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SUOMIJA BAIGIA IŠSIVADUOTI
Helsinkis. — Jau 7 su puse 

metų, kai Suomija prisiėmė di
džiausią savo istorijoje naštą— 
reparacijas Sovietams. šiais 
metais rugsėjo 19 d. turi būti 
sumokėta paskutinė reparacijų 
dalis. Suomija tai padarys. Jau 
beliko tik 4% visų tų repara
cijų. Apskaitoma, kad ligi šiol 
Suomija reparacijų yra davusi 
tiek, kad jų gėrybėmis būtų 
pripildyti 430.000 vagonų. Tai 
sudarytų traukinį 3300 kilo
metrų, arba nuo Helsinkio iki 
Casablankos Maroke.

Prisiimdama reparacijas, 
Suomija buvo visai nualinta. 
Netekdama Karelijos ir Porka- 
los, neteko dešimtadalio savo 
žemės ir trečdalio elektros jė
gainių. Prisiėmė dar 450.000 
pabėgėlių, apie 12% visų gy
ventojų. Šalia reparacijų teko 
Rusijai atiduoti dar ir vokiečių 
turtus, buvusius Suomi joje.

Rusai padiktavo prekių už 
300 milijonų dol. per 6 metus 
1938 m. kainomis. Jeigu rusai 
būtų tenkinasi pačioj Suomijoj 
gaminamomis prekėmis, būtų 
buvę pusė bėdos. Bet rusai rei
kalavo metalo dirbinių, ried
menų, elektrinių mašinų, kurių 
Suomija lig šiol nebuvo gami
nusi. Suomijai pasisekė sunku
mus perkopti, suorganizuoti 
pas save šios rūšies pramonę 
ir pasižadėjimus ištesėti. Tie
sa ,rusai iš šešių metų repara
cijas išdėstė 8 metams, nors

Kas atsiuntė Ade
naueriui bombą
Bonn. — Pasikėsinimo prieš 

Adenauerį ir jo žmones istori
ja dar nėra baigta. Balandžio 
1 d. laišką su sprogstamąją 
medžiaga gavo dar ir Olandijo
je pirmininkas vokiečių delega
cijos, kuri derasi su Izraelio 
atstovais dėl nuostolių atlygi - 
nimo žydams. Laiškas atrodė 
sunkus .tad įtartinas ir buvo a- 
tidarytas specialistų. Viduje 
rasta 40 gramų visai naujos 
sprogstamosios medžiagos. 
Laiškas rašytas laužyta pran
cūzų kalba. Paryžiuje ir Ber
ne laikraščiai gavo laiškus, pa
sirašytus “žydų partizanų or
ganizacijos”, kad ji prisiimanti 
atsakomybę už visą akciją. 
Grasinama, kad pasikėsinimų 
ir toliau būsią.

Žydų šaltiniai griežtai at
meta aiškinimą, kad tai žydų 
partizanų organizacijos dar
bas. Tokios organizacijos nesą. 
Tuo tarpu Tel-Avive ir kitur 
teberengiami žydų mitingai 
prieš Izraelio ir Vokietijos de
rybas.

KIEK AMERIKA 
APSIGINKLAVUSI

TVashingtonas. — Atsistaty
dinęs ginklavimo mobilizacijos 
viršininkas Charles E. Wilson 
pareiškė, kad JAV su sąjungi
ninkais šiandien yra prilygę 
komunistinių kraštų pajėgu
mą. nes produkcija nepaprastai 
esanti išaugusi. Tuo tarpu ka
riuomenė savo pajėgumą esanti 
sustiprinusi 50% nuc karo pa
baigos. Sprausminių lėktuvų 
Sovietai gamina keturis kartus 
daugiau nei amerikiečiai, bet 
amerikiečių lėktuvai ir lakūnai 
geresni.

Didžiąją savaitę išleidžiamas 
tik vienas dvigubas — 16 pus
lapiu — “Darbininko" nume
ris, kuris išeis balandžio 9 d.

Savaitėj po Velykų “Darbi
ninkas" išeis tik balandžio 16 
d.

šiaip už pavėlavimus kas mė
nuo reikalavo po 5% viršaus.

1945 m. metinė reparacijos 
dalis sudaro visą 50% viso Suo
mijos metinio eksporto. 1948 
m. eksportas tiek padidėjo, kad 
reparacijos sudarė jau tik 
17%, o 1950 — 15%. Dar 
kartą Suomija įrodė, kad ji sa
vo skolas sumoka garbingai.

Buvo aiškinimų, kad Sovie
tai neokupavę Suomijos tam, 
kad Suomija galėtų gaminti 
aukštos kokybės Sovietams 
mašinas, nes jie žino, kad so
vietinę tvarką įvedus gamyba 
iš karto nusmuktų iki sovieti
nio lygio.

Kainų stabilizacijos Įstaigos virši
ninkas N. Feinsinger susirūpinės, 
nes gresiančio plieno streiko iš
vengti maža vilties. Tačiau vy
riausybė stengiasi kainų kėlimo 
išvengti.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
SAVO KONCENTRACIJOS 

STOVYKLAS PARODYTI 
NENORI

Briusselis. — čia susirinko 
Tarptautinė Komisija kovai su 
koncentracijos stovyklomis ir 
pradėjo pasiruošimus ištirti 
koncentracijos stovyklų klausi
mą komunistų valdomoj ryti
nėj Vokietijos zonoj. Komisija 
buvo kreipusis į Rytų Vokieti
jos min. pirm. Grotewohl, pra
šydama leisti ištirti koncent
racijos stovyklų R. Vokietijoj 
klausimą vietoje. Tačiau Gro- 
tewohl j komisijos raštą neat
sakė.

Ispanijos vyriausybė komisi
ją įsileisti sutiko ir pažadėjo 
jos tyrimams pilną laisvę.

BRITAI GAILISI
Londonas. — Buvęs valsty

bės pasekretoris McNeil, įžy - 
mus darbiečių partijoje, susi
rinkime įtikinėjo, kad su So
vietais reikia derėtis dėl Vo
kietijos, nors vilčių susitarti ir 
maža būtų. Apgailestavo, kad 
vakariečių atsakymas Sovie
tams j notą Jjuvęs per griež
tas.

PRIDEDAMASIS ATLYGI
NIMAS KORĖJAS KARIAMS

Washingtonas. — Kovo 31 
d. senatas priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo padidinamas 
atlyginimas Amerikos ka
riams. esantiems ar buvusiems 
Korėjoje 30r<. o gydytojams 
visu 100%. Priedai atsieis 471 
mil. dol.

Stalinas nepasakė nieko naujo
AR KARAS SL4NDIEN YRA ARČIAU KAIP 1949 M.?

Maskva. — Amerikiečiai 
spaudos atstovai kreipėsi į Sta
liną su keliais klausimais. Ba
landžio 2 d. gauti jo atsaky
mai. Štai jie:

K. — Ar trečias pasaulinis 
karas šiandien yra arčiau kaip 
prieš dvejus trejus metus?

A. — Ne, nėra.
K. — Ar vyriausybių galvų 

konferencija būtų naudinga?
A. — Galimas daiktas, būtų 

naudinga.

EUROPOS SAUGUMO DAR 
NEPASIEKTA

Rocquencourt. — Iš ten, iš 
vyriausios armijos būstinės, 
gen. Eisenhoweris kovo 2 d. 
pateikė vienerių metų veikimo 
apyskaitą. Padėtį vertindamas 
pažymėjo, kas laimėta ir ko 
nelaimėta.

“Srovė pradėjo tekėti į mūsų 
pusę, ir laisvojo pasaulio padė
tis geresnė kaip prieš metus. 
Bet pragaištinga būtų, jeigu 
šiame pranešime raminamieji 
ženklai sudarytų nuotaiką, 
kad saugumas jau pakanka
mas, nes tikro saugumo Euro
poje dar nepasiekta. Tepadary
ta pradžia^-Šiandien mūsų jė
gos jokiu būdu ilgiau negalėtų 
priešintis į rytus nuo Reino už
tvaros.”

