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Birželio 15 d. artėjant ir lietu
viams ruošiantis minėti genocido 
aukas, apie tai plačiai kalbama 
ir spaudoj nemaža rašoma, šis 
sovietinių gangsterių kruvinų 
darbų priminimas Sovietams, 
žinoma, labai nemalonus. Tad 
neabejotinai jie bus paraginę 
savo agentėlius imtis kokių tik 
išmano priemonių bent kiek šitą 
žmogžudišką jų darbą pridengti 
ar pateisinti.

Tokiose sąlygose nebeištvėrė 
ir “Vilnis”. Ir ji iš kailio neriasi, 
bandydama sovietinių banditų 
elgesį pateisinti ir, kad tai įtiki
miau išrodytų, ploja jiems del
nais.

Bet pažymėtina, ir ji — gal 
neapsižiūrėjusi — pripažįsta, jog 
Sovietai vežė prievarta iš Lietu
vos žmones. Savo laiku buvo 
komunistinių melagių pasakoja
ma, jog žmonės savo noru į Ru
siją važiuoja. Esą net tiek-daug 
norinčių važiuoti, kad nespėja
ma juos vežti. Bet “Vilnis”, ma
tyt, pamiršo, kaip buvo nusista
tyta tą sovietinių banditų darbą 
aiškinti, ir sugalvojo naują aiš
kinimą — vežę “perauklėti.”

Tai jau pažanga, kad prisipa
žįstamą, jog prievarta žmonės 
vežami. O ką reiškia sovietinis 
“perauklėjimas,” pasaulis ‘ jau 
žino:

Mes gi tam žvėriškam darbui 
plojantiems “Vilnies” rašeivoms 
tik linkime, kad jie pagaliau at
sidurtų tose sovietinėse “perau
klėjimo” įstaigose, į kurias buvo 
ištremta tūkstančiai nekaltų 
lietuvių. Tai būtų jiems deramas 
atlyginimas už jų sovietinio ban
ditizmo laiminimus.

• * •
IRO pranešė, kad tik per 7 

paskutiniuosius mėnesius iš a- 
napus geležinės uždangos į Va
karus pabėgo 10.000 žmonių. O 
per penketą pokario metų jau 
pabėgo jų šimtai tūkstančių, jei 
ne milijonai.

Ir į kokias sąlygas jiejrega?
Mėnesiais ir metais jie vargs

ta pabėgėlių Stovyklose. Dauge
lis jų negauna jokios globos ir 
dar yra pavojuje, kad gali būti 
atgal grąžinti. Ir vis tiek bėga.

Iš to galima suprasti, koks gy
venimas yra anapus geležinės 
uždangos, jeigu žmonėms išrodo 
geriau gyventi Vakaruose ir to
kiose sąlygose, negu likti ten, 
kur jų tėviškė, šeima ir namai. 
Negalima tik suprasti, kad Va
karuose šie žmonės neranda de
ramos globos bei paramos. Ly
giai negalima suprasti, kad pa
saulis, kuris mato, koks žmonių 
smaugimas vyksta anapus ge
ležinės uždangos, nedaro ryžtin
gų žygių padaryti pagaliau tai 
barbarijai galą.

Nejauku pagalvoti, jog tų žu
domų žmonių nusivylimas _ gali 
pasiekti tokio laipsnio, kad jie 
pagaliau tars: — Jeigu jie sau 
ramiai žiūri į mūsų žudymą, ta
sai prakeikimas teištinka ir juos!
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Prezidentas paprašė naujų sumų saugumo reikalams
Prez. Trumanas paprašė Kon

gresą naujai 1.222.500.000 dol. 
Atlanto pakto valstybėms gin
kluoti ir plačių įgaliojimų par
duoti arba dovanoti ginklus bet 
kuriai komunizmo grėsmėj at
sidūrusiai pasaulio valstybei. Sa-

JAV TURI ATOMINĘ 
ARTILERIJĄ

JAV pagaliau pavyko paga
minti atominius artilerijos ir iš 
tolo valdomus sviedinius. Tuo 
būdu atominė energija galima 
bus panaudoti kaip taktinis gin
klas prieš judančius taikinius — 
kariuomenės telkinius, tankus, 
tiekimo kolonas ir kit. Atominė 
bomba yra skirta naikinti neju
dantiems taikiniams, kaip gele
žinkelių mazgai, pramonės įmo
nės. Pagaminus artilerijos ato
minius sviedinius, įmanoma bus 
atominėmis bombomis apgink
luoti ir kovos lėktuvus.

Specialistai mano, jog atominė 
artilerija karybos dalykuose reiš
kia tikrą perversmą, kuris ga
lima lyginti su pirmosios atomi
nės bombos pagaminimu, šis 
ginklas leis ir su mažesniais že
myno kariuomenės daliniais bei 
su mažesniu lėktuvų skaičiumi 
pasiekti laimėjimo prieš gausią, 
bet šių ginklų neturinčią armiją.

Pažymėtina, jog JAV atsa
kingi kariniai pareigūnai yra 
nuomonės, kad Sovietai dėl savo 
pramonės nepajėgumo ir moks
linių tyrinėjimų ribotumo neį- 
steng taktinių atominių ginklų 
pagaminti.

vo rašte prezidentas pažymėjo, 
jog dar niekad nebuvo taip aiš
kus reikalas saugoti laisvę, kaip 
šiuo metu, nes Sovietų Sąjunga 
yra užsimojusi sunaikinti demo
kratiją ir pavergti pasaulį.

Tuo pačiu metu gynybos se
kretorius L. Johson senato kraš
to saugumo komisijoj pareiškė, 
jog prezidentui turi būti suteik
ta teisė reikale skelbti mobiliza
ciją. Jis pritarė karinės prievo-

lės įstatymo ^prailginimui, bet pa
sisakė prieš reostatą, jog mobi
lizaciją galinta’’būtų vykdyti tik 
kongresui- sutikus.

Iš prezidento pareikalautos 
sumos numatyta Atlanto pakto 
sričiai 1 milijardas dol., Graiki
jai ir Turkijai f — 120.000.000 
dol., Iranui, Filipinams ir Korė
jai 27.000.000 dol. ir Tolimie
siems Rytams, pav. Indokinijai 
ir kit., — 75.000.000.

VLIKo delegacija 
į Romą

Lietuvos laisvinimo veiksnių 
delegacija, susidedanti iš VLIK 
ir Vykd. Tarybos pirm. prel. M. 
Krupavičiaus, prof. J. Brazaičio 
ir V. Sidzikausko šiomis dieno
mis išvyko į Romą. Delegacija 
Romoje numato svarbių Lietu
vos reikalu pasikalbėjimų.

SMARKUS UGNIAKALNIO
Išsiveržimas

KOMUNISTAI “PERDIRBA” 
LENKIJOS ISTORIJĄ

KOMUNISTAI - ŠVEDIJOS IŠDAVIKAI
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoj)

Prieš kokias septynias savai
tes švedų liberalų partijos va
das prof. Bertil Ohlin švedų par
lamente užklausė ministerį pir
mininką Tage Erlander (socia
listą), ar imasi kokių nors prie
monių prieš komunistų infiltra
ciją po įvairius gyvybiškai svar
bius valstybinius organus. Gegu
žės 27 d. ministeris pirmininkas 
atsakė prof. Ohlin: “Partija, ku
rią aš atstovauju (t. y. socialde
mokratus) nė kiek neabejoja 
žiūrėti į mūsų krašto komunistų 
partiją kaipo į svetimos ir prie- 
šininkiškos pasaulėžiūros atsto
vą mūsų demokratinėje visuo
menės santvarkoje, todėl komu
nistai negali mūsų kitkuo skai
tyti, kaip tik savo priešais, žiū
rėdami į rytų valstybių dikta
tūras ir ten matydami sau pa
vyzdį bei to siekdami sava poli
tika, komunistai yra pasiryžę 
be jokių rezervų laikytis tarp
tautinės komunizmo vadovybės 
direktyvų. Ir jeigu toji vadovybė 
rastų, kad tatai atitinka jos in
teresam? kokios nohs revoliuci-

KATEDROS PAMALDŲ TVARKA
Šv. Patriko Katedroje, New Yorke, pamaldos birželio 11 d., 

Lietuvos žmonių žudymo dešimtmečiui paminėti, prasidės lygiai 
4 vai. popiet. Mišparus laikys kun. N. Pakalnis, asistuojant kun. 
A. Petrauskui ir kun. J. Šernui. Pamokslą (anglų kalba) pasakys 
kun. Tomas Chase (Story of Lithuania autorius(. Kun. J. Gu- 
rinskas atkalbės maldą už Tėvynę. Lietuviškos giesmės bus gie
damos visų kartu prieš ir per palaimininmą. Pamaldoms pakviestas 
ir Jo Eminencija Kardinolas Spellman. Visi apylinkės dvasiškiai 
taip' pat pakviesti. Visi lietuviai kviečiami atsilankyti ir pasimels
ti už kenčiančią tėvynę bei žudomus brolius.

JAU ATVYKO 153.0(H) DP. AFL PRIEŠ KOMUNISTUS

Komunistų agentai, iš Mask
vos diriguojami, visur veda ta
riamą taikos akciją ir deda visas 
įmanomas pastangas pasirodyti 
pasauliui, kad yra karo priešai, 
ir tik jie vieni. Jie žino, jog žmo
nės karo nenori, jo bijo, ir šia 
savo ‘taikos” meškere tikisi dau
giau žmonių į savo pusę patrauk
ti.

Bet kaip ir visais atvejais, taip 
ir šiuo jiems rūpi tik žmones ap
mulkinti. Jie norėtų, kad laisva
sis pasaulis taikos vardan nebe
galvotų apie savo saugumą. Tuo 
pasinaudoję, komunistai pasi
ruoštų, įgytų jėgos persvarą ~ir 
be rizikos jau galėtų vykdyti sa
vo suplanuotą agresiją.

Laimė, kad jau pasaulis yra 
pamatęs ir nupratęs jų klastin
gus kėslus. Niekas nėra taip prieš 
karą kaip krikščioniškojo tikė
jimo ir krikščioniškosios kultū
ros pasaulis. Bet jis nėra tiek 
neišmintingas, kad nesuprastų 
paprasto dalyko, jog užpultam 
ne tik galima, bet ir reikia gin
tis. Tai nėra joks militarizmas; 
Kai kas nors kovoja su užpuo-

komunistinė Lenkijos vyriausybė 
pradėjo “perdirbinėti” lenkų 
tautos istoriją. Iš istorijos vado
vėlių pražuvo ne tik daugelio žy
miųjų Lenkijos vyrų vardai, bet 
ir ištisi amžiai, ypač tie, kurie 
liečia blogus santykius su rusais 
arba rusų okupaciją Lenkijoj. 
Raudonoji armija yra garbina
ma beveik kiekviename mieste 
pastatytais jai paminklais, bet 
niekur nebekalbama apie lenkų 
dalinių didvyriškas kovas prie 
Tobruko, Monte Casino arba 
Normandijoj. “Užmirštas” ir 
Varšuvos sukilimas bei 1939 m. 
Sovietų su Hitleriu įvykdytas 
Lenkijos padalinimas.

Taip pat nuolat labai daug 
kalbama apie Sovietų teikiamą 
Lenkijai pagalbą, bet visai ne
prisimenama beveik tik iš vienų 
JAV lėšų suteikta UNRRA pu
sės milijardo dolerių pagalba.

Labai neatsargu prisiminti ir 
ilgą kard. Sapiegos priešinimąsi 
nacių terorui, bet priešingai — 
dedama visos pastangos įtikinti 
kad Bažnyčioj susitelkę “fašis
tai” ir “hitleriniai” elementai.

ČEKOSLOVAKIJOJ IR ČIGO
NAMS NĖRA VIETOS

Čekoslovakijoj prie Vokietijos 
sienos susirinko šimtai čigonų 
su savo vežimais, stengdamiesi 
pereiti sieną ir patekti į Vakarų 
Vokietiją. Dvi šeimos buvo per
ėjusios į Bavariją, bet vėl grą
žintos į Čekoslovakiją. Jos pa
reiškė, jog Čekoslovakijos vy
riausybė juos prie sienos atga
beno ir nori kaip nors perstumti 
į Vokietiją.

susidaruAių plėšikų gaujų, tas 
nerodo, jog jam kovos su plėši
kais patinka. Jos tik būtinos, 
norint savo gyvybę išgelbėti.

Tokias dienas gyvename ir da
bar. Tarptautiniai žmogžudžiai 
graso bet kurią dieną užpulti 
laisvę ir taiką mylinčias tau
tas. O jų kalbos apie taiką tik 
reiškia, jog jiems rūpi užmigdy
ti šių tautų budrumą, kad len
gviau galėtų savo piktadariškus-— —. — ou lupuu- gviau gaietų savo j

lusiu ji plėšiku ar eina naikinti Į planus įgyvendinti.

sų kraštui tą visuomeninę san
tvarką, kurią švedų komunistai 
randa daug tobulesnę už mūsų 
demokratinę, tai tatai duoda 
rimto pagrindo manyti, kad jie, 
komunistai pasirodys labai nepa
tikimi vidaus teisinei santvar
kai ginti. Dėl savo paklusnumo 
svetimai įtakai, jie, reikia skai
tyti, tokioje situacijoje nebus 
lojalūs ir mūsų tautinei nepri
klausomybei...”

Komunizmas Švedijoje, anot 
p. Erlender, nėra homogeninė 
apraiška, nes priklausymas par
tijai nėra apspręstas vienu ku
riuo nęrs bendru motyvu. “Aš, 
priešingai, manau, kad nė vie
noje iš mūsų politinių partijų 
nėra tokio interesų susiskaldy
mo, kaip komunistų partijoje. 
Todėl nereikia baimintis, kad tie, 
kurie dabar savo politinį prie
globstį rado komunistų eilėse, 
kritiškoje situacijoje visi išduos 
savo tautinę bei pilietinę laisvę. 
Prie tos kategorijos aš priskiriu 
visus kveruliantus, kuriuos yra 
paveikus komunistinė nepasiten
kinimo propoganda. Jie papras
tai su viskuo nesutinka, ir todėl 
yra labai lengvas grobis bet ku
riam opozicijos skatintojui.

Prie kitos gi kategorijos pri
klauso tie, kuriems atrodo, kad 
demokratiniai metodai nepakan
kamai greit veikia ir kad visuo
meninės santvarkos pakeitimas 
dėlto labai iš lengvo vyksta. Jie 
mano, kad komunistinės propo- 
gandos dvasioje jie rado tai, kas 
geriau atliepia jų pretenzijas 
drąsesniems bei radikalesniems 
žygiams visuomeninei santvar
kai perreformuoti.

Bet yra ir trečia grupė, kurią 
atstovauja ideologiniai įsitikinęs 
ir disciplinuotas partijos elitas, 
kurs be jokių kompromisų iki 
paskutiniųjų lieka lojalus iš kitur 
ateinančioms direktyvoms, nus
tatančioms jų politiką. Jie nė ne
suabejodami išduos demokratiją, 
kaip kad kominformas yra re
komendavęs arbakaip patyrimas 
iš kitų kraštų kad rodo”. ,

Dėl priemonių nuo išdavikų 
komunistų apsisaugoti ministe
ris pirmininkas priminė, kad, a-

not jo, neverta, žaisti mintimi 
kriminalinti pją^aulėžiūrą arba 
ja pagrįstas partijas. Svarbiau
sias įrankis prieš demokratijos 
priešus yra pačips demokratijos 
sava valia bei $ugebėjimas su
tvarkyti visuomenėje tuos san
tykius, kurie iššaukia desperati- 
nį nepasitenkinimą. Kovoje prieš 
komunizmą daug galima laimėti 
ir plačiomis infqrmacijomis.

Dėl prof. Ohlin reikalavimo 
plačiau informuoti, kaip veikia 
organizacija prieš komunistus 
gyvybiškai svarbiuose punktuo
se, ministeris pirmininkas atsa
kė, kad ir parlamente tokie klau
simai negali būti diskutuojami. 
Jis tik priminė, 'kad reikia pasi
tikėti efektingumu tų organų, 
kuriems tas uždavinys patikėtas. 
Erlanderis užtikrino, kad iš vy
riausybės pusės šis organų vei
kimas atydžiai sekamas.

Interpelantas’tauvo daugiau ar 
mažiau patenkintas ministerio 
pirmininko atsakymu, tik jis, 
tarp kito ko, ’' kad bū
tu-labai na vyriau
sybė kokį kartą paskelbtų tatai 
deklaracijos ar* kita forma. A- 
not jo: “Čia nėra klausimas apie 
kokią nors toleranciją politinių 
srovių tarpe, bet tai yra kova 
tarp demokratijos, laisvės ir 
žmogaus teisių iš vienos ir melo, 
diktatūros, išdavimo, žmonių 
priespaudos, teroro ir nelaisvės 
iš antros pusės”.

Havajuose smarkiai išsiveržė 
Mauma Loa ugniakalnis. Tai 
vienas smarkiausių ugniakalnio 
išsiveržimų visoj Havajų Istori
joj. Lava buvo išmesta į orą 500 
pėdų aukščio, o garų debesys 
pasiekė 20-30.000 pėdų aukštį. 
Viena mylios platumo lavos ban
ga pasiekė už 25 mylių esantį 
jūros krantą, pakeliui sunaikin
dama didelius plotus dirvų. Kita 
srovė siekia ketvirtį mylios pla
tumo. Visa eilė kaimų visiškai 
arba iš dalies sunaikinti. Liko be 
pastogės nemaža žmonių, bet 
žuvusių neužregistruota.

BELGIJOJ LAIMĖJO KRIKŠ
ČIONYS DEMOKRATAI

— Buvęs Hitlerio fotografas 
H. Hoffmann, kuriam Hitleris 
buvo suteikęs net proferiaus ti
tulą, už nacinius nusikaltimus 
nuteistas penkeriais metais dar
bo stovyklos, uždrausta jam de
šimtį metų verstis savo profesija 
ir visas jo turtas, išskyrus 5.000 
markių, konfiskuotas valstybės 
naudai.

JAV išvietintųjų asmenų ko
misija pranešė, jog ligi šiol į 
JAV įvažiavo 153.000 DP. Iš jų 
145.000 ligi liepos 1 d. turi pra
nešt apie savo gyvenamą vietą 
ir darbą.

BEDARBIŲ MAŽĖJA
Žemės ūky ir pramonėje pra

dėjus dirbti 1.063.000 asmenų, 
manoma, jog bedarbių skaičius 
gali sumažėti ligi 3.016.000. Tai 
būtų mažiausias JAV bedarbių 
skaičius nuo 1949 m. balandžio 
mėn. Statistikos biuro duomeni
mis, dirbančiųjų skaičius gegu
žės mėn. pasiekė 59.731.000, tai
gi didžiausio skaičiaus nuo 1949 
m. rugpiūčio mėn.

Internatonal Ladies Garment 
Workers Union konfrencija nu
tarė imtis priemonių prieš Los 
Angeles vietinėse unijos grupėse 
esančius komunistus. Unijos val
dyba įgaliota unijos organuose 
esančių komunistų juose buvi
mo terminą paskelbti pasibai
gusiu ir pravesti naujus rinki
mus.

įvykusiuose Belgijos parla
mento rinkimuose iš 212 vietų 
krikščionys demokratai laimėjo 
108 vietas, taig absoliučią dau
gumą ir 4 atstovais daugiau ne
gu visa opozicija kartu. Numa
toma, jog ir senate jie turės dau
gumą — iš 175 senatorių 90.

Šiais rinkimais išsisprendė il
gai kraštą varginęs karaliaus 
grįžimo klausimas. Kadangi lai
mėjo karaliaus grįžirdb šalįnin 
kai, tai karalius galės grįžC

Pažymėtina, jog šluosi 
muose prakišo komu 
retų 12 vietų netekę Ę.

