų 
įstaigų įsakymu buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos ir skaito
mi “Stalinui garbės ir padėkos 
aktas”, “Su Pasaulio Taikos 
Komitetais Bendradarbiavimo 
Deklaracija” ir “J Pasaulio Baž
nyčias, Tikybas ir Tikinčiuosius 
Atsišaukimas”. Tuo pačiu laiku 
vad. Tautinės LTSR Bažnyčios 
Komitetai veda nuo Vatikano 
atsiskyrimo akciją. Pats Vati
kanas apšaukiamas karo kurs
tytoju, “imperialistų amerikie
čių ir anglų sandarbininku”

Tuo būdu Lietuvos tikintie
siems užėjo pačios žiauriausios 
dienos.

Ne tik bolševikiniams tiks
lams piktnaudojama Lietuvos 
tikinčiųjų vardas ir operuojama 
jų vadovybės įvairiausiais pa
reiškimais ar pasisakymais, 
bet ir neleidžiama jiems apie 
tai niekam net puse lūpų prasi
tarti. Tačiau tikintieji gerai 
supranta bolševikų kėslus ir 
tinkamai įvertina dabartinę da
lykų padėtį. Nepaisydami viso 
bolševikinio teroro, dėl kurio 
turėtų protestuoti ne tik laisvė
je gyvenantieji tikintieji lietu
viai. bet ir visi laisvojo pasaulio 
atstovai, Lietuvoje gyventojai 
laikosi savo tikėjimo ir kiek ga
lėdami šalinasi pradėtos orga
nizuoti bolševikinės vad. “tau-

Nauja Vykdomoji Taryba pa
vesta sudaryti Karoliui Zaikau
skui, valstiečių liaudininkų at
stovui. buv. Klaipėdos krašto 
gubernatoriui ir V. D. un-to 
teisių fakulteto dėstytojui. 
Laukiama jo kiek galint grei
čiau atvykstant į Europą.

<ien. EiM-nhovveris Orly aerodrome atsisveikina su Prancūzija, išvyk
damas atgal į JAV.

KONFLIKTAS TARP PU TI KORĖJOS 
PREZIDENTO IR PARLAMENTO

Pusanas. — Pietų Korėjos 
pre-z. S. Rhee suėjo į konfliktą 
su parlamentu, kas dar daugiau 
pasunkina ir šiaip jau sunkią 
krašto padėtį. Rhee paskelbė 
apgulos padėtį krašte ir suėmė 
12 parlamento atstovų, ku
riems nėra jokio formalaus kal
tinimo. tačiau įtariant komuni
stiniu sąmokslu.

Parlamentas tokiems prezi
dento veiksmams priešinasi ir 
reikalauja suimtus atstovus pa
leisti, tuo tarpu vyriausybė nu
tarė parlamentą paleisti, jei jis 
riepritars prezidento politikai.

Dėl to padarė žygių ir .Tungt. 
Tautų komisija, kuri rūpinasi 
Korėjos sujungimu, pasiūlyda
ma apgulos padėtį atšaukti ii’ 
suimtuosius parlamento atsto
vus paleisti. Tačiau Rhee atsa
kė. jog tai esąs kišimasis į Ko
rėjos vidaus dalykus. Bet iš 
Jungt. Tautų- pusės pareiškia
ma. jog jos turi teisės reikalau
ti. kad būtų laikomasi demokra
tinių metodų, nes jos padėjo šią 
respubliką įkurti ir tūkstančiai 
amerikiečių bei kitų tautų ka
rių žuvo ją gindami.

Kuo šis konfliktas išsivystys, 
kol kas nėra dar aišku, tačiau 
jau dabar sudaro nemažų nau
jų sunkumų pačiam kraštui ir 
Jungt. Tautoms.

Manoma, jog šių priemonių 
Rhee ėmėsi, norėdamas kontro
liuoti naujo prezidento rinki
mus, kurie įvyks birželio 23 d. 
Nors 77 m. amžiaus S. Rhee 
nebekandidatuoja toliau į pre
zidentus, tačiau jis. matyli, dės 
pastangų, kad nauju preziden
tu būtų išrinktas jo numatytas 
kandidatas.

EISENHOYVERIS JAI
GRĮŽO

Washingtonas. — Sekmadie
nį, birželio 1 d., grįžo į JAV’ 
gen. Eisnehovveris. Po iškil
mingo sutikimo aerodrome, 
generolas tuojau nuvyko į Bal
tuosius Rūmus, kur. dalyvau
jant ir kitiems aukštiems parei
gūnams. padarė prezidentui 
pranešimą. Po dviejų dienų Ei- 
senhovveris išvyksta į Abilene. 
nusivelka uniformą ir pradės 
savo politinę akciją.
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Kaip atrodo Urugvajuje
Kas nežino. kad pavydas yra 

nuodėmė r Ir vis dėlto žmogui. 
gy\en<ęk‘iam Urugvajuje. pa 
varčius šauniuosius lietuviškus 
Lail rakius ima ir kyla pavy
das. kad ten tiek daug naujienų 
iš visų kraštų tik labai mažai 
arba beveik nieko iš Urugva- 
jaus. Juk gali kiti net pamany
ti, kad Urugvajuje nieko įdo- 
daus ir nėra, kad lietuviai ten 
nieko gero nepadaro, o tik val
go daug ant ugnies keptos mė
sos — asado ir geria litrais čia 
labai mėgiamą tam tikrą arba
tą — matę. Taip, tuose daly
kuose lietuviai neatsilieka nuo 
vietinių, bet jie padaro daug ir 
kitų dalykų, kurie stebina vieti
nius ir būtų įdomūs visiems. 
Tik bėda ta. kad nėra kam jų 
aprašyti. Tad nutariau, kad ge
riausia kova su pavydu bus 
prisėsti ir ką nors taip sau at
sitiktinai iš čionykščio gyveni
mo eigos išgriebus aprašyti.

Ten, kur velnias uavo kailinius 
pametė

Taip urgvajiečiai kalba apie 
tas savo krašto vietas, kurios 
yra toli nuo Montevideo—Bra
zilijos ir Argentinos pasieniuo
se— ir kur labai retai tegyve
na žmonės. Net ir labai lėto
mis traukinio linijomis važiuo
damas ilgais laiko tarpais ne
matai nė vieno gyvenamo na
melio. Didžiausiuose be medžių 
ir be miškų laukuose matyti 
tik ilgiausios vielų tvoros ir bū
riai avių, arklių bei karvių. Ne
retai tarp gyvulių išdidžiai sti
pinėja Pietų Amerikos strausai. 
Juos čia augina 
plunksnoms, kurias 
nupeša ir vėl paleidę 
laukia, kol iš naujo 
Vargšai paukšteliai!
jų dideli kiaušiniai! Pas lietu
vius dažnai teko matyti strausų 
kiaušinius numargintus, kaip 
lietuviškus margučius. Tai 
bent margučiai. Taip teko, ir 
man vieną kartą nuvažiuoti to
li toli per laukus įr balas j Bra
zilijos pasienį. Ir tikrai kartais 
atrodė, kad tarp menkų krū
mokšnių. akmenų ir didelių 
skruzdėlynų, kur neretai matėsi 
karvių ar avių apgraužti kau
lai. štai ims ir išlys velnias be 
kailinių, nusigandęs greito trau
kinio. nes šiaip ten gyvo padaro 
arti nematyti. 0 ko aš ten va
žiavau? Kaltas Prelatas P. M. 
Juras. Kas jo nežino? Bet gal 
dar nežinote, kad

ir veisia 
gyviems 
į laukus 
užaugs.

O kokie

Prelatas P. M. Juras Urugva
jaus lietuviu geradaris.

Išgirdęs mudviejų su Tėvu 
Bružiku pagalbos šauksmą, pa
sigailėjo Prelatas toli nuklydu
sių misionierių ir padovanojo 
mums beveik šimtą puikiausių 
maldaknygių ir vieną iš moder
niškiausių rekorderių užrašyti 
ir transliuoti per radiją lietu
višką muziką ir dainas. Jau 
bus greit metai, kaip mums pa
sisekė suorganizuoti lietuvišką 
ir katalikišką radijo programą 
kiekveiną sekmadienį. Nelai
mingieji. rusams parsidavusi? ji 

Bulvių |>H6raiiKHtiii ir nepatenkinta*. n»-w mivo rne»ox natinį Mrįt- 
sta užkali Iniliėniit Tsuiau rianjauaioini* ž^nirmiv. *a»»> •[»»»»<•»• btr- 
iiu užkandi ji«. ir vėl «aJė%ia» Kauti. n*» neilgai truku* ja kazaa turė
tu kristi.

lietuviai komunistai, jau penke- 
ris metus varo per radiją pra
gaištingą komunistinę propa
gandą. šios būtinai reikalingos 
lietuviškos ir katalikiškos pro
gramos patobulinimą ir pravė
dintą nepaprastai palengvina 
kaip tik prel. P. M. Juro mums 
padovanotasis rekorderis. O 
gražios didelėmis raidėmis mal
daknygės padarė didžiausią 
džiaugsmą daugeliui mūsų tau
tiečių. Tų tat brangių mums 
daly kų parsivežti ir teko man 
važiuoti iki Brazilijos pasienio. 
Duok. Dieve, kad atsirastų ir 
daugiau tokių panašių kaltinin
kų! Mielai ir dar toliau važiuo
čiau. jei kas mums padovanotų 
aparatą rodyti garsinėms 16 
mm. filmoms. Kaip tada būtų 
lengva sutraukti žmones bend- 
ram dalimi. organizacijoms, 
vaikus katekizmui ir tuo pačiu 
laiku surinkti šiek tiek lėšų mū
sų pradėtam dideliam darbui, 
nes gegužės 13 dieną nupirko
me sklypą lietuviškos
Bažnytėlė* statybai Urugvajuje

Yra lietuvių, kurie jau gyve
na čia apie 44) metų, dauguma 
jau 20 metų, bet iki šiol netu
rėjo nei savos bažnyčios nei pa
rapijos, net savų nuosavų na
mų. išskyrus komunistus. O lie
tuvių via priskaitoma iki 10.- 
000. Ai- nuostabu tad. kad 
daugelis jau baigia nutausti ir 
daugybė gerų katalikų išvirto 
komunistais ir bedieviais? Pa
galiau šiemet pasisekė įvykdyti 
seną gerųjų lietuvių svajonę— 
sukurti centrą lietuviškai kata- 
likybei. Tiesa, tai dai* tik pra
džia to nepaprastai didelio dar
bo. ii- už tą pardžią mes Urug
vajau lietuviai esame nepa, 
prastai dėkingi daugeliui Jung
tinių Amerikos Valstybių lietu
vių. kurie mums atsiuntė gau
sių aukų. Mes gerai žinome, 
kąd vien savo pajėgomis mes 
net ir nepajėgsime atlikti to 

„taip reikalingo darbo, surinkti 
pakankamai lėšų. Be didelio 
pasitikėjimo mūsų brolių iš 
Šiaurės pagalba, mus dar ra
mina viena graži aplinkybė: 
mes splypą nupii'kome 13 d. ge
gužės. O juk tai Fatimos Mari
jos diena! Ir be to. diena visų 
lietuvių paaukojimo Marijos 
Nekalčiausiai širdžiai, diena 
pasaulio lietuvių maldos už Lie
tuvos laisvę ir pasaulio taiką ir 
pagaliau diena Urugvajaus lie
tuvių pirmo bendro pasiaukoji
mo tai pačiai Nekaltajai dangiš
kai Motinai. Ar tai negaran
tuoja ypatingos Dievo Motinos 
pagalbos.’ Todėl nenuostabu, 
kad ir patys Urugvajaus lietu
viai uoliai remia savo dvasinio 
židinio kūrimą.

Š ai viena Jusiu šeima, kurie 
iš nieko pradėję ir uoliu darbu 
susikrovę turtelį ir įsitaisę gra
žų fabrikėlį, skyrė pačiai pra
džiai 1000 urugvajiškų pezų. O 
surinkti 1*X) pezų yra gerokai 
sunkiau negu Jungtinėse Vals
tybėse 1000 dolerių, 
pensininkas senukas 
Musteikis aukojo net 

O kitas 
Juozas 

2000 iš

sava santaupų, Jis aukotų dar 
dar-i. u. jei t.k skolininkai 
grą i tu j pusi.olin us pinigus. 
Kit šeima. Braziai, aukojo 500
pezų Kiti vė! po tris, po du, po ir savo brolius, 
širmą Ir taip toliau O jau visi 
žad ; prj j.tėti savo darbu ir kai 
jau matys kokią nors pradžią, 
mitai duos ir daugiau. Taip 
mes. pasitikę darni Dangaus pa
gali i. ’urlni jau šiokį tokį ir 
žemiška pinigini pamatą. Visų 
Šiaurinės Amerikos. Brazilijos 
ir Argentinos geradarių dėka 
jau galime užmokėti pusę rei- 
kalau lamos sklypo kainos. Kitą 
pusę reikės išmokėti per dvejus 
met :s. O žemės sklypo, kuris 
yra laba! geroje vie’oje ir lietu
vių gyvenamos vietos centre, 
suderėta kaina yra 35.000 pe-

Nor> Koje aalo» komunistu belaisviu stovyklos 7« skyriuje komunistai via dar nenori 
Matytai tvarkai, tačiau kitose stovyklos dalyve yra jau visai ramu. Čia prie stovyklos 605 skyriau*, 
matome JAV sargybini budinti prie kulkosvaidžio, bet priešais ji reginys vioai taikus. Viduryje stovyk
los susėdę belaisviai žiūri futbolo žaidimo. 95 sky rialus, kur balandžio 10 d. i vyko riaušės, komunis
tų vadai pasisakė laikysiesi naujojo komendanto gen. Boatner nustatytos tvarkos.

■' r

Paskaičiusi “Darbininke”, 
kad jau baigti taip laukiami na
mai senelėms moterims, išsiruo
šiau pasižiūrėti, kaip atrodo ta 
mūsų žilagalvėms senatvėje pa
ruošta pastogė.

Sėdu į taxi ir sakau vieną 
vienintelį žodį “Convent”. Ma
tyt, vienuolynas Brocktone ge
rai žinomas, nes vairuotojas, 
nepasiteiravęs nei gatvės nei 
numerio, pasileido gerokai pai
niomis gatvėmis. Jau užmies
tis. Namai retėja. Išnėrę pro 
žalią giraitę, jau mes ties vie
nuolyno rūmais. Stoviu ir dai
rausi į gražų dviejų aukštų mū
rinį pastatą. Aplinkui žaliuoja 
pievos, dar rusvai žalių, kaip 
reikiant neišsprogusių medžių, 
rėmuose. Pats vienuolynas ap
suptas išsikerojusių medžių, 
gražiai nukirptų žolynų ir tam
siu eglaičių kuokštų. Aikštelėje 
prieš vienuolyną ljaita Golgotos 
grupė. Dvelktelėjo tyras laukų 
eras, vėjas sušlamėjo medžių 
šakose, karvė sumykė užtvare, 
šmėkšterėjo toks vaizdus tėvy
nės paveikslas ir taip skaudžiai 
dilgtelėjo širdyje, kad šokau 
laipteliais aukštyn ir ties vie
nuolyno durimis paspaudžiau 
skambutį Atsiveria durys, pa
sirodo jauna maloni seselė.

— Ar galėčiau pamatyti į- 
rengtus senelių namus? Spau
doje laivo rašyta, kad jie jau 
baigti.

— O, labai malonu! — pra- 
bila gražia lietuviška kalba se
selė. -Palydėsiu tamstą pas mū
sų gei-biamąją motiną. Ji kaip 
tik yra senelių namuose. Pra
deda jau suvažiuoti mūsų gy
ventojos.

Seselė mane veda pro įvai
rius pastatus, viską aiškinda
ma. J akis krinta baltas lietu
viškas kryžius prieš neaukštą 
akmeninį pastatą. Čia esanti 
salė, ji įrengta buvusiame ga- 
iaže. Už .jos lygiai tokiame pat 
pastate yra prel. M. Juro “Al
kos" muziejus. Po kairei —vie
naaukščiai vyrų senelių namai. 
Už jų nemažas dviejų aukštų 
pastatas. Aplinkui dar tik už
lyginta žemė. Matyti, statyba 
tik ką pasibaigus.

— štai ir mūsų naujoji prie
glauda, — sako seselė. Ji veda 
mane į vidų ir pristato kongre-

t
Tai matote, mieli skaitytojai, 

kiek naujienų gi vi tomis pasi
dairius po Urugvajų prisirinko. 
Ar nekils dabar kitiems pavy
das? Tikriausiai ne, priešingai 
turiu šiek tiek vilties, kad gal 
atsiras koks nors geradaris, ku
ris. mylėdamas Viešpatį Dievą 

pasiųs toli
miems Urugvajaus misionie
riams kokią nors aukelę, bent 
puspadžiams. kurie labai greit 
nudyla visur pėsčiom bevaikš- 
čiojont ir paklydusių avelių 
beieškant. O jeigu kas paskirs 
auką įrengti altoriui ar vienam 
langui bažnyčioje, tai misionie
riai ir visi urugvajiečiai lietu
viai visada už jį melsis. Aukas, 
geriausiai čekiais, prašome siųs
ti T. Bružiko ar T. Mikalausko 
vardu. Caigua 3711, Montevi- 
dec. Uruguay. Ačiū iš anksto ir 
iki kito karto.

Misionierius
T. Vladas Mikalauskas, S. 4.

MOTERŲ SENELIŲ NAMAI ATIDARYTI
. ->v- * *

Iš Nukryžiuotojo Jėzaus seselių veiklos Brockton, Mass.

gacijos generalin. motinai Ligo- 
rijai. E po juodo šydo į mane 
žvelgia rimtas, ramus, vidaus 
šviesa stipriai spinduliuojąs 
veidas.

— Labai malonu, labai malo
nu, prašau apžiūrėti visa, kas 
tik domina, — atsiliepia ji gry
na švaria lietuvių kalba ir ma
loniai apvedžioja po visas pa
talpas. ■

Visur žvilga, švaru, gyvomis 
spalvomis išdažyta, naujinteliai 
baldai. Pirmame aukšte erdvios 
svetainės senelėms pasišneku
čiuoti ir svečius priimti, di
džiulis darbo kambarys, valgo
masis. už jo didelė šviesi virtu
vė. Antrame aukšte iš abiejų 
plataus koridoriaus pusių — 
miegamieji kambariai. Plačios, 
patogios, gražiai paklotos lovos 
su čiužiniais traukte traukia 
pailsėti. Kiekviename kamba
ryje spinta, komodėlė, stalelis 
ir minkšta kėdė. I.anglis puošia 
gėlėtos užuolaidos. Ties lova 
Nukryžiuotasis. Kiekvienai at
skiras erdvus kambarėlis. Yra 
tik pora didesnių kambarių, pa
juostų norinčiom gyventi dvie
se.

Vienas iš pirmųjų kaip tik

BUVO SUKILĘ KALINIAI
Bch?, IdaKo. — Vietos kalė 

jime buvo sukilę 300 kalinių, 
kurie užsibarikadavę poilsio sa
lėj, keturias valandas basliais, 
geležiniais vamzdžiais ir kitom 
priemonėm kovojo su kalė rimo 
sargybiniais. Pavaitojus duji
nes bombas, sukilėliai 
priversti pasiduoti.

buvo

— Sovietai, norėdami susida
ryti tinkamą tramplyną į Šiau
rės Ameriką, paskiausiai ėmė 
skleisti propagandą ir kurstyti, 
kad lapiai sudalytų “Lapių val
stybę” iš teritorijų Kolos pusia
saly, Suomijoj, Švedijoj ir Nor
vegijoj. J ją turėtų įeiti apie pu
sė Feimarko provincijos Norve
gijoje. Suomijos lapių krašto 
sostinė yra Rovaniemi.

radau dvi seseris — žemaites. 
Klausiu, kaip čia joms patin
ka?

— Mes ir akis pražiūrėjome 
belaukdamos, kada bus galima 
vykti, — sako viena iš jų. — 
Kai pranešė, taip nudžiugome, 
kad, rodos, visos ligos prapuo
lė. Gera čia ir gražu. Lovos to
kios minkštos. Atguli ir pas- 
kendi.

— Argi taip jau bloga buvo 
namie; — teiraujuos.

— Dar ir kaip. Ko senas 
žmogus bevertas? Ligos ir 
skausmai spaudžia, pats pasi
daryti negali, kartais nėra kam 
nė valgyti paduoti. Rūmeliai 
prie pat “stryto”: dunda dieną 
ir naktį, net galva ima svaigti.

— Ar tai vaikų neturite, kad 
nėra kam rūpintis?

— O kaip gi. turiu dukterį ir 
sūnų. Sūnus dar 9 metų tebu
vo. kai likau našlė. Pati užsiau
ginau. Nelengva buvo: vieną 
dienė mirė vyras, kitą žentas, 
Duktė pasiliko su dviem kūdi
kiais.

— Kas gi jiems, motut, nu
tiko, kad taip staigiai mirė?

— O gi plevencija (influen- 
ca» sirgo. Tais metais labai

SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS
Gegužės 18 d. Nek. Prasidėji

mo seselių vienolyne įvyko se
selių lėmėjų, Naujosios Angli
jos regijono, suvažiavimas. Te
ko suvažiavime išbūti visą, die
ną ir susidaryti pilną vaizdą, 
kokį didelį darbą dirba seserys 
Amerikos lietuvių tarpe ir kaip 
nuoširdžiai lietuviai joms tame 
darbe padeda.