Plieno streikas 
tebegresia

TVashingtonas. — Didysis 
plieno streikas numatytas pra
dėti balandžio 8 d. Pramoninin
kams tenka pasirinkti: arba 
nepakelia atlyginimo, ir tai ve
da prie streiko, arba atlygini
mą pakelia ir plieną pristato 
senomis kainomis. Ligi šiol pra
monininkai tvirtino, kad atlygi
nimo pakėlimas 17,5 cn., nepa- 
keliant plieno kainos, neįmano
mas. Krizė privedė ir prie mo
bilizacijos viršininko Wilsono 
atsistatydinimo. Pramatoma, 
kad atsistatydins dar kiti. Wil- 
sonas buvo nuomonės, kad ke
liant atlyginimus reikia pakelti 
ir kainą, o tatai sugriaus jau 
ūkinę programą. Prezidentas 
Trumanas mano, kad kainų 
dar nereikės pakelti, nes fir
moms dar liekąs pakankamas 
pelnas. Pramatyti pasitarimai 
tarp unijos ir firmų atidėti.

šis paveikslas vaizduoja tariamai naujai Teksase išbandyta galintu* 
ginklą. Tačiau tai tik balandžio 1 d. pokštas — tariamas galingas 
ginklas iš tikro tėra buteliams atkišti ir konservams atidaryti įrankis.

K. — Ar laikote momentą 
patogų Vokietijai sujungti?

A. — Taip, esu tos nuomo
nės.

K. — Kuriuo pagrindu ka
pitalizmas gali sugyventi su 
komunizmu?

A. — Kapitalizmas ir ko
munizmas gali taikingai su
gyventi, jeigu abiejose pusėse 

bus noro bendradarbiauti; 
jeigu bus pasiryžta prisiimtus 
įsipareigojimus vykdyti; jeigu 
bus remiamasi lygybės princi-

Pabrėžė iš naujo reikalą ap
ginkluoti Vokietiją.

įspėjo kitus Atlanto pakto 
dalyvius, kad vienos Jungtinės 
Valstybės negalės pakelti visos 
ginklavimo naštos. “Daugumas 
amerikiečių supranta šitos lini
jos išmintingumą ir būtinu
mą. Bet jie tikės, kad jų pačių 
saugumui bus geriausia pasi
tarnauta tik tada, jeigu kiti 
dalvvai imsis bendradarbiavi
mo ir veiklumo dvasios savo 
apsaugai gerinti.”

“Būtų pragaištinga prileisti, 
kad amerikiečiai mokesčių mo
kėtojai ir pinigus ir
atsargas į Europą, jeigu jie pa
tys nematys nuolatinės pažan
gos bendradarbiauti ir veikti. 
Amerika negali būti toliau pa
grindinis ginklavimo šaltinis 
visam laisvajam pasauliui. 
Taip daryti kariškai žiūrint 
būtų nesveika.. Be to, Jungti
nės Valstybės tokių išlaidų ne
gali ilgai pakelti, kad savo ūki
nei struktūrai nepakenktų. Ši
tos struktūros patvarumas yra 
svarbus visam laisvajam pa
sauliui. nes jo griuvimas būtų 
visą pasaulį sukrečianti tra
gedija. Tautiniai ir anttautiniai 
štabai turi didelį atsakingumą 
išvengti bet kokios prabangos 
organizacijoje, ginklavimo dy
dyje ir įvykdyme.”

Užbaigė optimistiškai: “Mū
sų sąjunga turi jėgą bei išra
dingumą sausumoje, jūrose ir 
ore. Turime aiškias galimybes 
sukurti tokią karinę, ūkinę ir 
moralinę jėgą, kurios komunis
tinis pasaulis niekada nedrįs 
gundyti.” Ateisiąs laikas, kada 
Vakarų jėgos būsiančios tokios 
didelės, kad noromis nenoro
mis priešas bus priverstas eiti 
į pasitarimus dėl nusiginklavi
mo.

pu ir nebus kišamasi į kitų 
valstybių vidaus reikalus.

Tai ir viskas. Washingtone 
ir Londone Stalino atsakymai 
nesukėlė jokio susidomėjimo. 
Tik stebimasi, kad Stalinas 
taip kalba tuo pačiu metu, ka
da Sovietų propaganda kaltina 
JAV dėl bacilinio karo Korėjo
je. Už tat Maskvos spauda at
sakymus deda kaip pirmaeilės 
svarbos žinias.

Stalino atsakymui pažymėti
na, kad žurnalistų klausimai 
buvo įteikti prieš kelias savai
tes. Bet Stalinas tik dabar ra
do tinkamą laiką atsakyti. Mat 
Maskvoj atidaroma ūkinė kon
ferencija, kuriai reikia pade
monstruoti Stalino pasiryžimą 
bendradarbiauti; antra, reikėjo 
netiesiogiai atsakyt ir į Eisen- 
hovverio raportą apie saugumą 
Europoje.

Mokesčiu reikalams prokuroras E. 
C. Crouter mokesčių neteisėtumus 

tyrinėjančiai komisijai pareiškė, 
jog buvęs mokesčių komisioni<«- 
riaus padėjėja-, D. Bolish buvo pa
žadėję* netraukti atsakomybėn 
viena mokesčių mokėtoja. kuris 
buvo papirkęs mokesčių agentų.

KALINIAI SUKILO

Trenton. — Vietiniame ka
lėjime sukilo 23 kaliniai, už
ėmė visą bloką, užsibarikada
vo, lovas, čiužinius sudegino, 
langus išdaužė, elektros laidus 
sutraukė. Sargybinių neįsilei
do. Kalėjimo administracija 
nenorėjo kraujo lieti, mėgin
dama numalšinti ašarinėmis 
bombomis. Bet langai išdaužy
ti. ir skersvėjis dujas ištrau
kė. Iškviesti gaisrininkai pro 
langus švirkštė vandenį, bet 
kaliniai koridoriuose užsislėpę 
atlaikė potvynį. Juos parveikė 
tik badas. Po 48 valandų pasi
priešinimo kapituliavo. Tai bu
vo dauguma plėšikai ir vagvs. 
Jie skundėsi streikavę dėl ne
pakankamo maisto ir medici
nos priežiūros.

ŪKINE KONFERENCIJ A SU 
POLITIKA

Maskva. — Ketvirtadieni a- 
tidarvta Maskvoje tarptautinė 
ūkinė konferencija. Jos tikslas 
suartinti Rytų ir Vakarų ūki
nius interesus. Tarp dalyvių 
atgabenta apie 50 kiniečių. Iš 
Amerikos buvo pakviesta apie 
30 prekybininkų. Bet jie, iš
skyrus vieną, atsisakė vykti. 
Vokiečių pramonės sąjunga o- 
ficialiai pakvietimą taip pat at
metė. Achesonas prieš porą sa
vaičių šią konferenciją pavadi
no propagandiniu manevru. Ji 
esanti sušaukta tam. kad sus
kaldytų Vakarų vienybę Mas
kva apie ją rašo, kaip vieną iš 
svarbiausių įvykių po karo.

Laikraščiu leidėjas Jame* Wick. pasiuntęs Stalinui eilę klausimų, ga
vo iš Kremliaus raudonojo caro laiškų, kuriame jis tvirtina, kad esųs 
Įsitikinęs, jog kapitalizmas ir komunizmas gali taikiai vienas šalia kito 
pasaulj išsitekti. Šių antį jis paleido, žinoma. Vakarams nuraminti, 
Kremlius prieš juos neturįs jokių piktų kėslų. Kai Vakarai nusiramins. 
Stalinas galės ramiausiai jo numatytai "lemiamai kovai” pasigaminti 
l>akankaniai atominiu bombų, kurių, dabar dar nedaug beturįs.

TELEFONŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA

VVashingtonas. — AFL Com- 
mercial Telegraphers Union 
pirmininkas pranešė 30.000

BEVILTIŠKAS PRAŠYMAS

Stokholmas. — Prieš kiek 
laiko kai kurios Danijos. Nor
vegijos ir vedi jos Radijo drau
gijos yra paprašiusios Koften- 
hagoj. Oslo ir Stokholme esan
čias Sovietų atstovybes, kad 
šios duotų leidimą ųusiųsti į 
Sovietų Sąjungą ir satelitinius 
kraštus judomą radijo siųstuvą 
drauge su jį aptarnaujančiu 
personalu su tikslu skelbti iš 
anapus geležinės uždangos e - 
sančių kraštų žinias apie ten 
esančias gyvenimo sąlygas. 
Toks jų prašymas tarptauti - 
niuose sluoksniuose sukėlė ne
mažą susidomėjimą. Tik savai
me suprantama, iki šiol j jį ne
gautas dar jokis atsakymas. 