PUOLA SCHUMANO PLANĄ
Rytų Vokietijos komunistų 

vadai pradėjo smarkią propo- 
gandą prieš Vakarų Europos 
pramonės sujungimo planą. Tas 
planas esąs “tiesioginio karo 
ruošimo planas.”. Iš tikro gi ko
munistai bijo, kad Vakarų Euro
pos ūkio sustiprinimas sulaikys 
komunizmo plitimą Vak. žuro- 
munizmo plitimą Vakarų Euro-

GAISRAI NAIKINA
pramonę:

Rytų Vokietijos komunistinė 
policija tyrinėja, ar neseniai įvy
kęs Jenos garsiųjų Zeiso fabrikų 
gaisras ir gansrai kitose Tiurin- 
gijos vietose nėra kilę iš padegi
mų. Rytų Vokietijos valdinės įs
taigos pripažįsta, jog pereitais 
metais Tiuringijos pramonės į- 
monių gaisrai padarę 24 milijo
nus rytų markių nuostolių.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• Iš Sovietų zonos į Vakarų 
Vokietiją atvykstantieji asmens 
praneša, paskutinėmis die-

sijai.

NAUJAS DP ĮSTATYMAS DAR ŠĮ MĖNESĮ
Bendra abejų rūmų komisija 

priėmė projektą, kiiriuo numa
toma DP įsileidimą pratęsti dar 
vieneriems metams ir įsileidžia
mųjų skaičių pakelti ligi 341.000.

Konferencijoj dalyvavę atsto
vai bei senatoriai pareiškė viltį, 
kad dar šio mėnesio būvy pro
jektas abejų rūmų bus patvir
tintas.

Tarp tų 341.000 įsileisimu 
tremtinių numatyta įleisti 301.- 
500 dabar IRO globoj esančių, 
18.000 dabar Anglijoj esančių 
buvusių Lenkijos kareivių, 10.- 
000 graikų, 2.000 pabėgėlių iš

Istrijos pusiasalio, kuris iš Ita
lijos atiteko Jugoslavijai, 500 
paskutiniu laiku iš anapus 
geležinės uždangos atbėgusių ir 
4.000 pabėgėlių iš Šanchajaus. 
Taip pat numatyta įleisti 5.000 
amerikiečių adoptuotų vaikų.

Iš numatyto įsileisti į JAV 
tremtinių skaičiaus 150.000 jau 
yra įvažiavę.

BROLIAMS IR SESEMS UŽ TĖVYNĖS
RIBŲ i

Priminkit visiems, kad šiandien 200 milijonų 
durtuvų nukreipti Į mažąsias pavergtas tautas 
joms nušluoti nuo žemes veido, bet ateis laikas, 
kada tie patys durtuvai grasys ir Vakarų pasau
lio moterims ir vaikams. Prisiminkite, kad šie van
dalai nebijo sentimentalių žodžių, bet gali būti 
nugalėti tik ugnimi. Padarykite viskg dėl tėvynės. 
Jūsų aukos ir darbai turi būti gyvybės kaina, kaip 
ir mūsų. Padarykit viską, kad bent kiek*sumažėtų 
vergijos dienos. Kiek daug galėtų Amerikos lie
tuviai padėti. Juk jų ir mūsų tėvynė dedama j 
karstą.

Mes pasigendame tiesaus ir ryžtingo žodžio, 
reikalaujančio sudrausti azijatus, sulaikant juos 
nuo mūsų ta uty žudynių. Kur dingo milijonai a- 
merikiečių lietuvių, kai jau virš šimto tūkstančių 
jų brolių tik per tris su viršum metų sunaikino

Mes klausiame jūsų, ar .viską jau padėjote 
ant tėvynės aukuro, kad taptume laisvi. Ar ne- 
paskęstate kartais siauram savų intesesų rate
lyje ir neužmirštate pavergtosios tėvynės?

/ ė- ‘ •

Pavergtoji Lietuva,
1947 m. spalių mėn. H

(Iš pavergtos Tėvynės lietuvių 
laiško lietuviams užsieny)

ATKASĖ SENOVINĮ MIESTĄ
Londono universiteto profe

soriaus M. Mallowan vadovauja
ma anglų mokslinė ekspedicija 
Irake aptiko senovinio Nimrodo 
miesto griuvėsiuose 4000 metų 
senumo asyrų observatoriją. 
Taip pat aptikta salių, vanden
tiekio įrengimų, sandėlių ir kitų 
senovinės statybos liekanų. Se
novės asyrai, kaip žinoma, buvo 
padarę astronomijos moksle ne
mažą pažangą. Aptiktoji obser
vatorija buvusi trijų aukštų ir 
su bokštu, kurio viršūnėje buvu
si šventykla. Joje karalius A- 
sursanepalas, kaip vyriausias 
tautos kunigas, atlikdavo reli
gines apeigas. Prof. Mallowan 
nuomone, viso Nimrodo miestd 
atkasimas truk apie 50 metų.

nhno Ib i&ilaisvdnimo iš Sovietų 
priespaudos sąjūdis.
• Spaudos pranešimu kinų ko
munistai, Sovietų patariami, 
Formozos puolimą atidėjo ligi 
ateinančių metų pavasario. So
vietai pareiškę kinų komunis
tams, kad kol kas jie negali pa
tiekti reikalingo Formozai pulti 
ginklų kiekio.
• Iš komunistų suvežto į Ber
lyną Rytų Vokietijos jaunimo 
400 perbėgo j Vakarų sektorius 
ir paprašė prieglaudos teisės.
• Lenkijoj vėl padaugėjo pasi
kėsinimai prieš Sovietų karinius 
transportus. Daugely linijų 
transportai sumažinti ir labai 
sustiprintos jų sargybos.
• Aštuonis japonų komunistus, 
dalyvavusius JAV karių užpuo
lime, amerikiečių karinis teismas 
nuteisė nuo 5 ligi 10 metų ka
lėti.

SMERKIA T. LIE POLITIKĄ
Kinų nacionalistų delegacijos 

prie Jungt. Tautų pirmininkas 
Dr. Tsiang pasmerkė T. Lie po
litiką, išduodančią kinų tautą 
vergijai ir jo kelionę palygino 
su Chamberlaino kelione kitkart 
pas Hitlerį į Miuncheną.

— Vengrijos spauda pranešė, 
jog nuo liepos 1 d. išilgai Jugos- 
lavijos-Vengrijos sienos įvedama 
15 kilometrų pločio draudžiama 
zona, į kurią galima bus vykti 
tik su specialiais leidimais.

— Po karo pirmuoju savo kon
sulu JAV Vakarų Vokietija pas
kyrė Dr. H. Krekeler. JAV vy
riausybė savo sutikimą priimti 
Krekeler Vokietijos konsulu JAV 
jau davė.

• Londone gautos žinios, jog 
Turkestano gilumoje sprogo So
vietų atominė įmonė. Žuvę daug 
ten dirbusių vokiečių mokslinin
kų.
• Chehuan provincijoj prieš 
komunistinę valdžią sukilo 300.- 
000 kiniečių. Peipingo radijas 
praneša, kad 70.000 pavykę nu
ginkluoti, bet kiti tebesipriešina.
• AFL ir CIO išrinko du ats
tovu, kurie kartu su Anglijos, 
Skandinavijos ir Indijos profe
sinių sąjungų atstovais imsis or
ganizuoti Azijoj sąjūdį prieš ko
munizmo plitimą. Išrinktieji at
stovai dalyvaus šį mėnesį Briu
sely,. Įvykstančiam naujai įkur
tos prieškomunistinės “Interna
tional Confederation of Free 
Trade Unions” suvažiavime.
• Saksonijoj, Vokietijos ryti
nėj zonoj, nacionalizuotų įmonių 
tarnautojams ir darbininkams 
įsakyta užpildyti blankus, ku
riuose klausiama taip pat, ar tu
ri Vakarų Vokietijoj giminių. 
Turintieji giminių Vakarinėj Vo
kietijos daly ypatingai sekami, 
nes įtariami šnipinėjimu ir, pro
gai pasitaikius, šalinami iš dar
bo.
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DR. K. (JRINltJ AMŽINYBĖN PALYDINT
, Birželio 4 d. Čikagoje mirė 

buvęs Lietuvos Respublikos pre
zidentas dr. K. Grinius.

Dr. K. Griniui išsiskyfus iš 
gyvųjų tarpo, lietuvių tauta at
sisveikina su vienu iš paskuti
niųjų tautos atgimimo laikotar
pio veikėjų ir kovotojų. Velionis 
gimė ^Clemos-Budos kaime, Sas
navos valšč., Marijampolės ap
skr. ūkininko šeimoje 1866 m. 
gruodžio 17 d. 1879-1887 m. iš
ėjęs gimnazijos mokslą Marijam- 
polėjfe,. 1887-1893 m. baigė me
diciną. Maskvos universitete.

Studentaudamas dr. K. Gri
nius, prisidėjo prie slaptos lietu
vių studentų organizacijos ir nuo 
to laiko įsitraukė į lietuviškąjį 
bei visuomeninį darbą ir buvo 
vienas žymiausių varpininkų.

Dėl savo prieš rusus nukreip
tos veiklos dr. K. Grinius jų bu- 

į vo visaip persekiojamas — daug 
jos pagrindu. Sąjungininkai šiuo kartų^ouvo kratytas, tardytas,

Į k žilinamas ir tremiamas iš savo 
gyvenamosios vietos.

'Pfiįmąjį pasaulinį karą velio
nis įfergyveno tremty Rusijoje, 
iš ’k^r grįžo 1919 m. į Lietuvą 
ir prisidėjo prie nepriklausomy
bės ■'kūrimo. Buvo visų Lietu-

L”' ' ' ■
Liet. Ratal. Kultūros Draugija plečia savo veiklg
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Savaites politika
Sovietai nori pavergti laisvąjį pasauU, — Europa rūpinasi 

savo ūkio tvarkymu. — Vakarų Vokietija prašo leidimo padidinti 
policijos jėgas. — Japonija uždraus komunistų partiją.

Prezidentas Trumanas papra
šė kongresą naujų sumų ginkla
vimosi reikalams. Tai daryda
mas, jis išdėstė ir tuos sumeti
mus, kūrie skatina jį tų sumų 
prašyti. Iš to paridento pareiš
kimo mes matome, kaip JAV vy
riausybė vertina šiuo metu pa
saulinę padėti. Dalyką aptarda
mas labai ryškiais žodžiais, pre
zidentas pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga yra užsimojusi sunai
kinti demokratiją ir visą, kas ją 
atstovauja, bei veda didelę ko
vą visą pasaulį pavergti. Tai rodo 
kad JAV vyriausybė padėtį lai
ko rimta. Suprantamas i tad ir 
gynybos sekretorius Johnson 
senato gynybos komisijai pareiš
kimas, kad prailginant karinės 
prievolės įstatymo galiojimą, 
nebūtų priimtas nuostatas, jog 
mobilizacijai vykdyti reikalingas 
kongreso nutarimas. Johnson nu
rodė, jog, kilus pavojui, vyriau
sias kalinių jėgų vadas privalo 
turėti galimybės tuojau veikti, 
nelaukdamas kongreso nutari
mo. Kariniams reikalams naujų 
sumų skyrimo reikalą parėmė 
ir Valst. Departamento sekr. A- 
chesonas, kalbėdamas senato 
užs. reikalų komisijoj. Jis taip 
pat deda pastangas, kad JAV 
aprobuotų Vakarų užs. ministe- 
rių konferencijoj priimtą planą 
sudaryti Vakarų jungtinę armi
ją. Tad galima sakyti, jog šiuo 
rhetu Vakari! gynylMRflau^mai 
yra JAV užs. politikos centre.

Vakarų Europa šiuo metu 
daugiau, susitelkusi ties

ūkio klausimais.
Prancūzų užs. reik, ministerio 

Schumano Europos pramonės 
sujungimo planas ten yra vienas 
svarbiausių klausimų. Ligi šiol 
rezervuotai tebesilaikiusi Angli
ja savo paskutinėje notoje Pran
cūzų vyriausybei jau daug pa
lankiau tuo reikalu pasisako, ir 
yra vilties, kad birželio 15 d. 
šaukiamoj konferencijoj daly
vaus. Olandija, Belgija, Liuk
semburgas, Vakarų Vokietija ir 
Italija jau sutiko konferencijoj 
dalyvauti. Manoma, jog ir Eu
ropos Taryba šį planą svarstys, 
nes sujungta Europos pramonė 
greičiausia būtų jos ar jos su
daryto specialaus Organo vado
vaujama.

Italijos užs. reik, ministeris 
C. Sforza pareiškė, jog šešių 
valstybių planuojamas anglies ir 
geležies pramonės sujungimas 
bUs išplėstas ir kitoms gamybos 
sritims, nors dar ir nenurodė, 
kokios sritys galėtų būti apim
tos. Amerikiečių sluoksniuose 
minima energijos gamybos su
jungimas.

Šalia kitų Europos ūkinio po
būdžio pastangų paminėtina, jog 
Marshallio plane dalyvaujančios 
šalys Paryžiuje susitarė, kad 
Marshallio planui pasibaigus jį 
pakeis Europos ūkio penkmečio 
planas.

krašto vyriausybės priimtus įs
tatymus. Be to, tam tikrą pavo
jų kelia ir Ryt. Vokietijos 150.- 
000 policijos^ kurios apie 50.000 
suorganizuota reguliarios armi-

reikalu dar nepasisakė, bet JAV 
Valst. Depart, aukšti vaidininkai 
reiškia nuomonę, jog nėra nega
nia, kad Vakarų sąjungininkai 
sutiks sustiprinti Vakarų Vokie
tijos policijos pajėgas. Šiokia 
tokia pradžia šioj srity jau pa
daryta. Sąjungininkų aukštieji 
komisarai principe sutiko su A- 
denauerio planu, kad apie 5.000 
Vakarų Vokietijos policijos pe
reitų centro vyriausybės žinion.

Dėl Vokietijos sujungimo, ku
rį neseniai Vakarų sąjunginnkai 
iš naujo iškėlė, nuotaikos pesi
mistinės. Nors Sovietai dėl Va
karų plano ir tam sujungimui 
nurodytų sąlygų dar neatsakė, 
bet Rytų Vokietijos min. pirmi
ninko pavaduotojas W. Ulbricht 
jau dėl to plano pasisakė neigia
mai. JAV aukštasis komisaras 
Me Cloy pareiškė, jog aišku, kad 
Vokietijos sujungimas, Rytų Vo
kietijoj esant Sovietų vasalinei 
vyriausybei, yra neįmanomas.

Varydami savo taikos sabota- 
vimo politiką, Sovietai šiomis 
dienomis ypatingai atkreipė dė
mesį į

vos seimų neirys, minlsteris pir- svafbias pareigas. Datig dirbo 
mininkas ir trečiasis Lietuvos jis if Lietuvos mokslo bei kul- 
prezidentas.

Sunkiose sąlygose praleidęs pelnai besirūpinant tautos 
pirmąją bolševikų okupaciją, 
nacių okupacijos letikais taip pat 
buvo už savo veiklą ištremtas 
iš gyvenamosios vietos į Mari
jampolės apskr., kur nuolat jį 
sekė nacių šnipai. Iš naujo ar- 
tėjant bolševikams, velionis su 
tūkstančiais kitų savo tautiečių 
pasitraukė į Vakarus, o karui 
pasibaigus persikėlė į JAV.

Per savo ilgą ir veiklų gyve
nimą velionis yra išvaręs plačią 
tautinę, visuomeninę bei kultū
rinę vagą. Varpininkų ir iš jų 
išsivysčiusios liaudininkų srovės 
tarpe jis buvo viena ryškiausiųjų 
asmenybių ir jai turi labai di
delių nuopelnų. Bet jis nebuvo 
tik siauras savo srovės atstovas.
Jam rūpėjo ir bendrieji tautos j manY, British Zone, skurdžiai 
reikalai. Dėl jų jis yra daug ko-jSYvena. Maž. Lietuvos veikėjo 
vojęs su visais Lietuvos okupan-1 aušrininko Martyno Jankaus 
tais, nebijodamas rizikos bei, valka*: duktė Elzė Jankutė ir 
persekiojimų, kurių jam daug sūnus Kristupas. Kaip žinoma, 
teko iškentėti. Nemažą įnašą tėvelis, miręs tremtyje 1945 
jis įnešė ir nepriklausomą Lietu
vą atkuriant bei tvarkant, ei
damas daugeliu atvejų labai

tūros srity. Ypač dideli jo nuo- 
svei-

SUSIRŪ
katos reikalais.

Gyvendamas tremtyje, 
jau gilios senatvės sulaukęs, visa 
širdim sielojosi skaudžiu tėvynės 
likimu ir nepraleido progos savo 
pastangomis prisidėti prie jos iš
laisvinimui skirtų darbų. Tais 
savo darbais jis.yra brangus 
kiekvienam patriotui lietuviui ir 
jo mirtis visiems pasaulio lietu- 
vams yra skaudi žinia.

V. Čižiūnas
nors

4. ĮPROTIS IR TVARKA

Pagelbėkime Martyno Jankaus 
vaikams atvažiuoti į Ameriką
Vokietijoje, D. P. stovykloje 

Spakenberg I, Lit. Lagery (24) 
Geesthacht bei Hamburg, Ger-

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija priklauso 
prie nedidelio organizacijų skai
čiaus, kurios pirma pasireiškia 
darbais, o tik vėliau išeina vie
šumon kaip plataus masto orga-i 
nizacijos. Ji susikūrė pereitų me-1 
tų spalio mėn., suvažiavime da
lyvaujant atstovams iš visos 
Kanados. Pasistačiusi uždavinį 
plačia vaga varyti lietuvišką 
kultūrinį darbą katalikiškoje 
dvasioje, ji savo veiklą pradėjo 
gruodžio mėn., išleisdama pirmą 
savo organo “Tėviškės žiburių” 
numeri- Šį savo uždavinį ji ir 
dabar tebelaiko dabarties sąly
gose pirmuoju, ir apsitvarkiusi 
bėgamuosius reikalus, nutarė 
savo jau suburtas ir išryškintas 
jėgas apjungti ir organizaciniais

1 Kadangi JAV pradėjo žygiuslrMfiai^' Tam reikalui buvo pa- 
ruoštas laikinasis statutas, ku
ris aptaria draugijos tikslus bei

Japoniją.

taikos sutarčiai su Japonija su
daryti, Sovietai deda visas pas
tangas tai sukliudyti. Tuo tikslu veiklos metodus ir numato visus 
japonų komunistėli gavo įsakymą 
pradėti neramumus ir tvarkos ___
ardymą. Pradėta šis žygis ame-Į Draugijos Laikinoji Centro 
rikiečių karių užpuolimu, kas Į Valdyba, kuri veiks iki tol, kol 

suorganizuotų skyrių atstovų 
suvažiavimas išrinks naują, sky
rių organizavimą nutarė pradėti 
nuo Toronto.

privertė amerikiečius griežtai 
reaguoti ir patraukti nusikaltė
lius teisman. Tai komunistams 
vėl duoda progos demonstraci
joms ir bandymams organizuoti 
streikus. Bet ši akcija neturi žy
mesnio pasisekimo. Paskelbus 
komunistams streiką, iš 6.250.- 
000 organizuotų Japonijos dar
bininkų komunistų paklausė tik 
apie 100.000. įvykusiuose aukš
tųjų parlamento rūmų rinki
muose taip pat komunistai nus
muko, o laimėjo bendradarbia
vimo su amerikiečiais šalininkai 
liberalai. Taip kad Maskvos ins
piruota komunistų akcija neduo
da jų norimų rezultatų. Priešin
gai, jų griovikiški darbai paska
tino vyriausybę peržiūrėt komu
nistų atžvilgiu savo politiką ir 
nutarti jų partiją uždaryti.

— Šv. Cecilijos choras Ave- 
llanadoje, Argentinoje, gegužės 
13 d. turėjo savo metinį visuotinį 
susirinkimą. P. Rymavičius davė 
plačią ir išsamią pereitų metų 
padarytų darbų ir piniginę apys
kaitą, o revizijos komisija davė 
savo pranešimą. Iš svarbesniųjų 
chdro darbų pažymėtinas — lie
tuviškų plokštelių įdainavimas.