Po pamaldų, kurias atlaikė 
šiuo metu Amerikoje esąs iš 
Romos atvykęs kun. Dr. K. 
Rėklaitis, pamokslą pasakė 
prel. P. M. Juras. Po to vyko 
arkiv. Jurgio Matulevičiaus mi
nėjimas ir darbo posėdis.

Arkiv. Matulevičius buvo ne 
tik Vilniaus arkivyskupas, ne 
tik Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigėjas, Marijonų or
dino atsteigėjas ir išplėtėjas, ar
timas Popiežiaus aplinkoje, bet 
taip pat ir Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolijos įsteigėjas. 
Šiemet sukanka 25 metai nuo 
to didžio ir šventu gyvenimu 
pasižymėjusio vyro mirties. A- 
pie jo didžią veiklą seimo daly
viams vaizdžiai papasakojo Ma
rijonas kun. dr. K. Rėklaitis, 
kurs anais laikais ne tik buvo 
artimas arkiv. Matulevičiaus 
bendradarbis, bet ir jo planų 
ruošimo dalyvis, lydėjęs jį į au
diencijas pas Popiežių, rūpinę
sis jo kelionių dokumentais, 
jam sekretoriavęs ir asistavęs. 
Šiais metais, tikimasi, bus pra
dėtas arkiv. J. Matulevičiaus 
kanonizacijos procesas. Šitoks 
tai buvo Nek. Prasidėjimo sese
rų vienuolijos steigėjas.

Po minėjimo prasidėjo darbo 
posėdis, kurį atidarė Rėmėjų 
Gildos centro pirmininkas prof. 
A. Vasiliauskas. Nepaprastai

žmonės sirgo, daug mirė. Duk
tė išėjo už kito vyro, o aš jau 
40-ti metai viena vargstu. Die
vui dėkui, kad seserį turiu, tai 
pas ją jau 6-ti metai gyvenu.

— Kodėl gi. motut, negyve
note pas vaikus?

— Gyvenau pas sūnų. bet. 
žinai, marti angelska, nesusi- 
kalbam. tai nelabai manęs te
nori. Sūnus prašo, bet gyveni
mo nėra. Duktė irgi norėtų, kad 
pas ją būčiau, bet žentas neno
ri. Atvažiuoja abudu, dažnai at
lanko. bet gi senam, dar ligo
tam. kasdieną reikia pagalbos.

Pasišnekėjus su kitomis, tas 
pats vaizdas. Daugumas turi 
vaikų, bet. negyvena pas juos 
dėl vedybų su kitataučiais ar
ba dėl to .kad marti ar žentas 
nenori. O kai kurių vaikai iš vi
so nuėjo nekokiais keliais ir 
paliegusiems tėvams nebėra 
kur galvos priglausti.

Eidama iš senelių namų, pa
kely užkalbinau vieną senuką. 
Žmogus šnekus, panevėžietis. 
Dar neseniai į senelių namus 
atvykęs, stebisi, kad čia laisva 
ir gera: eik kur nori, tik val
gyti nepavėluok. O jam, girdi, 
buvę sakyta, kad pas seseles 
taip namuose uždarysią, jog be 
leidimo nei kojos negalėsiąs iš
kelti... Turi ir jis tris vedusius 
vaikus, bet. sako, kur tai ma
tyta, kad Amerikoje seni tėvai 
pas vaikus gyventų!...

Prieš išvykdama kreipiausi j 
gerbiamąją motiną Ligoriją su 
keletu klausimų:

— Matau dar turite nemaža 
laisvų kambarių. Bene stinga 
kandidačių?

— Turime 16 vietų, o užsira
šiusiųjų yra dvigubai daugiau. 
Visos reikalingos globos, gaila, 
kad negalime visų priimti. Turi
me dar dvi prieglaudas Elm- 
hurste. Pensilvenijoje. kur buvo 
pirmiau mūsų motiniškieji na
mai, bet ir jie perpildyti. Ten 
yra buvę atsitikimų, kad mūsų 
neatsiklausę atveždavo senelius 
ir palikdavo.

šios vienuolijos 
turėtų būti stip-

įspūdį visiems

gilią ir jautrią įžangą padarė 
prof. kun. St. Yla, kurs šiuo 
metu yra šios vienuolijos kape
lionu jų provineijos namuose 
Amerikoje. Suvažiavusių dė
mesį atkreipė prel. P. Juras sa
vo pamoksiu ir sveikinamąja' 
kalba. Kan. M. Vaitkus ir Pro
vidence klebonast kun. Vaitie
kūnas nurodė būdus ir priemo
nes, kuriomis 
kilnus darbas 
rinamas.

Nepaprastą
padarė daugelio skyrių atsto
vai, davę apyskaitas savo darbų 
per paskutinius metus. Argi ne 
milžiniškas darbas atlikta Wa- 
terburio skyriaus, kurio atsto
vė Kalinauskienė atvežė netoli 
tūkstančio dolerių piniginę au
ką. Taip pat Nevv Britain atsto
vė Mičiūnienė, Bostono atstovė 
Šimkienė ir daug kitų.

Pats pagrindinis vienuolijos 
rūpestis — naujos koplyčios pa
statymas. šiam reikalui žmonės 
yra labai jautrūs ir stengiasi 
kiek tik gali, kad tik koplyčia 
greičiau atsistotų. Su koplyčios 
statyba drauge išsispręstų ir ki
tų vienuolyno patalpų klausi
mas.

Didelės pagarbos vertas yra 
operos solistas Ip. Nattragis, 
kuris šiam kilniam tikslui su
ruošė visą eik* bažnytinių kon
certų. už kuriuos gautą pelną 
pavedė vienuolijos reikalams.

J naują Rėmėjų Gildos centro 
valdybą išrinkta: prof. kun. St. 
Yla. prof. A. Vasiliauskas, prof. 
dr. A. šerkšnas, sesuo Augus
ta, Šimkus. Šimkienė. Grajaus
kienė ir Mičiūnienė.

Seimo dalyvis

Ar brangiai atsiėjo įrengti 
tokius patogius ir jaukius na
mus? Kaip įstengėte tai atlik
ti? 1 J

— Kaštavo apie 60.000 dole
rių. Pinigus sudėjo mūsų gera
dariai ir prieteliai. Viena gera
darė, kuri neleido minėti savo 
vardo, paaukojo net 5.000 dole
rių!

— Priglaudėte mūsų tautos 
saulėlydį — senelius. O kaip su 
mūsų mažaisiais našlaičiais? 
Ar neketinate sudaryti lietu
višką lizdą ir jiems?

— Tai mūsų svajonė. Našlai- 
tyną jau esame turėjusios Elm- 
hurste. Deja, jis sudegė. Ar tu
rėsime naują, priklausys nuo to, 
kiek pasiseks gauti aukų.

— Leiskite pasiteirauti, ko
kie Jūsų kongregacijos arti
miausieji planai ir didžiausieji 
rūpesčiai.’

Vienas didžiausių, — tai kop
lytėlės trūkumas, kurį jaučia
me ypač dabar, kada padaugė
jo senolių. Bet pats didžiausiais 
— tai naujų pašaukimų reika
las. Darbo dirva plati ir kas 
kart didėja, o darbininkių ne
pakanka.

— Dovanokite už nekuklų 
klausimą. Pagal amžių spėju, 
kad būsite jau Amerikoje gi
musios kartos lietuvė. Kuriuo 
būdu išsaugojote tokią gražią 
ii gryną lietuvių kalbą?

— Dėka savo tėvelio. Mano 
tėvelis griežtai drausdavo 
moję kalbėti angliškai. Už 
sitartą anglišką žodį buvo 
pabaudos skiriamos... Bet 
šau paragauti rūgusio 
ir lietuviškos duonos su sūriu.

Grįžtant namo stovėjo akyse 
graudus žilagalvių motinėlių 
vaizdas. Atbloškė jas čia liki
mas iš visų Lietuvos kampų: 
nuo Eržvilkio ir Gaurės, Varė
nos ir Marcinkonių, Krekena
vos, Žąslių, Vilkaviškio. Vienos 
suvalkinės, kitos kauninės, tre
čios vilenskos. Vargo dirbo, iš
laikė savo kalbą, papročius ir 
tikėjimą, o į senatvę nebegali 
pas vaikus galvelės priglausti.

Ir galvojau: — gera, kad 
Dievas davė joms bent seseris 
senatvės paguodai ir globai. Tai 
didelis, gražus, krikščioniškas 
darbas. Turėtume visomis jėgo
mis jį paremti. S. P.

šei- 
pra- 
net 

pra-
pieno
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ŽAIDIMAS PAGYVĖJO
PASAULIS įtemptai žiūrėjo į Bonną, ar laimės Stalinas, ar 

Adenaueris. Tuo tarpu persvara antrojo. — Pereitą pirmadienį 
Bonoje, bundestage, per dvi minutes buvo baigta ceremonija, ku
riai ruoštasis daugiau kaip metus: ant nedidelio pilku aksomu 
dengto staliuko trys ministeriai padėjo parašus, ir Edenas nukal
bėjo: šitas pasirašymas atidaro naują langą į Europą.

Rytojaus dieną tie patys ponai jau sėdėjo Paryžiuje užsienių 
reikalų ministerijoje prie ilgo stalo, kurio vienam gale Edenas, 
kitam Achesonas, “prižiūrėjo”, kaip Vokietijos, Prancūzijos. Ita
lijos ir Beneluxo ministeriai dėjo parašus. Po valandos pastangų 
Achesonas įvertino, kad tas pasirašymas būsiąs vienas iš svar
biausių šio laiko įvykių.

Taip buvo pasirašytas generalinis susitarimas, kuriuo panai
kinta Vokietijoje okupacija ir grąžinta vokiečiams nepriklauso
mybė: pasirašytas Europos Gynybos Bendruomenės susitarimas, 
kuriuo Vokietija įvedama į Europos kariuomenę. Vadinas, Ade
nauerio siekimas Vokietiją laimėti Vakarams — įvykęs.

Sovietai viską darė, kad sukliudytų: kaip tas pasakos velnias 
vertėsi ir devyngalviais slibinais, kad išgąsdintų, ir meiliausia pa
na, kad sugundytų. Vilties neprarado. Dar parlamentai turės su
sitarimus patvirtinti. Tad tęsia gąsdinimą. Vakarinį Berlyną, ku
riame yra 2 su viršum milijonų gyventojų, atitveria siena nuo ry
tinio. kuriame per 1 mil. gyventojų. Pradeda statyti sieną tarp 
rytų ir vakarų Vokietijos, kuri turės būti 900 kilometrų ilgumo ir 
per tris kilometrus pločio pavirsti niekeno žeme ir mirties zona. 
Išvedė net savo ištikimus pakalikus į “barikadas”, kad tik Pran
cūzijos bei Vokietijos .visuomenėje, o ypač socialistuose, sudarytų 
įspūdį: jeigu jau į Vakarus, tai karas ir viduje sukilimas.

Paskutinis tokis triukas buvo sutaisytas Paryžiuje ryšium su 
gen. Ridgway atvykimu. Komunistų surengti protestai baigėsi 
vieno mirtimi, dviem šimtais sužeistų ir 700 suimtų. Tarp suim
tųjų yra Duclos, kompartijos gen. sekretorius, parlamento ugnin
gas agitatorius. įvykiai rieda toliau: masinės kratos, kurių me
tu už geležinių kompartijos namuose durų rūko dokumentai. Po
licijai pasisekė duris išversti anksčiau, nei liepsnos spėjo paskuti
nius lapeliu sulaižyti. Iš paimtų dokumentų kyla kaltinimas, kad 
Duclos rengėsi perversmui. .

Šituose įvykiuose domina du ženklai. Bolševikai šaltajam 
kare žodžių karą paverčia jau veiksmų karu, streikais ir vietinio 
pobūdžio riaušėmis. Antra, Vakarai jau pradeda išmokti, jog 
Stalino agentus galima suvaldyti tik čiumpant juos už sprando. 
Savisaugos instinktas atgyja.

Ryšium su Vokietijos įsijungimu į Vakarus, komunistų su
tramdymu ir nepasisekusiu gąsdinimu Sovietų’prestižas kenčia. 
Šitą smūgį Stalinas turi kuo nors užtušuoti ir kompensuoti. Gal 
Berlyno blokada? Sąjungininkai jau įspėjo, kad jie tam esą pasi
ruošę. O gal Korėja, kurioj Churchillis padėtį pavadino “labai 
sunkia” ir išsiuntė į ten gynybos ministerį AIexanderį. Kokio lo
kalinio įvykio betgi tektų laukti iš Sovietų, kurie paskutiniu laiku 
daros tokie judrūs ir nervingi, kaip išalkusi meška.

Trečiadienį, gegužės 7 d., 
4:50 vai. p.p. Jugoslavijos lėk
tuvu (kitų kraštų lėktuvai ten 
neskrenda) iš Muencheno aero
dromo išskridau į Jugoslaviją. 
Pirmas sustojimas buvo Zag- 
reb; nuvykau į aerodromo sto
tį, maniau galėsiąs išsikeisti pi
nigų. Jokios kontoros pinigams 
ten nebuvo; vienas iš lakūnų pa
sisiūlė man nupirkti jų degti
nės, nes kitko ten nieko nema
čiau, nei kokių valgymų, nei 
kavos. Jo vaišingumu nepasi
naudojau.

Mūsų lėktuvas į Belgradą 
atskrido vieton numatyti laiko 
9:05 vakare, anksčiau, t. y. 
8:20, todėl CARE direktorius 
Belgrade, kuriam telegrama 
buvo pranešta apie mano atvy
kimą, stoty nepasitiko. Skris
damas lėktuvu jau buvau su kai 
kuriais jugoslavais išsikalbėjęs, 
kad esu CARE centro direkto
rius Nevv Yorke ir vykstu su
sipažinti su CARE veikla Ju
goslavijoj. Lėktuvo šeimininkė 
ir kiti kreipė į mane ypatingo 
dėmesio, kai sužinojo, jog esu 
CARE direktorius.

Stoty buvo mandagūs ir 
teikė pagalbą

net mėgino telefonu susisiekti 
su CARE misija Belgrade, bet 
nepasisekė. Autobusu nuvykau 
•į Belgradą, ir čia jie mielai man 
padėjo, nešė mano valizą, atli
kim? o reikalingus formalumus, 
užsirašant keliauninkų biure 
“Putnik”, norint gauti vietą 
specialiam užsieniečių viešbuty 
Majestic. Jiems betvarkant 
mano reikalus, prisistatė CARE 
direktorius Jugoslavijai xMr. 
Ray Izbitzki ir buvęs direkto
rius ten dar gyvenąs Mr. Van 
Bowen (kuris pasitraukęs iš 
CARE ir rašąs knygą anglų 
kalba apie Jugoslaviją, kaip 
komunistų valdžia pasireiškia 
gyvenime ir kaip paliečiamas 
kiekvienas žmogus). Jiedu abu 
su savo autu' nuvežė mane į 
Majestic viešbutį, kur jau man 
buvo iš anksto rezervuotas 
kambarys. Tą patį vakarą nusi
vežė mane vaišių į priemiestį. į 
senovės pilį prie Dunojaus, kur 
dabar yra restoranas. (Šioji 
pilis yra iš romėnų invazijos 
III šmt. ir jos dalys dar užsi* 
likusios). Restorano publikos 
dauguma buvo unifrmuoti kari
ninkai ir kiek civilių, tur būt, 
jų komisarai. Jutau, kad visi 
kreipia ypatingą dėmesį į ma
ne, apsirengusį kunigo drabu
žiais.

Rytą CARE misijos direkto
rius mane nuvežė į CARE pa
talpas. Čia yra 4 CARE kamba-

Kan. Prof. J. B. KONČIUS

riai su 6 tarnautojais. Patalas 
gražios ir priklauso Jugoslavi
jos valdžiai, taip kaip ir visi 
namai komunistinėj santvarko
je. Mokestis už patalpas labai 
žemas, $10 mėnesiui. Visi tar
nautojai, be Izbetzki, jugosla
vai, visi gerai kalba angliškai 
ir patyrę tarnautojai: atlygini
mą gauna čia daug aukštesnį, 
negu vietinių įstaigų tarnauto
jai; jų algos siekia taj p 12 ir 
18.000 dinarų (doleriais 40— 
65) mėnesiui (1 dol. — 300 di
narų). Vietinių įstaigų tarnau
tojai panašiose pareigose gauna 
tarp 7—8 tūkst. dinarų mėne
siui ($20—$30).

pažymėtas kainas, pvz., už tin
kamą verdamąjį puodą 860 
dinarų, nuolaida 65c/< ir nuo
laida 80%. Kuponų irgi esama 
2 rūšių. Aukšti komisarai gau
na 80% o, tur būt, žemesni 
65 r/c nuolaidos. Patyriau, kad 
paprastiems žmonėms eiliniams 
darbininkams duoda tų kuponų 
vertės tik 250 dinarų mėnesiui; 
po kiek gauna aukštieji komi
sarai, neteko patirti.

Patyriau, kad Belgrado mie
ste, kuris yra valdžios centras, 
žmonės geriau esą aprūpinti, 
negd provincijoj ypač į pietus— 
Makedonijoj ir Juodkalnijoj 
(Montenegroj); ten ūkinės sąly
gos esančios labai sunkios, ir

JUGOSLAVIJOS valsty . 
bė susidarė po pirmojo pa
saulinio karo 1918-19 m. 
Prie buvusios Serbijos pri
jungti kaimyniniai kraštai iš 
Vengrijos, Bulgarijos, o 
taip pat Juodkalnija. Susi
darė 16 mik įvairių tauty
bių ir tikėjimų gyventojų.

Jugoslavija buvo monar
chija. Bet 1934 m. karalius 
Aleksandras buvo nužudy
tas. Mažamečiui sūnui Pet
rui jau beveik neteko val
dyti, nes Jugoslavija, 1941 
m. balandžio mėn. buvo 
Hitlerio užpulta ir okupuo- 

• ta.
Rezistencijoje prieš vo

kiečius pasireiškė patriotas 
gen. Mfcha'lovičius, ir bol
ševikai iš Maskvos atgabe
no komunistą Tito. 1944

m. Sovietų kariuomenė atė
jo į Jugoslavi ą ir padėjo 
Titui paimti valdžią. 1945 
m. jis paskelbė Jugoslaviją 
“liaudies respublika.” Mi* 
chailovičius dabar kovojo 
prieš komunistą Tito. Britai 
ir amerikiečiai parėmė bol
ševikų pastatytą Tito; Mi- 
chailovičius buvo išduotas 
ir nužudytas.

1948 m. Titas nutraukė 
santykius su Sovietų Sąjun
ga Skelbiasi nesiduodąs 
nei bolševikų 'takai nei Va
karų. Už tai iš Vakarų ima 
didelius pinigus ir jų reika
lauja vis daugiau. Nėra tik
ra, kad Tito nepalaiko slap
tų ryšių su Sovietų Sąjun
ga ir ar jo pykintasis su 
Sovietais nėra tik akių dū
mimas.

Uždarbiai, kaip patikrinau 
krautuvių kainas, yra labai 

menki

Pvz., menkiausia avalynė 
kaštuoja 5.000 ir geresnė 7.600 
dinarų ($15—$27) už porą. 
Darbininkas turi dirbt visą mė
nesį ir daugiau, kad nusipirktų 
porą batų. Drabužiai irgi labai 
brangūs. reikia darbininkui 
dirbti 2-3 mėn.. kad kostiumą 
nusipirkti galėtų. Cukraus sva
ras 90 dinarų, arba 30 et., svie
sto svaras apie 60 et., mėsos 
svaras irgi panašiai ir 1.1, žmo
nių masės atrodo suvargę, dau
gelis su vyžomis ar visai basi 
eina: nemažas skaičius krinta 
į akis apskurusių, apiplyšusių, 
kad baisu pažiūrėti.

Apsitaisę geriau ir švariau y- 
ra, be abejo, partijos komisa
rai ir kiti žymūs komunistų 
partijos žmonės.

Jiems yra išduodami kuponai 
pirkimams. Mačiau languose

skurdžių bei apdriskusių matyti 
labai daug.
Nė vienam kitam Europos kra
šte nemačiau tokių apdriskusių 

ir išbadėjusių žmonių, kaip 
Jugoslavijoj

Elgetavimu, matyt, policijos 
yra griežtai draudžiamas. Kar
tą einant Belgrado didžiąja gat
ve prie manęs pribėgo basi ir 
apiplyšę 2 vaikučiai (broliukas 
ir sesutė 9 ir 10 mt. amž.), 
maldavo pagalbos duonai nusi
pirkti, bet kartu žvalgėsi į vi
sas puses, kad policija nematy
tų: kai jiems daviau, labai nu
džiugę nubėgo: panašių patyri
mų kituose kraštuose Europoj 
neturėjau.
Kavinių bei vadinamų aludžių 
daug. Žmonių jos perpildytos

Jie sėdi ten valandomis ir gė
riai stiklinę alaus per visą va
karą, arba didžiulės minios, y- 
pač vakarais, plaukia gatvė
mis. Mat jų patalpos esančios

menkos, sukimšti po kelis į 
kambarį, ir visi eina į gatves, 
kad atsigautų po darbo. Kinų, 
teatrų kaip ir nematyti; kitų 
pramogų vietų nėra, nes jei ir 
būtų, neturi pinigų. Todėl mies
tuose ir miesteliuose gatvės 
išvadžiota vietoj lempų valdžios 
raidjo garsintuvai ir per tuos 
garsiakalbius duoda linksmą 
muziką, įvairius maršus ir ko
munistines kalbas. Teko girdėti 
patį Tito kalbant apie Triesto 
problemas.