SVGIAVstos ŽINIOJ
• Prancūzų senatas 182 balsais prieš 32 priėmė Schumano 

planą, kuriuo numatoma Vakarų Europos valstybių anglies ir 
plieno pramonę sujungti į vieną ūkinį vienetą. Parlamentas pla
ną buvo priėmęs jau anksčiau.

• Senat. R. Taftas laimėjo pirminius rinkimus VVisconsine ir 
Nebraskoj, surinkdamas 40rč balsų.

• Iš Vienos pranešama, jog Čekoslovakijos komunistinė vy
riausybė pradėjo Austrijos pasieniu tiesti spygliuotų vielų užtva
ras. Spėjama, jog šiuo būdu norima užkirsti kelią pabėgimams į 
užsienį.

• Kongreso komisija, kuri tiria Katvno žudynes, balandžio 22 
d. Frankfurte. Vokietijoj, pradės apklausinėti ten esančius liu
dininkus.

• Gen. Eisenhovveris vienam savo draugų Abilene. Kansas, 
parašė laišką, kuriame pareiškė, jog tikisi dar prieš liepos mėne
sį. kada įvyks respublikonų partijos konventas, sugrįžti į JAV.

• Pranešama, jog atsižvelgiant į vis dar įtemptus tarp Izraelio 
ir arabų valstybių santykius, atsisakyta minties įtraukti Izraelį 
į Viduržemio jūros paktą.

• JAV socialistų partijos vadas N. Thomas kalbėdamas Gar- 
den City. N. Y., pasisakė už gen. Eisenhowerio kandidatūrą. Jis 
tik pageidauja, kad generolas greičiau sugrįžtų ir išdėstytų savo 
programą.

• Gynybos departamentas atstovų rūmų sąmatos komisijai 
pranešė, kad liepos mėnesį pasibaigiančiais metais Korėjos karo 
reikalams bus išleista penki miliardai dolerių

• Hamburge suimtas 28 metų amžiaus vokietis, kuris įtaria
mas, kad pasiuntė kancleriui Adenaueriui bombą, šiai bombai 
policijos būstinėj sprogus, vienas policijos valdininkas buvo už
muštas ir keturi asmens sužeisti.

• Italijos min. pirm. deGasperi senate pareiškė sutinkąs, kad 
būtų pradėtos tiesioginės Italijos ir Jugoslavijos derybos dėl 
Triesto.

• Prancūzų pareigūnai Tunise suėmė dar daugiau vietos na
cionalistų vadų. Prancūzams palankus naujasis min. pirm. Bac- 
couche vis dar nepa.jėgia sudaryti naujos vyriausybės Tunisie
čiai rengiasi skųsti prancūzus Jungt. Tautoms.

unijos narių, kad unija prade
da streiką. Unijos pirmininkas 
pareiškė, jog firma nerodo .jo
kio susidomėjimo likviduoti 
ginčą.

CIO 40,000 telefono darbi
ninkų Ohio. Michigane ir Ca- 
lifornijoj taip pat pradeda 
streiką.

’ 15,750 instaliacijos darbinin
kų 43 valstybėse ir Columbi- 
jos distrikte taip pat nutrau
kia darbą. Jie yra VVestern E- 
lectric firmos tarnautojai.

Apie 300.000 telefonų darbi
ninkų jau ilgesnį laiką vedė 
derybas dėl naujų darbo su
tarčių, bet susitarimo ligi šiol 
nepasiekta.

VVestern - Electric grupės 
darbininkai reikalauja pakelti 
16 centų valandai atlyginimą 
ir sutrumpinti darbo savaitę iš 
48 valandų ligi 40.
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SOVIETINIS ŠIOKIADIENIS
Kiekvienas geras teatras turi 

dvi uždangas. Bet kas pasa
kys, kad Sovietai neteatralūs. 
o Sovietų Sąjunga ne teatras 
Ne tik teatras, bet ir cirkas 
bartu. Taigi, geras teatras tu
ri dvi uždangas. O tokias dvi 
uždangas turi ir Sovietų Są
junga. Jos abi geležinės. Viena 
jų saugo Sovietus nuo kitų 
valstybių “blogų pavyzdžių", o 
antroji saugo pačią rusų tautą 
viduje. kad jos nepamatytų 
svetimos piktos akys ir r.eap- 
žavėtų. Pirmąją uždangą So
vietai kartais pakelia — j So
vietų Sąjungą juk įleidžiami 
žioplesnį komunistai (kiek 
gudresnių ten neįleidžia i. viso- 
kois delegacijos, visokie “tai- 
prisilaiko juk ir patys labiau - 
šiai nepageidaujami Sovietų j- 
namiai— diplomatai. Bet jiems 
visiems terodomi tik gražiai 
nutinkuoti fasadai ir visoks ki
toks išorinis ‘‘glancius". Ta
čiau kas dedasi kieme, sakytu
me už klojimo, to niekas nema
to. Bet kaip vienas žvirblis dar 
nėra pavasaris, taip Maskva, y- 
pač jos liuksusiniai užsienie
čiams rodomi fasadai, dar nė
ra Sovietų Sąjunga. Užtat la
bai sunku sužinoti, kaip pilką
ją dienelę praleidžia Sovietų 
pilietis. Kiekvienas toks auten
tiškesnis aprašymas yra labai 
įdomus. Neseniai švedų dien
raštis Stockholme Tidningen 
per savo skiltis perleido vieno 
vokiečio. ginklų mecha
niko. patirtį Sovietų kasdieny
bėje. Jam. prievarta evakuo
tam. teko beveik penkeris me
tus nardyti toje rusiškoje pil
koje kasdienybėje, kuri anot 
.jo. nebuvo kas kita, o tik ne
išpasakytai sūri;, s darbas, 
vargas ir didžiulė baimė.

Laisvalaikis, kaip rašo šis 
ginklų mechanikas, yra dau
giausia tik popieriuje. Susimu- 
huou nuo “savanoriškų" sek
madienio darbų yra daug pa
vojingiau. negu neateiti į savo 
tiesioginį darbą. Darbui pasi
baigus. kasdien vyksta privalo
mi kariniai pratimai arba nė 
’ikk nemažiau privalomos pro
pagandos paskaitos.

Stachanoviečių sistema pir
miausia yra skirta nė premijo
mis darbui skatinti ir daryti jį 
našesnį. Ji pirmų pirmiaus’a 
yra panaudojama kuo dides
niam darbo akordui išspausti. 
Profesinių sąjungų uždavinys 
nėra, kaip kad visur kitur, rū
pintis savo narių interesais, 
bet kiek galima daugiau iš jų 
iščiulpti. Darbininkai po nus
tatyto darbo privalo dirbti ant- 
valandžius. nes tik nuo antva- 
landžių priklauso dalyvavimas 
tose taip gyvybinės reikšmės 
turinčiose mėnesinėse premi
jose.

Darbininkas pats privalo su
mokėti už įrankių amortizaci
ją. Liga yra ekonominė kata
strofa. o senatvės pensija apie 
150 rublių verčia 70 metų ir 
senesnius žmones dirbti sun
kius darbus arba elgetauti. El
getavimas yra nežmoniškas. 

Knrrjn- kai* netek#-' ■hi»jw kojv ir ranku marinu servantas M. Rei- 
tungrr Oakiand. < alif., susituokė su J. SMrrtton-

nusikaltimai fantastiški. Tame 
pramonės miestelyje su 60.000 
gyventojų, kur tam vokiečiui 
teko dirbti, per ketverius me
tus buvo šešios žmogžudystės 
apiplėšimo tikslais. Vaikai 
siunčiami vasarą vogti bulvių, 
o žiemą kur nors nukniaukti 
kokią pliauską kurui. Kiek pa- 
augesni vaikai yra dideli eks
pertai skutimosi peiliuku pra
pjauti krepšius turguje arba 
krautuvėse .

Darbovietėje staiga dingsta 
kas nors. Ne tik direktoriai, 
kurie be perstojo keičiami, bet 
ir visai paprasti darbininkai. 
Paskiau, žiūrėk, ir vėl kokios 
poros nėra. Ir taip prasideda 
didieji valymai. Visų veiduose 
neišpasakoma baimė ir išgąs
tis. "Niekad negalėjau sau įsi
vaizduoti". pasakoja tas gink
lų mechanikas, “kad iš karto 
pamatysiu tiek daug žmonių, 
aplink vaikštančių, ir po pažas
timi pasikišusių Stalino parti - 
jos istoriją. Knygos antraštė 
stropiai atkreipta į oro pusę.”