Vokietijos klausimu šiomis labai gausiai pa-
diehomis aktualiausias Vakarų 
Vokietijos

policijos klausimas. ■■
Kancleris Adenaueris kreipėsi 

į Vakarų sąjungininkus, kąd bū; 
tų leista suorganizuoti 25.000 
policijos, esančios tiesiog Vakarų 
Vokietijos centro’ vyriausybės 
žinioje. Šiuo metu Vakarų yokie- 
tija turi 110.000 vyrų policiją; 
liet jį yra griežtai decentralizuos 
ta ir priklauso’ atskirų sričių vy
riausybėm. Tud būdu centrovy- 
riaušybe neturi policinės! jėgos 
sienai saugoti, tvarkai palaikyti 
arba reikale priversti vykdyti

m., turi didelius nuopelnus Lie
tuvių tautai Maž. Lietuvoje ir 
Klaipėdos kraštą atvaduojant. 
Lietuvių spaudos draudimo metu 
jis prisidėjo savo darbu ir lėšo
mis prie lietuviškų leidinių spau
sdinimo ir platinimo, būdamas 
uoliausiu lietuvybės žadintoju 
mūsų tautinio atgimimo laikais. 
Jo vyriausioji duktė Elzė, gimu
si 1894 m. yra darbinga, o sūnus 
Kristupas, gimęs 1900 m.’, yra 
neregįs, nors šiaip sveikas, moka 
ir gali dirbti visokius darbus, 
kaip tai: tinklus mėgsti, pintines 
pinti, šepečius rišti. Jie abu nori 
atvykti į Ameriką ir prašo dar
bo ir buto garantijų. Kristupui, 

1 kaipo neregiui, reikalaujama ga
rantija $2000.00. Būtų gera, kac 
jie rastų vietą apsigyventi kur 
nors ūkyje, kur galėtų dirbti, 
arba kokioje globojimo įstaigoje, 
kur galėtų darbu prisidėti. Ge
ros širdies lietuviai, galintieji 
juos iškviesti, prašomi kreiptis 

i į United Lithuanian Relief Fund 
• Amorina Tnr 10Fi Clrand

Gegužės 26 d. įvyko steigia
masis susirinkimas, kuriame su
sirinkusieji buvo supažindinti su 
paruoštuoju statutu, jį kiek pa
aiškinus buvo sudarytas narių 

Įsteigėjų sąrašas, į kurį įsirašė 
29 nariai ir išrinkta draugijos 
skyriaus organai — skyriaus 
valdyba ir revizijos komisija. 
Susirinkusieji taip pat buvo su
pažindinti su laikinuoju statutu 
pradedamo organizuoti Spaus
tuvės Fondo. Šis reikalas betgi 
plačiau nediskutuotas, nes, at
likus visus paruošiamuosius dar
bus ir išaiškinus sąlygas, bus 
sušauktas tam specialus susirin
kimas — jau ne draugijos, bet 
fondo narių, sutinkančių pada
ryti tam tikrus įnašus.

Susirinkimą baigiant prane-’of America, Ine., 105 Grand St., 
Šimą-padarė ..redaktorius.Brooklyn 11, N, YĮ.

organizacijoms būdingus orga
nus.

ir visur
— Gegužės 7 d. U. L. Kultū

ros Dr-još patalpose įvyko gra
žus Motinos Dienos minėjimas, 
kurį suruošė Urugvajaus Lietu
vių Moterų ir Mergaičių Trem
tinių Vaikams Globoti Komite
tas kartu su Kultūros Dr-ja. Mo
tinos Dienai pritaikintą progra
mą atliko lietuvių mokyklos mo
kiniai, mokytojai p. Stanevičie- 

I nei vadbvaujant ir Kultūros De
jos Meno sekcijai prisidedant.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
Kultūros Dr-jos pirmininkas A. 
Brazys. Po meninės dalies šven
tei pritaikintą žodį tarė Lietu
vos Ministro žmona ponia L. 
Graužinienė. * Minėjimą baigda
mas Dr-jos pirmininkas A. Bra
zys kreipėsi į lietuvius tėvus, 
prašydamas remti lietuvišką 
mokyklą ir pasinaudoti jos siū
loma pagalba vaikams auklėti.

Šventės pelnas (už užkan
džius,'rinkliavą ir loteriją) pas
kirtas tremtinių vaikams sušelp
ti.

— Kanadoj gyvenanti lietu
viai studentai E. Žebrauskaitė 
ir V. Vaitekūnas tarp 200 kandi
datų laimėjo Ontario College 
of Art studijuoti stipendijas.

— Tremtinių mokytojų'komi
sija, sudaryta iš lietuvių, estų, 
latvių, ukrainiečių, lenkų ir ju- i 
goslavų įteikė Ontario švietimo 
ministerijai m e m orandumą

rėmė lietuviai pramonininkai, 
kurie savo< aukomis apmokėjo 
plokštelių įdainavimą.

Šiems metams pramatytą dar 
įdainuoti keletas naujų plokšte
lių ir išmokti naujų giesmių bei 
dainų. / . ’

— Gegužės 25 d. Argentinos 
Lietuvių Jaunimas “Vyčiai” Lie
tuvių Salėje Avellandoje suren
gė šeimynišką pobūvį. Pažymė
tina, kad Vyčių skaičius nuolat 
auga, prie jų vis daugiau prisi
deda neseniai atvykusio jauni
mo; Jie if finansiškai yra vieną

gėriaūsiai stovinčiu organiza- tremtinių mokytojų kursų ir pro- 
bijiį. ~ ‘ feslnio darbo reikalu.

Katalikybes pažanga Jungi. Valstybėse
Paskutiniųjų metų būvyje į ka
talikų Bažnyčią įstojo 119.173 
konvertitai. Šiuo metu bendras 
Amerikos katalikų skaičius jau 
siekia 27,766,141.

Didžiausios arkidiecezijos, tu
rinčios daugiau kaip 1.000.000 
katalikų, yra Čikaga, Bostonas, 
New Yorkas, Philadelphia ir 
Newarkas. Brooklynas yra di
džiausia diecezija visose JAV.

Pastaraisiais metais Katalikų 
Bažnyčia padidėjo ne tik narių 
skaičium, bet ir dvasininkų, vie
nuolių, parapijų bei kitų bažny
tinių institucijų skaičium. Ku
nigų skaičius metų būvyje padi
dėjo 626, vienuolių 5.779, para
pijų — 224. Įkurta viena nauja 
diecezija Worcester, Mass. Di- 

tunicu delis mokinių padaugėjimas už-
kame klausimo sprendime. Tiki- registruotas visose kątalikiško- 
masi, kad lietuviškasis susipra- se mokyklose.

Per paskutinius 4 metus kata
likų skaičius Amerikoje yra la
bai padidėjęs. Šalia natūralaus 
katalikų gyventojų prieauglio į 
katalikų eiles kasmet pereina 
daugiau kaip 100.000 konvertitų.

— Lietuvos Pasiuntinybėje 
Montevideo įvyko kolonijos gru
pių pasitarimas dėl Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės steigimo 
Urugvajuje. Dėl paties reikalo 
visi pilnai sutarė, nuomonių skir
tumai pasireiškė tiktai techniš-.

timas ir bendro Veikimo reikalas 
įstengs nugalėti visus nuomonių 
skirtumus. _ . . DLugalljUS) siauriniu nauKazo,

— Gegužes 13 d. Hamiltono Kroatijos, Čekijos, Estijos, Gru- 
lietuvių dramos mėgėjų būrelis zj(os Idel-Uralo. Slovakiios. Ser- 
suvaidino 3 veiksmų komediją 
“Pirmas skambutis.” Režisavo 
E. Dauguvietytė-Kudabienė.

— Australijos emigracijos mi
nisterija atleidžia nuo darbo su
tarties tuos imigrantus, kurie, 
atvykę ligi 1948 m., išbuvo ir 
tvarkingai dirbo Australijoje 18 
mėnesių. ....

— Australijos Lietuvių Drau
gijos Woomeros skyriaus nariai 
nutarė pasiimti savo globon ku
rioje nors Vokietijos sanatori
joje esančius džiova sergančius 
lietuvius. 16 narių tuojau pat 
pažadėjo paaukoti ligonių naudeli 
po vieną siuntinį.

— Melburno aklųjų instituto 
naudai surengtame koncerte da
lyvavo ir lietuviai — solistė 
Grudzinskienė, šokėja E. Kepa- 
laite ir tautinių šokių grupė.

— Birželio 12-14 d. Edinbur- rinkliavos metu surinko Tautos
X._ , T.. .. I n- L. r 1.1

mas. Dalyvaus Azerbaidžano, 
Bulgarijos, šiaurinio Kaukazo,

zijos, Idel-Uralo, Slovakijos, Ser
bijos, Slovėnijos, Turkestano, 
Ukrainos, Lenkijos ir Juodkal
nijos atstovai.

— Lietuvių, latvių ir estų 
draugija Paryžiuje suruošė ben
drą susipažinimo vakarą su tau
tine meno programa. Kiekvienos 
tautos choras pasirodė su daino
mis ir šokiais.

— IRO vadovybė Vokietijoje 
įspėjo tremtinių stovyklų ir mo
kyklų vadovybes, jog toliau ne
begalės mokėti tremtinių mo
kyklų mokytojams atlyginimo. 
Tai didelis tremtinių mokykloms 
smūgis, nes, neturirit lėštį išlai
kyti mokytojus, daugelis trem
tinių mokyklų bus priverstos už
sidaryti.

— Melburno ir jo apylinkių 
lietuviai po pamaldų surboštoš

Suaugęs žmogus turi savyje labai didelį kiekį žinių ir įgūdžių, 
kuriais jis nadojasi gyvenime ir kurie jam lengvina nugalėti įvai
rias kliūtis, sunkumus bei negeroves, padeda prisitaikyti prie 
kiekvienos aplinkos. Vaikas, ypač ankstybosios vaikystės laiko
tarpyje, nei žinių, nei įgūdžių neturi. Tačiau kaip tik šis žmogaus 
gyvenimo laikotarpis yra pats tinkamiausias pirmosioms aplin
kos pažinimo žinioms ir rekalingiems įpročiams įsigyti.

, Nuolatinės pratybos yra pati svarbiausia auklėjimo priemo
nė, kurios pagalba vaikas įgyja svarbių ir pagrindinių įpročių. 
Tos pratybos turi prasidėti labai anksti. Jau mažam kūdikiui 
maistas, maudynė ir miegas tvarkomas pagal tam tikrą apgal
votą tvarką. Vaikui paūgėjus, jo reikalavimai darosi sudėtingesni 
ir tėvams jau atsiranda rimto rūpesčio, kaip tenkinti tuos reika
lavimus ir kaip pradėti diegti jaunutėje žmogiškoje būtybėje ge
rus įpročius, taigi pradėti patį busimojo žmogaus auklėjimą.

Geriausios pirmapradžio auklėjimo priemonės yra geras 
pavyzdys ir gyvenimo džiaugsmas tėvų namuose, šios priemonės 
nesunkiai seksis tėvams, kurie šiam reikalui turės geros valios 
ir patys jaus šeimos židinio laimę. Tokioje šeimoje vaikas lengvai 
įauga į namų aplinką ir įpročius juoso.

Tokių gerų įpročių pavyzdžiu galime paminėti punktualumą. 
Jei vaikas bus laiku įspėtas baigti savo žaidimą, kad suskubtų 
prie stalo kviečiamas, jis gal ne iš karto mokės prisitaikyti ir laiku 
ateiti. Bet kantri suaugusių pagalba sutvarkyti žaislus, nusiplauti 
rankutes labai daug padės vaikui ir sutaupys ateičiai laiko ir 
motinos nervinimosi. Be skubos ir barnių atsisėdęs už stalo, vaikas 
jausis smagiau ir bus ramesnis bendrojo stalo dalyvis. Vaikas 
mėgsta kartu su suaugusiais valgyti, tačiau jis valgo lėtai, todėl 
suaugusiems ne visada pakanka kantrybės vaikui padėti. Kiekvie
nu atveju ketvirtų metų vaikas jau turi kasdien bent vieną kartą 
valgyti kartu su suaugusiais, geriausia pietų metu.

Kalbant aplamai apie tvarkingumo ugdymą, reikia pabrėžti 
namų aplinkos tvarkingumo pavyzdį. Jei namuose, ypač bute vieš
patauja pavyzdinga tvarka, kai kiekvienas daiktas visada turi 
savo pastovią vietą, tai ir vaikas gana lengvai įpranta laikyti savo 
daiktus ir žaislus deramoje tvarkoje.

Mandagaus laikymosi ir elgimosi vaikas turi mokytis labai 
anksti. Jis turi įprasti pirmas pasveikinti suaugusį, o pasveikintas 
— atsakyti tiek namie, tiek, ir gatvėje. Jei motina kalbasi su kuo 
kitu, vaikas turi įprasti nesikišti į kalbą ir nenutraukti jos be 
ypatingo reikalo. Tas pats pasakytina ir apie vaiko dalyvavimą 
prie bendrojo stalo. Sunku laukti ko gera vaiko charakteriui, jei 
jis tokiais atvejais įpranta pirmas visko gauti, išmoksta protestuo
ti, jei kas jį kiek vėliau už kitą valgiais apdalina ar duoda ne to, 
ko jis įsigeidžia.

Visais atvejais ir vaiko mandagumas išugdomas pratybomis 
(duris tyliai už darinėti ir netrukšmauti, jei tėvelis ilsis, ar mažasis 
broliukas miega, ir panašiai). Kai vaikas pradeda išmokti man
dagaus bei paprasto laikymosi ir kitų atodairos, tada tikrai galima 

. tikėtis ir mažiau nesusipratimų su kaimynais, tų pačių namų gy
ventojais. Skaudus reiškinys, kad namų . savininkai neįsileidžia 
gyventi šeimų su vaikais, atsirado žymia dalimi iš beatodairinės 
vaikų “laisvės” kai kuriose (deja, gana dažnose šeimose). O kas 
kartą pagadinta, vėliau labai sunkiai sekasi atitaisyti. Kaip dažnai 
matome, tėvų apsileidimas ar nesupratimas paprastų auklėjimo 
dėsnių, pakenkia ir platesniems visuomeniniams santykiams.

Vaikas turi anksti išmokti savarankiškai veikti, t. y. žaisti. 
Labai dažnai yra daug pačių suaugusių kaltes, jei vaikas slam
pinėja po butą ir nieko neveikia, tik suaugusių kalbos klausosi, 
o kartais pats zirzia, nebežinodamas, ko jam reikia. Vaiko am
žius yra žaismo amžius! Kas atima jam žaisminę nuotaiką, labai 
nusikalsta vaiko prigimčiai ir pagrindiniams auklėjimo dėsniams. 
Vaikas yra tik vaikas, o ne mažas neužauga. Todėl reikia jį at
jausti, reikia leisti jam savarankiškai reikštis žaisminėje vaidy
boje, jeigu net tai r darytų šiokio - tokio trukšmo bute. Reguliuoti 
vaiko “garsumą” gali motina ar kas kitas jam artimas, bet at
imti iš jo gyvenimiškąjį džiaugsmą — žaismą ar liepti tyliai sė
dėti kur kampe yra ne tik nesusipratimas, bet ir nusikaltimas 
vaiko prigimčiai!

Mažas vaikas jau gali ir turi imti savarankiškai reikštis, kai 
tik jo jėgos tatai leidžia. Jis turi išmokti ir įprasti pats valgyti ir 
gerti, vėliau — kiek jam tai įmanoma — apsirengti ir nusirengti. 
Kiek džiaugsmo ir pasididžiavimo šviečia vaiko akyse, kai jis pirmą 
kartą įvykdo tai, ko anksčiau negalėjo ar nedrįso! Vertinkime ši
tuos vaiko gyvenimo momentus ir mokėkime juos panaudoti vaiko 
charakterio auklėjimui.

Ne vienas tik viršinis veiksmas, bet ir dvasiniai vaiko nusi
teikimai galimi auklėti pastoviomis pratybomis. Tuo būdu jie 
virsta savaime suprantamu vaikui reikalu. Šitokie vidiniai nusi
teikimai galima ir reikia ugdyti gerokai anksti. Žmonių pagarba, 
'linkimas pagelbėti artimui, garbinga laikysena ir elgsena, religija 
ir moralė — visa, ką vaikas pergyvena šeimos aplinkoje, tampa 
jo vėlesno gyvenimo ramsčiais, apsaugančiais jį nuo moralinio 
purvo ir galimų suklupimų gyvenimo kelyje.

BALFo pirmininkas išvyko į Europą
BALF-o Pirmininkas išvyko 

į Europą š. m. birželio m. 1 d. lai
vu “Queen Elizabeth”. Pirminin
ką palydėti į uostą atvyko jo 
giminės, pažįstami, bičiuliai ir 
bendradarbiai. Atsisveikinant vi
si linkėjo išvykstančiajam ge
riausios sėkmės.

BALF-o Pirmininkas, vykda
mas į Europą, BALF-o valdybai 
prašant, sutiko bent vieną me
nesį pašvęsti grynai BALF-o 
reikalams. Tuo tikslu jis lankysis 
įvairiose įstaigose, kur pasistengs 
išjudinti daugelį Užkliuvusių mū
sų tautiečių bylų.

Jis taip pat ieškos kelių ir bū
dų kaip pagelbėti tiems lietu-

ge, Anglijoj, įvyks Rusijos pa-(Fondui 31 švarą šukų. ŠI stirna viams, kurie dėl nesveikatos ar 
vergtų tautų atstovų suvažiavi- bus. papildyta kita rinkliava. | senatvės negali Išvažiuoti ir kui.

' • • • * M«•, ■ t • ' ** •

jiems statomos sunkios sąlygos 
vizoms gauti.

BALF-o Centras, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., bus nuo
latiniam kontakte su pirmininku 
Europoje. Jei kas norėtų, kad 
pats' pirmininkas užkliuvusiomis 
imigracijos bylomis pasirūpintų, 
tai prašomi painformuoti BALF- 
o Centrą, 'kokioje būklėje kvie
čiamųjų bylos yra, kokioje įs
taigoje sulaikytos ir dėl kokių 
priežasčių. Visos tokios infor
macijos reikalingos, kad galima 
būtų greičiau ir sėkmingiau ap
ginti skriaudžiamųjų tautiečių 
teises. Visais atvejais BALF-o 
Centras žinias persiųs pirminin-
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Šis faktas v 
branginti kiekv 
ir tiesiog dėl ji 
būti apdairūs, 
iškylanti (tavoji 
reikiamų priem

Šiuo metu kt 
jus iškyla vėl NĮ 
lietuviams. Va 
susitelkę kryžii 
vis dar puoselė 
senolių užgrobt; 
vėl dar pavyks 
Vokietijos ir jie 
galės. Dėl šio da 
kovoti visomis j 
monėmis. Bet y 

kad nebūtų karr 
ir jo ateities p; 
balso bei pasaky 
kiškas, bet lieti 
kad jis Lietuvai ] 
kartu su Lietuvą 
lu tie kryžiuočii 
suorganizavo ir 
akciją Mažosios 
viams galutinai

Šis pavojus n 
didelis. Per ilgu 
svetimųjų paverg 
priemonėm nuta 
lis jų neteko aišl 
monės. Jei dar v 
šo. kad yra lie 
kitas užmiršo ir s 
svyruoja ir yra 
ar jiems dar dėt 
ar eiti su vokie 
Lietuvos patriot 
tenka labai sunk 
tautiečius kovol 
sunku, kad dabai 
mažiau apvokiet 
tiečiai priversti ; 
joj, tarp vokieči 
kenčia, jei kuri 
gyventojas nelail 
eiti. Ne vienu atv 
lietuvis tiesiog t 
tautybę, kad gali 
ir neturėtų nemi 
kiečių pusės. Jis 
vokiškas organiz 
turi lankyt vokie

LAI
(I.št

— Ar laukiat 
sušukdavo, kur r 
dar lik kriukį ke 
mas.