Žmonės ten maitinasi maršų 
muzika gatvėse ir propaganda 

CARE veikla Jugoslavijoj la
bai ypač buvo reikšminga 1950- 
51 m., nes tuomet Jugoslavijoj 
daug badavo; mūsų CARE mi
sija dalino iš US valdžios gau
tus maisto produktus, kaip tai 
kiaušinių, pieno miltelius, sūrį, 
sviestą. Per paskutinius 2 mt. 
išdalinta badaujantiems ir ki
tiems per CARE už apie 30 
mil. dol. Kiekvienas žmogus, 
kurį tik užklausiau, suaugęs ar 
vaikas, žino, ką reiškia CARE, 
ištaria: care usa (CARE USA). 
Šiai organizacijai jugoslavai 
reiškia didelį dėkingumą ir pa
garbą. Reikia net stebėtis, kad 
apie Amerikos Valdžios pagal
bą, kur sumos šimtais milijonų 

dolerių, žmonės nežino, 
nors teko man ir klausinėti. 
Valdžios pagalba iš USA (250 
tūkst. tonų kviečių ir pinigais 
50 mil. dol.) pakliuvo tiesiog 
į komuinstų valdžios rankas, ir 
ji panaudojo tam, kam, jos iš
manymu, buvo reikalinga, o 
liaudis apie tai nieko ir nežino. 
Jugoslavijos valdžios pareigū
nai man pareiškė, kad Tito per 
radiją pasakęs, jog Amerika e- 
santi juos sušelpusi visokiais bū
dais iki 1 bilijono dol. vertės, 
bet liaudis ir plačioji visuomenė 
įvertina labiau care usa, nes ši 
organizacija visas gėrybes išda
lina pati savo automobiliais ir 
jeepais išvežiodama žmonėms.

Įsitikinau, kad

didžiausia pagalba dabar reika
linga ten vargšams žmonėms— . 

drabužiais,
ypač Amerika lengvai galėtų 
prisiųsti vartotų drabužių; to
kią dovaną jie nemažiau įver
tintų, negu CARE pagalbą.

Atsilankiau pas einantį mi- 
nisterio pareigas sveikatos lab
daros vice ministerį Dr. Goka- 
novič, nes pats ministeris buvo 
Šveicarijoj. Karu su manim bu
vo kaip palydovas ir CARE di
rektorius Izbetzki. Pasikalbėji
me su juo patyriau jų didelį 
dėkingumą CARE organizaci
jai: jis mane nors ir kaip kuni
gą nuoširdžiai priėmė ir vaiši
no kava ir. mano užklaustas, 
kokia pagalba būtų reikalinga, 
Dr. Gokanovič pareiškė:

“Mums labiausiai šiandien 
trūksta drabužių, o ypač ligo
ninėse ir klinikose visai netu
rim skalbinių, net ir gydyto
jams ir slaugėms apsirengti o- 
peracijos metu neturim skalbi
nių; mūsų gydytojai ir slaugės 
nesiskiria nuo pacientų ir- kitų 
žmonių; dažnai patys neturi 
tinkamų drabužių. Ligoniams 
net po operacijos neturim per
mainai patalynės, dažnai turi 
gulėti be patalynės,iki išskalbia 
ir išdžiovina, todėl sanitariniu 
atžvilgiu yra liūdna padėtis. 
Buvo daryta žygių, kad iš val
džios būtų paskirta.finansų rei
kalingiems dalykams iš kitų 
kraštų, bet iki šiol nepavyko, 
todėl — jis tęsė toliau, — jei 
jūsų organizacija CARE ir ki
tos gali pagelbėti, labai to pa
geidaujam.
Pamatytume, baisu žiūrėti, kai 

naujagimiai neturi vystyklų
Pažadėjau pranešti mūsų or

ganizacijų centrams, kad atsių
stų savo delegatus susitarti su 
Jugoslavijos valdžia, jei Jugo
slavijos valdžia leis taip kaip 
CARE misijai žmonėms pagal
bą teikti: jei Jugoslavijos val
džia nesikiš ir nevaržys jų vei
kimo. Jis į šią mano pastabą 
nieko neatsakė.

Belgrade dauguma yra orto
doksų pravoslavų tikybos žmo
nių ir tik 2 katalikų bažnyčios. 
Man teko mišias laikyti Tėvų 
Jėzuitų bažnyčioj.
Žmonių, kad ir prastomis die
nomis bažnyčiose labai daug 

lankosi ir yra labai pamal
dūs. Iš klebono tėvos Hess, S. 
J. patyriau, kad jokių katalikų 
organizacijų bei brolijų, religi
nių draugijų nėra, nes griežtai 
yra uždrausta. Religijos mokyti 
vaikučius nei privačiai nei baž
nyčiose nevalia, tik per mišias 
gali katekizmą bažnyčioj aiš
kinti. Taip ir daroma. Tėvai na
mie tikybos žinias papildo savo 
vaikučiams. Pamokslai policijos 
griežtai yra sekami. Jei kuris 
kunigas pasisako neigiamai a- 
pie santvarką, tai iš nakties 
dingsta; tokie brukami į kalė
jimus.
Viso dabar esama kalėjimuose 
katalikų kunigų apie 200; nu
teistas 12 metų vyskupas Pet

ras Cule Mostą r vyskupijoj.
Šio vyskupo didžiausias nusi

kaltimas buvo nesutikimas su 
valdžios reguliavimias dėl tiky
bos.

Dabar vyskupų visoj Jugosla
vijoj yra 24, iš jų naujai kon
sekruotų 10. Katalikų bažnyčia 
dabar daugiau vyskupų parū
pino be .jokio formalaus Jugo
slavų valdžios atsiklausimo.

(Ateinančiam nr. įdėsime kan. 
Končiaus pasikalbėjimą su ar
kiv. Stepinac.)' t

ŠATRUOS RAGANA - MARU A PEČKAUSKAITfc

MĖLYNOJI MERGELE

— Kodėl, Miriam, tavo akys 
akimirksniui išgąsčiu išsiplėtė 
ir vėl rados taip panašios į Sik- 
stinos Madonos akis? Ar nujau- 
tei netolimą ateitį, kaip kai ku
rios gėlės kad nujaučia audrą?

Jis pabaigė, o ji, užsidengus 
rankelėmis veidą, kugžda:

— Gražu, gražu! Ir taip 
skaudu... Kaip tamsta puikiai 
deklamuoji!

O jis jau, nebesitveria. Jo 
jausmas liejas' per širdies tau
rės kraštus ir ima tekėti pro lū
pas. Nusileidęs ant kelių, jis 
kugžda, pasinėręs akimis jos a- 
kyse:

— Myliu, myliu, myliu...
Rausva pašvaistė dažo bal

tąjį veidelį ir ant akių šafirų 
krinta juodi blakstienų kutai.

— O tu. Miriam, o tu? — 
šnibžda jis melsdamas.

Ir štai vėl atsiveria jos sielos 
langeliai, ir žiba juose meilė. Ji 
deda jam ant galvos abi ran
keles ir, pasilenkus arti, tyliai 
taria:

— Tavo per amžius.

Tuomet viskas aplinkui — 
kalnai, ežeras, medžiai, visas 
pasaulis pragydo laimės himną. 
Jo dešinė apkabina jos lieme
nį, pasiilgusios lūpos dengia a- 
kių stebuklus, paskui randa ir 
rimtąsias lūpeles. Bet jos vei
kiai pasprunka, o tuojau ir jis 
pats, savo drąsos išsigandęs, 
nulenkęs galvą lig žemės, ima 
bučiuoti jos kojeles, šimtais sy
kių kartodamas jos vardą.

— Nereikia... nereikia... — 
ginas ji, stengdamos jį pakelti.

Pagalios stojas. Tuomet kyla 
ir jis ir, išbučiavęs dar abi jos 
rankeles, apmalšina galų gale 
savo lūpų alkį.

Vis dar tebenuraudusi, kaip 
aušra, ji vadina jį į koply'ią, 
tartum norėdama kuo greiči ”i 
šiai pabėgti iš tos vietos.

Kapiyčioje juodu klaupias 
prieš altorėlį greta vienas ani- 
ro. Abiem savo rankelėm ji i- 
ma jo ranką ir, pakėlus ak’s į 
kryžių, sako: * *

— Visados tavo — lig mir
ties ir po mirties.

— Tavo, Miriam, amžinai, 
amžinai — pritaria jis.

Ji nulenkė galvelę ir mel
džias. O jo siela taip pat puola 
kniūpsčia po Viešpaties kojų, 
dėkodama, pasižadėdama, mal
daudama taip karštai, kaip nie
kuomet lig šiol savo gyvenime. 
Tą valandą jų dviejų sielos su
sivienijo amžinai prieš Aukš
čiausiojo veidą.

Paskui juodu rašo savo pa
vardes į didžiulę knygą, riš- 
dami jas jungtuku ir pridėda
mi: sužieduotiniai, lietuviai.
Lyg du lašeliai nuskendo tuodu 
vardai kitų tautų jūroje. Ir ū- 
mai prieš jų dviejų akis atsis
tojo tėvynės vizija: pilka, nu
vargusi, nuskurdusi, skurliais 
apsigobusi — tikra pelenė prieš 
gašią, švarią, spalvų prabanga 
žibančią, puikiai savo laisvą 
galvą iškėlusią Šveicariją. Di
sonansas įsiveržė į jų dviejų 
harmoniją.

Miriam sako:
— Ar nenuostabu, kad tai 

atsitiko Tellio koplyčioje? Ti
kiu, kad niekas pasaulyje nenu
tinka aklai, kiekvienas įvykis 
turi paslėptos prasmės, kurią 
reikia sugauti ir sunaudoti sa
vo sielos labui. Turime būti 
patriotizmo didvyriais, kaip 
Tell. Mudviejų suvienyti gyve
nimai turt stovėti po tėvynės 

meilės vėliava.
Ji kalba tai, ką ir jis mąsto. 

Ji trokšta to, ko ir jis trokšta. 
Jų dviejų sielos jau viena.

Apleisdami šį rojaus kampe
lį, audžia juodu ateities vaivo
rykštę.

Miriam, Miriam! O likimo 
knygoje jau seniai buvo para
šyta. kad tai tebūsią muilo bur
bulai...

Išėjus jiedviem į Axenstras- 
se, kuri .lyg kokia gražiausia 
meliodija, plaukia išilgai ežero, 
į bedugni armenį nugarmėjo 
praeitis ir ateities, ir juodu pa
skendo pasakiškoje dabarties 
tikrenybėje, štai jau nebetoli 
Brunnen ir ima leistis saulė. 
Milžinišku gaisru užsidegė pusė 
horizonto, ir prasidėjo neapsa
komas žodžiais skaidrių skaid
riausių spalvų žaidimas. Pur
puru apsiliejo mėlynas ežero 
veidas ir baltos kalnų galvas. 
Rodės, dangus tam skleidžia 
žemei iškilnią savo grožio pra
bangą, kad ta tolimoji ir myli
moji nesiliautų kilus prie jo iš 
savo žemumų ir pelkių. Sulafc 
kė kvapą pagauti kalnai, suža
vėtas ežeras sustingo, lyg stik
lo plokštė, iš kažkur pasklido 
rožių kvapo banga, lyg dėkin
gai žemės siunčiamas aukštyn 
dusterėjimas. Iš kažkokios baž
nyčios suskambo varpai. Žemė 

puolė kniupščia ir ėmė melstis.
Žiūrėdami į tuos stebuklus, 

stovi juodu ant ežero kranto, 
dvi dulkelės tame apsupančia
me juodu didume, tačiau visą 
jį talpina savyje.

Ilgą valandą tyli Miriam, 
paskui sako:

— Kiek kartų labai grožė
juos kuo nors, tiek kartų jau
čiuos turinti ant akių lyg kokį 
raištį, kurs man kliudo paregė
ti visą grožį. Ima troškimas, 
kad jis greičiau nukristų... Bet 
tai teįvyks mirus... Ir valan
domis žavi mane mirtis.... 
žvaigždėtomis naktimis, tam
siose miško gelmėse, kur sėdi 
paslaptis...

Baisi, milžiniška ledo adata 
pervėrė jį ūmai nuo viršugalvio 
lig Pėdų.

— Ar ir šią valandėlę, Mi
riam?

Jis ima jos rankelę ir spau
džia taip stipriai, kad ji sušun
ka ir ima juoktis.

— Ne. šią valandą jau ne. 
Be ką tik, bežiūrint į tą spalvų 
simfoniją, ėmė toks troškimas 
pamatyti patį grožį, ne jo at
vaizdą debesyse... Drauge su.... 
tavim — pridūrė pašnibždoms, 
vis dar negalėdama paprasti 
sakyti jam “tu.”’

— Tai mudviejų neaplenks. 

Bet prieš tai turime daug nu
veikti čia. atvaizdų pasaulyje, ir 
pasigėrėti savo laime, Miriam.

Įbedus akis į saulėleidį, ji ta
rė:

— Vis tiek, nebūsime jau lai
mingesni. negu kad esame šian
dien. Ak, kokios gilios prasmės 
yra šiuose žodžiuose: “Dievų 
mylimieji miršta jauni.”

— Visa laimė, Miriam, kad 
dievai jau detronizuoti. Kitaip 
ėmę gal iš tikro pagautų tave 
iš manęs, manydami tave esant 
iš jų būrio...

Ji ima juoktis savo neapsako
mai meiliu, lyg muzika, juoku, 
kad jis mokąs kalbėti tokius 
klasiškus komplimentus.

Juokės ir jis nežinodamas, 
kad numylėjo ją ir kažkas ne
nuveikiamas. stiprus, visaga
lis. Ir štai jis dabar lyg vaikas 
išvarytas laukan iš šiltų, švie
sių namų rudens audringą nak
tį....

Ūmai Jurgis pasijuto baisiai 
nuvargęs. Galva rados skaudi, 
tartum sumušta, kojos lyg švi
no pripiltos. Nusivilkęs lig ka
napos, puolė į ją. tikėdamasis 
užmigsiąs. Bet mintis nesiliovė 
drikusi iš .jo nelaimingos gal
vos — nuožmi, skaudi, deginan
ti, lyg raudonai įkaitinta viela, 
sukdamos vis į ratą aplink tą 

patį centrą, aplink tą jo mėly
nąją mergelę.

Čia štai, toje pačioje kana
poje sėdėjo ji. kai praėjus po
rai mėnesių nuo anos laimės 
dienos, aplankė jį pirmą ir pas
kutinį kartelį, prieš išvažiuoda
ma namo atostogoms. Atėjo 
vis mėlyna, kaip tos nepasie
kiamos tolybės, sakydamos-tu
rėjusi būtinai apsilankyti jo 
kambaryje, kad jai išvažiavus, 
lengviau jam būtų vaizduotis 
ją esant visados su juo ir kad 
ji pati geriau galėtų matyti jį 
iš tolo. Pakabino kryželį ties 
lova, pastatė ant stalo gėlių 
puokštę, apžiūrėjo knygas, pas
kui atsisėdo čia kanapoje. O 
jis. taip netikėtai ją sulaukęs, 
šitos laimės pats nesižinojo. 
ką darąs. Rodė šį tą. paskui no
rėjo bėgti kokių nors saldumy
nų jai pavaišinti, bet ji neleido 
sakydama, kad parėjęs jos ne- 
berasiąs. Pagalios atsiklaupė 
prieš ją ir žiūrėjo. Bet ji liepė 
atsistoti. Tuomet jis atsisėdo 
prieš ją ant kėdės ir vėl žiūrė
jo. Juk reikėjo prisižiūrėti išti
siem ilgiem dviem mėnesiam.

— Su tavim atsisveikinęs. 
Miriam. nusileisiu į juodus po
žemius, kur per du mėnesiu ne
įsiskverbs saulės nė vienas spin
dulėlis.

(bus daugiau)
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo"
Kolchozo sunkvežimis

Kelis metus kolchozas dirbęs 
ir dirbęs. Jis ir visą duoną ati- 
duodavęs. kasmet po pusę kol- 
chozininkų badu numarindavęs, 
bet drg. Stalinas jų vis neatmi
nęs ir nedavęs kolchozui sunk
vežimio.

Vienais metais, kai draugė 
sekretorė tiek sustorėjusi, jog 
per metus net keturis kartus 
buvusios praplatintos naujos 
durys, o kolchozininkai iš bado 
kriste kritę, drg. Stalinas kol
chozui prižadėjęs sunkvežimį, 
kad galėtų visą duoną ir pelus 
jam už globą atvežti ir kad tu
rėtų kuo iš kolchozo rytais ba
du pastipusius išvežti.

Sunkvežimis buvęs naujas ir 
storiems kolchozo viršininkams 
dar nepritaikintas. Pro duris 
negalėdavęs įsėsti nei kolchozo 
pirmininkas nei enkavedistas, o 
apie gražią kolchozo sekretorę 
tai nebuvę ko ir kalbėti. Ta 
sekretorė ir norėjusi daugiausia 
važinei. Sunkvežimį pradėjęs 
kolchozas remontuoti: vis duris 
piovęs ir piovęs pagal valdžios 
storumą. Paskutinis išpiovimas 
padarytas pagal kolchozo sek
retorės reikalavimus. Rudenį 
reikėję jau drg. Stalinui atsi
lyginti grūdais. Ant automobi
lio platformos sudėję grūdus, 
susėdusi kolchozo valdžia su 
sekretore ir .tuos visus išvežu
sios pakinkytos bobos.

Bijau buržujiškų

Nueina mūsų kareivėlis nu
sipirkt batu, kad savo broliui 
pasiųstų. Vienus pakilojo, kitus 
pavartė ir sako krautuvininkui:

Reikšmingas musų veterin. gydytojų laimėjimas
Šiomis dienomis yra gauta 

žinia, kad JAV Agrikultūros 
Departamento skyrius Bureau 
of Animal Industry ir taip pat 
Civilinės Tarnybos Komisija y- 
ra įtraukę Kauno Veterinarijos 
Akademiją (VA) į pripažintų
jų aukštųjų veterinarinių mo
kyklų sąrašą. Pripažinimas vei
kia iki 1943 kalendorinių me
tų pabaigos.

Praktiškai VA-jos pripažini
mas reiškia tai. kad ją iki to 
laiko baigę veterinarijos gydv- 
fojai. jei jie išpildo pilietybės 
sąlygas, turi teisę gauti darbą 
kaip federaliniai. valstybių bei 
miestų veterinarijos inspekto
riai, ir taip pat daugelyje vals
tybių (kur nereikalaujama pi
lietybės) gali laikyti egzaminus 
praktikos teisėms įsigyti.

JAV yra dvi pagrindinės in
stitucijos. atliekančios veterina
rinių mokyklų f kolegijų) pri
pažinimą. Tai Bureau of Ani- 
mal Industry. Federalinės Val
džios įstaiga, ir Amerikos Vete
rinarijos Gydytoji) Draugija 
(American Veterinary Medical 
Association). Abi institucijos
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— Duokit proletariškus. už 
tuos buržujiškus pas mus žmo
nes šaudo.

Politrukas gęso elektrą

Rokiškio dvare gyvendamas 
vienas politrukas pradėjo pyk
ti. kad negali užgesinti elektros. 
Pasišaukė vieną tavariščių. bet 
tas visur apžiūrėjo apžiūrėjo ir 
niekur nerado, kaip tame grafo 
buvusiame kambaryje užgeso- 
ma elektra. Visur iškrapštė, 
visur išžiūrėjo visi jų mokinti 
mechanikai, bet kaip užgesvti 
elektą jie neišrado. Pagaliau 
vienas kareivėlis rado Išeitį. At
sinešė kopėčias ir ant lempos 
užmovė savo batą.

Bimba man yra pasakojęs ir 
daugiau anekdotų, paremtų 
stebėjimais, ką bolševikai darė 
ir kaip jie atrodė. Bet grįžkime 
prie tikresnių faktų ir realių 
žmonių.

III.
Enkavedistas Petras Grigėnas

Rokiškio apskr. NKVD virši
ninko pavaduotoju 1940 m. ru
denį buvo paskirtas Petras Gri
gėnas iš Kavolių km.. Dusetų 
vis.. Zarasų apskr.. kokių 10 
ha ūkininko sūnus, šis enkave
distas daugeliu savo darbi) bu
vo labai įdomus, ir jis man te
ko labai gerai pažinti.

-To tėvas mirė gana anksti: 
visus septynis vaikus išaugino 
motina. Tas kaimas jau nuo 
1919 m. turėjo pakankamai ko

Pripažinta Kauno Veterin. Akademija

Kauno Veterinarijos Akademijos frontinis pastatas

pripažintinoms mokykloms sta
to aukštus reikalavimus, ir vie
nos institucijos pripažinimas 
praktiškai reiškia maždaug tą 
patį, ką ir antrosios.

Jeigu jau Bureau of Animal 
Industry suteikė VA jai pripa
žinimą, tai reiškia, kad ji visai 
užtarnautai priklauso tai pačiai 
grupei. į kurią priskaitomos pa
čios geriausios pasaulio veteri
narijos mokyklos ar veter. fa
kultetai. Gal būt, kiekvienam 
bus įdomūs istorinai bruožai 
apie šią jauną, prieš antrąjį 
pasaulinį karą vos spėjusią su
klestėti. mūsų aukštojo mokslo 
įstaigą.

Pirmieji Akademijos keliai

VA-ja. kaip savarankiškai be
sitvarkanti. Žemės ūkio Minis
terijos žinioje esanti universite
tinio lygio mokslo įstaiga, buvo 
atidaryta Kaune 1936 metai.. 
Tuo pačiu į ją buvo įjungtas 
jau keletą metų veikęs Valsty
binis Veterinarijos Bakterinio 
gijos Institutas.