O kaip gi su tuo taip išrekla
muotu kultūriniu gyvenimu? 
Tame nedideliame miestelyje 
už Maskvos, statytame sovieti
niais laikais. — taigi, jo jau 
negalima kaltinti senų laikų 
atsilikimu. — nebuvo nė vienos 
susirinkimams salės, nė vieno 
teatro, nė vienos sporto aikš
tės. Be turgaus buvo dar sep
tynios krautuvės su ilgomis 
žmonių virtinėmis prie jų. nes 
visi juk turėjo ten pirktis. 
Miestelyje tebuvo tik vienas ki
no teatras, kurio patys ištiki
miausi žiūrėtojai buvo blusos, 
kurios tuoj susibičiuliaudavo 
su atėjusiais žmonėmis. Visame 
miestelyje tebuvo tik vienui 
vienintelė pirtis, bet ir ta be 
baseino ar dušo. Gerti vandenį 
turėdavo neštis iš šulinių, van- 
dentekio niekas nė negalvojo 
ten įvesti. ,

Bet beveik kiekviename 
kampe buvo po tą didžiausią 
Sovietų Aultūrinimosi įstaigą-— 
jx> karčiamą. Tose nekūrentose 
karčiamose rusas darbininkas 
liejo sau į gerklę tą tautinį gė
rimą. už kurio litrą jam reikė
jo sunkiai 22 valandas dirbti.

“Galima drąsiai tvirtinti, kad 
sovietiškasis šiokiadienis yra 
daug pilkesnis ir niūresnis, ne
gu kad mes Vakarų pasaulyje 
įsivaizduojame", baigia švedų 
dienraštis savo įžanginiame tų 
vokiečio mechaniko prisimini
mų santrauką.

GALVOS f AMERIKĄ

Washingtonas. — Olandijos 
karalienė Julijona lėktuvu at
vyko į Ameriką. Trumanas pa- 
kviesiąs gegužės mėnesiui at
vykti Adenauerj. — Dabar at
vykęs Europinio Sąjūdžio pir
mininkas belgas Spaakas su 
prakalbomis. Koresponden
tams pareiškė, kad Europos 
vienijimo kelyje svarbiausias 
žingsnis dabar priimt į Euro
pą lygiateisiu nariu Vokietiją.

Se ržantas Mike Shimko (kairėje) ir seržantas Dantei Parker ro.lo. 
kiek jie ištarnavo karinėj tarnyboj. Neseniai jie pasaliau i' karinės 
tarnybos pasitraukė. 33 nt. amžiaus Shimko ištarnavęs 32 metus ir 4 
mėn.. o 50 metu, ištarnavęs truputi daugiau kaip 30 m.

Indijos žydams
Jeruzalė.— 170 Indijos žydų 

naujoji Izraelio valstybė visai 
nepatiko, kai čia atsikraustė, 
ir jie vėl veržiasi, kad būtų iš
gabenti atgal.

Tie B'nei Izrael (Izraelio sū
nūs) tvirtina esą kilę iš tų žy
dų. kurie 721 m. prieš Kristų 
karaliaus Sargono buvo išga
benti į Indiją ir vėliau istori
jos užmiršti. Maždaug prieš 
šimtą metų jie buvo aptikti 
Bombėjaus apylinkėje ir pas-

»w Hamp'hire senat. S. Brklcrs 
(revp.). atstovu rūmu komitetui ty
rinėjant mokėsiu netevėtumus. ad- 
min<ttracijai 'markiai prikišo, kad 
tyrinėjamasis $7.000.ooo skandalas e- 
sas ne išskirtinis, bet panašiu netei
sėtumu administracija prileidus! 
daugybe.

Rūtiniais laikais paskatinti 
vykti į Izraelį. Šie žydai, kurie 
kalba marathi (naująja indų) 
kalba, o kiti moka anglų lx>i 
hebrajų kalbas, yra pasidarę 
tamsiaodžiai ir savo išvaizda 
labai primena indus.

Jie sako, jog jiems buvo tvir
tinama. kad naujoje žydų vals
tybėje viskas labai puikiai atro
do. ir jie susigundė į ją vykti. 
Bet atvykę rado visai ką kita. 
Čia yra sunkumų su maistu, 
trūksta butų, ūkis kenčia nuo 
infliacijos ir dar daug kitų 
dalykų jiems Izraelyje nepa
tinka. Pagaliau dėl jų tamsios 
odos esą diskriminuojami In
dijoj jiems sekęsi daug geriau. 
Tie. kurie buvo pramokę anglų 
ar hebrajų kalbų, puikiai ver
tėsi prekiaudami arba turėjo 
valdininkų vietas. # O Izraelyje 
jiems telieka imtis sunkaus fi
zinio darbo.

Dabar jie apgulė Jcwish 
Agcncy biurą ir. dieną naktį 
ten laukdami, reikalauja, kad 
Mitų grąžinti į Indiją. Šitai 
Izraelio žydų veikėjams labai 
nepatinka, nes tai prasta rėk
iama naujajai žydų valstybei. 
Jie nurodo, jog jau 2200 žydų

Liaudies policija 
pertvarkyta

Brrelynas. — Liaudies poli
cijos daliniai rytų Vokietijoje 
taip pertvarkyti, kad trumpu 
laiku iš jų galima esą sudaryti 
360.000 armiją.

Izraelis nepatiko
iš Indijos atvyko į Izraelį ir čia 
pasirodė labai naudingi naujo
sios valstybės piliečiai. Tik 
B’nei Izrael pasirodė negalį pri
tapti. nes jie esą jau buvę per 
daug nutolę nuo visos žydijos. 
Iš viso esąs mažutis nuošimtis 
tokių, kurie, ą t vykę į Izraelį, 
lieką nepatenkini? ir išvyksta 
atgal. Ligi šiol 'nuo Izraelio 
valstybės įkūrimo jau atvykę 
iš kitur 690,000 žydų ir tik 
15,000 išvykę kitur. Bet B’nei 
Izrael • agentūra pagaliau tiek 
įkyrėjo. kad ji pasiryžusi dar 
šį mėnesį 110 jų išgabenti, e 
kitų 60 išgabenimo klausimas 
tiriamas.

KAS TIE VOLDEMARININKŲ VADAI?
Laisvoji Lietuva. Naujoji 

informacija Nr. t. LAS Kana
dos vielininkijos valdybos 
spaudos ir informacijos sky
riaus leidinys. 1952. kovo. Lie
tuvoje buvo žinoma viena tau
tininkų grupė, paprastai vadi
nama voldemarininkais, bet 
formaliai raiškusis įvairiais 
vardais — Geležinis vilkas (iš 
čia jie tiesiog buvo vadinami 
vilkais), paskiau vokiečių oku
pacijos laikais virtę Lietuvos 
^Nacionalistų Partija, dar pas
kiau. kai paaiškėjo šios parti
jos žmonių ryšiai su Niurn
bergo byla, jie pasivadino Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžiu. Per 
voldemarininkų sąjūdį praėjo 
daug žmonių — garbingų ir 
labai negarbingų. Pastarieji v- 
pač iškilo tada, kai atėjo vo
kiečiai. Tada kai kurie jų va
dai, tikėdami, kad atėjo .jų 
dienos, prisistatė okupantui su 
pasisiūlymais bendradarbiauti, 
rinko parašus po prašymu oku
pacinei valdžiai, kad nušalintų 
laikinąją vyriausybę, kai ir tas 
nepagelbėjo. 1941 m. gestapo 
padedami surengė prieš laiki
nąją vyriausybę sukilimą. Vie
ni taip ir liko okupantui bend
radarbiauti. kiti apsižiūrėję 
perėjo į rezistenciją. Paskiau
siai tam voldemarininkų są
jūdžiui. jau Atgimimo Sąjūdžio 
vardu, vadovavo St. Vykintas. 
Stipriausia jų atrama buvo 
Kanadoje ir jos vietininkijos 
faktinis vadas buvo jos vice
pirmininkas. paskui pasidaręs 
pirmininku Jakubickas. Jis su 
žinomuoju Jonu Mašiotu buvo 
ir laikraščio "Laisvosios Lie

tuvos” redaktoriai. Neseniai 
nuskambėjo Kanados spaudo
je apie "revoliuciją” šio sąjū
džio viduje. Nepatenkintieji 
Jakubicku, Vykintu ir Mašiotu 
sušaukdino per kontrolės ko
misiją vietininkijos suvažiavi
mą. Jakubicką pašalino iš 
LAS. atsiribojo nuo Vykinto ir 
Mašioto. Pastarieji nenorėjo 
pasiduoti, ir prasidėjo spaudos 
puslapiuose kautynės. Ir aukš
čiau minėto laikraščio visas nr. 
joms yra skirtas. Iš jo išryš
kėja. kas per vieni yra tie žmo
nės. kurie buvo atsistoję są- 
džio priekyje.