— O ką gi pa 
matei girnų akine 
— juokdavosi vy

— Ne tik girnų 
čiau plaukiant, be 
lys ant jo buvo pa 
versdavo Lalas. — 
svarbu. Pasauly pa: 
nių stebuklų. Matot 
šitaip.

Ir jis pradėdavo 
jimus apie visokius 
girdėtus dalykus. •

Meluodavo jis, ti 
giau, kaip tiesos 
Bet vis tiek įdomu 
klausyti, nes jis da 
šakodavo apie kra: 
niekas iš visos apylii 
matęs. Keli kaimo i 
buvo tarnavę Rusijo 
nėj. Bet ką ten Rusij 
narodas ir tiek, kai 
Daubaras. Nėra ką 
koti. O Lalas buvo 
buvęs. Ir maža da 
kad Amerikoje buv 
kydavo ir daugiau A: 
vusių, bet kad jie 
nematę. Prabuvo kui 
kol dolerių susirinkt 
žiavo. Kai Dervinį 1 
davo apie Ameriką, j 
numodavo.

— O manai, kad 
riką mačiau, — šaky
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Mažlietuvis

SUSIRUPINKIM MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIETUVIAIS

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTIS
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Mūsų nedidelė tauta yra ture-1 jam brukama į rankas vokiškoji 
jusi ir tebeturi labai didelius 
žmonių nuostolius. Tie nuostoliai 
ypačiai dideli buvo Lietuvos pa
kraščiais, kur dideles mūsų tau
tos mases svetimieji nutautino.

Ypač skaudžių nuostolių lie
tuvių tauta yra patyrusi vaka
ruose — ten didele dalimi buvo 
suvokietinti gana didelio ploto 
Mažosios Lietuvos lietuviai.

Šis faktas verčia mus labai 
branginti kiekvieną savo tautietį 
ir tiesiog dėl jo kovoti. Turime 
būti apdairūs, matyti kiekvieną 
iškylanti pavojų ir tuojau imtis 
reikiamų priemonių jam atremti.

Šiuo metu kaip tik toks pavo
jus iškyla vėl Mažosios Lietuvos 
lietuviams. Vakarų Vokietijoj 
susitelkę kryžiuočių palikuonys 
vis dar puoselėja viltį, kad jų 
senolių užgrobta Lietuvos dalis 
vėl dar pavyks prijungti prie 
Vokietijos ir jie patys ten grįžti 
galės. Dėl šio dalyko jie pasiryžę 
kovoti visomis jėgomis bei prie
monėmis. Bet ypač jiems rūpi, 
kad nebūtų kam dėl šito krašto 
ir jo ateities pakelti lietuviško 
balso bei pasakyti, jog tai ne vo
kiškas, bet lietuviškas kraštas, 
kad jis Lietuvai priklauso ir nori 
kartu su Lietuvą būti. Šiuo tiks
lu tie kryžiuočių vaikaičiai jau 
suorganizavo ir vykdo plačią 
akciją Mažosios Lietuvos lietu
viams galutinai suvokietinti.

Šis pavojus neabejotinai yra 
didelis. Per ilgus amžius buvę 
svetimųjų pavergti, visokiausiom 
priemonėm nutautinami, dauge
lis jų neteko aiškios tautinės są
monės. Jei dar visai ir neužmir
šo, kad yra lietuviai, bet jau 
kitas užmiršo ir savo tėvų kalbą, 
svyruoja ir yra neapsisprendę, 
ar jiems dar dėtis su lietuviais, 
ar eiti su vokiečiais. Mažosios 
Lietuvos patriotams lietuviams 
tenka labai sunkiai už tuos savo 
tautiečius kovoti. Juo labiau 
sunku, kad dabar tie daugiau ar 
mažiau apvokietinti mūsų'tau
tiečiai priversti gyvent Vokieti
joj, tarp vokiečių, kurie nepa
kenčia, jei kuris M. Lietuvos 
gyventojas nelaiko savęs vokie
čiu. Ne vienu atveju M. Lietuvos 
lietuvis tiesiog turi slėpti savo 
tautybę, kad galėtų gaut darbo 
ir neturėtų nemalonumų iš vo
kiečių pusės. Jis traukiamas į 
vokiškas organizacijas, vaikai 
turi lankyt vokiečių mokyklas,

spauda. Tad atsispirt nutautini
mo pavojui šitokiose sąlygose 
tarp vokiečių išblaškytiems M. 
Liet, lietuviams tikrai yra labai 
sunku.

Šitokiam pavojuje atsidūrus 
mūsų tautos daliai, mes turime 
visi sukrusti ir juos gelbėt.

šio kampo lietuviai patriotai 
daro, kas įmanoma. Telkia savo 
brolius į lietuviškus sambūrius, 
rūpinasi sukurti jiems tinkamą 
lietuvišką spaudą ir t. t. Bet šis

Birželio 15 d. JAV lietuviai turi progos minėti gražią sukak
tį — Lietuvių Darbininkų Sąjungos 35 metų jubiliejų.

1915 m. Chicago lietuviai darbininkai iškėlė sumanymą įs
teigti lietuvių katalikų darbininkų organizaciją. Tuo metu Chi-i 
kagoje buvo iš Lietuvos atvykęs kun. F. Ke
mėšis, kuris tam gražiam sumanymui su džiaug
smu pritarė ir ėmėsi jį vykdyti.

Persikėlęs į So. Bostoną, kur tam darbui 
buvo palankesnės sąlygos, jis kartu su kun. 
Tomu Žilinsku sukvietė organizacinį susirinki
mą 1915 m. birželio 10 d. Jame buvo nutarta 
įsteigti naują organizaciją, vardu .Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga. Iš susirinkusiųjų įsirašė 25 
asmenys, įmokėdami įstojinąo mokestį po vieną 
dolerį.

PREL. DR. K. URBONAVIČIUS — 
JONAS KMITAS 

rašytojas ir publicistas, “Darbininko” redakcijos 
šefas, jau kelios dešimtys metų kaip pastoviai 
rašąs “Darbininko” vedamuosius straipsnius.

Į valdybą išrinkti dvasios va
das kun. F. Kemėšis; pirmininkas 
Motiejus Žoba; pirmininko pa- 
gelbininkė Marijona Juškienė; 
raštininkas Jonas J. Ramanaus--' 
kas; iždininkas Mykolas Venis; 
finansų raštininkas Petras Grin
kevičius; kasos globėjai — Vin
cas Kudirka, Pranas Kuras ir 
Jonas Petrauskas.

Tame pat susirinkime buvo 
nutarta išleisti ir savo laikraštį. 
Kad tai būtų galima greičiau į- 
vykdinti, nutarta spaustuvės rei
kalams rinkti iš narių paskolą..

Užsimojimas rado gyvo prita
rimo ir darbas greitai ėjo prie
kin. Spaustuvė įsteigta 1915 m. 
rugsėjo 19 d.

mas įvyko 1916 m. liepos 3-4 
d., So. Bostone.

Taip pradėjus darbą, jis su 
pasišventimu buvo dirbamas 
ištisus 35 m. ir davė gražių 
vaisių. LDS palaikė savo nariuo
se lietuvišką dvasią, padėjo iš
laikyti savo tikėjimą ir stiprino

KUN. PR. M. JURAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos pirmininkas.

Jei Netiki ginčykis su pačiu Kristumi
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jų darbas turi susilaukt visų pa
saulio lietuvių paramos.

Pirmiausia, šio krašto lietuvis 
labai šiuo metu vargsta. Turi 
tad būti jam ištiesta broliškos 
pagalbos ranka. Jis turi pajusti, 
lietuvių bendruomenės nėra už
mirštas, turi joje savo vietą, yra 
branginamąs.

Turi būt dedamos ir visos pas
tangos, kad jis gyvai į tą ben
druomenę įsijungtų, pasidarytų 
sąmoningas ir veiklus jos narys, 
įsijungtų į lietuviškos kultūros 
gyvenimą. Tuo tikslu visom prie-

(Nukelta į 4 psl.)

Pradėjus leisti 
“Darbininką”, ir 
LDS Centro valdy
ba persiorganizavo. 
Ją sudarė kun. F. 
S. Kemėšis, kun. To
mas Žilinskas, Mo
tiejus Žoba, Jonas 
J. Ramanauskas, F. 
Virakas, Mykolas 
Venis, Jonas Pe
trauskas, Vincas 
Kudirka, Jonas Ka
rosas, M. Mažeika ir 
Antanas F. Kneižys.

Pirmas LDS sei-

PROF. KUN. FABIJONAS KEMĖŠIS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir “Dar

bininko” laikraščio iniciatorius ir pirmasis 
redaktorius. Prieš šį karą profesoriavo 
Lietuvoje, žemes Ūkio Akademijoje, kur 
paliko ir bolševikams užėjus. Šiuo metu 
jo likimas nežinomas.

A. Gražiūnas į išdrėbti lauk. Taip vieną dieną

(Ištrauka iš “Grėsmingu Petrinių”).

nuėjės, Lalas, 
kertėn statyda-

pameluosi? Gal

— Ar laukiat melagio? — 
sušukdavo, kur 
dar tik kriukį 
mas.

— O ką gi
matei girnų akmenį plaukiant? 
— juokdavosi vyrai.

— Ne tik girnų akmenį ma
čiau plaukiant, bet ir girnaka
lys ant jo buvo padėtas, — at- 
versdavo Lalas. — Bet ne tai 
svarbu. Pasauly pasitaiko dides
nių stebuklų. Matot, kartą buvo 
šitaip.

Ir jis pradėdavo savo pasako
jimus apie visokius nebūtus ne
girdėtus dalykus. *

Meluodavo jis, tur būt, dau
giau, kaip tiesos pasakodavo. 
Bet vis tiek įdomu būdavo pa
klausyti, nes jis daugiausia pa
sakodavo apie kraštus, kurių 
niekas iš visos apylinkės nebuvo 
matęs. Keli kaimo vyrai, tiesa, 
buvo tarnavę Rusijoj kariuome
nėj. Bet ką ten Rusija — tamsus 
narodas ir tiek, kaip sakydavo 
Daubaras. Nėra ką ir bepasa- Į išlėkęs į orą, nukrisi už dešim- 
koti. O Lalas buvo Amerikoje ties jardų ant žemės. Blogesniu 
buvęs. Ir maža dar pasakyti,' atveju ištaškys taip galvą, jog 
kad Amerikoje buvęs. Pasitai- tik ruda dėmė ant lubų liks. Tad 
kydavo ir daugiau Amerikoj bu- jis labai apsidžiaugė, kai jam 
vusių, bet kad jie buvo nieko 
nematę. Prabuvo kur kasyklose, 
kol dolerių susirinko, ir parva
žiavo. Kai Dervinį ko paklaus
davo apie Ameriką, jis tik ranka 
numodavo. ,

— O manai, kad aš tą Ame
riką mačiau, — sakydavo jis. —

v

saliunininkas griebė joti lauk ir 
triukšmaut pradėjusį Lalą. Bet 
nors ir kauštelėjęs, būdamas 
tuomet pačioj jėgoj ir fabrike 
įpratęs . sunkias geležis mėčiot, 
Lalas išsisuko nelauktai saliu- 
nininkui iš nagų, nutvėrė jį vie
na ranka už apykaklės, antra už

Kai, iš laivo išlipęs, nuvažiavau 
į vietą, rytojaus rytą dar pro 
tamsą jau nuvedė mane į ka
syklas. O paskui ištisus šešerius 
metus vis taip pro tamsą ėjau į Į kelinių ir jį patį švilptelėjo pro 
kasyklas ir pro tamsą vakarais. duris.
grįžau. Kada aš galėjau tą Ame
riką pamatyti!

O kas kita buvo Lalas. Dole- nusilakusius metęs lauk. Bet jam 
rių tai jis neparsivežė, bet už tai dar niekad nebuvo taip nutikę. 
Ameriką buvo matęs.

Mat Lalui su Amerika — kaip 
ir dažnai jam atsitikdavo — iš
ėjo kitaip negu daugumai. Jis 
pabandė visur ir visokio darbo.

Nuvažiavusį į Ameriką, tiesa, 
ir jį dėdė įstatė į geležies fabri
ką, kur dirbo, kol naujam krašte 
prasižiūrėjo ir kiek kalbėt pra
moko. Bet nepatiko jam ten. 
Davatkų gadzinkų ten jau ne
giedosi ir žydiškų pamokslų ne
sakysi, kaip namie buvo įpratęs. 
Nėra kada, reik geležį kalt. O 
jei dar dairysies, tai geležinio 
balkio galu taip gausi į pasma
krę,, kad laimingas būsi, jei tik,

Saliunininkas buvo jau dvide
šimt metų ir daugiau ar mažiau

“bile” per galvą arba sunerdavo 
nykščiu į tuštimą, kad, kvapo 
pritrūkęs, liautųsi špardęsis. Net 
kitiems gėrikams Lalo menas 
taip patikdavo, jog pastaty
davo jam alaus, tapnodavo per 
petį ir - sakydavo:

— Very well boy! Tu Džoną 
taip nugriebei, kad jis tau nė 
faito negalėjo duoti.

Pradžioj dar jis kiek pribijojo, 
kad koks Džonas ar Maikis jam 
už tai kur gatvėj nevožteltų per 
viršugalvį. Bet paskui pamatė, 
jog nėra ko bijoti. Čia buvo tokia 
tvarka, jog metamas galėjai fai- 
tuotis arba patį metiką griebt 
ir išmest lauk. Bet jei tave nu
galėjo ir išdrėbė, pykti buvo ne
gražu, jei tik be reikalo tavęs 
nemušė ar mušti nesikėsino. Ry
tojaus dieną vėl tie Džonai ir 
Maikiai ateidavo išgert ir nė ne
užsimindavo, kas vakar buvo, 
arba net patys pasijuokdavo iš 
vakarykščių grumtynių.

— Yes, tu savo darbą padarei 
fair, ir aš ne kiek nepykstu, — 
sakydavo jie Lalui.

Tad jam šis darbas ir visai 
patiko.

Bet kartą jam teko kibti į to
kį jaučiasprandį. Tai buvo tokia 
mėsos kupeta, kad net nedrąsu 
Lalui pasidarė. Bet savo darbą

atsitiktinai lengvesnis darbai 
pasitaikė. .

Įgėrę ir Amerikos žmonės pa
sidaro tokie pat kvaili, kaip ir 
kitur — pradeda rėkaut, triukš
maut, prie kitų kibti. Tenka tad 
ne kartą tokį skėtriot pradėjusį 
nusilakėlį imt už pakarpos ir

Tad, atsikėlęs nuo grindinio, la
bai nustebęs jis pasižiūrėjo į 
vyruką,kuris, nors iš pažiūros 
neišrodė didėlis galijotas, jį taip 
dailiai nutėškė beveik ligi vidu
rio gatvės. Jis ne tik nešoko ant 
jo rėkti ar muštis su juo, bet 
priėjęs pačiupnojo jo rankų rau
menis, patapnojo per petį ir tarė:

— Well boy, tu man patinki. 
Jei nori, eik pas mane dirbti. 
Darbo tau daug'nebus. Kur kiek 
paklynysi, ką atneši ar išneši — 
ir tiek. Svarbiausias tavo darbas 
bus išmesti laukan tuos, kurie 
triukšmaus ar muštis norės. Ligi 
šiol aš pats tai atlikdavau. Bet, 
matyt, pasenau ir šiam darbui 
nebetinku.

Nors dėdė ir draudė, net su
pykęs iš savo buto išvarė, bet; reikėjo atlikti, nes tasai biaury- 

’Lalas vis tiek pametė fabriką ir bė jau rengėsi sutašyti kelis vy- 
nuėjo į saliuną.

Saliunininko dar pamokytas, jo. Tik kai įsidrąsinęs bandė jį 
kaip reikia nutverti ir sudoroti griebti ir grūst pro duris, tasai 
triukšmadarį, jis taip vykusiai nusipurtė jį lyg kokį šapą ir dvi- 
su jais apsidirbdavo, jog retai 
saliunininkui ir bereikėdavo jam 
pagelbėti. Tik kokiam labai at
kakliam jis prišokęs tisteldavo

rukus, įtaręs, kad tie šaiposi iš

lokštelėjo skersom, kas čia su 
juo tokius pokštus krečia.

— Ak, young fellow, tai tu, 
tur būt, norėjai mane išmesti?!

lietuviškosios darbininkijos su
sipratimą, vadovaudama jos ko
vai už darbininkų teises bei švie
sesnę ateitį.

Pažymėtinai gražų darbo ba
rą yra išvaręs per 35 m. ir LDS 
organas “Darbininkas.”

Be profesinių reikalų, “Dar
bininkas rūpinasi pavergtos tė
vynės bei šio krašto kultūra, re
ligija, kalba ir papročiais, gina 
Lietuvos nepriklausomybę.

“Darbininkas” yra vienintelis 
Amerikoje lietuvių katalikų dar-’ 
bininkų laikraštis, kuris visada! 
rėmėsi ir tesiremia aiškiu kata
likišku ir tautiniu pagrindu, Dar- i 
bo ir socialiniais klausimais .. 
besivadovauja Bažnyčios moks
lu, išdėstytu popiežių encikliko
se ir katalikų sociologų raštuose. 
Ir šioje srityje jis savo skaityto- . 
jų neapvylė: išlaikė juos ištiki-, 
mus ne tik Katalikų Bažnyčiai,’ * 
bet ii’ savo Tautai. Nemaža lie
tuvių, kuriems “pažangi” Ame
rikos lietuvių spauda aiškino so
cialinius klausimus, pasiremda
ma Markso ir kitų socialistų te
orijomis, nuėjo į komunizmą ir i 
žuvo lietuvų tautai, tapdami at- 1

— sušuko jis, pamatęs Lalą, ir 
pradėjo atkvakomis žvengti, jog 
net pilvas dribsėjo ir ašaros a- 
kyse iššoko. O paskui neskubė
damas uždėjo savo vėtyklės dy
džio ranką Lalui ant nugaros, 
suėmė už drabužių ir, beveik nė 
prie durų nėjęs, lyg kokį kačiuką 
išmetė lauk. Savo nelaimei Lalas 
buvo užšokęs ant vieno iš stip
riausių visam mieste ristyninkų, 
vadinamo Pasiutusiu Bulium.

Savininkas, pamatęs, kas nu
tiko, grįžtančiam Lalui sušuko:

— Boy, tu man daugiau nebe- 
patinki. Aš negaliu už tai mokėt 
tau pinigą, kad mano svečiai tu
rėtų ką laukan mėtyti. Tuomet 
galėtų jau mane patį mėtyt, tai 
bent nereikėtų man už tai pinigą 
mokėti. Gali sau eit, kur nori, 
man tavęs nereikia.

Paskui jis priėjo prie to iš- 
pampėlio, pačiupinėjo jo ran
kas, pasižiūrėjo į storesnį net už 
milžinišką galvą jo kaklą ir tarė:

— Gal tu nori pas mane dirb
ti? Darbo tau daug nebus. Ką 
atneši, išneši, kiek paklynysi ir 
išmesi tuos, kurie triukšmai^ 
ar mušis. . ' ‘ ?