Ypatingai pirmaisiais savo 
gyvavimo metais VA ja limo 
ankštame ryšy su Vytauto Di 
džiojo Universrttetu Kaune. 
Pirmaisiais 2 studijų melais, 
veterinarijos studentai visus 
dalykus, išskyras gyvulių ana
tomiją. klausė kartu su m<di 
cinas studentais pagal šio fa

munistų ir jų simpatikų. ku
riais tapo visi 1905 m. Dusetų 
socialistų kuopos nariai. Kaimo 
komunistinį nusiteikimą labaj 
didino greta esą rusų (1863 m. 
kolonistų) kaimai, kaip Kalbū- 
tiškės. komunistų kuopelė su 
daugiau kaip 40 narių.

Petras Grigėnas augo tokioje 
užnuodytoje kaimo aplinkumo
je. tačiau vis tik baigęs pr. mo
kyklos šešis skyrius įsirašo į 
Dusetų šaulių būrį ir prisideda 
prie jaunalietuvių. Tuojau pat 
gauna darbo Dusetų vals. savi
valdybėje: ten raštininkauja i- 
ki pat kariuomenės. Kariuome
nėje jis tarnauja Kaune, paski
riamas į Karo Ligoninę, kur 
apie 1938 m. baigia’ sanitarijos 
kursus. Karo ligoninėje jis į- 
traukiamas į sovietinius šnipus: 
nors ir toliau pasilieka dar šau
lys ir jaunalietuvis. Atitarnavęs 
kariuomenėje, grįžta atgal į 
Dusetų valsčiaus savivaldybę ir 
toliau raštininkauja. Kartu vei
kia Sovietų naudai. Jo broliai 
taip pat buvo šauliai ir jauna
lietuviai. o sesuo ištekėjusi ta
me pat kaime už savanorio kū
rėjo. veiklaus šaulio. Jaunesny
sis brolis Kaziukas buvo baigęs 
Rokiškio gimnaziją ir išvažia
vęs studijuoti į Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademi.ją. Ten tuo
jau įstojo į “Jaunosios Lietu
vos” korporaciją.

1940 m. Sovietams okupavus 
Lietuvą, tame pat Rokiškyje 
vieno turgadienio metu sako 
prakalbą Petaras Grigėnas. Aš 
sutikęs jį ir klausiu:

— Kaip tu išmainei taip greit 
šaulio ženkliuką į raudoną blė- 
keię (buvo su komunistų mė

kulteto mokslo programą. Vė
liau kai kurie bendrojo pobū
džio mokslo dalykai buvo įves
ti pačioj Akademijoj. Priėmimo 
sąlyga^ į VA-ją buvo lygiai to
kios pat, kaip ir j Medicinos 
Fakultetą: gimnazijos baigimo 
atestatas, tinkama sveikata ir 
t.t. Pirmenybė buvo teikiama 
turintiems geriausius atestato 
pažymius ir ūkininkų vaikams. 
Mokslas VA-.jo j tęsėsi penke
rius metus, suteikiant veterina
rijos gydytojo laipsnį, kuris 
atitinka amerikoniškam veteri
narines medicinos daktaro laip
sniui Daktaratui įsigyti reikėjo 
atlikti mokslinį darbą, apginti 
dizeifariją ir išlaikyti atitinka
mus egzaminus. Prieš prade
dant [.raktiką. buvo privalomas 
pusės metų maisto produktų 
priežiūros ir apkrečiamų gyvu
lių ligi) kontroles stažas.

Akademijos personalas
Kalbant apde VA-jos lyg), rei

kia pabrėžti, kad juo yra gėrė
jęsis ne vienas užsienietis. VA- 
jos mokslo personalo nariai bu 
vo baigę ar gilinę studijas ge- 
rfausiivrse Vakari, Europis u- 
niversitehiose ar aukštosiose 
veterinarijos mokyklose: Aust 
rijoj, Čekoslovakijoj, Estijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Latvi
joj. Iz'nki.jo.j, Švedijoj ir švedi 
carijoj. Daugelis jos profesorių 
lankėsi ir buvo gerai susipaži-

giamu ženkliuku raudoname 
dugne kūjis ir pjautuvas).

— Tylėk, smetonininke, o ne 
tai supūsi. — surėkė ant manęs 
Grigėnas.

Aš apžiūrėjau šį verst akailį 
iš visų pusių. Prisiminiau, kad 
mes su juo pešdavomės, kai at
važiuodavo pas brolį Kaziuką 
tį Rokiškį. Prisiminiau ir jo bro
lius .veiklius šaulius bei jauna
lietuvius. kai jie visi gindavo 
išsijuosę “tautos vadą” ir ma
ne pravardžiuodavo “kavuciki- 
nink” (kataliku), “davatka- 
ninku” ir pan. Pradėjome 
kalbėtis palengva, nes jau pir
masis įkarštis buvo atslūgęs. 
Jis pasipasakojo, kad per vieną 
mergaitę, dar kariuomenėje 
būdamas, tapo Sovietų Sąjun
gos šnipu. Ilgai šnekėjome 
drauge nuėję į vieną Rokiškio 
arbatinę ir išsiskyrėme tokiais 
pat draugais, kokiais ir seniau 

» buvome.
1941 m. sausio ar vasario 

mėn. vėl susidūriau su tuo pa
čiu Petru Grigėnu Rokiškoi 
gimnazijos salėje. Tuo metu 
vietinis geležies apdirbimo fab
rikėlis pasiėmė Rokiškio gimna
zijos “šepystę” .tai buvo iškil
mingos kalbos, balius ir šokiai. 
Garbingųjų šios gimnazijos 
svečių tarpe buvo ir Petras Gri
gėnas. tuo metu .jau buvęs Ro
kiškio apsr. NKVD viršininko 
pavaduotoju. Pasisveikinome 
kaip seni pažįstami ir įsišneko
me. Aš padariau tam tikrų už
uominų. kad jis pasidaręs labai 
žiaurus tardytojas, kad be jo
kio reikalo šaukinėja gimnazis
tus naktimis ir .juos daužo. Pri
miniau. kad jisai labai negra
žiai elgiasi, išsišaukęs nakties 
metu gimnazistes. Jis sumišo. 
Aš pradėjau vėl pulti priekaiš
taudamas. kad tardydamas su

nę su Olandijos, Danijos, Nor
vegijos, Anglijos, Italijos ir 
Vengrijos veterinarinėm mo
kyklom ar fakultetais. Savo 
mokslo personalo daugiaspal- 
viškumu ir galimybe sintetinti 
geriausius užsienyje pastebėtus 
bruožus. V A-ja prima vo ne tik 
Lietuvos, be. gal būt. ir ne vie
nos užsienio valstybės aukštųjų 
mokyklų tarpe.

Akademijos įrengimai

VA-jos pastatai. laboratori
jos ir klinikos buvo pastatyta 
ir įrengta geriausių Europos 
veterinarinių mokyklų pavyz
džiu. Be veterinarijos gydytojų 
ruošimo, VA-ja atliko visam

T
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kraštui ir gyvulių sveikatingu
mui reikšmingus uždavinius. 
Tik prisiminkim VA-jos reikš
mę. kovojant su tuberkulioze, 
Bang'o liga, pasiutimu ir kito
mis žmonoms ir gyvuliams ly
giai pavojingomis ligomis. VA- 
joj laivo pravedama daug mofc- 

-shniij ir eilinių diagnostinių ty
rimų. padedant visos Lietuvos 
veterinarijos gydytojams sau
goti ir palaikyti gyvulių sveika
tingumą. Taip pat buvo gami
nama įvairūs serumai ir kiti 
biologiniai preparatai žmonių ir 
gyvulių reikalams, žinant, kad 
Lietuvoj gyvulių Įkiš buvo pa

mušė antros klasės dvi gimna* 
zistukes. Priminiau porą daly
kėlių, kaip jis pasielgė su ma
no pussesere ir jos drauge, ži
noma, nuslėpdamas, kad viena 
mano giminaitė. Kurį laiką 
Petras Grigėnas tylėjo, ir mes 
išėjome tylėdami iš gimnazijos 
salės. Apačioje jis staiga pra
bilo:

— Liaudies priešų nesigailiu 
ir nesigailėsiu. Aš suėmiau ir 
savo brolį, tą prakeiktą smeto- 
nininką. Kaziuką. Jis dabar sė
di Ukmergės kalėjime...

Kalbėjo baisiai dusdamas. 
Aš atšokau kelis žingsnius ir 
tik tada pajutau, kad jis bai
siai dvokė degtine. Salėje, kur 
buvo tiek daug girtų visokių so
vietinių pareigūnų ir komparti
jos didžiūnų, to degtinės kvapo 
nesijautė. Aš stovėjau ir neži
nojau. kas man daryit.

— Nepasitaisei ir tu, kaip 
Kaziukas... — žodžiai ir jam 
nulūžo. — Kitaip su Kaziuku 
nebegalėjau... tikrai tebegalė- 
jau...

Pradėjo tartum aiškintis ir 
nuėjo. Likau vienas ir vis ne
galėjau suprasti Petro, kuris 
savo algos santaupas siųsdavo 
savo broliui į Dotnuvą, o dabar 
staiga jį pats atiduoda suimti. 
Toji Žinia mane baisiai pritren
kė, nes dar nebuvau girdėjęs, 
kad suimtas Kaziukas, su ku
riuo mes ne taip dar seniai ma
tėmės Dotnuvoje. Jaučiau, kad 
ir vieno žmogaus iš Rokiškio 
NKVD jau nebeišvaduosiu, o 
dar turėjau vilties kaip nors su
sitarti su Petru, nes tikrasis 
NKVD viršininkas nuo ryto i- 
ki vakaro buvo tik girtas ir gir
tas, o ten šeimininkavo tik 
Petras Grigėnas.

(bus daugiau)

grindinė tautos ūkio šaka ir 
kad svarbiausias eksporto pa
jamas sudarė mėsos ir pieno 
gaminiai, kiekvienam lengva 
suprasti, kokią svarbią rolę Lie
tuvos gyvenime vaidino tiek 
veterinarijos gydytojai, tiek 
pati VA-ja.

VA-jos išleisti veterinarijos 
gydytojai atitinka visiems Va
karų Europoj ir kitose pasaulio 
šalyse statomiems reikalavi
mams. Kai kurie iš jų yra tu
rėję praktikos teises ir dirbę 
Vokietijoj, Belgijoj, Danijoj, 
Argentinoj. Dalis jų yra pak
liuvę į Kanadą ir beveik visi 
sėkmingai verčiasi laisva prak
tika. Bene didžiausių sunkumų 
teisėms gauti jie yra sutikę 
JAV dėl informacijos stokos. 
Tik po ilgokai užtrukusių ir į- 
temptų pastangų, pagaliau pa
vyko gauti VA-jos pripažinimą.
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Jos aūkUtitiai kovoja už 
saro teises

Padėka ir pagarba už VA- 
jos pripažinimo gavimą, pagrin
dinai priklauso vienam iš jos 
auklėtinių, vet. gyd. Petrai Gai- 
liūnui. gyv. Lavvrence, Mass. 
Jis ne tik iškėlė mintį ieškoti 
galimybių gauti VA-jos pripa
žinimui JAV, bet taip pat or
ganizavo, pravedė visą su pri
pažinimu susijusį dartią ir para
šė anglų k. informacinį leidinį 
"The Veterfnary Academy at 
Kaunas, Lithuania, from ■ 1936 
to 1944.” Tas leidinys buvusių 
VA-jos rektorių ir prorekto
riaus vardu per Generalinį Lie
tuvos Konsulatą New Yorke ir 
Lietuvos pasiuntinybę Washing- 
tone bei Statė Department bu
vo pasiųstas į Bureau of Ani
mal Industry ir nulėmė VA-jos 
pripažinimą. Vet. gyd. P. Gai- 
liūnui yra talkininkavę visi 
JAV gyvenantieji VA-jos dėsty
tojai' ir klausytojų dalis. Ypa
tingai daug davinių ir pastabų 
yra patiekęs pirmasis VA-jos 
rektorius doc. Dr. Stasys Jan
kauskas. Vet. Gyd. Kęstutis 
Kasperavičius, gyv. N. Quincy. 
Mass., da^g talkininkavo pripa
žinimo organizatoriui techniš
kame darbe ir organizuojant lė
šas.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• ūkinė netvarka Sovietų o- 

kupuotoj Lietuvoj tokia didelė, 
jog net _ pati komunistų 
spauda pradeda prieš ją šaukti. 
Paskutiniu laiku taip šaukiama, 
jog greičiau turi būti išvežtos 
mineralinės trąšos, nes jos su
verstos lauke prie stočių ir gen
da. Nuo lietų ir oro veikimo 
virsta vienu akmens gabalu, 
kurį atvažiavę vežtis trąšas į 
kolchozus, žmonės pirmiau turi 
su kūjais ir geležiniais laužtu
vais sudaužyti ir tik tuomet 
gali krauti į vežimus.

• Visuotinis švietimas, kaip 
pati komunistinė spauda pripa
žįsta, Lietuvoje tebėra dar tik 
ant popieriaus. Vilniaus ir 
Skuodo rajonuose žymi dalis 
vaikų net neįtraukti į mokyklą 
lankyti privalančių sąrašus. 
Vienam Mažeikių rajone buvo 
taip į sąrašus neįtraukta per 
300 vaikų.

• Žemės ūkio kolektivizacija, 
kaip paskelbė vadinamoji vals
tybinio plano komisija, esanti 
Lietuvoje galutinai baigta. Da
bar komunistinė propaganda 
deda tik pastangas žmones 
įtikinti, kad tuose naujai sukur
tuose dvaruose jiems labai link
sma ir gera gyventi. Kažkoks 
Avižus partijos įsakytas parašė 
komediją apie “kolūkinius

LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJA

Vokietijoje rengiamasi minėti 
baisusis birželis

Vokietijoje lietuvių, ir iš viso 
pabaltiečių, bendruomenė visa
da stengėsi kuo iškilmingiausiai 
paminėti mūsų tautos liūdesio 
dieną, birželio 14 deportacijas. 
Buvo rengiamos eisenos su pla
katais per miestą, pačiose sto
vyklose būdavo dideli mitingai.

šiemet birželio 14 dienos mi
nėjimą nori surengti Bonnoje, 
Vokietijos politinio gyvenimo 
centre. Jeigu pavyktų surengti 
minėjimą norimu būdu, tai ne 
tik bus supažindinta Bonnos 
rinktinė vokiečių publika su Pa
baltijo gyvenimu ir jo kančio
mis, rusams valdant, bet jis pla
čiai nuaidės po visą Vokietiją ir 
galės būti pastebėtas už jos ri
bų. Paskaitininkų tarpe numa 
tomą kviesti vieną vokiečių 
mokslininką. Pabaltijo kraštų 
žinovą ir bičiulį, ir vieną vokie
čių parlamentarą, Strassburgo 
Europos Tarybos narį. Koncer 
tinėje minėjimo dalyje numaty
ta pabaltiečių muzikos kūri
niai. Minėjime dalyvautų Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių pra
plėstas choras, estų žymi pia
nistė, latvių čettstas ir dar du 
dainininkai.

Visa eilė žymiųjų vokiečių 
laikraščių pažadėjo dėti ta pro
ga išsamius straipsnius, radio
fonai duoti komentarus ir re-

PADfcKA

Organizuojant Veterinarijos 
akademijos pripažinimo gavi
mą, talkininkavo ir ypatingos 
padkos užsitarnauja generalinis 
Lietuvos konsulas New Yorke 
p. J. Budrys ir vicekonsulas p. 
A. Simutis.

Be abejo, VA-jos pripažini
mą reikia vertinti ir kaip mus 
ypatingai džiuginantį ir reikš
mingą JAV vyirausybės palan
kumo parodymą Lietuvai ir 
šioje šalyje gyvenantiems lietu
viams. VA-jos pripažinimo fak
tas yra dar vienas įrodymas, 
kokį svarbų vaidmenį Lietuvos 
Pasiuntinybė VVashingtone čia 
esantiems lietuviams, nes tik p. 
įgal. ministro P. Žadeikių diplo
matinėmis pastangomis VA-jos 
pripažinimas taip palankiai ir 
greit buvo galima išgauti. Jam 
reišika gilią padėką VA jos pro 
fesūra, jos klausytojai ir visa 
Lietuvių Tf remfinių Veterinari
jos Gydytojų Draugija.

Lietuvių Tremtinių Veterinari
jos Gydytojų Draugija 

džiaugsmus’”. Baltušis taip pat 
parašęs veikalą apie kolūkinį 
kaimo gyvenimą. O ir visi laik
raščiai nieko kito nerašo, o tik 
kaip “linksma” prie karvių bei 
kiaulių pritvirtintoms kolūkie- 
tėms.

• Studentą tarpe dar neišny
kę “religiniai prietarai”. Taip 
nusiskundžia Kauno medicinos 
instituto direktorius Kupčins
kas. Taip pat studentai nepa - 
Rankamai besidomį politinėmis 
paskaitomis ir nerodo pakanka
mai neapykantoos “krauge
riams Amerikos imperialis
tams”. Matyt, kad visos pastan
gos neduoda komuinstams lau
kiamų vaisių. Už tai smarkiai 
kaltinami agitatoriai, kad jie 
savo darbo tinkamai neatlieką. 
Iš tikro jie blaiviai galvojan- 
tiems žmonėms negali komuni
stinių nesąmonių į galvą įkalti. 
Tačiau už tai jiems gresia baus
mės už "sabotažą.”

• Dideli miško kirtimai, kaip 
matyt iš komunistinės spaudos, 
pastaruoju laiku buvo vykdomi 
Biržų, Šiaulių, Jurbarko, Pane
vėžio, Kazlų Rudos ir kai ku
kiuose kituose rajonuose. Čia 
esąs viršytas net darbo planas 
ir Rusijos įvairioms įmonėms 
pristatytas žymus kiekis Lietu
vos medžio.

portažus. o Bonnos universite
tas principiniai sutiko pravesti 
minėjimui savo didžiąją salę. 
Koelno kardinolas Frings pave
dė savo pavaduotojui vysk. J. 
Ferihe minėjimo dieną laikyti 
pontifikalines mišias Bonnoje.

PRANCŪZIJA

Profesorius A. Senn skaito pas
kaitas apie lietuvių kalbą 
Philadelphijos prof. A. Sen- 

nas, nuvykęs į Europą, skaito 
paskaitas apie lietuvių kalbą. 
Gegužės 8 ir 9 dienomis Pary
žiuje “Institut d’Eludes Slaves” 
'prancūzų kalba skaitė paskai
tas: lietuvių žodyno istorinė 
raida ir balti) kalbų santykiai 
su slavų ir germanų kalbomis. 
Paskaitose dalyvavo specialis 
tai filologai, kaip Vaillant, Sau- 
vageot ir kit., o taip pat Lietu
vos atstovas Dr. S. Barkis, 
pulk. Lanskoranskis ir Latvių 
pasiuntinybės patarėjas.

Be Paryžiaus prof. Sennas 
šias paskaitas dar skaitė Briu
selyje. Strasburge, Freiburge, 
Florencijoje ir Vokietijoje.
"J.a;svės drangų” konferencija

Gegužės 16*18 d.d. Paryžiuje 
įvyko “Laisvės Draugi)” tarp
tautine konferencija. Dalyvavo 
apie 10 tautų atstovų, viso 230 
žmonių, daugiausiai visi inte
lektualai, profesoriai rašytojai 
ir t.t. Iš lietuvių dalyvavo Dr. 
S. Bačkis ir įgaliotas ministeris
E. Turauskas. Ši organizacija 
teveikia tik nuo šių metų pra
džios.' Tikimasi, kad reikiamai 
gins laisvės principus ir tar
naus visų interesų labui.

Tarptautinio Komiteto 
posėdžiai

Gegužės 21-23 d.d. Liuksem
burge įvyko Europinio Sąjū
džio Vyriausiojo organo—Tarp
tautinio Komiteto posėdžiai. 
Lietuvių, latvių ir estų tauti
nius komitetus šiame sąjūdyje 
atstovauti yra įgaliotas Dr. S. 
Bačkis. Gaila, kad dėl lėšų sto
kos negalėjo dalyvauti antras 
baltų delegatas. Vidurio ir Ry
tų Fkiropos kraštų krikščionis 
demokratus atstovavo min. E. 
Turauskas.

Rengiamasi minėti birželio 
įvykius

Liet, šalpos Dr-ja Prancū
zijoje rengia tragiškų birželio 
įvykių minėjimą drauge su es
tais ir latviais. Norima šį minė
jimą kiek galima iškilmingiau 
surengti. Minėjimas įvyks Pa
ryžiuje.
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KŪRYBOS MEDAS
JUNGIANTIS ŽMOGUS

STASIUI SANTVARUI 50 METU

Yra žmonių, kurie stovi nuo
šaliai nuo visuomenės. Jie gy
vena savo idėjų pasauliu arba 
rūpinasi visuomenės gyvenimu, 
kiek jį pažįsta tarpiškai —per 
spaudą, per kitus viešojo gy
venimo reiškinius. Jie reikšmin
gi tai visuomenei taip pat ne
tiesioginiai — per savo raštus, 
kūrinius. Tokios rūšies buvo 
Jakštas Dambrauskas.

Yra žmonių, kurie pasineria 
į visuomenę, joje tarytum su
tirpsta. Jie gyvena mintimis ir 
rūpesčiais kuriuos patiria iš 
ryšio su gyvaisiais žmonėmis. 
Ir jų įtaka visuomenei reiškias 
kitaip — ne tiek per kūrybą, 
kiek per tiesioginį santykiavi
mą. štai kodėl Vaižgantas jo 
amžininkams geriau buvo pa
žįstamas iš gyvenimo nei iš raš
tų.