Spaudos puslapiuose

Kas Lietuvos priešas?
Ryšius su lozoraitininkų 

priešvlikine akcija "Naujienos” 
š m. Nr. 72 įsidėjo ARTOJO 
dėmesio vertą straipsnį “Kas 
Lietuvos priešas?”

Paliesdamas visai tai akcijai 
toną duodantį vadinamą Lie
tuvių Rezistencinį Sąjūdį, au
torius sako:

“Kiekvienam lietuviui, rodos, 
turėtų būt aišku, kad nepri
klausomos ir demokratinės 
Lietuvos priešu yra rusiškas 
bolševizmas su jo talkininkais 
komunistais visuose pasaulio 
užkampiuose. Kartais jiems 
talkininkauja, kaip principiniai 
demokratijos priešai, seno re
žimo tautininkai.

J. Kernius sako, kad prikibti 
prie LRS pareiškimo negali
ma, jis esąs geras. Bet Stalino 
konstitucija taip pat gražiai su
rašyta. o praktikoje ištisas 
tautas pavertė beteisių vergų 
ir baudžiauninkų kolonomis. 
Nieko gero negali žadėti orga
nizacija. kuri savo pagrinduose 
nėra demokratiška. Kas verčia 
taip manyti ?

Pirmiausia, ji užgimė ir pra
dėjo garsiai rėkti fašistinėje 
tautininkų gūžtoje. Antra, jos 
dvasiniu vadu yra Lozoraitis, 
gal būt vienintelis iš buvusių 
Lietuvos diplomatų ščyrai dir
bęs fašistiniam tautininkų re
žimui ir geriausiai tikęs atsto
vauti Smetonos režimui Musso- 
Iinio karalystėje. Trečia, kleri
kalus. socialistus bei liaudinin
kus jie kolioja daugiau negu 
bolševikus. Ketvirta, to taik

stai Jakubickas Klaipėdoje 
kreipęsis j Dr. Neumaną, kad 
suvestų su Vokietijos užsienių 
reikalų ministerija. Kam. Ogi: 
‘‘Jakubickas pareiškė, kad 
veikiąs prieš Lietuvos vyriau
sybę sąjūdis norįs padaryti 
perversmą, bet tam norima 
prašyti vokiečių reichą pagal
bos sunkiaisiais ginklais ir 
žmonėmis”. — Bolševikmečiu 
pabėgęs į Vokietiją. Kas jis bu
vo ten, matyti iš jo bičiulio 
kreipimosi į jį: “Tamsta po il
gesnio laiko rudais marškiniais 
grįžai į Lietuvą ir kaipo volde- 
marininkas reiškei pretenzijas 
į partijos vadus ir apskrities 
viršininkus”. — Kaip jis iškilo 
į Kanados LAS vadus, nepati- 
riame. Bet jo vadovavimo me
todai čia apibūdinami aiškiai: 
‘‘didesnio šmeižtų fabrikato- 
riaus nėra už tamstą, p. Jaku- 
bickai. Bendradarbiaujant su 
tamsta, nuo pirmos iki pasku
tinės dienos, apart melo, tei
sybės negirdėjau. Tą patvir
tins ir kiti LAS nariai. Nuo 
girdėtų šmeižtų vos ausys ne- 
apkurto. Juk nėra iš tamstos 
pažįstamų ne tamstos buka
protiško galvojimo žmogaus, 
kuris nebūtų pakrikštytas į- 
vairiausiais šmeižto vardais, o 
Jūsų simpatikai, kad ir nieko 
neverti, genijų vardais.”—Kai 
suvažiavimas pasiūlė jam pasi
traukti iš redaktorių, jis at
vėrė kitą savo metodą: jis 
trenkęs kumščia į stalą ir pa
reiškęs: "Aš jus visus sukišiu 
į kalėjimą arba deportuosiu, 
nes žinios apie jus jau baigia
mos rinkti... .jei išdrįsi dar kar
tą kalbėli apie demokratiją, 
būsi sunaikintas.” — Nepasi
duodamas suvažiavimo spren
dimams, Jakuhickis kreipęsis į 
teismo įstaigą "stikilimams” 
<udrausminti. Toliau — su
klastojęs čekį ir laikraščio pini
gus sau pasiėmęs. Dar toliau: 
Jakubickis pasiskelbęs renkąs 
aukas, už kurias būsią perka
mi ginklai Lietuvoje kovojan
tiems partizanams, ir atsiradę 
kilniaširdžių žmonių, kurie au
koję tam reikalui net iki 50 
dol.

Apie .kitus: “Jakubickio gei- 
duliavimams, nekaltos organk 

raščio prasitarimuose daug 
kartų išlenda fašistinė dvasia.”

Pereidamas prie lozoraitinin
kų akcijos prieš Vliką, jų pasi
sakymų dėl santykių tarp įvai
rių lietuvių politinių grupių bei 
katalikų puolimų, “Naujienų” 
bendradarbis toliau pastebi:

“Viešai jie nekalba prieš Vli
ką, nesako, kad jį reikia pa
naikinti, bet artimesnių žmo
nių tarpe skleidžia gandus, jog 
Vlikas negeras, nes jame šei
mininkauja katalikai ir todėl 
reikia kitos organizacijos, kuri 
pakeistų Vliką. Jie nori išnau
doti susidariusį momentą, kad 
atvaizduotų katalikus baises
niais už bolševikus. Ar iš tik
ro taip yra?

Trumpas nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos laiko
tarpis parodė, kad kritiškais 
Lietuvai momentais katalikai 
ir nekatalikai moka kartu 
dirbti, kovoti ir mirti. Bandy
mas juos suskaldyti yra toly
gus Lietuvos priešų provokaci
jai, kuri neranda platesnio pri
tarimo lietuvių masėse. Štai, 
vienoje didelėje lietuvių kolo
nijoje atsirado tik trys lozo- 
raitininkai, — ir tai visi stebi
si, nes jie nepanašūs J tipiškus 
lozoraitininkus..

Vienas LRS narys bandė įro
dinėti, kad Vlikas 50% skiria 
tarpusavio kovoms ir tik 50% 
laisvės kovai. Tuo pačiu mas
tu matuojant išeitų, kad LRS 
skiria 99.9% kovai su Vliku 
bei demokratinėmis partijomis 

zacijos gražias idėjas išnaudo
ti piktam, atseit, siauro parti
nio kromelio reikalams, pritarė 
Stepas Vykintas ir Jonas Ma
šiotas. P. Vykintas savame 
laiške, kuris buvo adresuotas 
S. Jakubickui Ir dar griežtai 
slaptas asmeniškai, rašo: — 
Mielasis. LAS pavadinimas ir 
jo paskelbta programa yra 
mums dėkingiausia priemonė 
mūsų idėjoms skleisti. Kada 
dauguma LAS narių bus su
kompromituoti ir nebus jiems 
kelio atgal, tuomet viešai pasi
sakysime. kas mes esame. Vol
demaro pravestą vagą turime 
išvesti iki galo ir ją įgyvendin
ti atgimusioje Lietuvoje.” —

Gindamasis prieš suvažiavi
mą, Jakubickis sušaukė savo 
ištikimųjų neviešą suvažiavi
mą. kuriame išryškėjo siūly
muose. kalbose ir trečiojo veik
los metodai — Jono Mašioto. 
“Pagaliau, aritmetikas Jonas 
Mašiotas.... surado metodą, kad 
visus tuos ‘^niekšus” reikia su
kiršinti tarpusavyje, kad pa
gauti intrygų išsiblaškytų... 
Toms intrygoms pasėti priemo
nę numatė užgrobtą LAS laik
raštį “Laisvąją Lietuvą”, per 
kurią pradėjo seriją po serijos 
fabrikuoti ir leisti pačius ne- 
kultūringiausius šmeižtus, prieš 
lietuvišką visuomenę, krikšty
dami komunistais, kitus kri
minalistais. enkavedistais, ges
tapininkais.”