— Dirbti tai aš nenoriu. Nuo 
vienų ristynių ligi kitų aš mėgs-1 
tu pasilsėti, — atsakė Pasiutęs 
Bulius. — Bet jei tu man užmo
kėsi, kad aš čia ateisiu pasėdėti 
ir duosi, kiek aą norėsiu, alaus, 
tai manau, jog nieko ir mėtyt 
nereikės. Matai, kai aš priėjęs 
kam pasakau, jog man nepatin
ka jo riksmas ar muštynės, net 
ir labai įsikarščiavę ar girti ma
nęs paklauso ir pasidaro visai 
ramūs. .1

Saliunininkui patiko, kad sa-

a

Įsivaizduokit sau, kas bū
tų, jei per pasaulį perbėgtų 
žinia, jog Romoje, Paryžiuje, 
Londone, New Yorke ar kur 
kitur pasirodė Kristus, kurs 
moko žmones, gydo ligonius, 
prikelia mirusiuosius... Jei 
ta žinia pasitvirtintų, tai 
žmonės minių miniomis iš 
visų kraštų plaukte plauktų 
į tą vietą, kur apsistojo Iš
ganytojas. Prie jo namų du
rų stovėtų eilių eilės žmonių, 
laukdami, kada galės prieiti 
prie Išganytojo, kada galės 
išdėstyti savo vargus, galės 
pasiskųsti ir sulaukti iš Jo 
pagalbos...

Bet tai parodytų mūsų ne
tikėjimą į Eucharistijoje e- 
santį Jėzų Kristų...

Argi Bažnyčios taberna
kulyje tėra tik Kristaus pri
siminimas, tik Jo paveikslas, 
tuščias simbolis? — Ne!

Altoriaus namelyje yra ti
kras Jėzus Kristus, gyvas, 
realus. Tas pats Jėzus Kris
tus, kurs įsikūnijo, gyveno 
žemėje, mokė, kentėjo, mirė 
dėl žmonių su Dievu sutai
kymo ir prisikėlė iš numiru
siųjų. Ir tai moko ne kunigai, 
bet pats Išganytojas, pats 
Jėzus Kristus. Pasiimkite 
Naująjį; Testamentą, atsi- 
skleiskite šventojo Jono e- 
vangeliją ir ištisai perskai
tykite šeštąjį skyrių, kur su
rašyti paties Išganytojo žo
džiai apie Jo buvimą Eucha
ristijoje. Štai bent pora sa
kinių iš tos vietos: “Aš esu 
gyvenimo duona... Aš esu iš 
dangaus nužengusi duona... 
Kas tos duonos valgys, tas 
bus amžinai gyvas. Ir ta duo
na, kurios aš jums duosiu, 
yra mano kūnas, kurį duosiu 
dėl pasaulio gyvenimo... Jei 
nevalgysit žmogaus Sūnaus 
kūno ir negersite jo kraujo, 
tai neturėsite gyvenimo sa

□
virais jos laisvės ir Nepriklau
somybės priešais.

“Darbininkas” per 35 metus 
tai ir Bažnyčiai, nemaža nuvei- 
kęš' kultūrinėje' ir švietimo sri
tyje.

Sukakties proga ir 
ninkui,” kaip ir visai 
Darbininkų Sąjungai 
geriausio pasisekimo, 
buojant Dievo garbei ir lietuvių 
tautos bei jos darbininkijos ge
rovei.

“Darbi- 
Lietuvių 
linkėtina 
besidar-

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Draugijos vadovybė buvo priim
ta Toronto vyskupo, I

liūne ramybė bus ir nemėtant 
nieko lauk. Tad ir sumušė sutar
čiai su Pasiutusiu Bulium ran
kas, o Lalas liko be darbo.

Tiesa, saliunininkui ši istori
ja blogai baigėsi. Kai tik Pasiu
tęs Bulius jo saliune įsikūrė, visi 
gėrėjai išsiskirstė į keturis vė
jus, kiekvienas galvodamas, jog 
daug išmintingiau nuo jo laikytis 
kuo toliausia. O pats Bulius kas
dien sėdėjo saliune ir išgerdavo 
tiek alaus, jog per visą ilgą sa
liune buvimą saliunininkas ne
buvo matęs tokio gėriko. Gi iš
varyt ir jį kaip Lalą saliuninin
kas neturėjo drąsos. Kai kartą 
jam užsiminė, jog daugiau jisai 
kaip ir nebereikalingas, Bulius 
taip dėptelėjo akimis, jog aišku 
pasidarė, kad geriau jo neerzinti.

— Ar tu mane piemeniu lai
kai! — sukriokė jis. — Mes ne- 
susiderėjom, kad galėsi mane iš
varyt, kada tik panorėjęs.

Saliunininkui beliko tik ištuš
tėjusį savo saliuną uždaryti. Bet 
Lalui tiek paguodos iš viso to 
ir tebuvo, o darbo reikėjo ieškot 
iš naujo.

Bet darbo tuo metu nelengva 
buvo gauti. Tad ir Lalas ilgai 
veltui puspadžius plėšė, jo be
ieškodamas. Neturėdamas kitos 
išeities, kiek laiko nuo bėdų jis 
gynėsi net paupy meškerioto
jams gaudydamas muses ir, kas
damas sliekus. Mat, tais laikais 
ir amerikiečiai dar nebuvo išgu- 
drėję aprūpinti meškeriotojus 
konservuotomis musėmis ir spe
cialiose farmose auginti sliekus. 
O patys meškeriotojai, daugiau
sia kūningi ir išdribusiais pilvais 
dėdės, nei tiek mitrumo turėjo,

vyje. Kas valgo mano kūną 
ir geria mano kraują, tas tu
ri amžiną gyvenimą ir aš jį 
prikelsiu paskutinę dieną. 
Nes mano kūnas yra tikras 
valgis, mano kraujas yra ti
kras gėrimas. Kas valgo ma
no kūną ir geria mapo krau
ją, tas pasilieka manyje, o aš 
jame.”

Taip mokė pats Išganyto
jas Kaparnaumo sinagogoje 
po stebuklingo duonos pa
dauginimo.

Tą savo pažadą duoti žmo
nėms savo kūną ir kraują ir 
tuo būdu konsekruotos duo
nos bei vyno pavidaluose 
pasilikti žemėje iki pasaulio 
pabaigos Kristus ištesėjo 
Paskutinės Vakarienės metu.

Katalikai, reikšdami savo 
meilę ir pagarbą Eucharis
tijoje esančiam Kristui, šven
čia Dievo Kūno šventę, Lie
tuvoje vadinamas Devinti
nes. Tą dieną tikintieji reng
davo iškilmingas procesijas 
miestų gatvėmis ir tuo būdu 
viešai reikšdavo savo nuo
širdų tikėjimą į Eucharisti
joje esantį Išganytoją.

O tam, kuris netiki į Kris
taus realų buvimą Švenčiau- 
siame Sakramente, gražų at
sakymą duoda airių tautos 
išlaisvintojas O’Conel: Kar
tą protestantai, norėdami pa
juokti O’Conelį, klausė jo: 
“Kaip tu, būdamas toks ga
bus politikas ir toks didelis 
vyras, gali tikėti į Eucha
ristijoje esantį Išganytoja? 
Ar tai tau ne gėda?” — Į 
tai O’Conel atsakė: “Aš ti
kiu tai, ką mokė Kristus. 
Jei jūs netikite į Jo buvimą 
Švenčiausiame Sakramente, 
tai pasiginčykite su pačiu Iš- 
ganytojumi, kuris tai pats 
mokė ir pats savo kūną bei 
kraują mums eucharistijoje 
paliko.”

Kun. V. Pikturna

AMERIKIEČIŲ PROGRAMA 
RYTŲ ZONOS JAUNIMUI
Amerikiečių, radio stotis Ber

lyne-suruošiMčia komunistų su- • 
gabentam Rytų Vokietijos jau
nimui plačią informacinę ir kul
tūrinę programą, į kurią, slap
tai perėję iš rytinio sektoriaus 
susirinko apie 1.000 Vokietijos 
rytinės zonos jaunuolių.

Jaunimas buvo labai paten
kintas suruoštu jiems pobūviu ir 
gausiomis amerikiečių dovano
mis. Jie taip pat džiaugėsi, galė
dami be sovietinės propogandos 
tarpininkavimo pažinti ameri
kiečius ir jų tikslus.

kad būtų galėję muses gaudyti, 
nei per pilvus tiek pasilenkti, 
kad pasiektų ant žemės besirai
tantį slieką.

Pagaliau pavyko jam gauti 
darbo pas graborių, tik čia ne
beištvėrė.

Iš tikro tai nesunkus buvo 
darbas. Bet visa bėda buvo, kad 
jau nuo mažens jis numirėlių bi
jojo. Gi čia jų vis keli tįsojo. Ir 
dar, žiūrėk, vienas, pramerkęs 
akies kampą, tarsi tave seka, 
kur eini ir ką dirbi. Kitas guli, 
sukandės dantis ir tokiu niuriu 
veidu, jog, rodos, tuoj atsisėdęs 
suriks, ko čia apie jį sukiojies. 
Trečias vėl taip kreivai šypso, 
jog net gūdu darosi. į jį pažiū
rėjus.

Parėjęs namo, jis nė valgyti 
negalėjo. Kai tik paimdavo į ran
kas duoną, jarrt'vis tuoj prisi
mindavo, kad ta ranka čiupinėjo 
negyvėlį, ir niekaip kąsnis jam 
gerklėn nelindo. O dar vyrukai, 
su kuriais pas vieną bobą “ant 
burdo” gyveno, pradėjo pasakoti 
visokias siaubingas apie negy
vėlius istorijas. Ypač kaip visoki. 
neląikiąi naktimis bastosi ir gy- 
viėsiems ramybės neduoda. An
tai per godumą galą gavęs Pa
trakęs Šoliūnas visam kaimui 
įkyrėjęs, naktimis besibastyda- 
mas ir lodydamas šunis. O pas
kui tuo savo bastymusi dar su
kėlęs didžiausias nesantaikas ir 
tarp gyvųjų.

Sukęs, mat, toks Jokavonis 
pas jį dvikūles stogui dengti. 
Tuos kūlelius daržinėj jam be- 
rišant, išlindęs iš kertės žalas 
veršelis, kuris pradėjęs apie jį 
glaustytis ir rankas jam laižyti.

< •-
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SUSIRUPINKIM
(atkelta iš 3 psl.)

monėm turi būti remiamas M. 
Liet, lietuvių visuomeninis, or
ganizacinis bei kultūrinis darbas.

Pagaliau šiuo momentu gal 
pats svarbiausias dalykas — 
kiek bus galima ištraukti di
džiausią M. Liet, lietuvių skaičių 
iš Vokietijos. Išrodo, jog greit 
bus priimtas naujas DP įstaty
mas, kuris leis ir M. Liet, lietu
viams atvykti į JAV. ši proga, 
kuri, išrodo, tikrai bus, turi būti 
išnaudota plačiausiu mastu. Bet 
į tai* turi būti atkreiptas ypatin
gas dėmesys. Lietuviams šiuo 
atveju darys didelę konkurenci
ją vokiečiai. Amerikos vokiečiai 
gi nesigailės pastangų, kad ga
limybe atvykti į JAV jų tautie
čiai pasinaudotų kuo daugiausia. 
Tad jei nebus gerai organizuotos 
lietuvių akcijos, M. Liet, lietu
vių interesai labai gali nukentėti, 
nes jie neturi JAV tiek giminių 
ir pažįstamų, kiek turi D. Lietu
vos lietuviai, tad asmeniškos pa
ramos jiems bus sunkiau gauti. 
Jiems gali padėti tik organizuota 
ir energinga visuomeninė akcija.

Tad visi šie aktualūs ir neati
dėliotini reikalai šaukte šaukia, 
kad jais susirūpintume. Tik reik 
pripažinti, jog Amerikos lietuvių 
masėje M. Lietuvos klausimai 
nėra populiarūs ir reikiamai pa
žįstami. O tai rodo, jog norint, 
kad kokia šios srities akcija pa
sisektų, lietuvių visuomenėje 
turi būti nelaukiant nieko pra
dėtas dalyko aiškinimas. Visuo
menės paramos galima tikėtis 
tik tuomet, kai bus jai aiškus 
pats reikalas, žinoma, būtų ne
dovanotinas apsileidimas, jei tik 
tuo aiškinimu viskas prasidėtų 
ir baigtųsi. O tokio pavojaus 
gali būti, tad turime būti apdai
rūs, kad jo išvengtume.

JAPONIJOJ KATALIKYBE DARO
didelę: pažangi

Iš Japonijos pranešama, kad naujausius metodus. Tikėjimo 
ten paskutiniu metu Katalikų tiesoms įrodyti, pavaizduoti 
Bažnyčia pasiekė nepaprastų; Kristaus ir šventųjų gyvenimui, 
laimėjimų. Konvertitų skaičius, Į naudojamos serijos filmų, kurios 
palyginant su prieškariniu, yra žymiai geriau įsibrėžia atminty, 
labai padidėjęs. Atrodo, jog ja-j negu žodžiai. Naudojamos taip 
ponų tautoje senojo tikėjimo pa- ‘
grindai susvyravo, ir žmonės ma
siškai ieško kelio į Tiesą.

Viena iš sėkmingiausiai 
gančių parapijų Japonijoje 
Kyoto parapija. Kiekvieną 
tadienio popietį šimtai japonų 
jaunuomenės renkasi į parapijos 
salę katekizacijai. Iš visų miesto 
dalių plaukte plaukia jaunimas, 
po pažastim tvirtai pasispaudę 
raudoną katekizmo knygutę. Ki
tomis savaitės dienomis kunigai 
eina per kaimus mokydami ka- 

itekizmo. Labai žymų vaidmenį, 
platinant katalikybę, suvaidina 
misionieriiĮ labdaros veikla. Kyo
to apylinkėse 50-tyje kaimų mi
sionieriai išdalino drabužių. Ki
tuose kaimuose buvo išdalinta

pat ir fonografo plokštelės. Pa
galiau miestuose ir net kaimuose 
rodomos kino filmos.

- LIETUVIAI ADELAIDĖJE
%

au- 
yra 
šeš- Katalikai telkiasi 

pietinėj Korėjoj 
v

Nuo karo pabaigos tūkstan
čiai Korėjos katalikų pasiryžo 
vienam dalykui: pasirinkti savo 
gyvenamąją vietą žemiau 38 pa
ralelės. Tą pasiryžimą nelengva 
buvo įgyvendinti, nes tai reiškė 
palikimą savo namų, ūkių, di
džiausios dalies turto ir riziką 
prasmukti per komunistų budriai 
saugojamą sieną. Bėgantieji ko
rėjiečiai nežinojo, kokios mate
rialinės sąlygos jų laukia pieti-

maisto. Kaimų gyventojai, šios | nėję Korėjos dalyje, bet jie ži-

Adelaidėje pagal paskutinius 
duomenis yra apie 800 lietuvių, 
bet tas skaičius nuolat auga, 
naujiems lietuviams atsikeliant 
į šį miestą. Iš kultūrinių bei me
no pajėgų adelaidiečiai turi dali. 
Antaną Rūkštelę, kuris yra su
ruošęs savo meno parodų, smui
kininką P. Matiuką, kuris duoda 
savo programas ne tik koncer
tuose ir radiofonuose, bet ir ruo
šia naujus smuikininkus, solis
tus A. Rūkštelienę, Vasiliaus
kienę,Dainienę, P. Rūtenį, L. 
Kazlauską ir kt. Yra ii' vyrų 
choras vedamas V. Šimkaus.

Adelaidėje pirmieji susibūrė 
ir dramos mėgėjai ir po ilgo bei 
kruopštaus darbo 1949 m. pa
baigoj pastatė “Pirmąjį skam
butį”.

Adelaidės universitete studi
juoja 5 lietuviai. Visuomeniniam 
ir kultūriniam darbe plačiai reiš
kiasi 9 Adelaidės lietuviai teisi
ninkai.

Įvairiais lietuvių reikalais dau
giausia rūpinasi klebonas kun. 
Dr. P. Jatulis, apie kurį Adelai-1

dės arkivyskupas yra <pasakęs: 
“Visi kunigai turėtų būti tokie, 
kaip kun. dr. P. Jatulis.” Ade
laidėje yra ir stipriai susiorga
nizavę skautai, vadovaujami 
psktn. V. Ilgūno.

Tur būt, didžiusią vaidmenį 
Adelaidės lietuvių kultūriniam 
gyvenime vaidina tautinių šokių 
grupė, kuri pirmą kartą pasiro
dė 1949 m. minint Vasario 16- 
tąją. Šokėjai pasirodė su trim 
šokiais — “Lenciūgėliu”, “Kal
veliu” ir “Oželiu”. Minėjime da
lyvavę australai plačiai aprašė 
patį minėjimą ir taut, lietuvių 
šokius. Po to gauta daug kvie
timų iš įvairių organizacijų da
lyvauti jų šventėse su programa. 
Įdomiausia, kad net patys aus
tralai išmoko “Kalvelį” ir šoko 
jį 1949 m. Adelaidės mugėje.

O tų pačių metų vyno šven
tėj net filmavo mūsų šokius ir 
melodijas įgrojo į plokšteles. 
Tautinių šokių grupė, šiuo metu 
labai sustiprėjusi, vadovaujama 
V. Ratkevičiaus ir toliau sėk
mingai dirba.
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Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

‘Stotis WEVD—1330 kil. 5000

'Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

JOK. J. STUKAS, Dir.
429 Walnut St. Newark 5, N. J.

Tel. Market 2-5360

veiklos paveikti, panoro sužinoti 
daugiau, kas už tos veiklos yrą.

Jonan srityje buvo įsteigtos 
vaikų katekizacijos klasės. Su
sidomėjo ir suaugusieji, prade
dant burmistru ir baigiant ne
turtingiausiu ūkininku. Dabar 
visas 5000 gyventojų kaimas ka- 
tekizuojasi. Ir kitur perspekty
vos yra labai geros. Katalikų 
skaičiaus padidėjimas savaime 
tapo ir naujų bažnyčių statymo 
akstinu. Viena iš paskiausiai pas
tatytų bažnyčių yra Kyoto Mi- 
shijin parapijos bažnyčia.

Misionieriai savo darbe taiko

VIEŠOJI NUOMONE KRYPSTA 
TREMTINIŲ NAUDAI

Viešosios nuomonės tyrinėji
mo institutas Gallup pravedė 
Australijoj apklausinėjimą, kaip 
australai mano apie ne britų 
kilmės žmonių imigraciją į Aus
traliją: ar bus ta imigracija Aus
tralijos ateičiai naudinga, ar ne? 
Iš apklaustųjų 52% pasisakė 
teigiamai, 33% neigiamai ir 
15% neturėjo savo nuomonės. 
Lyginant trijų metų apklausi
nėjimo duomenis, matyt, kąd 
viešoji nuomonė krypsta naujų
jų imigrantų naudai. 1947 m. 
teigiamai pasisakė vos 23%, 
1948 m. — 41%, o šįmet jau 
net 52%. -

TREMTINIŲ PALIKUONYS 
PAGERBIA ŠIANDIENINIUS 

TREMTINIUS
Naujosios Škotijos gyventojų 

palikuonys St. Martinville, Loui
siana, pasveikino DP. jų garbei 
monsinjoro Hubert A. Lerschen 
suruoštoje šventėje. Naujosios 
Škotijos gyventojai prancūzai 
1755 metais buvo anglų jėga de
portuoti ir išblaškyti po visas, 
JAV. Didžiausia jų dalis vėliau 
įsikūrė Louisianoje. Tie žmonės 
labai užjaučia DP, nes ir jų pro
tėvius buvo ištikęs toks pats li
kimas.

DP garbei suruoštoje šventėje 
dalyvavo lenkų, latvių, ukrainie
čių, lietuvių ir čekoslovakų DP. 
Buvo atlaikytos iškilmingos mi
šios, o po to sekė tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko N. Iberia mergai
čių tautinių šokių grupė ir DP 
taut, šokių grupės.

nojo, kad ten galės laisvai išpa
žinti savo tikėjimą. Suplaukus 
pabėgėliams, pietų Korėjos pa
rapijos nepaprastai pagausėjo ir 
bažnyčios sekmadieniais nebesu
talpina tikinčiųjų. Daugelis jų 
turi klausyti mišių atvirame o- 
re. Korėjos misionieriai džiau
giasi, kad paskutiniuoju laiku 
padaugėjo konvertitų skaičius. 
Misionieriams leista dirbti ligo
ninėse, tarp pacijentų. Pacien
tus religinių teisių mokyti pade
da net katalikės seserys ir gy
dytojai. Misionierių pasišventi
mo sužavėti į katalikų tikėjimą 
perėjo net nemažas skaičius ne- 
katalikių seserų ir keli gydyto
jai.