Antrajai rūšiai priklauso ir 
Stasys Santvaras. Jo raštų iš
tisas pundas — astuonios ori- 
ginalinės knygos ir septyniolika 
libretų vertimų. Tačiau St. 
Santvaras labiau įsivaizduoja
mas tarp žmonių kaip tarp 
knygų.

STASYS SANTVARAS

gose jam suteikto pasitikėjimo 
jis neapvylė.

Santvaras mokėjo būti 
jungiantis žmogus

Mažiau rodės jis priimtinas 
novatoriams, kovojantiems, re
voliucionieriams, nes jis ne iš tų

idealistų kovotojų, kurie ver
žiasi su savo idėjomis truks luš. 
Jam būdingesnė ne gotiškoji 
linija, tiesi, aukšta, šaunanti į 
viršų, bet banguojanti-vilnijanti, 
mėginanti kopti prasiveržimais 
ir vėl su pasilsėjimais, kompro
misais, nors vis aukštyn.

Tikėdamas žmonėmis, tikė
damas asmeninio kontakto ga- 
la. Santvaras manė, kad net 
politinėje srityje gera valia 
gali pašalinti susitvenkusiais ir 
apipelėjusias nuotaikas. Jis ir 
čia davėsi įvedamas. Bet greitai 
pamatė, kad savo tikėjimą bu
vo pervertinęs. Su rezignacija 
gefbėjosi iš politikos, sutikda
mas su Vaižganto žodžiais: aš 
nebe politikas...

Savo raštuose, kurių didžioji 
dalis kilo iš autoriaus tiesiogi
nio atsiliepimo į kultūrinio gy
venimo reikalavimus, Santva
ras reiškėsi pastangomis jungti 
tikrovę ir idealą. Nesitenkini
mas tikrove ir idealo ilgesys ja
me pakyla iki melodingai ban-

guojančio patoso. Tikrovės 
skaudus pregyvenimas ir jos 
sudramatinimas, jos taurus at
metimas turi pavojaus prasi
veržti net kasdienine frazeolo
gija: iš kitos pusės idealo suvo
kimas grėsė palikti simbolių 
miglose, neaiškume. Realistinei 
frazei surasti poetines atmosfe
ros, simbolinei frazei surasti 
kūrybinio konkretumo, sujung
ti tuos du kraštutinumus—šita 
kryptimi reiškėsi Santvara ko
va dėl poezijos jo poezi joje. Kur 
ji buvo laimėta, išsprogdavo to
kie vaižgantiškai kalbant, nuo
širdūs deimančiukai, kaip “Al
gimantui”, kaip “Vabalėlis”, 
(kurių, deja, neturėdamas 
ranka rinkinių negaliu pacituo
ti).

Santvara reikšmė mūsų lite
ratūros istorijoje: jis vienas iš 
tų negausių, kurie mėgino už
pildyti tuščią laiką tarp mairo
ninės ir pomairaninės poezijos: 
kaip vienas iš pačių pirmųjų, 
kurie pasuko į simbolizmą, ieš
kodami naujų kelių poezijai ir 
dramai.

Santvara reikšmė teatro isto
rijai nemažesnė. Teatro reper
tuarui jis davė dvi dramas: 
Žvejus ir Kaimynus. Gerai 
pažindamas, teatro techniką, jis 
mokėjo pagauti publikos dėme
sį; ir “Žvejai” išvydo ne tik 
Kauno, bet ir Rygos ir Talino 
scenas. Bet kita iš šalies nepa
stebėta reikšmė teatrui — tai 
jo libretų vertimai, gražios kal
bos ir melodingi, jo asmeninė

įtaka kultūrinant lietuviko žo
džio garsą operoje.

Kai Santvaras sukako 50 me
tų. tai ji prisimindami su sim
patija, tegalim jam palinkėti, 
kad jis mokėtų būti ir dabar 
jungiančiuoju žmogum — susi
rastų savo pergyvenimuose til
tą tarp dabarties Amerikos 
fabrikų triukšme ir savo atei
ties tyliame Palangos pajūryje, 
kur, anot vieno jo bičiulio, jau 
nebėra nei jo namo pamatų ir 
kur abidvi pušys, prie takelio 
nukirstos, bet kur niekas neiš
neš smėlio, ant kurio stovėjo 
jo namas. O ten pilstyti iš sau
jos į saują tekančio smėlio sro
velę bus didesnė laimė, kaip čia 
sklaidyti kapitalus, kurie yra 
tokie sunkūs, sunkūs.

ALFONSAS NYKA-MLICNAS

MARCHE FUNEBRE
VYTAUTUI MAČERNIUI

šiandien laimėjo išdidus Toreador, ir Tu, sudėjęs ginklus. 
Eini į amžinos tamsos nelaisvę po beprasmiškos kovos. 
Nes puldamas jh Tau nebesuriko “Ginkis!”
Ir užmetė rūsčios tamsybės tinklą ant galvos.

Bet netiesa Naktis! Herojams amžina šviesa ir paslaptys! 
Kalėjimas baisus jiems Amžinybė! Nebūtis—tiktai vergams! 
Todėl ir taip sunku atplėšti kojas nuo gimtosios aslos 
Ir troškulį palikti žemėje tebekovojantiems draugams.

j 

Stovėdama prieš nemirtingą Dievą, liepusį išvest į naktį. 
Tavo dvasia su pagieža nuplėš ir mindžios žemės skausmo 

vainikus. 
Ir eis į nebūtį galingu kūno troškuliu per amžius degti, 
D Amžinybę griaus kūrybos šauksmas neramiai nykus!

J. Br.

Lietuvių kalba vokiečių 
universitete

Marburgo universitete prof. 
K. Stegmann von Pritzuald pa
siskelbė vasaros semestre skai
tysiąs įvadą j lietuvių kalbą.
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Paskaitos apie Čiurlionio 
kūrybą

Hannovery, Leibnizo Akade
mijoje (Vokietijoje) meno kri
tikas P. F. Pechsteinas savo 
vasaros semestro paskaitų cik
le skaito apie Čiurlionį.

Į visuomenę Santvaras atėjo 
su gyvu jos reikalu ir dvasios 
supratimu bei pajautimu.

APIE JAUNA SKAITYTOJA IR NAUJA POEZIJA
Jaunimo entuziazmas B. PAKALNIŠKIS

Bet kūną žemė paskandins savy, pasupusi ant ranką;
Pavasarį parpuolęs žemėn vėjas, senas valkata dar šauks Tave, 
O rudenį klausysi, kaip varnai lauką platybėj krankia 
rl vėjas neša mus, kaip krintančius lapus gatve.

Bet neilgai mus vėjas neš! Ir lapui purvinam Dievai pavydūs 
Išves iš miesto žiburių Naktis, atėjusi užpūsti mus.
Ir mes užgesime. Užgesime, kaip žiburiai išdidūs, 
Ir milijonai grumsis su tamsa, praradę mus!

O Tu ištrykši spinduliuot šalia galingųjų šviesos fontanų — 
Arthor Rimbaud, Lautreamont, John Keats!
Ir sups Tave ironiškos būties lopšinėmis gimtoji žemė, 

[eramiai amžių valandai paguldžiusi akis.

(E “Lietuvių poezijos antologijos”)
N

NAUJI LEIDINIAI

Ją suprato, nes pats tos ne
priklausomos Lietuvos visuome
nės etapus buvo išgyvenęs su ja 
drauge: jis Stulginskio, Smeto
nos, Grajausko mokinys Vilniu
je: jis savanoris nepriklauso
mybės kovose; jis valdininkas; 
kultūrinės kūrybos laikotarpy 
daugeliui sričių artimas — mu
ziką studijavo Klaipėdos kon
servatorijoje. dainavimo mo
kėsi Italijoje, ten pat literatū
ros paskaitų klausėsi; jis su te
atru gerai suaugęs. Dėl nusima
nymo visose šiose srityse jis 
visuomenei galėjo būti autori
tetas.

Antra, jis atėjo į žmones su 
idealizmu. Ne su tokiu idealiz
mu. kuriame idėja labiau myli
ma už žmogų. Ne. jis atėjo su 
meile žmogui ir su tikėjimu, 
kad tarp žmonių pasitaiką trū
kumai galima pasitaisyti; gali
ma žmones priartinti prie šio
kio ar tokio idealo. Su tikėji
mu, kad graži idėja gali prigy
ti ir duoti vaisių. Net tie, ku
rie idėjų neturi ir .jokiais ide
alais netiki, mėgsta jiems ne
pavojingus žmones su idealais, 
kaip žmogus po šiokiadienio 
mėgsta šventadienius, štai dėl 
ko ir Santvaras buvo mėgsta
mas visuomenėje. Kur reikia, 
vis j priekį Išstumiamas. Taip 
jis teatre virto vienu iš atstovų 
artistų vardu kalbėti; taip jis 
virto “jaunimo teatro” direkto
rium 1941 m.: taip jį išrinko 
Rašytoji Draugijos pirmininku 
tremtyje. Ir visose tose parei-

Svetimoj pastogėj prisiglau
dusi mūsų literatūra vis labiau 
pasigenda atramos, kuria jai 
buvo gimtoji žemė su keletą de
šimtų gimnazijų. Kitados tūks
tančiai gimnazistų su didele 
meile priėmė J. Aistį, Bern. 
Brazdžionį, A. Miškinį. Jie bu
vo nuoširdžiausi skaitytojai, 
kiekviena naujovė pirmiausia 
juose rado atgarsio. Iš .jų išau
go ir rašytojų prieauglis. Įvai
riais vardais mirgėte mirgėjo 
jaunimo laikraščiai, ižnoma, 
tik nedaugelis iš jų, išėję į 
žmones, pajėgė suformuoti sa
vitą kūrybinį veidą, atnešti 
naujos šviesos ir tapti poetais, 
beletristais ar kritikais. Dalis 
nuėjo įvairiais, dažnai skirtin
gais keliais, bet išsaugojo mei
lę literatūrai. O to ir užteko, 
kad jauna lietuvių literatūra 
per trumpą laikotarpį sufor
muotų savas tradicijas ir išau
gintų eilę iškilių vardų.

Visai kiti vėjai dvelkia trem
ties dienose. Nė vieno vardo ne
įvedė mūsų literatūron tremties 
metų (Vokietijoje) netikrumo 
slegiama gimnazija. Užtenka 
pavartyti dabartinę “Ateitį”. 
Kaip anuomet .joje gyvastingai 
reiškėsi visas gausus atžalynas, 
taip nūnai joje beveik nebėra 
gimnazistiško meto žmogaus, 
sugebančio parašyti gerą eilė
raštį. Mes nebeturime ano in
tuityviai atviro vertintojo ir 
skaitytojo gimnazisto, nebetu
rime rašytojų prieauglio.

Todėl šaltai ir buvo sutiktas

Tuoj užsakykite ką tik
išėjusią iš spaudos

STASIO BŪDAVO

Apysaką

VARPAI

SKAMBA

Galite įsigyti “LIETUVIU DIENU” leidykloje. 9204 S. 
Broadway, I«os Angeles 3, Calif., taip pat pas L. D. platin
tojus, spaudos kioskuose ir

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE
680 Bnshwick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

Kaina $2-50

“Žvilgsnių” ir penki “Žemės” 
antologijon susispietę poetai.

“Žemės” kelyje
Sustosiu prie “Žemės” anto

logijos, kaip būdingiausios nau
josios poezijos apraiškos. Jos 
atstoyai augo mano akyse, to
dėl galiu kai ką daugiau pasa
kyti, ko įvairūs recenzentai ne
žinojo ar nenorėjo žinoti.

Pirmiausia paliesiu klausimą: 
kas pirmasis atsisakė tradicinio 
mūsų poezijos charakterio ir 
pasuko į Vakarų problematiką? 
Vieni iš pirmųjų bene buvo Vy
tautas Mačernis ir Henrikas 
Nagys. Visi kiti atėjo truputį 
vėliau. Tiesa, A. Nyka Niliūnas, 
tuomet A. Čipkaus vardu. 
“Ateityje” atspausdino vieną ar 
du eilėraščius, bet 
savo poetinį kelią 
galutinai suformavo 1940-42 
m. kartu su L. Švedu. K. Bra- 
dūnu ir Eug. Matuzevičium. 
Vienas .jų — L. Švedas būtų 
buvęs didelis ramstis “Žemės”’ 
problemafikams.

Šia proga norėtųsi priminti 
“Gabijos” apžvalgininkui J. 
Stebeikiui, ignoravusiam “Že
mę” dėl tariamo paniekinimo 
daugelio tos pačios kartos po
etų, kad tokių tėra tik keturi. 
Už geležinės uždangos Eug. 
Matuzevičius ir L. švedas, ku
rių nedalyvavimas kiekvienam 
suprantamas, ir du šiapus —VI. 
Šlaitas ir J. Mekas, kurių vi
siškai pagrįstai antologijoje 
pasigendame. Bet ar apie tuos 
J. Stebeikis pagalvojo? Ka
žin? Pagaliau ar kas ignoravo 
“Antruosius Vainikus”, (daug 
platesnio ir visiškai kitokio po
būdžio), juose neradęs St. Ang- 
lickio ir kitų?

Reikia atitaisyti ir kitą 
“Naujienų" teigtą faktą apie 
Vyt. Mačernio ir Nykos Niliūno 
panašumą ir jų poezijos santy
kį. Nesutikau nė vieno literatū
ros žmogaus, kuris būtų ban-

dęs tarp tų dviejų griežtai 
skirtingų poetų surasti nors ir 
mažiausią giminystę. Tai dvi 
priešingos poetinės asmenybės! 
Kiekvieno “Žemės” poeto kūry
binis pasaulis ir jo išsakymas 
yra tiek skirtingi, kad net labai 
įžvalgus kritikas vargu įsteng
tų iškelti ir pagrįsti literatūri
nę giminystę. Giminystė yra, 
bet ji visai kitokio pobūdžio, 
kurį tiksliai nusakė įžanginia
me straipsnyje J. Girnius.

Nemažiau juokingas, ir ne
rimta tų pačių “Naujienų” ban
dymas suniekinti H. Nagį. Kaip 
"plagijatas” iš vokiečių poetų 
cituojamos tris eilutės ir tai dar 
vertime, primenančios H. Na- 
gio viename eilėraštyje charak
terizuotą sniego kritimą. Visur 
perdėtai šaukiama susirūpinti

naujos poezijos autentiškumu. 
Sunku patikėti tuo susirūpini
mo šivesumu, nes jie per leng
vai skirsto pasaulinių poetų 
įtakas, patys gerai jų nepažin
dami. Tie. kurie pagrindiniai 
pažįsta pasaulinę poeziją (ne 
paslaptis, jų yra vos keli žmo
nės), tie apie mūsų naująją po
eziją kalba kur kas rimčiau ir 
santūriau, nei anas “Naujieno
se”.

Tiek “Žemės”’ antologijos 
pasitikime, tiek kituose mūsų 
literatūros gyvenimo atvejuose 
yra daug nenuoširdumo ir pa
vydo. kam bando išsiplėsti iš 
supančios kasdienybės ir ieško 
naujų kelių. Nėra lietuviškų 
gimnazijų, nėra jaunimo, kuris 
su atvira širdimi priimtų naują 
žodį. Todėl ir vargiai bus gali
mas literatūros suklestėjimas, 
naujas veržlumas ir laimėjimas.

Ryškieji veidai: A. a. vysk. P. 
Būčys, prel. K. Šauliui SO me
tų, prel. J. Balkūnui sukanka 
50 metų, Leonardas Šimutis, 
Don Luigi Sturzo. Platus įvy
kių ir minčių skyrius, kur pa
liečiami klausimai: Lietuvos 
laisvinimo bare, krikščionių 
demokratų eilėse, iš vakarietiš
kųjų sąjūdžių veiklos, lietuvių 
politinių sambūrių tarpe, jau
nimo žygiai, ties knyga pasi
lenkus.

recenzijas

M. I’eėkMtiskaitč*—Šatrijos Raganos, kurios 75 m. gimimo Mrtmkeiai 
atžymėti spausdiname “Mėlynąją mergelę*', kapas Zidiko parapijos kapsimi.

Dirigento Vyt. Marijošiaus koncertas
Gegužės 21 d. Hartforde 

Bulkeley High School salėje 
Vytautas Marijošius su dideliu 
pasisekimu dirigavo simfoninį 
koncertą. Orkestras (70 asme
nų) yra sudarytas Julius Hart 
Kolegijos studentų, tos pačios 
kolegijos profesorių ir be to iš 
muzikų profesionalų iš apylin-

Literatūrin? naujiena — nepaprastai jdnmiTs n?mjast.« Jurgio 
Jankaus romanas “PAKLYDę PAUKŠČIAI". I tomo kaina 
$2.20. antro — 32 60 Gaunama: Gabija. 335 Vnion Avenue.

Brooklyn fl. N. Y.

AIDA1
Gegužės mėn., nr. 5, Aidai 

patiekia šiuo straipsnius: A. 
Maceina — Kultūra ir religija, 
M. Vaitkus — Viena diena su 
Maironiu, vysk. V. Brizgys — 
Portugalijos santvarkos bruo
žai, J. Vaišnora. MIC,—Arki- 
vysk. J. Matulevičiaus Vilniaus 
Golgata. Poeziojs duoda Nyka- 
Niliūnas. Minint Maironio 20 
metų mirties sukaktį, atspaus
dinta F. Kiršos vertime “Nuo 
Birutės kalno” trečioji giesmė
— “Būk pasveikintas, pavasa-

• * * n.
Apžvalgų skyriuje randame: 

Jono Brazaičio
“Varpai skamba”, “Mėnuo, va
dinamas medaus”
A. Baltinis —Kun. Dr. J. Vait
kevičiaus "Gyvoji dvasia”; A. 
Džiugėno — Lietuva nuotrau
kose; Dr. V. Kazlūno — Baž
nyčia ir taika: Pr. Gaidamavi
čiaus — Žydės S. Well kelias į 
Kristų: prof. dr. J. Meškausko
— Vytauto Didžiojo universi
teto 30 metų sukaktis, A. Kul

. pavičiaus — Leonardas da Vin- 
ci, J. Normano — Pirmoji lie
tuviško meno paroda Brazili
joje, kun. Dr. K. širvaičio — 
Lietuvių šeima Amerikoje.

Numeris iliustruotas įvairiais 
mūsų ir kitų dailininkų kūri
niais, nuotraukomis.

ir “Proza":

LIETUVIU DIENOS
Gegužės mėn. numeris gau

siai iliustruotas lietuviškojo gy
venimo nuotraukomis. Paminė
tini straipsniais: JAV Kongre
so atstovas Fred E. Busbey — 
Jie praturtino Ameriką. Trem
ties uždaviniai. Ką pasakė kon
greso atstovai. A. J. Kronin —- 
Mažieji Veronos didvyriai. Ką 
veikia skaitytojai.

ŠV. PRANCIŠKAI S 
VARPELIS

nr. 5 — gegužės mėn. Turinyje 
įdomūs religiniai straipsneliai. 
Duodama ir beletristikos, viena 
ištrauka iš St. Būdavo pasiro
džiusios knygos “Varpai skam
ba”. Redaguoja T. L. Andrie- 
kus, QFM. Prenumeratos kai
na metams — 2 dol.

kės miestų: New Britain, 
Springfieki, Bristol ir kit. So
listė pianistė buvo Norma Ver- 
rilli, viena iš bebaigiančių stu
dentų.

Dirigentas Vytautas Marijo- 
šius padėjo nemaža darbo ge
rai orkestrą parengdamas. 
Koncertui programa parinkta 
labai turtinga: Mozarto —Eine 
kleine Nachtmuzik ir simfonija 
No. 40 in G minor; Beethoveno 
piano koncertas Nr. 5 (Empe- 
ror), pabaigai Berlioz —Ven
grų maršas (iš “Fausto” pra
keikimas).

Džiugu paminėti tai, kad į šį 
Vytauto Marijošiaus diriguoja
mą koncertą atsilankė nemaža 
lietuvių iš Torringtono. Watęr- 
rio, Nevv Britain, Putnamo ir 
gausus būrys iš Hartfordo.

TĖVYNĖS SARGAS
Kultūros, visuomenės, politi

kos ir socialinių mokslų žurna
las. 1952 m.. III tomas 2(9) 
nr. Leidžia Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjunga. Reda
guoja: O. Labanauskaitė. L. 
Šimutis, Pr. Vainauskas, dr. VI. 
Viliamas, kan. V. Zakarauskas.

Turinys: St. Šalkauskis — 
Krikščioniškoj politika ir gyve
namoji valanda. prof. dr. A. 
Ramūnas — Europos nuosmu
kio diagnozė. St. Lušvs —Tai
kos klausimas būsimoje Lietu
voje, S. Senkonls — Lietuvos 
kairiųjų partijų užuomazga ir 
pasaulėžiūriniai pagrindai. Kun. 
J. Krivickas — Krikščionių De
mokratų Internacionalas ir 
šiandieniniai jo uždaviniai. 
Kun. Mykolas Vaitkus — Kaip 
Dovydaitį įkėlė į Smetonos bal
ną. Prel. L. TVilaba — Pasau
liečių apaštalavimo kongresas.

Jnrgis Gliaudą — NAMAI 
ANT SMELK), Draugo 1951 
m. premijuotas romanas. Išleis
tas Chicagoje 1952 m.. 221 psl. 
Kaina 2 dol.

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 p»tį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 
Bushwiek Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., prisiunčiant 2 dol. pini
gais ar money orderiu.

f

Gegužės mėn. įdomiausia knyga apie Mari jos 
pasirodymus Fatimojr

MARIJA KALBA PASAI Lil i
26-1 pusi., IR paveikslų, kaina 2 dol. 