Tokis yra iškilęs vaizdas 
žmonių, kurie laikraščio vadi
nami avantiūristais, kai sąjū
džio bičiuliai susipyko ir teko 
kreiptis į svetimųjų teismą dėl 
organizacijos turto pasidalini
mo. Jei tai tiesa, kas laikraš
čio yra aprašyta, tai aiškėja, 
kas tam sąjūdžiui vadovavo, 
aiškėja ir kodėl to sąjūdžio 
laikraštis “Laisvoji Lietuva” 
tiek pamazgų visiems buvo pri
pylusi. Jei tai netiesa būtų, tai 
sąjūdžio žmonių moralę ir me
todus atestuotų patsai šis 
laikraštis. O gi sąjūdis reiškė 
pretenzijas būti atstovaujamas 
VLIKe, ir kai kurie labai aukš
ti žmonės jų reikalavimą rė
mė.

ir tokiu atveju jų egzistencija 
visai nepateisinama.

LRS organizacijoje daug 
neaiškumo ir blaškymosi. Pra
džioje buvo tvirtinama, kad 
ji yra kariško pobūdžio orga
nizacija, kaip buvusi Lietuvos 
Šaulių Sąjunga, dirbanti greta 
Vliko. Dabar pradeda aiškėti, 
kad ji yra politinė organizaci
ja su pretenzijomis patekti 
Vlikan. Observator rašo: “Bur
tis į naujus politinio pobūdžio 
sambūrius, kad ir išeivijoj, yra 
visų neginčijama teisė...” Taip, 
tokia teisė yra, bet kam tada 
veidmainiauti ir slapstytis?!... 
Iš to Observator pasisakymo 
paaiškėjo tik tiek, kad LRS jau 
sumažino savo užsimojimus ir 
vieton naujo Vliko jiems už
tektų mažos vietelės senam, jų 
iškeiktam, Vlike...

Graikai sako turį 48 politi
nes partijas, todėl daug gali
mybių drąsiems vyrams su
mušti šį rekordą, kad visi prie 
politinių partijų nepritapę ar 
iš jų išmesti asmenys galėtų 
turėti savo atskirą “sąjūdį”, 
nors Lietuvai pilnai užtektų 
trijų partijų. Juokinga kalbėti 
apie tų asmenų “partinę kon
kurenciją”, nes keli asmenys, 
nors ir baisūs rėksniai, negali 
sudaryti niekam konkurenci
jos.

Vyt. Giedrimas piktinasi ra
šinių žodynu, bet greta jo 
straipsnio yra tame pat laik
rašty kiti strp., kuriuose visai 
aiškiai koliojimasi, pvz. str. 
“Du ganytojiški laiškai.” Tam 
ponui nepatinka Dievo vardas, 
nors Anglijos karalius ir prez. 
Trumanas taip pat nevengia 
Dievo vardo viešuose pareiški
muose. Čia kun. Krupavičiui 
priekaištas ne vietoje. Bet nie
ko stebėtina, nes okupuotoje 
Lietuvoje taip pat eina kursty
mas prieš Vatikaną, rėkiant: 
‘demaskuokime reakcinę Vati
kano politiką!” — tegul tas as
muo pats sprendžia, kam jis 
tais kun. Krupavičiaus neap
galvotais ir pigiais puolimais 
patarnavo: generalinei Stalino 
linijai, tautiškai Paleckio tal
kai ar LRS reklamai?!...

Bet dar ne viskas. Tas pat 
asmuo apie katalikus toliau 
taip rašo: “Gerai žinome, kad 
klerikalų atrama mūsų tautoje 
nuolat smuko artimame ryšy
je su analfabetų skaičiaus ma
žėjimu”, — tai niekur nepa
grįstas demagogiškas prasima
nymas. kurį bendrai pritaikyti 
LRS sąjūdžiui reikėtų pasaky
ti: šitas avantiūristinis bandy
mas išnyks kartu su paskutiniu 
tautininku režimo išaugintu 
politiniu analfabetu...”

Reikia sutikti su "Naujienų” 
bendradarbio teigimu, jog de
mokratinės lietuvių grupės pa
grindiniais mūsų tautos reika
lais bei rimtais momentais vi
suomet randa bendrą kalbą ir 
bendros veiklos galimybę. Bet 
su įvairaus plauko fašistais 
sunku surasti bendrą kalbą net 
ir sunkiausiais tautai momen
tais, nes jie pasiryžę viską sa
botuoti, griauti ir verstis ne
švankiausia demagogija, jei tik 
jie negali savo garbinamo vado 
palaipinti ant sosto ir patys 
vieni viską tvarkyti, nors jų 
būrelis visoj tautoj būtų nedi
desnis, koks yra komunistų jų 
terorizuojamuose kraštuose.

O. LATTIMORE — STALI
NIZMO AGENTAS

Washingtonas. — Yale uni
versiteto profesorius D. Rovė 
senato komisijoj pareiškė, kad 
O. Lattimore jis laiko svar
biausiu stalinizmo agentu tarp 
visų amerikiečių Tolimųjų Ry
tų specialistų. Rovė pabrėžė, 
.jog jis kalba tik apie ideologi
ją ir idėjas. Apie formalų Lat
timore ryšį su komunizmu jis 
pasisakė nežinąs. Lattimore 
yra paneigęs, kad jis esąs ko
munistas ar jų simpatijas.

Rovė nurodė, jog Tolimųjų 
Rytų klausimus jis 'studijuoja 
.jau 20 metų ir, jo nuomone, 
Lattimore esąs svarbiausias a- 
gentas, paltinąs stalinizmo idė
jas.



Balandižo 4, 1952 DARBININKAS 3

DARBININKAS Ar Hitleris buvo agentas
THE VVORKER

PubUshed Spmi-Weekly except holiday weeks, when issued wp**kly 
---------BY--------  

FRANCISCAN FATHERS
Reentered as second class matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951. under the 

Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter at 
Boston. Mass,, September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RAiilS
Domestle yeariy ___________ $5.00
Brooklyn, N. Y. ___________ $5.50
Half year ________________  $3.00
Foreign ... ......... $5.50

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

ŽMOGUS PO KAUKE
SPAUDOS puslapiuose apžvelgta vienos politinės grupės 

liūdna istorija. Ne savais žodžiais ją dėstėme. Daugiausia žodžiais 
tos grupės žmonių, kurie tariasi praregėję. Paliekam tos grunės 
nelaimę jos pačios teismui ir gydyklai. Bet ji yra ir visai organi
zuotai visuomenei skaudus įspėjimas dėl pavojaus, kad -j visuo
meninį gyvenimą braujasi žmonės, griaujamai nusiteikę. Prare
gėjusieji juos vadina avantiūristais. Tai blogiau negu avantiūris
tai.

Avantiūristas mėgsta gyvenimo nuotykius. Mėgsta būti veik
lus jų dalyvis. Bet avantiūrą jis mėgsta ne dėl asmeninės naudos 
ir ambicijos. Kaip menininkas dėl meno kuria, kaip sportininkas 
dėl laimėjimo rungiasi, taip avantiūristas gyvena dėl avantiū
ros.

Savaime jis nei geras nei blogas žmogus. Jis gali būti didelis 
idealistas ir virsti herojum, jei jis leidžiasi į avantiūrą vardan 
idealistinių tikslų. Avantiūra į pikta — jį gali padaryti dideliu 
nusikaltėliu.