— Gegužės 21 d. įvykusiame 
svarbiame Lietuvai Išlaisvinti 
Centro posėdyje buvo aptarta 
Tautos Gedulo (Lietuvos Geno
cido) dienos programa ir prieita 
visiškai vieningos nuomonės dėl 
Argentinos Lietuvių Bendruome
nės organizavimo. Atitinkamas 
posėdžio nutarimas jau yra pra
neštas VLIKui ir laukiama jo 
pritarimo;

— Gegužės 7 d. Rozario Moto
ciklininkų Klubas buvo suruošęs 
plataus masto rungtynes, kurio
se labai pasižymėjo mūsų tau
tietis Viktoras Bagdžius. Trečio
se 48 kilometrų ilgio rungtynėse 
jisai laimėjo antrą, vietą. Nors 
turėjo ne taip pajėgų motociklą, 
vis dėl to buvo rimtas nugalėto
jo F. Gonzales konkurentas.

Venezuelos lietu viij sąskrydis
Gegužės 28 dieną, per Sekmi

nes, įvyko pirmas Venezuelos 
lietuvių sąskridis Carabobo apy
linkėje prie garsaus istorinio Ve
nezuelos tautos paminklo.

Suvažiavime dalyvavo apie 500 
lietuvių, kurie įvairiomis susi
siekimo priemonėmis suplaukė ir 
iš tolimų respublikos kampų.

Tos dienos programa prasidėjo 
pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
A. Sabaliauskas, pasakydamas 
progai pritaikintą pamokslą is
panų ir lietuvių kalbomis. Po 
pamaldų įvyko eitynės nuo baž
nyčios iki paminklo. Tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės 
nešė vainiką.

Prie Nežinomo Kareivio kapo 
ir prie Tautos Altoriaus jautrų 
žodį tarė inžinierius Jankūnas, 
Valencijos lietuvių kolonijos pir
mininkas, ir Biliūnas, einąs Ve
nezuelos lietuvių centro valdy
bos pirmininko pareigas.

Padėjus vąjniką ir sugiedojus 
Venezuelos ir. Lietuvos tautinius 
himnus, sąskridžio dalyviai va
žiavo į Valencijos miestą, kur 
Don Bosko kolegijos kieme įvy
ko krepšinio rungtynės tarp lie
tuvių ir vietinės komandos, šį 
kartą lietuviai, anksčiau daugelio 
rungtynių laimėtojai, buvo su
mušti rezultatu 44-32 vietinių 
naudai.

16 valandą gražiame Valenci
jos “Imperio” teatre įvyko sąs

kridžio meninė dalis, kuri buvo 
ištisai transliuota per Valenci
jos radio.
"Meninę dalį išpildė visų lietu

vių kolonijų meno mėgėjai. Pro
gramą sudarė tautiniai šokiai, 
choro, duetų ir solo dainos, mer
gaičių baletas ir deklamacijos.! 
Programa buvo baigta tautiniais 
himnais.

Reikia pasigėrėti, kad Vene
zuelos lietuviai tokiu trumpu lai
ku savo kruopščių ir energingų 
organizatorių dėka mokėjo taip 
įspūdingai pasirodyti.

Valencijos ir sostinės Caracas 
laikraščiai palankiai atsiliepė a- 
pie tą pirmą lietuvių viešą pasi
rodymą.

Dalyvis.
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X XĮį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, 

tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
“MUZIKOS ŽINIOSE” sale žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

‘MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, III.
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Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y, 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

SUDEGE TREMTINIŲ 
TURTAS

Australijoj prie gelžkelio iš 
Port Augusta į Alice Springs 
dirbo 12. DP, kurių tarpe 6 lie
tuviai. Visi jie gyveno šalia gelž
kelio pastatytose palapinėse. 
Traukiniui pro šalį einant, už
krito ant palapinių iš dūmtrau
kio kibirkštis ir palapinės sude
gė, nes namuos buvo likęs vos 
vienas gyventojas, o kiti dirbo. 
15 mylių nuo tos vietos. Trem
tiniams padaryta žymių nuosto
lių, nes kiekvienas turėjo apie 
200 svarų pinigų. Administracija 
žada kiek nuostolius atlyginti.

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

■ . • • >
“LIETUVIŲ DIENAS’’

Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 
Amerikos bei kitų pasaulio kraštų lietuvių gyvenimo. Ben
dradarbiauja žymūs lietuviai: profesoriai — M. Biržiška, 
S. Kolupaila, K. Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. Vincas 
Ramonas, P. Orintaitė, K. Bradūnas ir k.

Prenumerata metams $3.00 (visuose kraštuose).
ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, CaJ. 

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai.

veršiukas, Jokavonis demžtelė- 
jęs atgalia ranka jam per snukį, 
kad ilginių netaršytų, o tas stai
ga džir džir džir ir pabiręs auk
su. Senis tylomis susižėręs tą lo
bį į skverną, ir nė lapė dėl to 
būtų nesulojusi, jei įgėręs nebū
tų kam ten apie tai prasižiojęs. 
Girdas, žinoma, netruko pasiekti 
ir šoliūno ausį. O tai buvo ne
matytai godus ir pavydus žmo
gus. Tad sužinojęs, kad kitas 
išnešė iš jo daržinės lobį, ko ne- 
išputo iš piktumo ir užpuolė Jo- 
kavonį, kad jam tą auksą sugrą
žintų. Bet kas atiduos kitam tokį 
laimikį. Jokavonis užsigynė, kad 
to aukso jis nė matyti nematęs. 
Vieną popietę tik prisnūdęs ir 
susapnavęs tokį sapną, kurį pas
kui ir papasakojęs, o kiti ir pri
plepėję nebūtų dalykų.

Šoliūnas, žinoma, nepatikėjo 
ir taip įsiuto, kati visiems pradė
jo kalbėti, jog už jam priklauso
mo lobio pasisavinimą vis tiek 
nusuksiąs Jokavoniui sprandą. 
Kartą pakeliui į Seirijus jis net 
raitas vijosi Jokavonį nuo Sutrės 
ligi pat miestelio urzdikės.

Tą kartą Jokavonį dar išgel
bėjo greitos kojos, nes jaunas 
būdamas galėjęs plynam lauke 
pavyti ir užmušti kiškį, ir pagy
vento amžiaus sulaukęs dar pra
lenkdavo vidutinio greitumo ar
klį. Tik bailus tai buvo žmogelis, 
žinodamas, kokia biauri šoliūno 
ranka ir kad jis nuolat tyko jį 
nutverti į savo nagus, ilgainiui 
taip įsibaidė, jog pradėjo slaps
tytis, nebenakvoti savo troboj, 
sumenko lyg koks šešėlis ir, tur 
būt, nuo to be laiko nunyko-, nė

auksu nepasinaudojęs, jei ir bu
vo jį radęs.

Taip už tą lobį šoliūnas, gali 
sakyti, net iš pasaulio Jokavonį 
iškraustė. Bet ir jam tas godu
mas geruoju nesibaigė. Pyktis 
ir pavydas jį taip suėdė, jog pa
galiau gavo geltligę ir, jos plau
namas, neužilgo taip pat nuno
ko. Bet dėl to aukso dar ir kape 
jis nenurimo. Ne kartą matė jį 
žmonės naktimis apie Jokavo
nies namus slankiojantį ir net 
girdėjo, kaip stenėdamas jo dar- 
žinukėj šiaudus iš šalinės vertė, 
ieškodamas, kur Jokavonis tą 
auksą paslėpė. Jokavoniai dėl to 
taip įsibaidė, jog net norėjo savo 
sklypelį parduoti ir kitur išsi
kraustyti, tik niekas nenorėjo 
pirkt namų, kur negyvėlis nakti
mis valkiojasi.

Kadangi tas vaiduoklio basty
masis visiems labai įkyrėjo, nes 
pritemus ne tik moters su vai
kais, bet ir bailesni vyrai bijojo 
ir nosį iš trobos iškišti, žmonės 
slaptai atkasė jo kapą ir galvą 
nukirto. Tik gal per arti padėjo, 
ir jis galėjo ją pasiekti. Tad dar 
ir toliau naktimis slimpinėdavo, 
galvą po pažastim pasispaudęs, 
ir ja mėtydavo apnikusius jį loti 
šunis. Kartais pasitaikydavę, 
kad taip numestą galvą koks šuo 
pauostęs nusitverdavo ir-pradė
davo su ja bėgti. Tuomet net že
mė, dundėdavo ir vėjas visuose 
dūmtraukiuose staugdavo, kai 
vaiduoklis tą šunį per visą kai
mą vydavos!, norėdamas atsiimti 
savo galvą. Taip šunis bevaiky
damas, kartą net naginę pame
tęs. Radusi ją senė gyvai atpaži-|teliuką išlakė. Kokiam tb skys-

Manydamas, jog tai paprastas 
Šoliūno įkapėms paraukta.

Tik iš to naujų piktumų pasi
darė. šoliūnams buvo gėda, kad 
apie jų tėvą tokios kalbos eina. 
Tad paleido gandą, jog tai jau 
atsiskyręs gyvenąs Jokavonies 
sūnus naktimis ateinąs į tėviškę 
paieškoti, ar neras kur paslėpto 
tiek kalbamo tėvo lobio. Paty
koję, Šoliūno sūnūs net nutvėrė 
jį kur ten naktį beeinantį ir 
biauriai sulupo, kam tasai jų tė
vo vardą teršiąs. Dėl to paskui 
metų metais ėjo bylos.

O kiti žinojo dar baisesnių is
torijų, kaip numirėliai ne tiki 
baldosi, bet dar ir prie gyvųjų 
prikimba; ypač kaip nors supy
kinti. Esą kartą vienas žmogus 
girdi, jog kažkas naktį jam tik 
bar bar bar į langą.

— Kas ten? —sušukęs jis.
O čia, pasirodo, neseniai pa

laidotas jo kaimynas, kuriam 
tas žmogus duobę kasė, už lango 
bestovįs.

— Klausyk, — sako jam tasai 
negyvėlis, — tu, kaimyne, tikras 
suskius esi. Kur tti man duobę 
iškasei! Argi aš galiu tokioj pel
kėj gulėti?! Vahduo laša ir laša 
man ant burnos, žiūrėkit, kad 
perkeltumėt mane kitur. Kitaip 
neduosiu aš jurtis ramybės.

Ir tol kasnakt brazdinęsis, kol 
tikrai jį kiton Vieton perkėlė.

Kitas vėl prikibęs priė karsta
dirbio. jog negalįs p sukaltam 
karste gulėti — išlindusi vinis 
jam nugaron durianti. Pagaliau 
Vienas net pakėlęs triukšmą, kdm 
kam duobkasiai jo degtinės bii-

timėlio patraukti mėgusiam 
žmogeliui buvo, matyt, tas bute
liukas kadais senovės papročiu 
į karstą įdėtas. O naują duobę 
toj vietoj kasdami, duobkasiai, 
jį iškasė ir, žinoma, sveikas į 
sveikatą, kliukt kliukt, apsilaižė 
— ir reikalas atliktas. Tdkį bu
teliuką senuose kapuose iškast 
nebuvo naujiena. Gi ilgai žemėj 
buvęs gėrimėlis, sako, labai jau 
skanus.

Bet jų pataikyta ant prieka
baus negyvėlio. Naktį vienas tų 
duobkasių girdi, kad kažkas kla
bena duris. Atsikėlęs dirstelėjo 
pro langą — o gi stovi mėnesie
noj kažkoks vyras prie durų. 
Bet, tik akį metęs, duobkasys 
suprato, kad tai vaiduoklis, nes 
buvo senovinėmis įkapėmis — 
su naginėmis, ant baltų kelinių 
išleistais ilgais žemiau kelių 
marškiniais, juosta sujuostas ir 
apsivilkęs liemene. Gal bijoda
mas, kad koks nenaudėlis, kol 
jis su reikalais vaikšto, ir pasku
tinio jo turto nesudorotų, dar 
belaikąs rankoj ir pypkę su a- 
vininašniu tabako, kurie jam, 
matyt, tdip pat į karstą buvo į- 
dėti. -

Kai tik duobkasys pro langą 
dirstelėjo, tuoj vaiduoklis ir pra
dėjo šaukti. Girdi, tu, ilgapiršti 
gribše, ten nežvilgčiok pro 
kampą lango, bet greičiau grą
žink, ką nukniaukei. Žiūrėk, kad 
rytoj atnbštumei ir padėtum'ei, 
kur radai. Aš vienmarškinis per 
griiodą čiai ilgai nevaikščiosiu 
prašinėdamas!

Bernas nusigando.

— Nepyk, — sako, — dėde. 
■Nežinojau, kad tai tavo — pirš
tu būčiau nepajudinęs. Rytoj aš 
tau atnešiu dar didesnį butelį, 
ir net trejų devynerių.

Rytojaus dieną, žinoma, reikia 
pažadėtą butelį negyvėliui nu
nešti. Bet pakeliui bernui pagailo 
tokį gerą daiktą, galima sakyti, 
į balą mesti. Mano, nors nu
trauksiu kokį gurkšnį. Užteks 
negyvėliui, jei butelis ir nebus 
pilnas kaip akis. Bet taip po 
gurkšnį vis nutraukdamas, kol 
kapines priėjo, ir liko tik pusėj 
butelio. Tad, jau būdamas kiekjdęs. 
įsismaginęs, bernas prisėmė iš 
klano vandens, kad butelis vėl 
būtų pilnas. Bus tau seni, mano, 
ir ne tokia stipri gera.

Vakare susirinkus pas kaimy
ną pakortuoti, tas bernas paten
kintas juokiasi, kaip gražiai jis 
senį apmovęs. Bet taip jam be
kalbant, tik džinkt kažkas kietu 
daiktu į langą. Gerai dar, kad 
į rėmą pataikė, o būtų visi stik
lai išteškėję.

Visi šoko žiūrėti, kas čia yra. 
O gi mato, kad vėl tas pats senis 
už lango stovi. Stovi ir įpykęs 
rėkia.

— štai, — sako, — parše ne
skustas, atgal’tau tavo pamaz
gos. Gerą mano gėrimėlį išlakęs- 
tu man dumblo prisėmęs atnešei 
Duok tuojau man, ką esi paža
dėjęs. Kitaip aš tave pamokin
siu, kaip numirėlius apgaudinėti!

Bernui kaip bematai praėjo 
juokas. Mato, reikia seniui ati
duot butelį trejų devynerių. Tik 
kur jį paimsi? Šoko tad prašyti

nusi, jog tai naginė jos pačios 
namų šeimininkės bene turinti 
paskolinti.

Šiaip ta gal ir nebūtų davusi, 
bet kai vaiduoklis po langu stovi, 
kaip bematai atnešė, kad tik 
greičiau jis šalin eitų.

Bijodamas butelį laukan nešti, 
bernas parišo jį ant galo žars
teklio ir jau norėjo, pravėręs 
duris, iškišti seniui. Bet čia vėl 
kas šniopuodamas pribėgo prie 
lango ir bar bar bar! Pasirodo, 
kad tai kaimynas, kuriam jie 

'duobę kasė, taip pat čia atsira-

Neduokit, — sako jis, — 
šitam plevėsai degtinės. Jo kapo 
jau ir žymės nebeliko. Dabar toj 
vietoj mano kapas. O aš, buvęs 
blaivininkas, nesutinku, kad ma
no kape tą smarvė būtų laikoma.

Po tokių jo žodžių kilo sąmy
šis. Negyvėliai už lango susikibo 
taip bartis, jog nežinia buvo, nė 
ką daryti. Gerai, kad dar šeimi
ninkas pagaliau susigriebė. Pra
vėręs duris, pastatė lauke butelį 
ir tarė: — Pasiimk, seni, kas 
tavo, ir eikite iš čia, triukšmo 
nekėlę. Numirėlių reikalus ka
pinėse susitvarkykite. Jūsų bar
niams čia ne vieta.

Tuomet tik senis, pasigriebęs 
butelį, pagaliau nuėjo, o paskui 
jį nuspūdino ir atkaklusis blai
vininkas, pūrydamas gyvuosius, 
kam jie' seniui degtinės davė, ir 
bardamasis su savo bendru, ku
ris. jie tame kape šeimininkas, 
o kuris įnamis.

(Bus daugiau),

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt, Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

□------------------------------------- 0

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS 
Penna ir New Jersey valstijose 

Nuliūdimo valandoje prašau 
Dąuktls prie manes

1601-08 So. 2nd St 
Philadelphia, Pa.
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Birželio 9, 1950

Šis tas iš Baltimores
— Annapolyje, Marylando sos- dintą, dramą iš pirmųjų Lietu- 

tinėje, jau 14 m. auga iš Lietu- vos okupacijos metų. Ji bus su- 
vos atgabentas ąžuolas. Balti- vaidinta minint birželio trėmimų 
morės lietuvių kolonija kasmet dienas.
iškilmingai aplanko tą “šventąjį — Baltimores tremtiniai per- 
Lietuvos medį”. Iškilmėje pap- nai pirmieji pradėjo bimbininkų 
rastai dalyvauja Marylando gu
bernatorius, leisdamas pasinau
doti legislatures rūmais. Ąžuolo 
aplankymas šiais metais įvyko 
per Sekmines (gegužės 28 d.) 
Iškilmėje dalyvavo ir kalbą pa
sakė Lietuvos min. Vašingtone 
P. Žadeikis. Gub. Lane savo kal
boje gražiai atsiliepė apie lietu
vius. Buvo ir daugiau kalbų; Pir
mą kartą šioje iškilmėje pasirodė 
tremtinių choras vadovaujamas 
muz. Br. Jonušo. Choras sudai
navo kelias dainas, klausytojuo
se sukeldamas gyvo pritarimo.

—Baltimorėje jau nuo XIX š. 
pabaigos gyvai reiškėsi teatrali
nės pajėgos. Čia gyveno, vaidino 
ir rašė patriotines dramas V. 
Nagornoskis (“Živilės”, “Rūtvi- 
lės”, “Vytis Kankinys” ir kt.

pikietavimą. Nuo to laiko padė
tis šiek tiek pasikeitė: Lietuvių 
salės administracija nusprendė 
visokiems “literatūrininkų” pa
rengimams salės nenuomoti... 
Bet radijo direktoriai ir šįmet 
paskelbė apie jų pikniką. Kada 
gi pagaliau visi padorūs lietuviai 
supras,, kad Lietuvos laisvės prie
šai yra ir Amerikos priešai (Ne
jaugi nori patys patirt!).

J. S.

DEPORTACIJOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Birželio 11 d. Newarke, N. J. 
Lietuvių Taryba ruošia 1940 m 
birželio mėn. 13, 14 d. d. depor
tacijos dienų minėjimą.

1) 10,30 vai. iškilmingos pa
maldos su prit. pamokslu. (2O'« 
Adams St.)

2) 7,30 p. p. Šv. Jurgio Dr-jos. 
salėje (180 New York Avė) iš
kilmingas minėjimas, bus rodo
ma filmos p. B. Gaidžiūno.

Po to kalbos p. Gaidžiūno, p. 
Tysliavos ir kt.

Nuoširdžiai kviečiami visi at
silankyti ir pagerbti tuos, kurie, 
gal būt, dauguma jau ilsisi nu
žengę skausmo ir kančios kelią.

Graži parapijos sukaktis
Hartford, Conn. Birž. 4 dieną 

Švenčiausios Trejybės parapija 
minėjo 50 metų sukaktį. Ryto 11 
vai. kun. prel. J. Ambotas atlaikė 
iškilmingas mišias, asistuojant 
kun. J. Valantiejui ir kun. Dr.