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Rev. M. Vembre.

122 CANTON STREET, STOUGHTON, MASS.
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VATERBURY, CONN.

• Dail. Adolfas Valeška va
dovauja Bažnytinio Meno Stu
dijai. Chicagoje. Be to. daili
ninkas daro du didžiulius pa
veikslus "Mindaugo krikštas”, 
kurių vienas bus Nekalto Pra
sidėjimo Seserų vienuolynui 
Put name, o kitas šv. Kryžiaus 
bažnyčiai Chicagoje.

• Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
dalį savo namo paverčia Vyčių 
Ramove, kurios sienas žadama 
išpuošti Lietuvos vaizdais.

• Gimimo Šv. P. Marijos dū
dų orkestras. Chicagos katali
kiškų mokyklų konkurse savo 
klasėje laimėjo pirmą vietą. Be 
to. penkiolika tos lietuviškos 
mokyklos auklėtinių už gerą 
skambinimą pijaninu gavo me
dalius. Mokyklai vadovauja Se
serys Kazimierietės.

• Kun. Jonas Tamulaitis, gy
venąs Muskegon. Mich. buvęs 
Anglijos pilietis, šiomis dieno
mis gavo JAV pilietybę.

• T. Šimkų, dabar tarnau
jantį Amerikos kariuomenėje. 
Europoje, paminėjo kariuome
nės laikraštis “Stars and 
Stripes". ir įdėjo jo foto, ro
dantį jį dirbant laboratorijoje.

• Lietuvių dailininkų grupės 
paroda Chicagoje turi didelį pa- 
sisekimąj, ją lanko ne tik lietu
viai bet ir amerikiečiai. Iki šio
lei jau parduota 23 paveikslai.

• Antoinette Kazanauskas, 
Mutual Savings prezidento Jo
no Kazanausko žmona, išrink
ta Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo pirmininke.

• Magdalena Galdikienė, žy
mi visuomenininke, atvyksta iš 
Prancūzijos į Ameriką. Birželio 
11 d. išplaukia liavu Queen Eli
zabeth iš uosto le Havre.

• Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas buvo pasiuntęs 
Chicagos Daily News redakto- 
rui laišką, kuriuo atkreipiama 
dėmes;, kad paskelbtame ben
drajame Europos žemėlapyje 
nepažymėta Lietuva, gavo iš 
minimo redaktoriaus atsakymą, 
kuriame tarp kitko rašoma: 
"Žemėlapis paruoštas ne mūsų 
personalo, bet. žinoma, tai nė
ra pateisinimas. Aš naudosiu 
Tamstos laišką, kad juo kita 
proga darytų įtakos į redakci
jas departamentą. panašioms 
klaidoms išvengti.

• Elžbieta Kardelienė. Lie
tuvos Valstvb. Operos solistė ir 
pianistas Kazimieras Smilgevi
čius. svečiai iš Kanados, gegu
žės 10 d. koncertavo VVorcester. 
Mass. Sekmadienį menininkai 
davė koncertą per lietuviškąją 
radijo valandėlę.

• Kun. Juozas Petraitis, ma
rijonų vienuolyno narys, gegu
žės 22 d. įšventinamas kunigu 
ir pirmas mišias atnašaus 
Brooklyne Apreiškimo bažny
čioje birželio 1 d. J. Petraitis 
kunigų seminariją lankė dar 
Lietuvoje, tremtyje tęsė moks
lą Eichstaetto seminarijoje, vė
liau TT Marijonų kongregaci
joje Romoje ir 1948 m. atvykęs 
Amerikon baigė teologijos stu
dijas.

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

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
nos prieinamos. Andes, N. Y. 
Tel. 2781.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Laiškai JAV vyriausybei
Dabar rengiamos svarstyti 

naujos Imigracijos taisyklės —
H. R. 7376 ir S. 3109. Tos 
bylos yra priimtinos ir ragina
mi visi rašyti savo senato
riams ir kongresmanams. kad 
už jas balsuotų. Pagal jas būtų 
įleista 300.000 naujų imigran
tų. tarp kurių ir lietuvių atitin
kamas skaičius. Organizacijos 
ir pavieniai asmenys prašomi 
skubiai rašyti savo senatoriams 
ir kongresmanams prašymus.

Dr. J. Masilionis.
Philadelphijos ir apylinkės 

veikėjas ir uolus lietuvis, su šei
ma išvyko nuolat apsigyventi į 
Cleveland. Mieląjį daktarą at
sisveikino draugai ir pažįsta
mi. palinkėdami laimės ir sėk
mės naujoj aplinkoj.

Staiga mirė
Uršulė Barauskienė. "54 m.. 

amžiaus. Sugrįžus iš darbo ge
gužės 22 d. norėjo pailsėti ir 
staiga mirė. Velionė iškilmingai 
palaidota gegužės 27 d. šv. Kry
žiaus kapinėse. Ji paliko nuliū
dusius sūnus ir dukteris.

Sunkiai serga
Pranciška Barčienė geg. 23 

d. staiga susirgo kraujo užsi- 
liejimu ant smegenų. Iki šiol 
tebėra be s ąmonės. gydoma li
goninėje. Artimieji užjaučia 
jos šeimą. Ligonė visą savo gy
venimą labai uoliai atlikinėjo 
savo religines pareigas. Jai 
buvo suteikti paskutiniai sak
ramentai namuose.

Birželio skaudūs įvykiai
bus iškilmingai paminėti. Minė
jimą organizuoja prof. J. Puzi- 
nas ir kt. Tremtinių bendruo
menė daro viską, kad tas mi
nėjimas būtų sėkmingas.

Atidarė vasarnamį-
Vyčių veikėja Elena šaulytė, 

geg. 24 d. atidarė savo vasarna
mį Atlantic City. 4 S. Stenton 
Place. Ten galės atostogauti vi
si lietuviai, dienomis, savaitė
mis ar visą sezoną. Nauja šei
mininkė maloniai kviečia sve- 
čus pas .ją sustoti pailsėti.

Graži mokslo metų užbaiga
Šv. Kazimiero parap. mokyk

los užbaigimo vakaras gegužės 
25 d. buvo tikrai pasigrožėjimo 
vertas. Čia sujungta Lietuvos 
istorijos svarbiausi bruožai. į- 
pinta tautiški šokiai, dainos. O 
kiek pasirengimo, scenos pa
puošimas. visi kostiumai spe
cialiai pagaminti. Visa progra
ma ėjo kaip nenutraukiamas 
vainikas, kurį mergaitės pynė 

Bridgeport, Conn.
Lietuvos laisvinimo vajus 

prasidėjo gegužės 26 ir tęsis iki 
birželio 12 d. Vajų praveda vie
tinis Alto skyrius. Kun. V. 
Kazlauskas pereitą sekmadienį 
apie tai paskelbė bažnyčioje. Po 
namus lankosi asmenys, kurie 
turi vietinio Alto skyriaus liu
dijimus ir Alto centro knygu
tes. Atsilankius į lietuvišką na
mą prašoma Lietuvos laisvini
mui aukoti kiek kas išgali.

— Pabėgę lietuviai žvejai pas 
mus atsilankys birželio 15 d. ir 
padarys pranešimą apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje bei pa
pasakos savo kelionės įspū
džius.

— Taippat ruošiamas* birže
lio 14-16 d.d. paminėjimas. Bus 
atlaikytos iškilmingos šv. mi
šios šeštadienį už mirusius ir 
sekmadienį, birželio 15 d.. 10 
vai., už gyvus. Parapijos choras 
su solis’ais pasirengs tam lietu
višką programą.

— Paskutiniu metu mūsų ko
lonijos senesnio i karta vienas 
po kito miršta. Per trumpą lai
ką netekom trijų gerų lietuvių: 
Antano Nioros. Prano Žilaičio 
ir Stanislovo Kaminsko. Visi 
buvo uolūs parapijiečiai ir geri 
lietuviai.

ir gražiai dainavo. Programo
je dalyvavo visi mokyklos mo
kiniai. Tikrai buvo verta pra
leisti vakarą lietuviškos dainos, 
šokių ir istorijos atspindy. Kiek 
daug energijos ir meilės įdėjo 
mokytojos išmokydamos vaiku
čius. kas galės įvertinti. Tikrai 
tai didelė dovana lietuviškai vi
suomenei. Juk tik tokiu būdu 
daugiau išmokstama lietuviš
kai. Grožėtis teko, kai visi, net 
ir iš nelietuviškų šeimų vaikai 
lietuviškai dainavo ir buvo lie
tuviškai nusiteikę. Todėl pilnu
tėlė salė žmonių visi kaip vie
nas plojo pasirodžiusiems gru
pėms ir pavieniams artistams.

Louell. Mass.
Piknikas kultūriniams 

reikalams
Nedidelė Lowelio lietuvių Ko

lonija. bet judri ir rūpestinga 
ypač lietuviškiems reikalams. 
Prieš keletą metų čia atkeltas į 
šv. Juozapo lietuvių parapiją 
kun. J. Skalandis. Jo rūpes
čiu čia įsteigta lietuviška mo
kykla. pakviestos lietuvaitės se
selės kazimierietės jai vadovau
ti.

Mokyklai išlaikyti reikia ne
maža lėšų, dažnai kun. J. Ska
landis iš savo santaupų mo
kyklos reikalams nemaža paau
kojo.

D.L.K. Vytauto Klubas, no
rėdamas lietuviškos mokyklos 
darbą paremti, paaukojo $75. 
ir nutarė mokyklos naudai 
birželio 15 d. surengti pikniką 
Portugalų parke. Klubo valdy
ba kviečia visus apylinkės lie
tuvius atsilankyti. linksmai 
praleisti laiką ir paremti lietu
viškos mokyklos darbą. Gros 
geras orkestras ir šiaip bus vi
sokių margumynų.

Rumford. Me.
Lietuviškos pamaldos

Nedidelė lietuvių kolonija to
limame ir šaltame Maine. Bet 
jau ir čia saulutė smagiai su
švito ir visas gyvenimas iš žie
mos miego pabudo ir pajudėjo. 
Pavasaris atnešė mums gerą 
naujieną. Tėvai pranciškonai iš 
Greeno susitarė su vietos šv. 
Atanazo parapijos klebonu ir 
gavo sutikimą kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį. 7 vai. ry
to. vietos lietuviams atlaikyti 
šv. mišias ir pasakyti lietuviš
kai pamokslą. Taip pat Tėvai 
pranciškonai pravedė lietu
viams rekolekcijas. Tikintieji y- 
ra labai dėkingi.

Mirė
Pranas Greivė, 76 metų am

žiaus, visą gyvenimą buvęs iš
tikimas Kat. Bažnyčiai ir savo 
tėvų žemei, šiomis dienomis at
siskyrė su šiuo pasauliu. Iškil
mingai palaidotas iš vietos pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvėmiis rūpnosi 
velionies švogeris J. Jonaitis su 
žmona, velionies seserimi, iš 
Brooklvno.

HARRISON, N. J.
Harrisono lietuvių parapija 

gavo iš Nevvark arkivyskupo 
leidimą statyti naują bažnyčią. 
Jau pakviestas architektas su
daryti busimosios bažnyčios 
planus. Parapija turi nusipir
kusi žemės sklypą Keamy, N. 
J.. Bergen Avė. ir Davis Avė. 
kampo. Klebonas L. Voisekaus- 
kas praneša, kad parapija baž
nyčios fondui jau turi 91 000.- 
00. šis fondas didinamas, kad 
greitu laiku būtų galima pradė
ti statybos darbus.

• Dail. K. Varnelis baigia j- 
rengti marmuro altorius Šv. P.
M. Nesiliaujančios Pagalbos 
bažnyčioje, Cleveland, Ohio. 
Marmuro ir bronzos darbai at
likti pagal K. Varnelio projek
tus.

Bayonne, N. J.
Gražiai praėjo 40 vai. atlaidai

Nedidelėje Bavonnės lietuvių 
šv. Mykolo parap. bažnyčioje 
gegužės 25-26-27 dienomis vy
ko 40 vai. šv. Sakramento ado
racijos atlaidai. Visomis dieno
mis tikintieji uoliai lankė pa
maldas ir gausiai ėjo sakra
mentų.

Savo narių skaičiumi šiaip 
nedidelis parap. choras, ved. A. 
Jakubčionio, gražiai atliko cho
ralą. giedodami iškilmingus at
laidų užbaigimo mišparus. Kle
bonas kun. M. Kemėšis, kuris 
visuomet pakviečia atlaidams 
misionierių, šį kartą buvo pa
kvietęs jauną vienuolį pasijo- 
nistą Tėvą Hilerijoną, čia gimu
sį ir mokslus ėjusį, bet gražiai 
kalbantį lietuviškai. Kasdieną 
atlaiduose dalyvavo apie 20 ku
nigų.

Naudodamiesi dideliu klebo
no svetingumu, kunigai atlaidų 
metu pasitaria bendraisiais lie
tuvių pastoracijos reikalais.

Lietuviškose parapijose atlai
dai yra graži mūsų tradicija at
vežta iš Lietuvos ir iki šiolei 
ištikimai lietuvių palaikoma.

Mahanoy City. Pa.
— Pradėti šv. Juozapo lietu

vių parapijos bažnyčios dažy
mo darbai.

— Parapijos kapinės pradė
tos švarinti, pravestas naujas 
gražus kelias, taip pat ruošia
masi užtverti naują tvorą.

— Parapijos mokyklos mok
slo metų užbaigimo programa 
bus birželio 8 d. Vaikučiai ruo
šiasi suvaidinti lietuvišką veika- 
liuką — ‘‘Dėdė Anupras par
važiavo.”

ALB Waterburio apylinkės 

naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Dr. 
P. Vileišis, vicepirm. Dr. V. 
Šmulkštys, sekret. N. Meškū- 
nienė, iždin. P. Jokubauskas, 
fin. rašt. B. Dūda, tautinio so
lidarumo įnašų rinkėjas J. Va
laitis, meno vadovas A. J. A- 
leksis, švietimo vadovas A. Pet
rauskas, nariai — E. Devenienė 
dr. Colney ir M. Zailskienė.

Veiklos pradžiai valdyba jau 
turi ir lėšų. Nemaža asmenų 
steigiamojo susirinkimo metu 
sumokėjo solidarumo įnašo po 
vieną dolerį. Be to. Dr. P. Vilei
šis sveikino tremtinių valdybos 
vardu ir įteikė 25 dol. auką, 
veitos Alto skyriaus pirm. A. J. 
Aleksis sveikino Alto skyriaus 
vardu ir paaukojo 25 dol., LDS 
skyriaus vardu sveikino P. Jo
kubauskas iir įteikė 10 dol. au
ką. senosios kartos veikėjas Ta
raila sveikino valdybą ir taip 
pat paaukojo‘10 dol., Kazlaus
kienė aukojo 10 dol.. J. Valai
tis pasveikino Lietuvos Darbo 
Federaicjos vardu ir paaukavo 
5 dol.

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba Waterbury rikiuoja visas 
jėgas dideliems šių dienų lietu
vių tautiniams ir kultūriniams 
uždaviniams sėkmingai vykdy
ti. Jai linkėtina ištvermės ir pa
sisekimo. —ap

LDS 5-os kuopos
“Card Party”, sekmadienį, ge
gužės 25 d., nepaisant lietingos 
dienos, gerai pavyko. Daug 
pasidarbavo pirm. Petras Jaku
bauskas su Rengimo Komisija. 
Prie skanių užkandžių šeiminin
kavo Ona Šmotienė. padedama 
Nelės A. Meškūnienės. Nariai, 
negalėjusieji atvykti, prisiuntė 
savo aukų. Jų tarpe buvo Jonas 
Makauskas — 2 dol., Juozas Že
maitis — 1 dol. ir Kazys Valuc* 
kas—1,10 dol.

Tylūs kultūrininkai
Gegužės 4 d. Waterburio 

šeštadieninė mokykla suruošė 
Motinos Dienos minėjimą, ku
ris praėjo labas gerai.

Pradžioje visus jaudino gra
ži Ruseckienės kalba. Vėliau 
pačių lituanistikos kursų moki-

niai išpildė meninę programą. 
Ypatingą įspūdį sudarė moti
nų pasveikinimas su gėlėmis ir 
tautiniai šokiai (Kalvelis, Au
dėjėlė ir Blezdingėlė), paruošti 
mok. Floros Zapkuvienės. Ne 
vienam ašarą išspaudė pačių 
mokinių tai dienai pritaikintų 
kūrinėlių skaitymas, mokytojo 
Koncės rūpesčiu paruoštų. Gra
žiai suvaidino vieno veiksmo 
vaizdelį svečiai iš Hartfordo, 
mok. Jucevičienės vadovauja
mi. Taip pat buvo atvykę šešt. 
mokyklos mokiniai ir iš Nevv 
Britaino.

Pažymėtina, kad ne tik mo
kytojai A. Koncė, F. Zapkuvie- 
nė ir V. Dūdienė su pasišventi
mu dirba mokykloje, bet nema
žesnės tenka garbė ir tėvų ko
mitetui (M. Tonkūnas, A. Ke- 
niausis, K. Rimas, E. Vaitkevi
čius ir Zujus), kuris dirba ty
liai iš visos širdies. Visi drau
ge sudaro vieną gražią šeimą, 
neišskiriant nė mokinių, kurie 
labai uoliai lanko mokyklą.

Garbė tiems, kurie nepalūžo 
svetimų audrų mėtomi. Linki
me jiems visiems ir toliau ne
nuilstamai dirbti lietuvybės iš
laikymo labui. Stebėtojas

Užuojauta
šiomis dienomis gautas laiš

kas iš Lietuvos su laidotuvių 
nuotraukom mirusio komp. A. 
J. Aleksio brolio. Gudelių kle
bono kun. kan. Vinco Aleksan
dravičiaus.

Velionis buvo autorius, mu
zikas, didis patriotas (Didžiojo 
Vilniaus Seimo dalyvis) daug 
nukentėjęs nuo rusų valdžios 
caro laikais ir dabartiniu komu- 
munistų metu. Dėlto, kad mokė 
tikybos dalykus lietuvių kalba 
Veiverių seminarijje, prefektas 
V. Aleksandravičius buvo iš
tremtas Lenkijon ir tėvynėn 
tegalėjo sugrįžti tik Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę 1918 
metais.

Šį įvykį pažymi Vincas Ku
dirka savo raštuose “Tėvynės 
Varpai” (Tomas II, pusi. 179). 
“Nežinau ar atsiras dabar nors 
vienas kunigas, kuris išdrįstų 
pridėti ranką prie išdildymo ta
kelio, taip gražiai ir garbingai 
kun. Aleksandravičiaus pra
minto.”

“Muzikos žinios” Chicagoje 
išleido velionies muzikinį kūri
nį ‘Kalėdgiesmė.”

Mirus jo mylimam broliui bei 
auklėtojui kun. Vincui, šv. Juo
zapo parap. choras. Federacijos 
ir Alto skyriai, Moterų Sąjun
gos choras, bičiuliai - bendra
darbiai reiškiame gilią, širdingą 
užuojautą mūsų gerb. chorve
džiui ir uoliajam visuomenės 
veikėjui, komp. A. J. Aleksiui.

M. Andrikytė

NAUJAI ATVYKO

Gegužės 24 d. į Nevv Yorko 
uostą laivu “General Taylor” 
atvyko:

Endruschat. Christel
Essert. Richard. Emma H.
Engei, Adolf. Paula. Hanne- 

lore, Manfred
Fischer. Gustav. Anna
Grimm. Osvvald F.
Heidrich, VValdfried, Else. 

Helga
Hermann, Waldemar, Ida. 

Lydia. George, Heinz
Jakovvitsch, August, Augus

te, Eduin, Gustav, Johann
Knell. Marie
Ligmal, August. Magdalena, 

Anna. Marianne
Mascheika, Heinz
Petzold. Hermann. Teofile, 

Irena. Vyda
Siebert. Ferdinant, Wally
Deerfler. Margret, Siebert, 

Monika
Smielovvski, Eduard. Irena, 

VVoldemar
Unterberger, Auguste
Wapsas, Trude

VVolodkevvitsch, Hedvvig. Sieg- 
mund, Eligius, Arkadius, An- 
gelika

1952 m. gegužės 13 d. laivu 
“Stockholm” iš Švedijos atvy
ko: Navickas, Feliksas.

Washingtone teisingumo departamente buvo prisaikintas naujasis 
JAV teisingumo sekretorius McOranery. Jis yra 56 metu amžiaus 
Philadelphia, Pa., teisininkas teisingumo sekretoriumi paskirtas prez. 
Trumanui atleidus iš pareigu buvusi teisingumo sekertoriu McGrath.

WORCESTER, MASS.
Parapijos vakarienė

Aušros Vartų parapija gegu
žės mėn. 18 d. surengė savo 
metinę vakarienę.

Dalyvavo pilnutėlė salė para
pijiečių, be maža ko 600 žmo
nių. Kviestų svečių tarpe matė
me advokatą A. Milerį, klebo
ną kun. V. Puidoką. kunigus 
brolius Antaną ir Julių Jutkevi
čius. Visi kviestieji svečiai pa
sakė po nuoširdų savo žodį. Be 
jų dar kalbėjo Juozas Glavickas 
ir Albinas Gražulis, šis pasku
tinysis kvietė puotos dalyvius 
melsti Dievą pagalbos kenčian
čiai Lietuvai.