Bet čia kas kita. Kitados J. Keliuolis tokios rūšies žmones pa
vadino arivistais. •

Arivistas — egoistas, savinaudis. Būti visuomenės dėmesio 
centre, būti jos vadu — didžiausias troškimas. Jokio kito idealo 
neturi. Pakeisti savo kaukę, persėsti ant kito žirgo iis nesibaido. 
Dėl to jis užvakar himnus giedojo Stalinui, vakar hitlerjugendą 
organizuoti siūlės, šiandien jis patriotizmo mokytojas. Užvakar 
jis buvo komunistinis rašytojas, vakar rytą tautininku ideologas, 
vakar vakarą niekino visą tautininkų režimą ir nepriklausomą 
Lietuvą, šiandien jis vėl tautininkiško patriotizmo ideologas. Va
kar jis įdavinė jo naciams lietuvių tauta kain nusitc'tusi? ^aHnkiai 
anglosaksams, šiandien jis vėl tautinės vienybės s’'<*’Hėias. ^k^r 
diktatūros garbintojas, šiandien demokratus jis kaltina nedemo
kratiškumu. Vakar jaunimą mokė Stalino konstitucijos h’’r'ts. 
šiandien jis šventvagiškai rezistencijos vardu kalba ir jai aukas 
renka. " - '

Tuos, kurie jam šiandien naudingi iškilti ’ viršų, arivis^ns 
aukština ir jų nuopelnus maišais seikėja. nors vakar jis kaltino 
juos visišku neveiklumu ir apsileidimu. Kas arivistui skersai ke
lio. rečiau ji nori patraukti į savo pusę pataifcardamąs. Kitus 
įtraukti į pinkles ir paskui, kada iau kelio atgal nėra, šantažuo
ti — jo menas. Jei ir tai negelbsti, iškvla jo tikrasis veidas be 
kaukės — ciniškai brutalus su grasinimais ir jų ivri-dymu- duo
ną atimsiu, sunaikinsiu. įduosiu... Vienos organizacijos vadu sa
ve laikęs asmuo kitam buvo išrašęs sprendimą tiesiog raštu, ku
ri buvo turėjęs įvykdyti jo adjutantas: “fiziniai sunaikinti.”

Arivistas vienas iš antisocialiausių žmonių. Jis griauja vi
suomenę, ją demoralizuodamas ir kitų akyse diskredituodamas. 
Jis pavojingas nes energingas, išradingas ir pusiaukelėje nesto
ja, kai susidaro jo darbui tinkama dirva.
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................  $5.00
Brooklyn, N. Y------------------  $5.50
Pusei metu __ .___________ $3.00
Užsienyje ____   $5.50

Knyga, kurią stengiasi 
nutylėti

Iš anglų kalbos išversta ir 
vakiškai paskelbta knyga, var
du “Didysis Bevardžių Planas”. 
Išleido Zueriche Thomas lei
dykla, kuri buvo išleidusi Krav- 
čenko “Aš pasirinkau laisvę”; 
mums pažymėtina, kad ta pati 
leidykla buvo išleidusi N. E. 
Sūduvio “Mažoji tauta naikina
ma” — apie bolševikų okupa
ciją Lietuvoje. “Didžiojo Be
vardžių Plano” autorius yra 
Douglas Reed, britas, 1928- 
35 m. “Times” politinis kores
pondentas Berlyne, 1935-38 
vyriausias to laikraščio kores
pondentas Vidurio Europoje, 
turėjęs savo biurą Vienoje. Di
delio dėmesio buvo sukėlę jo 
straipsniai apie reichstago pa
degimą, paskui jo politinių 
samprotavimų knyga “Bepro
tybės turgus”. Dabar čia kal
bamoji knyga “Didysis Bevar
džių Planas” yra anos knygos 
tęsinys, bet ji susilaukė prie
šingo likimo nei pirmoji. Auto
rius pasisako, kad yra jėgos. 

Jei Hitleris bir o slaptos jėgos agentas, turėjęs uždavinį sunaikinti Vokietija, kaip D. Reed mano, tai 
daug kas prileidžia, jog ir šie nuo karo baisumu bėgantieji korėjiečiai yra aukos to paties plano vykdy
toju. Jų vyriausia būstinė turinti būti Maskvoje.

kurios visa daro, kad knyga iš 
apyvartos dijagtų. Kaip tik šio
je knygoje autorius ir dėsto 
mintį, kad paskutinių laikų 
politikos įvykiai yra vadovau
jami slaptosios jėgos, bevardės 
jėgos. Didieji politikai, dažnai 
sąmoningai, o dažnai ir neži
nodami, yra tų jėgų įrankiai. 
O jų tikslas pirmiausiai griau
ti — griauti laisvę bei teisę ir 
abiejų pagrindus — krikščio
nybę bei tautybę visuose kraš
tuose. Viena iš tokių figūrų 
autoriaus laikomas ir iš pasau
lio scenos jau pasitraukęs dik
tatorius Hitleris.
Šia tema svarbesnes jo mintis 

čia atpasakojame.

Paklaikiusio grioviko 
džiaugsmas

Prieš dešimt metų — kalba 
autorius — dėl vieno žmogaus 
vaidmens mūsų šimtmečio ei
goje mano nuomonė buvo kito
kia nei viešumoje vyravusi, ir 
šiandien, po 13 metų, aš jau
čiuosi dar tikresnis dėl to žmo
gaus apibūdinimo. Tada buvau 

nuomonės, kad Hitleris turi 
tikslą Vokietiją sugriauti. Tai 
buvo vienintelis įmanomas aiš
kinimas tam, ką jis darė. 
Niurnbergo teisme naujas ge
nocido nusikaltimas buvo mes
tas jo bendrininkams daugiau
sia už žydų persekiojimą. Bet 
manau, kad jis norėjo sugriauti 
vokiečių tautą.

Tokią išvadą priėjo ir žmo
nės, stovėję arčiau Hitlerio, ir 
šitie žmonės su pasibaisėjimu 
atšokdavo nuo jo, kai praregė
davo visą tiesą. Pirmas iš jų 
buvo Hermann Rauschning, 
kuris pabėgo į užsienį, dar 
prieš prasidedant karui ir pa
mėgino pasauliui tai išaiškinti 
savo dviejose knygose: “Nihi
lizmo revoliucija” ir “Aš kal
bėjausi su Hitleriu” (1939). Jo 
pasisakymai apie Hitlerį su
tvirtino mano įtarimus...

Autorius duoda Rauschnin- 
go ištraukas, kuriose minimi 
Hitlerio žodžiai, kad jo misija 
esanti pravesti Europos nuva
lymą naujam pasauliui sukur
ti. Visi tie, kurie kasinęsi prieš 

Hitlerį, buvo praregėję ir pa
tvirtino Rauschningo tvirtini
mą, kad Hitlerio tikslas buvo 
sugriauti Vokietiją ir apskritai 
Europą. Paskutiniai jo šauks
mai iš bunkerio Berlyne buvę 
ne kas kitas kaip tik džiaugs
mingas to grioviko, nihilisto 
triumfas, kad jam pasisekė:

“Bombų teroras — šaukė 
Hitleris — nepagailėjo nei tur
tingo nei beturčio... Paskutinės 
klasių sienos yra sugriuvu
sios... po mūsų miestų griuvė
siais yra palaidoti paskutiniai 
vadinamojo buržuazinio am
žiaus laimėjimai... Revoliucija 
nepažįsta pabaigos; revoliucija 
gali nepasisekti, kai tie,* kurie 
revoliuciją vykdė, nustoja buvę 
revoliucionieriais. Drauge su 
kultūros monumentais yra pa
šalinti ir paskutiniai kliuviniai 
mūsų revoluciniams uždavi
niams įvykdyti. Dabar, kai 
viskas sugriauta, esame pri
versti Europą iš naujo atstaty
ti. Bombos, užuot nužudžiusios 
visus europiečius, sugriovė tik 
kalėjimo sienas, kurios juos 
buvo apkalinusios... Besisten
giančiam Europos ateitį su
griauti priešui pavyko sunai
kinti tik savo paties praeitį ir 
pašalinti, kas paseno ir atgy
veno.”

Nihilizmas, anarchizmas, ko
munizmas, fašizmas — sako 
autorius — tuose žodžiuose. 
Tai beždžionės arba kūdikio 
džiaugsmas iš malonumo, kurt 
jis patiria griaudamas ir nai
kindamas. ar tai būtų priešas 
ar draugas.

Sąmoningas ar nesąmoningas 
griovikas?