Vakare par. 
susirinko di- 
kur svečiai

ir kitais pastatais, 
salėje parapijiečiai 
džiulei vakarienei, 
ir vietiniai kalbomis pareiškė sa
vo pasiryžimus dirbti Dievui ir 
Tėvynei. Anna Kaskas išpildė 
lietuviškų dainų programą.dramų autorius). Naujai teatri- a. Bružui. Pamokslą pasakė 

x nes tradicijas čia puoselėja buv.' t Dnii„-,nnn
Vilniaus Dramos Teatro akto
rius J. Palubinsk, praėjusį ru
denį su vietiniais ir tremtiniais 
scenos mėgėjais pastatęs “Pir
mąjį skambutį” Dabar jis stato 
iš rankraščio, dar niekur nevai-

NEW HAVEN MINĖJIMAS 
BIRŽELIO 11 IR 18 D. D.
New Haven, Conn. Amerikos 

Lietuvių Tarybos skyrius ben
drai su Tremtinių komitetu ruo
šia birželio 14-15 d. minėjimą. 
Birželio 11 d bus šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldos už nužudy
tus ir priešų persekiojamus lie
tuvius bei pavergtą tėvynę. Ge
dulo ir protesto diena ruošiama 
birželio 18 d. 4 vai. po pietų, ku
riai numatyta plati programa: 
St. Paulionienės ir A. Gruzdžio 
vadov. grupės vaidinimas “Ke
lias į kolchozą”, deklamacijos ir 
Šv. Kazimiero parap. choro tai 
dienai pritaikinta programa.

Visi New Haveno ir Branfordo 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Minėjimas įvyks parapijos sve
tainėje, 339 Green St., New Ha
ven, Conn. Įėjimas nemokamas.

prel. J. Balkūnas. Sanktuarijume 
sėdėjo J. E. Vysk. H. J. OBrien 
ir Generalis Vikaras su lietuviais 
kunigais. Artistė Anna Kaskas 
giedojo su choru ir solo. Pilna 
bažnyčia žmonių liudijo Hart- 
fordiečių džiaugsmą šia sukak
tim. Parapija didžiuojasi gražia 
bažnyčia, mokykla, High School

RŪPINASI LIETUVIŲ INŽI
NIERIŲ CENTRO SUDARY

MU AMERIKOJE

RENGIAMAS SMAGUS 
PIKNIKAS

VIETOSJIMOS
Kunigų Vienybės Centro posėdis

Birž. 13 d. New Yorke, Hotel 
McCalpin, Roorri C, 10 vai ryte 
posėdžiaus Kunigų Vienybės 
Centro valdyba ir centrinių or
ganizacijų dvasios vadai. Bus 
svarstomi mėtinio suvažiavimo 
ir centrinių organizacijų seimų 
reikalai.

i --------------------
ŠV. VARDO D-JOS NARIAMS

Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo Vardo' dr-jos nariai eis 
birželio 11 dieną per 9 valandos 
Šv. Mišias prie bendros Komu
nijos, o po tų Mišių 10 vai. ryte 
parapijos salėje turės savo mė
nesinį susirinkimą. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti’.

Valdyba.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Birželio 9 dieną, penktadienį

8 vai. vakare, “Amerikos” pa-
talpose, 417 Grand St., Brookly- t

bus Lietuvių Dartin:nkų s
K E •g

Valdyba. ■■ į lgg GRAND STREET

ne, l
Klubo susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami jame dalyvauti.

E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Šv. Jurgio parapija

JUOZAS KAZICKAS BAIGĖ 
YALE UNIVERSITETĄ

New Haven, Conn. Pirmutinė 
tremtinių šeima, atvykus į mūsų 
koloniją, yra Juozas ir Aleksan
dra Kazickai su maža dukrele 
Jūrate. Malonu buvo susitikti su 
ta malonia ir inteligentiška šei
ma, kuri buvo kupina tautos 
meilės ir gražaus lietuviškumo. 
Neilgai laukus, mūsų tautietis 
Juozas gavo stipendiją į mūsų 
pagarsėjusį Yale universitetą, 
kas buvo reta naujiena. Dabar 
štai jau prabėgo treji metai, ir 
mūsų tremtinis sėkmingai išlai
kė tame pačiame Yale universi
tete ekonomikos mokslų dakta
rato egzaminus.

Darbštusis Juozas nepasiten
kino, tik eidamas mokslus, bet 
rūpinosi, savo šeimos išlaikymu. 
O būdamas labai gabus, buvo 
pastebėtas profesorių 
mokytojauti garsioj 
mergaičių kolegijoj 
Magnus, New Haven,

Sveikinam Juozą Kazicką kaip 
gerą lietuvį patriotą pasiekusi 
aukštųjų mokslų ir pasižymėjusį 
svetimtaučių tarpe savo kalbo
mis.

Harrison-Keamy, N. J. Dievo 
Motinos Sopulingos parap. ren
gia antrą metinį pikniką ir šo
kius, sekmadienį, birželio 11 d., 
Lindbergh Park, Sicomac Road, 
No. Haledon, N. J., 12:30 val. 
popiet. Įėjimas 75 centai.

E. Schultz orkestras puikiai 
gros šokius nuo 3 iki 8 vai. vak. 
ir parapijos choras išpildys gra
žių dainų programą. Bušai va
žiuos nuo kampo Duke Street ir 
Davis Ave. nuo 12:30 iki 2:30 
vai. popiet.

Klebonas L. Voicekauskas ir 
kun. D. Pocius ir Komiteto pir
mininkas W. Grinevičius kvie
čia visus iš arti ir toli atsilankyti 
ir praleisti linksmai dieną.

Piknikas įvyks ne tik gražiam 
orui .esant, bet ir lyjant.

RUOŠIA RADIJO GEGUŽINĘ
Phila., Pa., Birželio 11 d. Mi- 

kolaičio parke, Eddington, Pa, 
lietuvių radijo valandėlės vado
vas A. Dzikas rengia radijo ge
gužinę. Kadangi A. Dzikas savo 
radijo valandėle ne tik sudaro 
lietuviams malonią progą pasi
klausyti per radiją lietuviškos 
programos, bet ir mielai patar
nauja organizacijoms bei klu
bams, visi vietos lietuviai ren
giasi šioje gegužinėje dalyvauti.

PAIEŠKOMA

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Draugija New 
Yorke, šiuo metu turinti 68 na
rius, tarp kurių 9 vietinius A- 
merikos lietuvius inžinierius, 
gegužės 27 d. visuotiniame d-jo's 
narių susirinkime svarstė Val
dybos pasiūlymą š. m. rudenį 
kviesti Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų suvažiavimą 
Am. liet, inžinierių profesinės 
organizacijos centrui įsteigti. 
Susirinkimas vienu balsų pritarė 
Valdybos sumanymui ir jai pa
vedė susižinoti ir susitarti dėl 
suvažiavimo vietos, laiko ir su
važiavimo programos su kituose 
Amerikos miestuose esančiomis 
Inžinierių Draugijomis bei pas
kirais inžinieriais.

Šiuo metu liet, inžinierių ir ar
chitektų draugijos yra įsisteigę 
Chicagoje, Bostone, Detroite, 
Philadelphijoje, Clevelande ir 
New Yorke, o taip pat Argen
tinoje — Buenos Aires, Kanado
je — Toronte, Brazilijoje — Sao 
Paulo ir Anglijoje — Londone. 
Buv. Vokietijoje Inžinierių ir 
Architektų S-gos įgaliotiniai yra 
Australijoje, Italijoje, Pracūži- 
joje, Švedijoje , Kolumbijoje, 
Šiaurės Afrikoje ir Vokietijoje.

1949 m. kovo 16 d. Vokietijo
je mirė ir Oberammergau kapuo
se palaidotas buv. ilgą laiką Vy
tauto Didžiojo Universiteto ir 
Aukšt. Technikos Mokyklos Kau
ne profesorius Dr. inž. VI. Jako- 
vickas. Ant mirusio kapo antka
pio statybai paremti susirinkimo 
dalyviai suaukojo $20.

Š. m. gegužės 2 d. Vokietijoje 
— Augsburge mirė dipl. inž. Po
vilas Litas, Nepriklausomoje Lie-

V. šlikaitė, gyv 37 Grosvenor' tuvoje ėjęs apskrities inžinieriaus 
str. Sth. Yarra, Melbourne, Vic- pareigas Utenoje ir Rokiškyje, 
toria, Australija, ieško gyvenu
sių Vokietijos prancūzų zonoj 
Rasos Bartaškaitės, Reginos O- 
rintaitės ir Algimanto Gustaičio.

ir gavo 
katalikių 
Albertus 

Conn. Dr-

šv. Jurgio Draugystės 
piknikas

Birželio 24 d. šv. Jurgio 
tė rengia savo metinį pikniką
Klasčiaus-Clinton Parke, Mas
peth, L. I. Kviečiami visi Brook
lyn© ir apylinkės lietuviai daly
vauti.

Paskutinių tremties metų laiko
tarpyje dirbo kaip vertėjas JAV 
konsulato įstaigoje Augsburge. 
Taip pat buvo Pasaulio lietuvių 
Inž. ir Archit. Sąjungos įgalio
tinis Vokietijoje. Susirinkusieji 
D-jos nariai jo atminimą pager
bė susikaupimo valandėle.

Archit. VI. Švipas susirinku
siems D-jos nariams skaitė į- 
domią ir moksliškai turiningą 
paskaitą "Naujosios architektū
ros epochos bruožai”.

Labai malonu konstatuoti, kad

Pirmoji Komunija
Pereitą sekmadienį įvyko vai

kučių pirmoji Komunija. Kadan
gi parapijiečiai yra plačiai iš
siskirstę po platųjį Brooklyną, 
tai ir prie Komunijos savo vai
kučius į savąją parapiją nepa
togu atvesti, užtat visai nedidelis 
jų skaičius ir buvo. Bet jie už
augę vis tiek prisimins, kad jie 
pirmą Komuniją priėmė jų tėvų 
pastatytoje lietuviškoje bažny
čioje.

Dievo Kūno šventė
Nuo šio ketvirtadienio, per vi

są oktavą, po 8 vai. mišių bus 
teikiamas Palaiminimas. Dievo 
Kūno šventės procesija įvyks šį 
sekmadienį. Vakarinių pamaldų 
nebus.

Iškilmingos laidotuvės
Po sunkios ir ilgos ligos, birž. 

1 d. pasimirė Albina Šoblevičie- 
nė, 54 m. amžiaus. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko pereitą pirma
dienį, birželio 5 d. Rūpestingo 
velionės vyro Vinco ir gerosios 
dukters Elenos Pačėsienės pas
tangomis, laidotuvės įvyko kaip 
a. a. velionė norėjo, nes ji jautė 
kad ši liga jai yra paskutinė. 
Už a. a.A. Šoblevičiięnės sielą bū
vi atlaikyta trejos1^ įhišibš 
dvejos skaitytos ir giedotos su 
asista prie didžiojo altoriaus. Žy
mių dainininkų giedojimas šių 
laidotuvių buvo pažiba. Vargo
nais grojo J. Brundza. Kadangi 

a. a. Albina turėjo daug gerų 
draugų, tai ir šv. mišių buvo už
prašyta arti 100. Gėlių taip pat 
buvo daug. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Daug automobilių ve
lionę palydėjo į Šv. Jono kapus.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime savo brangų vyrą Vincą, 
penkis sūnus, iš kurių du polici
ninkai, ir savo gerąją dukterį, 
jos šeimą ir vaikaičius. Velionė 
buvo pamaldi moteris. Jai ir ser
gant dažnai kunigas nešdavo Šv. 
Sakramentą į namus.

Lai'gerasis Dievulis būna gai
lestingas a. a. Albinos šoblevi- 
čienės sielai.

LIETUVIŲ RADIJO GROŽIO 
VARŽYBŲ LAIMĖTOJOS -
Gegužės 30 d. P. Lisausko Ra

dijo Valandos suruoštose grožio 
varžybose pirmą vietą laimėjo 
iš tremties atvykusi p-lė B. Gin- 
tautaitė, Long Island. Populia
riausios lietuvaitės vardą laimė
jo p-lė L. Kazlauskaitė, gavusi 
3995 balsus.

Varžybų dalyvės gavo balsų: 
Kazlauskaitė (Ridgewood) 3995 
Gintautaitė (Long Island 3923 
Dulkiutė (Richmond Hill) 3441 
žvirblytė (Elizabeth) 
Bukalčiutė (Maspeth) 
Andriukaitis (Brooklyn) 
Kanaukaitė (Baltimore) 
Šarauskaitė (Phila., Pa.)

1979
1709
1455 
'878 
851

Pranešimas teisininkams tremti
niams, gyvenantiems New Yorke 
ir jo apylinkėse

Neseniai Brooklyne įvyko lie
tuvių teisininkų tremtinių susi
rinkimas, kuriame buvo nutarta 
steigti Lietuvos Teisininkų Drau
gijos Užsienyje skyrių. Į sky
riaus valdybą buvo išrinkta šie 
teisininkai: Juozas Bražinskas. 
Petras Minkūnas ir Antanas So- 
daitiš. Į kontrolės komisiją — 
Dr. Vyautas Dambrava, Juo
zas Kybartas ir Leopoldas Mū
relis. Inicijatoriai, kviesdami šį 
susirinkimą, kvietė visus teisi
ninkus, kurių adresai buvo žino
mi, tačiau dalis kvietimų grįžo 
nepasiekusi adresatų. Todėl sky
riaus valdyba nebuvusius susi
rinkime teisininkams tremti
niams praneša apie skyriaus į- 
steigimą ir kviečia visus collegas 
į draugiją įstoti. Įsteigtojo sky
riaus buveinė yra BALFo cen
tro patalpose. Draugijai laiškus 
prašoma siųsti šiuo adresu: Mr. 
Petras Minkūnas, 105 Grand St., 
Brpoklynll, N. Y.
, Lietuvių Teisininkų Draugijos 

Užsienyje New Yorko 
Skyriaus Valdyba

PING - PONG TURNYRAS
Lietuvos Vyčių 41 kuopa ren

gia ping-pong turnyrą.
Pirmasai pasiruošimas įvyks 

Apreiškimo parapijos salėje, ke
tvirtadienį, birželio 8 d., 8 vai. 
vakare.

Norintieji turnyre dalyvauti 
prašomi tą vakarą atvykti įsira
šyti.

Pats turnyras įvyks birželio 
15 d. Laimėtojams skiriamos do
vanos.

IŠNUOMOJAMA
3 atskiri kambariai su baldais 
Gražioje vietoje — Richmond 
Hill sekcijoje. Arti susisiekimo 
linijų. Telefonuokit: VI 7-2336W

Bostono ir apylinkes lietuviams
ALT Bostono skyriaus valdy

ba kreipiasi į Bostone ir apylin- ' 
kėje gyvenančius Amerikos lie
tuvius ir kviečia paminėti tas 
liūdnąsias birželio dienas šia 
tvarka:

1. Birželio 14-15 d. yra mūsų 
liūdesio, rimties ir pasiryžimo, 
dienos. Tomis dienomis nesilinks- 
minama ir nešokama.

2. Birželio 14 d. (trečiadienį) 
visi Amerikos lietuviai badauja, 
protestuodami prieš Sovietų 
Rusijos vykdomą lietuvių tau
tos žudymą ir solidarizuodami 
su genocido aukomis, tuo norė
dami atkreipti pasaulio galiūnų 
dėmesį į tai, kokie baisumai vieš
patauja mūsų senoje Tėvynėje. 
(Normaliai valgo tik sunkiai dir-■

bantieji, ligoniai ir maži vaikai).
3. Birželio IŠ d. (sekmadienį) 

visose bažnyčiose įvyksta pamal
dos už nukankintus lietuvius, už 
laisvę ir taiką. Bažnyčioje kvie
čiamos dalyvauti visų organiza- 

vėliavos.
4? Po pamaldų surengiami mi

tingai su prakalbomis ir rezo
liucijomis.

5. Tos šiurpios lietuvių tautos 
tragedijos akivaizdoje visi lietu
viai aukoja vienos dienos uždar
bį arba pagal savo išgalę Lietu
vos laisvinimui. Aukas siųskite 
ALT per 'artimiausias organiza
cijas.

Amerikos Lietuvių Tapybos 
Bostono Skyriaus Valdyba.

M.

d-jos narys Dr. inž. Jurgis P. 
Jankauskas jau antruoju moks
linu inžinierinės srities straips
niu garsina lietuvių inžinierių 
sugebėjimus ir vardą Amerikoje.

Ši kartą straipsnis “A Gra
phical Method for Estimating 
Fuel Construction for Heating” 
įdėtas š. m. gegužės mėn. angliš
kame inžinierijos “Heating and 
Ventilating” žurnale.

D-jos Valdyba su džiaugsmu 
ir linkėjimais sveikino inž. J. 
Butkų ir jo žmoną, sūnui gimus, 
o taip pat inž. J. B. Sidzikauską 
nuosavą namą 439 Essex St., 
Brooklyn 8, N. Y. pirkus.

New Yorko Inžinierių D-jos 
narių dauguma yra taip pat y- 
patingai aktyvūs Amerikos lie
tuvių kultūrinio bei organizaci
nio darbo -dalyviai.

' K.* Krulikas.

EUROPOJE YRA DAR 12,000
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

Daugelis jų reikalingi vaistų, ku
riuos jie gali gauti tik iš Jūsų. 
PADEK JIEMS. Jie to užsitarna
vo. Mes siunčiame į visus Euro
pos kraštlis

STREPTOMYCIN^ ir
- PENICILINĄ

ir kitus vaistus.
Greitas ir apdraustas pasiuntimas

Dėl kainų ir kitų informacijų 
kreipkis ar rašyk j

Citadel Color & Chemical
* Corporation

154 Nassau St. Dept. 2a, 
New York

. Telephone; DI 9-2470

GERI PASIŪLYMAI
Richmond Hill: 1 šeimos puikus na

mas. Visi moderniški įrengimai, gara
žas su privačiu įvažiavimu. ■ <

Cypress Hill: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

Woodhavene arti Forest Park: 2 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas.

Gera proga įsigyti gerą namą ne
brangia kaina.

Namų ir biznių pirkimo ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu. .

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Geriausias vdsaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)

* • -s—
ŽŽ5* ■ .iįV į ■

(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 
KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir tt
Tik vasarą: birželio-June,

pos-July, rugpiūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais. -

Vietos užsisakomos iš anksto
t telefonu: Torrington, Conn. 9655, 

arba laišku: . > - ,
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RFD 1, Mountain Rd.

lie-

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federal! us štato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalapis Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse. ,

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomas advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis Angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street Brooklyn 11
Telefonas: EV 4-3049

Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
—Nebrangiausia—ir—Geriausia—

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street 
y TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
\Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

?Stephen Aromiskis1
į (Armakauskas) i

V Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew f*. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (šalinskas)
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Pel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

. , Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Aveuae Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646



AMERIKA

21-moji _ METINE \ 1 21-moji

NEW YORKO APYLINKES

LIETUVIU
įvyks .1

DEXTER PARKE
Jamaica Avenue ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y.

ĮŽANGA SU TAKSAIS — 75 c. PRADŽIA 1 VAL. POPIET

Birželio 9, 1950

Ne tuo J
Tai ne 5 
Bimbai

IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ GYVENIMO
Artėjant lietuviško lokalo de

legato rinkimams, siuvėjų tarpe 
jaučiamas susidomėjimas, ką 
mūsų siuvėjai išsirinks sau vado
vauti ateinantiems dvejiems me
tams. Kandidatai yra trys: C. 
Kundrotas, A. Bubnys ir J. Her
manas.. Trečiai tarnybai kandi
datuoja C. Kundrotas. Lietuviš
kųjų “raudonukų” pasiūlytas, 
jis, žinoma, sutiko. Ir kodėl gi 
ne? Jeigu tik galima pasilikti 
šiltoje delegato vietoje, kas jam 
lokalo nuostatai, kas jam ir siu
vėjų reikalai. Juk visi gerai ži
no, kad delegatas renkamas kas 
met iš eilės dvejus metus ir ati
tarnavęs savo laiką privalo už
leisti vietą kitam tinkamam lo
kalo nariui.