Su vakariene buvo sujungta 
ir graži programa. R. Jakučio
nis (klarnetu) ir J. Savage (a- 
kordeonu) pagrojo porą duetų. 
Taip pat pora dalykų akorde
onais pagrojo Barbora Matt- 
son ir Barbora Begonvtė. Mar. 
Sinkevičiūtė skambino pianinu. 
Marijos Vaikelių šokėjų grupė 
pašoko lietuviškųjų tautinių

Girardville, Pa.
Auksinės vedybų sukaktis
Katryna ir Stasys Mikšiai 

(Mitchell). bene seniausi vietos 
lietuviai šv. Vincento parapijoj 
gegužės 4 d. atšventė savo auk
sines vedybas. Atvykęs į USA 
1887 metais S. Mikšys dirbo 
anglių kasyklose iki 1946 metų. 
Kilimo jis iš Meškuičių parapi
jos, Kotryna — iš Kauno. Nors 
ir sunkiai dirbo savo visą gyve
nimą, bet visuomet rasdavo ir 
randa laiko aktyviai dalyvauti 
parapijos gyvenime ir yra vie
nas iš šv. Vincento parapijos 
steigėjų.

Pamaldose, kuriose dalyvavo 
kunigai: Daumantas. Buikus ir 
Nevarauskas. o taip pat visi ju
biliatų vaikai: Kazys Mitchell 
su šeima, iš Brooklvno. duktė 
Marija Sijavičienė su šeima iš 
Morristown, Pa., duktė Elena 
Orth su šeima iš Reading Pa.. 
Jonas M. su šeima iš Balti- 
more, Valentinas M. iš Nor- 
vvalk, Conn. ir duktė Ona Ku
činskas iš Girardville. Pa. bei 
sesuo Visockienė iš Shenadore. 
Pa .su dukterimis, taip pat bu
vo prieš 50 metų svotai Petras 
Aranavičius su žmona Ieva. 
Vietos parapija įteikė jubilia
tams auksinį kryžių.

3 dienas užtrukusiose vaišė
se be aukščiau minėtų dvasiš
kių ir giminių dalyvavo gausus 
būrys vietos parapijiečių. Mik
šių vaikai, atžymėdami šią retą 
savo tėvų sukaktį padovanojo 
savo gimdytojams auksinę gė
lę. o susirinkusieji sugiedojo 
ilgiausių metų.

Kotryna ir Stasys Mikšiai y- 
ra gerai Brooklyne pažįstamo 
biznieraius ir Lietuvių Atletų 
Klubo pirmininko Charles Mit
chell tėvai.

Didelė garbė yra šv. Vincen
to parapijai ir visiems Ameri
kos lietuviams turėti savo tar
pe tokius nepalaužiamus seno
sios kartos atstovus, išsaugo
jusius per 50 metų savo tėvų 
tikėjimą ir lietuvišką šeimos 
židinį. Al. V. 

šokių. Šokėjoms pianinu prita
rė muz. V. Burdulis. Be to, 
vakarienei tam tikro jaukumo 
suteikė Zinkaus orkestras, ku
ris skambėjo vakarienės laike.

Vakarienei gyvai vadovavo 
kun. Jonas Jutkevičius.

Jaunieji lietuviai pasižymėjo
Worceserio miesto ir šešių 

apylinkės miestelių vidurinės 
mokyklos (High) School) su
ruošė savo mokinių rašinių var
žybas (kontestą). Už geriausius 
rašinius buvo paskirtos trys 
pirmos dovanos ($100.00, 
$75.00 ir $50.00) ir keturi gar
bės paminėjimai su $10.00 
priedu. Pirmąsias dovanas lai
mėjo kitų tautų jaunuoliai. Tuo 
tarpu du garbės paminėjimai 
teko lietuviams: Kaz. Černiau
skui ir Česlovui Dubickui. Juo
du abu — tremtiniai.

Popiežius laimina parapiją
Kun. K. Vasys, pereitą sa

vaitę lankydamasis Romoje, ga
vo audienciją pas šv. Tėvą. šv. 
Tėvas maloniai kalbėjosi ir, 
klebono kun. Vasio paprašytas, 
suteikė savo palaiminimą vi
siems Aušros Vartų parapijie
čiams. šitai paskelbė per pa
maldas 25 gegužės kun. J. Jut
kevičius. laikinai pavaduojąs iš
vykusį kleboną.

Lanko lietuvius
Beveik kiekviename Naujo

sios Anglijos mieste ar mieste
ly yra lietuvių; kai kur gana 
žymus skaičius. Ne vienos vie
tos lietuviai. kur nėra savos 
parapjos. pageidauja, kad juos 
kartais aplankytų kunigas lie
tuvis. Tokiu būdu gegužės 23 
d. kun. J. Jutkevičius, didysis 
Nauj. Anglijos lietuvių veikė
jas, aplankė Fitchburg (Mass.) 
ir jo apylinkėse gyvenančius 
lietuvius. Gražus lietuvių būrys 
susirinko Jėzaus širdies bažny
čioje. kur gerasis svečias sutei
kė religinį patarnavimą ir tau
tinės paguodos. P. K.
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SPORTAS PASAULYJE
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S P R T A S
Veda AL V AKSELIS

Vieaybč ir drausmingumas — 
spartMMa pasisekimo laidas

LSK futbolininkams pralaimėjus 
Nailonai Amateur Cup (taurės) 
rungtynes prieš Lusitanos iš Ludlow 
< bendra pasekmė iš dviejų rungtynių 
5:4), verta pasvarstyti ar viskas yra 
tvarkoj mūsų futbolininkų tarpe.

šio sezono spaudoje tilpusiuose 
LSK rungtynių aprašymuose ir ko
mentaruose ištisai galėjome išskai
tyti tam tikiu negalavimų mūsų 
futbolininkų šeimoje. Aišku nėra na
mų be dūmų, tačiau, jei tie dūmai 
pradeda graužti ne tik tos šeimos na
rių akis, bet ir šeimos bičiulių ar 
kaimynų nuotaikas, atrodo, yra rini
tas ir neatidėliotinas reikalas šiuos 
dūmus išsklaidyti.

Labai sunkiose sąlygose kūrėsi lie
tuvių futbolo vienuolike ir dvejų 
metų bėgyje pasiekė gražių laimėji
mų. Laimėjo DAFB “A” klasės 
(1950-51 m.) ir DAFB lygos <1951- 
52 m.) meisterio titulus. Ateinančiam 
sezone žais DAFB aukščiausios lygos 
(Big 12 Division) eilėse. Turint gal
voje nuolatos kylantį Amerikoje fut
bolo lygį ir būsimas sunkias LSK 
vienuolikes kovas “Oberlygoje", t<>n- 
ka atkreipti mūsų futbolininkų ir 
vadovybės dėmesį į du bene svar
biausius dalykus, kurių LSK vyrai 
per šiuos du sezonus dar nesp'jo iš
ugdyti, tai vieneto vieningumo ir 
sportiško drausmingumo reikalus.

Vieningame futbolo vienete visi 
žaidikai trenerio išleisti j aikštę turi 
žaisti siekdami vieno tikslo — laimė- 
jmo. Rungtynių metu negali būti 
kalbos apie žaidikų asmeninius san
tykius. Nors, pvz., Jonas nepatinka 
Petrui, tačiau nereiškia, kad Petras 
turi žaisti taip, kad Jonas turėtų 
vilkti dvigubą našta -už save ir už 
Petrą, šitokia Petro filosofija atneša 
vienetui pralaimėjimą. Jonas yra ko
ltojamas (tikrai koliojamas!). o Pet
ras patenkintas išeina iš aikštes “pa
mokęs” Joną. Iš tikrųjų ne žaidikai 
čia nukentėjo, o klubo vardas, lietu
vių vardas. Kai kurių žaidikų perdi- 
delis pasitikėjimas ir jų mėgstamų 
vietų vienete monopolizavimas, vi
sai neatsižvelgiant į trenerio nuro
dymus. neša vienetui tik nesėkmę.

NAUJIENOS iŠ SI FFOLK 
DOMNS

Šitie aukštai įvertinti arkliai 
dalyvavo 1 m. ilgumo Consti- 
tutional lenktynėse. Jie taip pat 
dalyvaus John Alden lenktynė
se. Nors Ilandsome Teddv ir 
Orco yra skaitomi vieni geriau
sių arklių šitoj grupėj, lx?t ir ki
ti yra aukštai vertinami: kaip 
Fairforall, importuotas iš Airi
jos. kuris neperseniausiai turė
jo savo pirmą pasirodymą A- 
merikoj.

Dabartiniu laiku yra 13 kan
didatų. kurie atstovauja 10 sa
vininkų, tinkančių bėgimui 3 1 
m. lenktynėse*. Kaip rezultatai 
rodo, geriausi iš šitų arklių v- 
ra savininko Ralph I^owe ark
lys Pietus ir J. J. Starling— 
Fair Gaim. Tai yra tie patys 
du arkliai, kurie prieš pusant
ros savailės nusinešė laimėji
mus Governor lenktynėse, S. 
Downs arenoj.

Be Pietus ir Fair Game, 
lenktynėse pasirodys arkliai: 
Arthur P. Cotter’io. Petey Cot- 
ter; Henry Flory’o, Handiwork, 
Caval’o ir Chmura, Little Step. 
Mrs. G. Robertson, Spats ir 
daug kitų.

Pietus, keturių me!ų arklys, 
turėjęs du tikrai triumfuojan
čius laimėjimus S.'Douns are
noj. turi daug vilčių laimėti, lx*t 
taip pat yra daug ir tokių, ku
rie galvoja, kad Fair Game ga
li susilyginti ar net pralenkti 
Pietus.

Be šitų dviejų arklių lenkty
nėse gali didelį vaidmenį vaidin
ti ir kiti arkliai kaip Step, Spats 
ir kt.

Daug kas priėjo išvados, kad 
nors ir daug arklių dalyvaus 
lenktynėse, 1x4 Pietus ir Fair 
Game gali būti vieninteliai kon
kurentai dčl laimėjimo.

Kiekvienas žaidimo eigoje padaro 
klaidų, tačiau dėl vieningumo su
pratimo stokos IJšK vienete beveik 
kiekvienų rungtynių metu atsiranda 
vi»-nas kitas, kuris nepasigaili savo 
kolegai super-karčių žodžių <net sve
tima kalba!>. Tai neprisideda prie 
vieneto vieningumo. Vaistas šiems 
negalavimams pašalinti būtų labai 
paprastas — pakeisti neklaužadas 
kitais žudikais — tačiau jaunam 
Lietuvių Sporto Klubui tai nėra 
lengva. Nesinorėtų tikėti, kad ne
drausmingieji naudojasi tokia padė
timi — būdami tikri savo "nepakei
čiamumu”!

I.SK žaidikų tarpe dažnai girdimas 
nepasitenkinimas treneriu, būk jis 
mažai kreipiąs domesio į žaidikų rei
kalavimus. Jeigu treneris kreiptų dė
mesį j visus žaidikų reikalavimus, tai 
ne treneris treniruotų vienuolike, o 
vienuolike trenerį. Prie to kai kurie 
žaidikai nori privesti. Noras diktuoti 
treneriui ar nesiskaitymas su jo nu
rodymais rodo ne ką kitą, kaip spor
tinį nedrausmingumą ir nesuprati
mą pagrindinių pasisekimo sąlygų. 
Treneris yra atsakingas už žaidikų 
sąstato išleidimą į aišktę, vietų pa
skirstymą ir jų technišką paruošimą. 
Jo nurodymus garbingas sportinin
kas be sąlygų vykdo. Geriau draus
mingai įvykdyti net blogą trenerio 
įsakymą, nei savo geriausia asmeniš
ką sumanymą. Žaidi kas. kad ir su 
didele sportine patirtimi, yra dau
giau individualus ir žaisdamas nepa
stebi bendrų komandinių ir techni
nių trūkumų. Tam ir reikalingas 
treneris. Kol jis vienetui vadovauja, 
tol žaidikai turi besąlyginiai jam pa
klusti. Ginčams dčl trenerio padary
tų sprendimų žaidimo metu negali 
būti vietos. Nepasitenkinimus galima 
išsiaiškinti susirinkimuose, ten jiems 
vieta, bet ne aikštėje.

Visi suminėti mūsų s;w>rtininkų 
tarpe pasireiškę trūkumai veda prie 
to. kad vienetas dažnai žaidžia pa
krikusiai. neturi tikros kovos dva
sios, priešui laimėjus įvarti greit pa
simeta. nedrąsiai šaudo iš tolimesnių 
distancijų j vartus, žaidikai neturi 
kondicinio parengimo, nepadaro rei
kalingų treniruočių. |>crmažai ap
svarsto kiekvieno atvejo žaidimo tak
tiką ir t.t.

Futbolininkams atsimint ina, kad 
partizanines kovos laikotarpis su šiuo 
sezonu pasibaigė. Ateityje to būti ne
gali. Treneris treniruoja vienuolike, 
o no priešingai. Yra pakankamai lai
ko netobulumus pašalinti ir apsisau
goti nuo grįžimo iš Aukštosios Lygos 
i Lygą.

Tebūna šios kelios, kad ir karto
kos. pastabos visų suinteresuotų pri
imtos kaip nuoširdus ir atviras įspė
jimas ateičiai.

Iš teniso pasaulio
Švedija, nugalėdama Čilę, kvalifi- 

kavosi 3-am rundui dėl Davis tau
rėj. Romoje, Italijos rinktinė nuga
lėjo Egipto tenisininkus ir tuo pačiu 
taip pat kvalifikavosi tolimesniems 
žaidimams. Danijos tenisininkai nu
galėjo Monaco atstovus, Argentinie- 
čiai išjungė šveicarus iš tolimesnių 
varžybų, nugalėdami juos 5:0. Anglai 
ir vokiečiai turėjo daugiausiai sun
kumų antrame runde. Anglai nuga
lėjo jugoslavus 3:2, gi vokiečiai tuo 
pačiu rezultatu nugalėjo Brazilijos 
atstovus. Trečiame runde susitiks: 
vokiečiai su danais, Anglija su Itali
ja. Švedija su Belgija.. Kalifornijos 
teniso turnyre Larsen nugalėjo fa
voritą H. Flam ir tapo to turnyro 
nugalėtoju. Anita Kanter laimėjo 
moterų grupėje pirmą vietą, finale 
nugalėdama V. Kovacs per 3 setus. 
Pietinės Kalifornijos teniso turnyre 
moterų grupėje jvyko netikėtumas. 
Louise Brough laimėjo turnyrą nu
galėdama jaunąją Maureen Conno- 
ly, kuri šiuo metu yra Amerikos 
meistere.

Iš futbolo pasaulio
Manchester United ir toliau laimi 

kiekvieną susitikimą prieš vietines 
komandas. Montrealyje jie nugalėjo 
vietinę rinktinę 10:0. New Yorke 
žaidė prieš vietinę rinktinę, kurią 
sudarė žaidėjai iš keturių vietinių 
klubų: anglai rungtynes lengvai lai
mėjo 5:1. Stuttgart Kickers taip pat 
tęsia savo žaidynes. Phiiaddphijoje 
jie nugalėjo vietinių komandų rink
tinę 10:2. Chicagoje nugalėjo vietinę 
rinktinę rezultatu 10:3. Nuvykę į Al
bane, stuttgeratiečiai nugalėjo vieti
nius 9:4. Grįžę j Nevv Yorką jie nu
galėjo vietine rinktinę 2:1.

— Su įtempimu lauktos futbolo 
rungtynės tarp Anglijos meisterio 
Manchester United ir Stuttgart Ki- 
skers. baigėsi anglų laimėjimu 5:2. 
Rungtynių žiūrėjo per 5000 žmonių.

New Yorke ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:

Kasdien 2—4 ir 6—9 pų>, 
fiežtartieniais 10—12 ryto ir susitarus.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIU, AUSĘt, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 39 East 6®th Street, New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-867“ 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore l^rne, Ba>* Shore, L. L, Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Ix>ng Island 

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

—

Bostone ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADUAY 
South Booton, Mass.

JOSEPH B AK ASE VlCUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAV
South Beaton, Masa.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskif 
Oraboriai ir Ralsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-9815

SOuth Boaton 8-2609

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

+

! į

I
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Lithuanian 
FurnitureCo.

MOVERS—
SO 8-4618

INSUREP and BONDED
Lotai and Long Distance Mover:

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

i i

— Anglijos Rugby lygos pirmeny
bes laimėjo Wigan. paskutinėse se
zono rungtynėse nugalėję Bradford 
Northern 13:6.

Vir D.vrgall laimėjo maratono bė
gimą. pravestą Yonkers miestelyje, 
nubėgdamas distanciją per 2 vai. 38 
min. 28.4 sek. Tuo laimėjimu Dvrgall 
kvalifikavusi olimpiniams žaidimam!. 
Jis ir dar 2 kiti bėgikai, atstovaus 
JAV šioje sporto šakoje.

Johnny Longdon gegužės 15 d. 
4000-tąjj kartą laimėjo arkliu lenk
tynes. Tai pirmas amerikietis laimė
jęs tiek kartų lenktynes. Pasaulyje 
be Longden tik anglas Gordon Ri
chardą yra pasiekęs per 4000 laimėji
mų. P. V.
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Slcphen B rėdės J r
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

čia parduodanti ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. T.

9

Tel. EVergreen 4-9X52
4-2442

ALL1ANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings

Uommunion Breakfasts 
Bau ųuets

M E E T 1 N G HALL

itllltMUHiUIIHIftltlI 999.091949 1914 9999»9»»9»»»»4
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Telefonas: EVergreen 4-8934
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PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

2

J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADH’AY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M
—-ra., .m- m.ss. Lfl

RAMUNIŲ ŽIEDAI

gerai
Patarnavimas diena ir naktj.

Nauja moderniška koplyčia šer 
menhns dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TK 6-94J4

Ofiso tel. LExington 2635

• F
Gauta iš Europos vokiečių ga
mybos nauji* radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis j St.
GRASI JAI SKĄ. 5 Thotnts
Park, So. Boston. Mass.

Namų tel. LOngwoed 1721

lie-

3225 FuKonSt. BrooUyn, N. Y. Į
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1VASTINAS
REALTY and INSURANCE

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

916 W. Lombard Street, Baltimorė 23, Maryland

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7—9 p.p. i išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

JOIIN DERUHA, M. D

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

128 E. 8601 ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir moterims.

PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai! tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori Įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuviu aplinkoje.

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbminke.”

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskit*
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balins
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pnbfc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
IJetuviška Užeiga, kur risi myl užeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - LtkaadMal - Tcloririja > Muzika - Sporto*

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

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - M VVAREHAM PL, 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmak-a 5-77Z2

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Namų tel. EV. 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, i
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

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

Tel. EV 4-9672 PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuoįame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULTS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

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

veikia j skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skals* 
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.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ”. Iš savaitraš- 
čiy jis yra DAUGIAUSIA Amerikoje skaitomas. Bes DAU
GIAUSIA duoda žinių iš Amerikos ir pasaulio lietuvių gyvenimo.

iI

CAROLINE
CASPER’S
G K O Z I O SALONE 

JUMS SUDĖS PLAI - 
KI S LYGIAI, GLAU

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėsivmą skulptūriškos 
išvaizdos, klasiškai mo

terišką, tartum

T a n a g r o s 
Figūra!t* *

arba

Poodle Cisl
Stvle

Caroline Casper’s grožio salonui vadovauja Anna Janus, 
yra gerų plaukų dėjimo s(>e< ialistų. is kurių penki kalba 
lietuviškai. Jie labai greitai ir gerai padaro įvairias ilgalai
kes plaukų šukuosenas, pataiso plaukų spalvas ir kitokius 
pagražinimus prideda žemiausiomis kainomis.

Interesantų patogumui salone rasite įvairiu plaukti stilių 
albumų, iš kurių nesunkiai galėsite sau pasirinkti ir prisi
derinti reikalingą modelį.

Visais reikalais krripkitės j
ANNA JANUS CAROLINE <'ASPER’S BEAl'TY SALON 

738 E. Broadnav, So. Boston, Mass.
Tol. SO. 8-1645

A j w'"’ Vfteat
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Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNERand IIEATING SFJiVICE

520 M.UN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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NAUJIENOS-i.

Mirė Vladas Ivanauskas
šeštadieni, gegužės 31 d.. 

Elmhurst. Pa.. Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselių vedamoj ligoni
nėj mirė operos solistas, buvęs 
Kauno valstybinio teatro di
rektorius Vladas Ivanauskas. 
Velionis daugiau kaip metus 
sirgo ir gydėsi įvairiose ligoni
nėse. Buvo du kartu operuotas, 
bet vėžys skrandyje buvo per- 
nlačiai išsisėjęs. todėl visos gy
dytojų pastangos nieko negalė
jo padėti.

Laidojamas trečiadienį, bir
želio 4 d.. 9.30 vai. iš Angelų 
Karalienės parap. bažnyčios. 
Laidotuvėmis rūpinasi laidotu
vių direktorius Šulinskas. Jo 
koplyčioje velionies draugai ir 
artimieji teatro bendradarbiai 
antradienį buvo susirinkę velio
nį paskutini kartą pagerbti ir 
už jo vėlę sukalbėjo rožančių.

Angelą Karalienės
par. šv. Vardo draugijos nariai 
birželio 8 d. eina bendros šv. 
Komunijos per 8 vai. Mišias. Po 
to par. salėje susirinkimas Vi
si kviečiami dalyvauti.

Liet. Kat. Federacijos
Nevv Yorko apskrities susi

rinkime V. Vaitekūnas skaitė 
paskaitą apie JAV lietuvių ka
talikų uždavinius Amerikos 
lietuvių bendruomenę organi
zuojant. Kun. V. Dabušis ragi
no uoliai prisidėti prie tos 
bendruomenės organizavimo. 
Be to. jis pranešė apie vyksian
čius birželio trėmimų minėji
mus. Kun. Račkauskas iškėlė 
mintį, kad lietuviai katalikai tu
rėtų imti pavyzdžiu angliškai 
kalbančiuosius katalikus, kai 
jie kovoja prieš katalikų prie
šus. juos puolančius raštu ar 
žodžiu.

Susirinkimas pareiškė pasi
piktinimą "Naujienų'’ skleidžia
ma neapykanta lietuvių tarpe 
ryšium su šmeižtu, kurį paleido 
dėl lietuvių katalikų sumanymo 
Amerikoje pastatyti lietuvių 
Padėkos Šventovę—bažnyčią.

Susirinkime dar šešios drau
gijos susimokėjo savo nario 
mokest i už 1952 metus. Susirin
kimui pirmininkavo S. K. 
Lukas, sekretoriavo V. Stasiu
kynas.

Misijų Kongregacija, 
Maryknoll. Nevv York. birželio 
15 d. rengia iškilmingas 35- 
ąsias misionierių išleistuves. Iš
leidžiama 37 misionieriai j įvai
rias šalis, jų tarpe į Afriką Ja
poniją. Boliviją. Havajus. For- 
mozą. Guatemalą ir Peru.

PADĖKA

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką ponams Liudvikai ir Nor
bertui Kulikauskams už sudary
mą darbo ir buto garantijos ir 
už didelę medžiaginę bei mora
linę paramą ir globą Ameriko
je. Taip pat Msgr. J. Balkūnui 
už pastangas surasti darbą.

Neužmirštamai dėkingi
T. ir B. V. Giržadai

<«• <«<• .</» MBir»aPB—i

Lietinių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S, Direktorių!*

šeštadieniais 2 vai. popiet — WWRL 1600 kc—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro ban?orrj5 transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika 'vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai ir t t Vestuvės puotos, liūdni pranešimai)

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

J. P. GINKI S AI). JEZAVITAS J. VALAKAS
f >i rektorius Muzikos IHr. Pranešimų Dir.

UŽBAIGĖ MOKSLO METUS
Apreiškimo parapijos mokyk

la pereitą sekmadienį parapijos 
salėje suruošė mokslo metų 
baigimo iškilmes. Iškilmes pra
dėjo parapijos klebonas ir mo
kyklos globėjas kun. N. Pakal
nis. Pasidžiaugė seselių nuošir
džiu darbu ir pasiaukojimu vai
kučius mokant ir auklėjant.

Vakaro programa pradėta 
himnais ir trimis lietuviškomis 
dainomis. Programoje kiekvie
nas skyrius turėjo atskirą pasi 
rodymo gabaliuką-. Bene įdo
miausias buvo mažųjų gradu- 
antų. baigusių vaikų darželį, 
pasirodymas. Jų nuoširdi, gry
nai vaikiška vaidyba kėlė susi
rinkusiems malonaus džiaugs
mo. Klebonas visiems įteikė 
baigimo diplomus—teisę perei
ti į pirmą mokyklos skyrių.

Visi skyriai savo dalykėlius 
išpildė gražiai, šiemet progra
moje buvo galima jausti dides
nis dėmesys lietuviškiems daly
kams. Lituanistinių dalykų mo
kytoja D. Kunskaitė čia įnešė 
savo dalį ir paruošė vaikučius 
lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių. Seselės taip pat visoje pro
gramoje vedė raudonu siūlu lie
tuviškąją mintį. Pav. trečias 
skyrius parodė vaizdelį "The 
house I live in”. kuriame gra
žiai simbolizavo Lietuvos išlais
vinimą ir Amerikos rodomą 
globą Lietuvai.

Būtų buvę dar gražiau, jei 
lietuviukai išpildydami progra
mos numerius šalia angliškų 
dalykų, būtų padainavę ir lietu-

Visu choru žiniai
Penktadienį, birželio 6 d.. 8 

vai. vak.. Angelų Karalienės 
parap. salėje. Brooklyne. So 
4th ir Roebling St. kampas, 
kviečiama visų Brooklyno ir 
Great Neeko lietuviškų chorų 
bendra repeticija pasiruošti į- 
vykstančiai dainų šventei bir
želio 22 d. Klaščiaus Parke. Ma- 
spethe.

Visi choristai ir chorvedžiai 
prašomi dalyvauti.

“Italija šiandien”
Tokiu pavadinimu Grand 

Centrai Palace Manhattane ge
gužės 28 d atidaryta paroda, 
vaizdojanti visą Italijos gamy
bą. pradedant sūriais, baigiant 
automobiliais. Paroda užtruks 
iki birželio 12 d. Atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki vėlu
mos.

Lietuviu Auditorijos
Bendrovės seime pirm. P. Mi

kalauskas padarė veiklos pra
nešimą. Visi seimo dalyviai pa
reiškė pasitenkinimą, jog paga
liau įsigyta nuosavi namai, ku
rie po poros mėnesių bus atida
ryti. Šių metų direktoriais iš
rinkti: pirm. P. Mikalauskas, 
vicepirm. F. Yočis. A. Matulis 
ir Ks. Strumskis, prot. rašt. S. 
Šiaučiulis. ižd. V. Kuras, fin. 
rašt. P. J. šlapikas, maršalka 
J. J Bamth. trustistais C. Mit- 
chel ir M. Budenas.

Visa eilė naujų narių nusipir
ko šėrų. Be to. buvo priminta, 
kad ši salė būtų pavadinta Da- 
rius-Girėnas Memorial Hali, 
kur būtų bronzinė iškaba su 
pilna lakūnų žygio istorija. 

viškų. Gražu, kai neseniai atvy
kę sugeba gražiai angliškai kai 
bėti ir dainuoti, bet jie yra lie
tuviai ir turi nepamiršti, kad 
jie yra lietuviai ir parodyti sa
vo lietuviškus sugebėjimus, ku
rių jie nemažiau turi.

Garbė seselėms, mokytojoms 
ir mokyklos globėjui kun. N. 
Pakalniui už dideles pastangas 
vesti mokyklą lietuviškuoju ke
liu.

Rasti daiktai
"Dainos ir Literatūros Vaka

ro" metu, balandžio 27 d. dra
bužinėje buvo palikta pilka 
skrybėlė ir tokios pačios spal
vos kepurė bei moteriškas skė
tis. Dabar šie daiktai yra Dar
bininko administracijoje, 680 
Bushvvick Avė.. Brooklyn 21,
N. Y.

Vytautas Vebeliūnas, buvęs 
pasaulio Moksleivių Ateitininkų 
Centro valdybos narys, jau nuo 
rudens tarnauja kariuomenėje 
ir praeitą mėnesį turėjo išvykti 
į frontą Korėjoje, bet buvo per
keltas į kitą dalinį ir dabar dir
ba kariškoje įstaigoje.

“Fresh Air Week” 
vardu Nėw Yorko miesto me
ras pavadino antrosios birželio 
mėn. savaitę, kurios metu nori
ma sukelti 360.000 dol. nepasi
turinčių tėvų vaikų atostogoms. 
Ši savaitė taipgi atžymės ir He- 
rald Tribūne “Fresh Air Fund” 
75rių metų gyvavimo sukak
tį.

Pranciška Valentine, 
apie 60 metų amžižfus. gyv. 
\Villiamsburge. gegužės 28 d., 
besikeičiant šviesoms. Halsey 
St. ir Broadvvay gatvių kampe, 
tapo autobuso pervažiuota. 
Nuvežus į ligoninę, teko nuplau
ti koją. Valentine yra Angelų 
Karalienės parapijos narė.

“Pašvaistė”,
gaidų leidykla, persikėlė į nau
jas patalpas: 560 Grant Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Lietuviu Atstovybė 
Pabaltijo Moterų Taryboje, ku
rios centrinė būstinė yra New 
Yorke. informuoja, kad šįme- 
tis General Federation of Wo- 
men’s Clubs suvažiavimas ypa
tingai atkreipė dėmesio į pabal- 
tiečių atstoves ir jų suteikta^ 
žinias, apie padėtį tėvynėse. 
Lietuves atstovavo Ligi ja Dir- 
kienė. Jau buvo duota progų 
kelis kartus kalbėti į 3,000 viso 
pasaulio moterų.

Mokytojų Sąjungos
Centro Valdyba, apjungianti 
rytines Amerikos valstybes, 
pradėjo rinkti žinias iš leidyk
lų. norėdama patirti, kiek ir 
kokių vadovėlių esama neišpar- 
duotų ir sukrautų sandėliuose. 
I tuo reikalu paskelbtąją anke
tą pirmoji suteikė žinias Spau
dos Bendrovė “Žiburiai”, 941 
Dundas St., iš Toronto.

Teklė Visminienė, 
prašo paskelbti, kad ji viešai 
atsiprašo Viktoriją Dėdinienę ir 
kitus, įžeistus žodžiais ir veiks
mais.

MONTROSE MOTOR SALES 
CORP.

Show Room:
450 Broaduay, Brooklyn, N. Y.

PONTIAC automobiliai 24- 
iems mėnesiams išsimokėjimui.

DAVID F. SODEN
Tel.

EV 4 600 EV 4 6470
EV 8-4580

Te], EVergreen 8-1805

VINCAS VAKTCNAS 
Groccry and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

Procesija Marijos garbei
gegužės 2 5d. buvo sutrukdy

ta smarkaus lietaus ir buvo at
likta bažnyčios viduje. Viskas 
praėjo labai gražiai.

Serga kun. Pr. Virniauskis
Parapijos klebonas kun. P. 

Virmauskis buvo susirgęs gri
pu ir paguldytas į Carney ligo
ninę. Gerb. klebono sveikata 
gerėja.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjų suvažiavimas įvyko ge
gužės 25 d. So. Bostone. Aptar
ti aktualūs reikalai.

Briželio 7 d. šeši. mokyklos pa
rengimo programoj numatoma 
baletas, tautiški šokiai ir žaidi
mai, scenos vaizdelis, savos kū
rybos ir žymiųjų poetų eilėraš
čiai bei mokinių rašiniai, cho
ras, kanklės, skudučiai, forte
pijono .solo ir kit. Po programos 
bus šokiai ir veiks bufetas. Vi
si kviečiami ir laukiami. Pra
džia 4 vai. p.p.

Sugriuvo nauja statyba
Neseniai Bostone įvykęs nau

jos statybos griuvimas primena 
savo laiku buvusį naujo garažo 
statybos griuvimą Kaune. Čia 
prie Sullivan Sq. sugriuvo nauj. 
statomas didžiulis kelio pakėli
mas ir padaryta nuostolių apie 
S50.000. Sudarytoji komisija 
tiria griuvimo priežastis.

“Keleivis” apie LRS
“Keleivio” gegužės 21 d. nu

mery išspausdintas ilgesnis 
straipsnis, smerkiąs Liet. Re- 
zist. Santarvę ir neigiamai pa
sisakąs dėl prof. M. Biržiškos 
dalyvavimo joje.

I.K Darbininkų Klubo 
narių susirinkimas bus birželių 
14 d. 7 vai. vakare "Darbinin
ko” redakcijos patalpose, 680 
Bushvvick Avė.
Angelų Karalienės parapijos
Gyvojo Rožančiaus draugijos 

paskutinis prieš vasaros atos
togas susirinkimas įvyko sek
madienį, birž. 1 d. Susirinkime 
buvo aptarti vasaros darjjų pla
nai. Šv. Pranciškaus seserų nau
jos koplyčios statybai Pittsbur
ghe. Pa., paskirta S10 auka, o 
už “Amerikos” namą anksčiau 
pirktą šėrą gauti S32 paskirti 
parapijos reikalams. Už draugi
jos narę Magdeleną Mikalaus
kienę, sunkiai sergančą, narės 
pasižadėjo pasimelsti ir ją ap 
lankyti.

Nutarta išsiaiškinti su TT 
Pranciškonais dėl šėrų. kuriuos 
draugija buvo pirkusi “Ameri
kos” laikračiui paremti.

Kitas susirinkimas įvyks spa
lio mėn. pirmą sekmadienį.

Lietuvių Diena Lindene

Nežiūrint nepalankaus oro. 
gražiai praėjo Lietuvių diena, į- 
vykusi gegužės, 30 d., Linden 
Parke, N. J. šia proga norime 
pareikšti viešą padėką varg. P. 
Dulkei ir jo chorui už gražiai 
pravestą programą. J. Stukui ir 
jo tėveliams už didį prielanku
mą ir pagalbą. Gardžius valgius 
ir gėrimus paruošė ir maloniai 
aptarnavo visus svečius E. Lit- 
vinienė, O. Milukienė, M. Vaš
kienė, O. Kašelionienė, A. De
gutienė, M. Stukienė, E. Savic
kienė. M. Klimas, J. Liudvinai- 
tis ir M. Stukas. Visiems darbi
ninkams, geradariams ir šiaip, 
sau prisidėjusioms prie Lietuvių 
Dienos nuoširdžiai dėkoja 
“Darbininko” leidėjai.

Tėvai Pranciškonai

BUTTERFLY FARM —
Sumodernintas ūkis netoli Pine 

Groves ir nuosavu kalnų šaltinio. 
Puikūs kalnų ir slėnių reginiai. įren
gimai plaukiojimui, sportui ir poil
siui. Televizija. Skanus maistas, ga- 
gaminamas iš nuosavo ūkio produktų. 
Erdvūs kambariai, patogios lovos, 
šeimyniška nuotaika, krikščioniška 
aplinkuma Kaina nuo 35 dol. In
formacijų kreptis: M. RICHTFR. 
Kast Durham, N. Y. Tel. FreehoM 
7759.

Brooktiaven National Laboratory l'pton. N. Y., rjengtas miliardu voltų pajėgumo kosmotronas. ku
ris bus panaudotas atominiams tyrinėjimams. Šios srities tyrinėtojų pareiškimu, šio kosmotrono įren
gimas pradeda nauja laikotarpi, nes tyrinėjimai su juo laikomi net svarbesniais už tyrinėjimus, atliktus 
1942 m., kada paaiškėjo galimybė pagaminti atominę bombų. Apatiniame paveiksle matome ekrane žaibų, 
kuris sukeltas miliardo trijų šimtų milijonų voltų įtampos.

Mokytojų susirinkimas
įvyko gegužės 25 d. Atvykęs 

svečias iš Putnam dr. A. šerkš
nas įdomiai aiškino JAV mo
kyklinę sistemą ir lygino ją su 
Lietuvoje buvusiąja. Susirinki
me dalyvavo daug iš Lietuvos 
atvykusiųjų mokytojų ir beveik 
visos parapijos mokyklos sese
lės mokytojas. Visi susidomėji
mu išklausė dr. A. šerkšno pas
kaitos ir dėkingi už ją.

Vyčių pikniką Marianapolyje 
gegužės 25 d. labai trukdė 
smarkus lietus.

Rinkliava arkiv. kunigų se
minarijos naudai įvyksta atei
nantį sekmadienį. Bostono vys
kupijos kunigų seminarijoje 
šiuo metu vra apie 500 klieri
kų.

Stasio Santvaro jubiliejaus 
minėjimas

Jvyko gegužės 24 d. Liet. 
Ramovės patalpose. Prie gra
žiai parengtų stalų susirinkę 
keliasdešimt artimesnių rašyto
jo St. Santvaro bičiulių atšven
tė jo amžiaus penkiasdešimt 
metų sukaktį. Ta proga pasida
linta atsiminimais, aptarta ra
šytojo kūryba. įteikta dovanų 
ir pasakyta daug sveikinimo žo
džių. Pirmieji kalbas pasakė 
rašytojai J. Aistis ir M. Vait
kus. abu specialiai iš toliau at
vykę į Iškilmes. B. Brazdžionis 
perskaitė gautus rašytojų svei
kinimus raštu iš Nevv Yorko. 
Čikagos, Rochesterio ir kitų 
vietų, o paskui davė St. Santva
ro kūrybos įvertinimą, kurio 
visi išklausė ypatingu susikau
pimu. Akt. H. Kačinskas nuo
taikingai paskaitė keletą St. 
Santvaro eilėraščių. Ant. Gus
taitis, kaip paprastai, pasakė 
linksmybių pilną kalbą. Dr. P. 
Galinis įteikė dovanų tris kny
gas. V. Barmienė atsiminė ben
dras studijų dienas Klaipėdos 
muzikos mokykloje. Dar svei
kino dr. J. Leimonas. kun. E. 
Petrelevičius, Pr. Lembertas ir
J. Kasmauskas.

Minėjimui gražiai vadovavo 
Rašytojų Klubo pirmininkas F. 
Kirša.

Visų susirinkusiųjų vardu 
jubiliatui įteikta dovana — re
nesanso laikų dailininkų pa
veikslų reprodukcijų knyga.

Pabaigoje pats .jubiliatas 
gražiais žodžiais dėkojo visiems 
bičiuliams ir papasakojo atsi
minimų iš savo įdomaus gyve
nimo. Vyravo bendra nuotaika, 
kuriai pritarė ir .jubiliatas, kad 
antras penkdešimtis būtų ypač 
vaisingas St. Santvaro kūriniais 
ir kad atsirastų tinkamesnės 
galimybės kūrybiniam darbui.

“Darbininko” redakcijos ir 
rašyt. P. Jurkaus linkėjimai 
buvo perduoti J. Kapočiaus.

Įsteigta Vilniečių Draugija
Gegužės 25 d. įvyko Bostone 

gyvenančių vilniečių lietuvių 
susirinkimas, kuriame nutarta 
įsteigti vilniečių draugiją ir su
daryta valdyba tokios sudėties: 
V. Kulbokienė, dr. M. Gimbu
tienė, dr. P. Galinis, P. Višči
nis, A. Juknevičius.

BALF metinis narių 
susirinkimas

įvyko gegužės 22 d. iš apyskai
tos paaiškėjo, kad praėjusiais 
metais Bostono skyrius surinko 
ir pasiuntė į Centrą 81989 se
neliams ir ligoniams šelpti. Be 
te, surasta daugiau kaip 70 
nuolatinių globėjų, kurie pa
siėmė po vieną ligonį nuolat 
šelpti. Apie trys šimtai ligonių 
dar laukia tokių globėjų, ku
riuos reikia surasti tarp visų A- 
merikos lietuvių. Moterų sek
cija Kalėdų-proga taip pat yra 
pasiuntusi keliasdešimt ligonių 
dovanų betarpiškai.

Šiems metams i valdybą iš
rinkti: K. Nemaksienė —pirm.. 
St. Lūšys, V. Jankauskas ir 
V. Montvila — vicepirm., A.

CAMBRIDGE, MASS.
Retas svečias

Gegužės 18 d. Cambridge 
ALT skyrius. Roberts mokyk
los auditorijoje, sukvietė lietu
vių susirinkimą, kuriame daly
vavo ir kalbėjo vienas iš atbė
gusių iš Lietuvos žvejų. Prog
ramoje dalyvavo O. IVaškienės 
jaunamečių tautinių šokių gru
pė, o Daukantienė ir Bendikie- 
nė pasirodė su daina ir muzi
ka.

Vyčiu Išvažiavimas
Cambridge Vyčiai, nors ir 

lietus lijo, liet visgi dideliu bū
riu važiavo į Marianapolį, į Vy
čių pirmą šių metų gegužinę.

Gegužinė parapijos naudai
Birželio 22 d. ALRK Federa

cijos skyrius rengia šaunią ge
gužinę Romuvos parke, Brock- 
tone. Visas gegužinės pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Atsiminkite dieną, birželio 22, 
gegužinė Romuvos parke. 
Brocktone.

Kodavimo vakaras
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Klubas ruošia kortų vakarą 
(Whist Party) savo klubo sa
lėje, 163 Harvard St., Camb
ridge, Mass., šeštadienio vaka
re, birželio 7 d. 7.30 vai. vak. 
Visas pelnas skiriamas senelių 
prieglaudai. Brockton. Mass., 
kuriai vadovauja Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserys.

Bričkas—kasin., P. Mučinskas
— finansų sekr., Kun. E. Petre
levičius. Pr. Lembertas, V. 
Kulbokienė, J. Arlauskas, A. 
Andrulionis, M. Michelsoniene, 
P. Svilienė — direktoriai.

Be to. sudaryta komisija rū
pintis. kad kongresas pakeistų 
imigracijos įstatymo projektą, 
duodamas galimybės Vokietijoj 
likusiems tremtiniams atvykti į 
J. Amerikos Valstybes. J komi
siją įėjo: J. Tuinila. J. Kas
mauskas, M. Michelsoniene, J. 
Jankauskas: revizijos komisija
— A. Keturakis, K. Šidlauskas, 
Br. Bajerčius.

St. Lūšys ir dr. <J. Girnius
praeitos savaitės pabaigoje 

buvo nuvykę į Nevv Yorką vi
suomeniniais reikalais.

• Bostono sendraugiai ateiti
ninkai per J. Petronį paaukojo 
Nek. Pr. Seserų naujosios kop
lyčios statybai 830.00.

Mirė
Pranas šipinskas mirė gegu

žės 22 d. 60 m. Gyveno 14 Fair- 
field St.. Dorchester.

Komisija yra surinkusi daug 
aukų iš vietinių prekybininkų. 
Atsilankusiems bus daug do
vanų.

Sveiksta
A. Plekavičius, po sunkios o- 

peraci jos sveiksta namuose.
Mirė

Šiomis dienomis iš gyvųjų 
tarpo atsiskyrė Aleksandras 
Tocionis, Petras Tamėnas ir 
Antanina Ribinskienė. Visi pa
laidoti šv. Mykolo kapinėse.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras. 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norvvood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Prl- 
džius, 32 Wilder St.. Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-O729VV

"dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Br ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškėnas, B. 
•Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu. 50 Cot
tage St., Norvvood, Mass. Tel. Nor- 
w<x>d 7-1449. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys varde.