C. Kundrotas juk irgi buvo 
taip pažadėjęs prieš rinkimus 
dveji metai atgal. “Geriau šok
siu nuo Williamsburg’o tilto, ne-

gu laužysiu lokalo įstatus ir lik
siu lokalo delegatu ilgiau kaip 
dvejus metus”, — tai maždaug 
paties C. Kundroto žodžiai, pasa
kyti viešai prieš dvejus metus, 
žodžiai ir liko žodžiais. Šiandien 
C. Kundrotas, susibroliavęs su 
“raudonukais”, jų remiamas, no
ri išnaudoti progą, nes kam gi 
grįžti į šapą, jei yra vilčių sėdėti 
delegato kėdėje kuoilgiausia.

Laužydamas lokalo nuostatus 
ir savo paties pažadus paniekin
damas, C. Kundrotas aiškiai pa
rodo, kas jam rūpi: ar siuvėjų 
reikalai, ar savo asmeniški ir 
tos saujelės lietuviškų išdavikų.

Kaip C. Kundrotas rūpinasi 
lokalo nariais irgi nereikia aiš
kinti. Labai daug pavyzdžių ga
lima patiekti, kada darbininkui 
buvo daroma skriauda ir mūsų 
delegatas neapsiėmė jo ginti.

O kur gi dingo jo delegatavi-

PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI
šeštadienį, birželio 3 dieną 

“Amerikos” patalpose įvyko Lie
tuvių Dienos Rengimo Komisi
jos pasitarimas.

Be komisijos nąrių, susirinki- 
man buvo atvykę, du asmenys 
iš naujai atvykusių lietuvių, ku
riems labai rūpi, kad Lietuvių 
Diena pasisektų ir jon būtų įneš
ta daugiau gyvumo.

Aptarus bėgamuosius parengi
mo klausimus, susirinkusieji iš
nešė pageidavimą, kad Lietuvių 
Diena būtų paįvairinta tautiniais 
šokiais ir dainomis.

Parengimo pravedimui išrink
ta komitetas. Jin įėjo P. Mont
vila, K. Krušinskas, K. Baltru
šaitis, S. Lukas, O. Sijevičienė, 
J. Gražienė, P. Dulkė, M. Miko- 
laitis, K. Poderis, Reivydas. Yra 
ir daugiau pasižadėjusių komi- 
tetan įeiti, bet dar jų vardų ne
gauta. Gavę, paskelbsime vėliau.

Grupė veiklesnių moterų iš 
Angelų Karalienės parapijos yra 
pasižadėję suruošti baskę, kuri 
kasmet paprastai duoda dau
giausia pelno.

šiuomi pranešama, jog įžan
gos bilietai į Lietuvių Dieną jau 
paruošti platinimui. Iš anksto 
jų galima gauti pas komisijos 
narius ir “Amerikos” Adminis
tracijoje.

Sekretorius

Lietuvių Dienos knygelės uo
liai platinamos. Šią savaitę pini
gus už knygeles prisiuntė:
Kun. C. Skripkus,

Binghamton, N. Y. $5.00 
Joseph Bacenas,

Arlington, N. J.
Peter Paulionis,

Little Neck, L. I.
W. Gėdarovich,

,Brooklyn, N. Y.
Lucy Tyskus,

Brooklyn, N. Y. 
Ona Laučienė,

Fitchburg, Mass.

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Dienos knygelių platinimo, 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija

T. Mickevičienė,
Brooklyn, N. Y. ..., ... 3.00

Maria Kazlauskaitė, 
' Great Neck, L. I. .... 3.00

Kun. K. Balčys, 
Amsterdam, N. Y.... .... 3.00

Kat. Skužinskienė, 
Brooklyn, N. Y. .... 3.00

Stan. Drevinskas,
Hartford, Conn...... ... 3.00

J. Daukšis,
Great Neck, L. I. ... .... 3.00

V. Kamentavičius,
Long Island City, L. I. 3.00

J. Pliauskas,
Bayside, N. Y......... .... 3.00

Adei Žemaitis, 
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

Helen Brusack, 
Maspeth, N. Y. .... 3.00

Mik. Ražanauskas, 
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

P. Adamonienė, 
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

F. Sprindys,
Brooklyn, N. Y. .... ... 1.00

Kazys Kepalas, 
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

Antanas Starkus,
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

Rose Uktveris, 
New York ....... ....... .... 3.00

M. Mikolaitis,
Brooklyn, N. Y...... ... 3.00

O. Karalienė,
Del Mar, Calif....... ... 3.00

O. Skužinskienė, 
New York City....... .... 3.00

K. Cheledinas, 
Brooklyn, N. Y....... ... 3.00

Vincas Dailyda, 
Brooklyn, N. Y....... ... 3.00

L. Šimkus,
Jersey City, N. J. . ... 3.00

P. Franceson,
Brooklyn,' N. Y. ...» ... 1.00

Ant. Butkus,
Brooklyn, N. Y...... . ... 1.00

Visiems prisidėjusiems ir pri-
sidedantiems prie Lietuvių

mo laikotarpyje Karvelio ir Ša- 
laviejaus dirbtuvės? Juk iš jų 
sau duoną pelnė ne viena dešim
tis lietuvių siuvėjų. Ar C. Kun
drotas bent pirštu paklibino 
prieš tų dirbtuvių likvidavimą?

Gal C. Kundrotas yra dauge
liui ir geras asmeninis, draugas, 
bet šiuo atveju negalima žiūrėti 
draugiškumo, nes plausimas lie
čia mūsų viso lokalo vadovą, ku
ris atstovaus ne tik siuvėjams, 
betį ir lietuvius milžiniškoje A. 
C. W. of America unijoje.

Šiame poste turi stovėti žmo
gus, kurio įsitikinimai ir troš
kimai sutampa su Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir lietuvių 
tautos norais.

Ir siuvėjai, kurie nori išlai
kyti savo lokalą lietuviškoje 
dvasioje, suderinti jo veiklą su 
demokratine linija, privalo bal
suoti už delegato vietai tinkamą 
žmogų.

O tam kaip tik yra tinkamas 
J. Hermanas. Tai rimtas žmo
gus, patyręs unijos darbe, per 
dešimtis metų pelnęs duoną iš 
adatos pramonės. Jam yra ar
timi ir suprantami darbininko 
reikalai, nes pats juo yra. Lais
vai kalba anglų ir lietuvių kalbo
mis, todėl be jokios abejonės 
sugebės tinkamai reprezentuoti 
llptDyiškąjį lokalą.

Kriaučius bedarbis

Siuve jų dėmesiui
A. C. W. of A. Unijos liet, siu

vėjų 54 skyriaus delegato rinki
mai įvyksta š. m. birželio 20 ir 
21 dienomis, unijos namuose 11- 
27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Rinkimų salė bus atidara nuo 
4 vai. popiet iki 9 vai. vakaro. 
Rinkimai vyksta slaptu balsavi
mu.

^Balsuoti turės teisę visi sky
riaus nariai, kurie turės su sa
vim bet kurią šių metų apmokė
tą unijos kortelę ir social secu
rity kortelę. Bus čekiuojamas 
kiekvieno nario ledger numeris.

Kviečiami visi skyriaus nariai 
kuo gausingiausiai dalyvauti, nes 
nuo jūsų pareina mūsų skyriaus 
tinkamo delegato išrinkimas.

A. C. W. of A. Liet. Siuvėjų
54 skyriaus Pild. Taryba

IŠ MOTERŲ S-GOS VEIKLOS
Moterų Sąjungos apskritis yra 

ir New Jersey apskrities susiva
žiavimas įvyks 11d. birželio, 
Newark, N. J.

Atstovėmis į seimelį iš 29 kuo
pos išrinktos, G. Katilienė ir I. 
Rozmantienė.

f

Deportacijos dienos
minėjimas

Birželio 14 d. 7:30 vai vak., 
Angelų Karalienės pąrapijos 
bažnyčioje ir salėje (Roebling ir 
So 4th gatvių kampas) yra ren
giamas birželio 14-sios tragedijos 
minėjimas. Bažnyčioje per pa
maldas giedos operos solistas 
Ipolitas Nauragis, solistė Suza- 
na Griškaitė ir parapijos choras. 
Vargonais gros Jonas Žukas.

Great Neck, L. L Sibiro trem
tinių minėjimui, kuris įvyks bir
želio 15 d. Kasmočiaus salėje, 
ruošiamasi visomis jėgomis. Iš 
tremtinių sudarytą speciali ar
tistų trupė, kuri kasdien daro 
repeticijas ir visi dalyviai įdeda 
čia daug valandų darbo. Jie per 
minėjimą suvaidins iš partizanų 
kovų “Uždraustoje zonoje.”

Taip pat programoje dalyvaus 
ir lietuvių vaikučiai, kuriuos 
greatnekiečiai taip mielai prisi
mena dar iš 16 vasario iškilmių. 
Šį kartą jie duos naują progra
mą.

Paskaitą apie lietuvių tautos 
naikinimą, tremiant į Sibirą, 
skaitys žinomas Lietuvos laik
raštininkas p. Merkelis.

Apreiškimo parapija

Maspetho Žinios
Mokykla baigė darbą

Katekizacijos ir lietuvių kal
bos mokykla baigė darbą birž. 
4 d. Tą dieną parapijos salėje 
vaikučiai' vaidino ilgą veikalą 
“In Fairyland”. Mokiniai pirmu 
kartu pasirodė ir su savo mažu 
orkestru. Seselės tikrai įspūdin
gai buvo paruošusios vaikelius 
šiam vakarėliui.

Baigėsi ir anglų kalbos kursai, 
kuriuos lankė apie 60 tremtinių. 
Tremtiniai dėkingi p. M. Varnie
nei ir p. OReilly, kurie juos visą 
žiemą ir pavasarį ištikimai mo
kino. Seselės pranciškonės taip 
pat turėjo vieną pradedančiųjų 
anglų kalbos klasę.

Žinutės
— Kun. Andrius Senkus at

vykęs iš tremties gyveno Mas
pethe du mėnesius, o dabar per-

PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ
• Antradienį, birželio 6 d. Mal

dos Apaštalystės Draugija turė
jo savo narių pobūvį “Amerikos” 
patalpose ir visą pobūvio pelną 
$11.00 paskyrė laikraščio nau
dai.

O. Panatauskienė, pirm.
O. Sijevičienė, rast.

PARDUODAMI NAMAI
Maspethe, L. I.. parduodami du na

mai. Abudu turi po laisva aukšta, 2 
šeimoms.

Pirmasis namas mūrinis, gazu ap
šildomas, turi prieš dvejų metus sta
tyta 2 mašinom garaža. Namas mo
derniai įrengtas. Rūsyje yra du kam
bariai.

Antrasis namas mūrinis, atskirai 
detvtas, apšildomas aliejumi, dviem 
šeimom su 13 kambarių. Uždarytos 
verandos (poriai), yra įrengtas rūsis. 
Taip pat 2 mašinom garažai.

Trečiasis namas yra Ridgewood, L T. 
4 šeimom, atskirai statytas, mūrinis, 
su garažu 50x100.

Turime ir kitų gerų namų visose 
miesto dalyse.

Teirautis: B. Zinius, tel. EV 4-3487 
ir RE 9-1506.

428

JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

LAIKRODINI N KAS
A. ANDRIl šiKEVIi R S

Gerai taiso laikrodžius, taipgi turi 
juvelyrinių daiktų pariliiv linui.

245 Union Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

l EV 4-9293
I SALDAINIŲ PALOCIUS
Į GERIAUSIOS RŪŠIES į

Laa<vi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate J
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausiai pasirinktinas J 

. AISKRYMAS gamintas narni* ii geriausios sssetonoe, ALU8 ii go- į 
\ riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J 
J Juozas Ginkus J

495 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y. £

Pirks “Amerikos” namo šėrą
Moterų Sąjungos apskritys yra 

nutaręs pirkti Katalikų Centro 
namo šėrą, taigi kiekvienai kuo
pai pavesta parūpinti tam tikslui 
lėšų.

29 kuopa, savo ižde pinigų ne
turėdama, nutarė tam tikslui su
rengti pramogos vakarėlį.

Ta pramoga įvyko birželio 3, 
“Amerikos” patalpose. Susirin
kęs gražus moterų-narių ir sve
čių būrelis maloniai praleido va
karą ir visą pelną atidavė kuo
pos iždan.

Kadangi to vakarėlio svar
biausia ■ inicijatorė Josephine 
Gražienė viską vakarėliui parū
pino savo lėšomis, kuopos narės 
už tai nuoširdžiai dėkoja.

Primicijos
Birželio 4 d. 11 vai. kun. A- 

leksas Sledžius laikė savo pirmą
sias iškilmingas Mišias.

Primicijantas gražios vaikučių 
procesijos nuo klebonijos buvo į- 
vestas į bažnyčią. Archidijakonu 
buvo klebonas kun. N. Pakalnis. 
Pamokslą sakė kun. J. Kartavi- 
čius, iškeldamas kunigystės idea
lą ir paliesdamas kunigo parei
gas. Po Mišių primicijantas su
teikė pirmą kunigystės palaimi
nimą dalyvavusiems kunigams, 
savo tėveliams, sesutėms, bro
liui, giminėms, vienuolėms sese
rims ir bendrai visiems" žmo
nėms.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko vaišės, žmonių buvo pilna 
salė. Pasakyta buvo daug svei
kinimo kalbų ir jose pasidžiaug
ta nauju lietuviu kunigu, kuris 
savo asmeniu dar vienu pakėlė 
taip gausų Brooklyno lietuvių 
kunigų skaičių. Palinkėta jam 
sveikatos ir geriausio pasisekimo 
kunigystės darbe, be to, neuž
miršti lietuvių ir kryžiuojamos 
Lietuvos. Gale primicijantas lie
tuviškai ir angliškai padėkojo 
visiems sveikinusiems ir vaišėse 
dalyvavusiems. Vaišių metu pro
gramą paįvairino gražiomis tau
tinėmis dainelėmis parapijos vy
rų choras muz. P. Sako vado
vaujamas. 4

Kun. Alenas Sledžius turi se
serį vienuolę domininkonių vie
nuolyne.

sikėlė į Šv. Andriejaus parapiją Į 
Philadelphijoj, kur klebonauja ■ į 
kun. J. Cepukaitis. Buvęs vikaras į 
kun. L. Pečiukevičius nukeltas » 
į New Philadelphia. New Phila- i» 
delphijos vikaras kun. Gaudins- ą 
kas paskirtas klebonu į Easton, ?. 
Pa.

— Lietuvių Auditorijos korpo
racijos metinis susirinkimas į- 
vyks birž. 24 d. Lietuvių Piliečių 
salėje.

— Kun. prel. J. Balkūnas gėg. 
29 d. minėjo savo kunigystės 24 
metų sukaktį. Jis skaitė paskaitą 
Fatimos Klubui birž. 3 d. apie 
Rusijos atsivertimą. Birželio 4 d. 
pasakė pamokslą Hartfordo lie
tuvių parapijos 50 metų sukak
čiai paminėti. Birž. 11 d. kalbės 
Marianapplio Akademijos gra- 
duantų išleidimo proga, Thbmp- 
son, Conn.

— Vaikučiai priims pirmąją 
Komuniją šį sekmadienį — birž. 
11 d. per 9 vai. mišias. Viso 41 
asmuo priims pirmą Komuniją.

— Maspethe gyvena iš trem
ties atvykusių ateitininkų. Neuž
ilgo žada įsikurti moksleivių a- 
teitininkų kuopa.

— Novena prie Šv. Antano 
yra laikoma kasdien su 8 vai. 
Mišiomis.

— Liet. Katalikų Veteranų 
vietinio posto metinė šventė bus 
paminėta birž. 18 d. Ryte bus 
mišios ir bendra komunija 8 vai. 
ir pusryčiai Dee Old Homestead 
restorane. .

— Maspethe mirė Motiejus 
Kleiza. Laidotuvės bus šeštadie
nį, birž. 10 d., 10 vai ryto.

—Birž. 3 d. Juozas ir Marijona 
Protašiai labai gražiai paminėjo 
savo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ryte buvo iškilmin
gos mišios 9 vai., o vakare 8 v. 
vakarienė Piliečių salėje. Svei
kiname.

“Ameriką” pavieniais nume
riais galima gauti “Gabijos” 
knygyne, 340 Union Ave.,Brook
lyn, N. Y. -

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

3. P. GINKUS, Direktorius 
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc 

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis,7 transliuojama
* visuomenės Įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietelės žinioj, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

^ Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
STREET , x BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293 * ■
495<

John W. Anseli ?
LIETUVIS ADVOKATAS ?

15 Park Row, New York .* 
8 

Telefonai: *
Ofiso Tel. Namu T«L *
WO 2-3497 NE 9-5688 *

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Z ST**T 8-1444
? F. GRAŽYS ir SŪNUS
T KONTRAKTORIAI
X Atlieka mūriniu namų sienų ii- 
X lyginimą, plasteriavimą, šaUgat- 
zĮ vi u cementavimą ir kt. darbiu.
S 283 MAUJER 8T, 
į) BROOKLYN 8, N. Y.

»

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius 
Namas geras, nebrangus ir gra- 
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi 
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant bizni 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

DAvęnport 6-0259 „
K A L P H K R U C H

65 - 23 Grand- Avenue 
. vMaspelh^’Y,^:

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y. |

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA! į
Televizijos Aparatai

RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELI PASIRINKIMĄ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO' MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

•Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

• , Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....

Spaudoj® 
vos Tarybtl 
apskritai « 
reikalams I 
Kad M. Lil 
luvių reiki® 
reikalu. K;1 
ba ir lietuvi 
dėl to niell 
Liet. Taryl 
rinktas kel 
lietuvių vii

Pirmiausi 
neteisingas! 
Prezidium. I 
Kas rūpini 
laisvinimu, 1 
Mažosios 11 
pinasi ne I 
tuvos dalie! 
t u vos Resfl 
teisių atstal 
te. Tad M. I 
pasidaryti v 
sai nesuprtl 
jos pareigai 
stovų, dėti I 
tuvos Respl 
suverenumai 
tos Maž. Lil 
dar buvo. 11 
o ne daryt I 
vas su dviel 
svinimo reill 
tik viena Lil 
tauta ir viel 
nas kovai ui 
statymą. Jei 
reikalas, kai 
tikros Mai 
klausimas, I 
būt sudaryti 
bet jie turil 
vinių ir ne™ 
kuo nėra iri 
tik kenkia! 
reikalui. K| 
kiekviena L| 
kurti savo j 
mo organus I

Atskiras I 
pat nedaug I 
mo. Lietuviil 
si be jokio a 
va ir visais I 
dama jų r! 
kitaip. Tam! 
ganus lėšorrl 
joms paskira

Visai supi 
atsitikti, ja 
institucija nJ 
turėtų būti d 
mos. Bet iš j 
geidaujamo 1 
gali pradėti! 
lėšų organza 
me įsitikinę! 
mūsų tautos! 
ma iš bendri 
iš turimų is 
bai abejotina 
dėję rankiot! 
surinktume, 
siems, kas t 
lėšų rinkimą 
Ii atsirasti ti 
ne kam duofl 
tomis lėšom 
metimais M 
Prezidiumo ! 
vojingas pre

“Vienybės 
rašydamas, 
meninė veik 
ma, prieina 
tarną išvada 
...VLIKas. 1

Paskaičius 
pasidaro aiš 
rius neturi 1 
Ko paskirtį, j 
VLIKas turi 
niai ar netie 
ti visą lietm 
vauti visuori 
veiklai, veik 
davimąsi, uf 
litinį suspra' 
ninį solidari 
jog “turime 
mūsų kultui 
kių formų 
Ir jei ji ne[ 
jos išvystyr 
pasiimti VL 

Esame ti] 
metamos ai 
tikrai nepri: 
čia kalba, y 
timas. VLD
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