...Mussolinis galėjo būti ne
sąmoningas griovimo agentas; 
tai žmogus, kurį pa i sunaikino 
valdžios liga, kai valdžią įgavo. 
Tačiau tam tų diktatorių, ku
rčios teko matyti, Leninas ir 
Hitleris buvo, tikiu, visai są
moningi griovėjai ir genocidi- 
r.inkai... Man rodos, kad šitie 
vyrai, kai jie j valdžią atėjo, 
rado planą ir užkulisinius diri
gentus. kurie jų laukė ir kurių 
įrankiais jie virto. Jie galėjo 
tain aukštai iškilti tik dėl to, 
kad jų naudingumas buvo Pla
ne pramatytas. Kai kurie iš jų 
yra iš pradžių į Planą pašvęs
ti :tarp jų norėčiau įskaityti ir 
Hitlerį... Taip, jis buvo sąmo
ningas agentas! Tikėti tuo pa
skatina mane ir Hitlerio pasi
rodymo scenoje ir vėl jo din
gimo istorija.

Staigus Išplaukimas

Lemtingieji jaunystės me - 
tai prabėgo prieš 1914 m. Vie
noje. Apie tas dienas beveik 
nieko nežinoma. Berlynas, 
Muenehenas, Viena sugriauti, 
ir archyvai išblaškyti. Jo bylos 
policijos archyve Vienoje nėra. 
Iš jos būtų buvę galima patir
ti, kas jis per žmogus, kas su 
juo dėjos tais metais, kai rusų 
nihilistai, anarchistai iš Rusijos 
susirinko Vienos, Paryžiaus, 
Berlyno, Londono gatvėse.

1919 m. jis vokiečių kareivis, 
kuris kariuomenėje tebebuvo 
atsiradus Muenchene kareivių 
taryboms (bolševikinėms). 
Kovose prieš bolševikus jis ne
dalyvavo ir vis dėlto, bolševi
kams griuvus, jis tapo prieš - 
bolševikinės nacionalsocialisti
nės partijos vadu! Toks staigus 
išplaukimas politikoje mūsų 
amžiuje pažįstamas tik tarp 
komunistų, kurie esti ilgai ruo
šiami slaptose mokyklose, iš 
kurių išėjo 1900-14 anarchistai 
ir nihilistai. Savo amžium, sa
vo iškilimu Hitleris panašus į 
paslaptingą bevardį ir anksčiau 
nenaž'Stamą Tito, kuris ant
rojo karo metu iš Rusijos at
vyko į Jugoslaviją ir buvo į - 
tvirtintas ten labai greit ame
rikiečių bei anglų pinigais, 
ginklais, atsargomis, kad suor
ganizuotų ten komunistų dik
tatūrą. Dabartiniai Rumunijos, 
Bulgarijos, Vengrijos. Lenki
jos, Baltijos valstybių valdovai 
daugiausia išplaukė panašiu 
būdu iš nežinomybės iš komu
nistinės treniruotės mokyklų 
Rusijoje... Būdas, kaip Tito iš
plaukė, ir parama, kuri jam 
buvo suteikta iš anttautinio la
gerio, primena vėl Lenino ir 
Trockio pasirodymą Rusijoj 
pirmojo karo metu amerikie
čiams ir britams remiant. Hit
leris vokiečių politikoje rasi ro
dė kaip pasako :e lazda iš krep
šelio ir no dešimties metų jis 
dingo iš scenos.

M'g’os apie jo mirtį

Britu karininkas iš Inte). Ser
vice H. R. Trevor-Roner gavo 
uždavinį ištirti Hitlerio žuvi
mo aplinkybes. Po viso tyrinė
jimo i’s narašė knygą “Hitlerio 
paskutinės dienos”.... Remda
masis šioj knygoj pateikta me
džiaga žurnalistas Reedas sus
toja prie kai kurių neaiškumų 
ir dviprasmiškumą keliančių 
faktų:

Tą savaitę, kurią Hitleris 
nusižudė (jeigu jis nusižudė). 
1945. 4. 30 Hitlerio* bunkeryje 
arba jo artumoj buvo dar 32 
asmens. Tik 11 iš jų pateko į

(Nukelta į 4 pusi.)

jj.

TARDYMAS
i ALFRED MUEHR

Nacių laikais Vokietijoje 
buvo pilna koncentracijos 
stovyklų. Žihonės iš jų daž
niausiai gyvi neišeidavo. 
Gyvas neišėjo ir prancūzų 
kunigas Victor Dillard S.J., 
jėzuitas vienuolis. Jis buvo 
nukankintas Dachau stovyk
loje, Bavarijoj. Kartu su juo 
buvęs vokietis Alfred Muehr 
parašė apie jį knygą. Jis 
vaizduoja tą kunigą buvus 
nepaprastai kilnų žmogų. 
Tarp kitko atpasakoja, kaip 
jis buvo tardomas vieno na
cio — ginklavimo įmonės 
viršininko. Kun. V. Dillard 
S. J. buvo kaltinamas, kam 
užsistoja prievartos dar
bams sugaudytus darbinin
kus. Esą su jais kitaip elg
tis negalima, nes to reika
lauja karo meto Vokietijos 
interesai.

Toliau jiedu taip šnekėjo
si.

— Ką tu mano vietoje dary
tumei. tėve Viktorai? — pa
klausė viršininkas, užsikniau - 
bęs ant stalo ir stipriai lenk

damas pieštuką, tarytum būtų 
norėjęs jį perlaužti.

— Atsisakyčiau.
Viršininkas išsitiesė ir trūk

telėjo pečiais. Žvilgsnis jo pri
simerkė. Per didelius akinius 
vos buvo galima įžiūrėti siauri 
pravirų vokų rėžiai. Jis tokiu 
keistu balsu, lyg su savim kal
bėtų, manęs vėl paklausė:

— Kam aš tuo pasitarnau
čiau?

— Sau pačiam.
— Kaip tai suprasti?
— Labai paprastai: išveng

tumėte didesnės atsakomybės.
— Dėl to niekas nepasikeis

tų.
— Bet jūs pasikeistumėte.
— Tai man nesvarbu.
— Tai yra kiekvienam iš 

mūsų svarbu, kiekvienam, kas 
tik gyvena šioje žemėje ir sie
kia ko geresnio...

— Ką jūs laikote “tuo ge
resniu”, tėve Viktorai?

— Turėti tokią pat gryną 
'širdį, kaip ir rankas.

— Taip, taip. — pradėjo 
jaudintis viršininkas.’— O tie 

milijonai, tie šimtai tūkstančių, 
kurie toliau žygiuoja kraujuo
dami ir laukdami pergalės ar
ba galo? Tie tikintieji ir neti
kintieji, tie žmoniški ir žvėriš
ki. narsūs ir bailiai, laukia ko 
geresnio ar nesitiki nieko? 
Kaip su jais? Kaip su tais 
fabrikais, kurie ginklus gami
na? 0 kiek tokių yra! Ką čia 
man galima prikišti?

— Vadinasi, jūs suprantate 
padėtį ir, rodos, nuspėjate, kas 
joje blogo? Taigi, neturėtumėt 
svyruoti ir delsti, arba...

Viršininkas mostelėjo ranka, 
tarsi norėdamas sulaikyti ma
no mintį.

— Jūs norite pasakyti, kad...
— ...neatsisakydami veikiate 

sąmoningai ir atsakingai.
Vokietis šuoliu atsistojo ir 

trankiai stumtelėjo kėdę. Pas
kui jis priėjo prie lango ir į- 
rėmė žvilgsnį į stiklą. Už lango 
budo pavasaris. Ten budo gy
vybė naujų lapų pumpuruose. 
Saulės spinduliai šildė ir auk
sino žemę, glostė medžius ir 
slydo namų sienomis. Kunigas 
Viktoras taip pat atsigręžė į 
langą ir tylėjo.

— Kiek Jums metų, tėve?— 
paklausė po valandėlės virši
ninkas.

— Keturiasdešimts šešti.
— O kada Jūs įstojote į vie

nuolyną?

— Po pirmojo karo — 1921 
metais.

— Tada Jūs turėjote dvide
šimts trečius metus.

Tai sakydamas viršininkas 
pradarė langą. Vidun pūstelėjo 
pavasario gaivumą. Ji kvepėjo 
šviežiu žemės alsavimu. Galėjo 
tai lengvai justi ir tardytojas 
kitoje pusėje stalo, apsivilkęs 
ruda nacio uniforma, ir jo 
tardomasis kunigas. įvilktas į 
paprastą, darbininko aptrintą 
rūbą.

— Vadinasi, jau nuo 23 metų 
Jūs laikotės to paties ir tą 
patį skelbiate ?

— Kiek Dievas man padeda.
— Taigi, Jūs esate vienuolis, 

o sukatės pasaulio verpete. 
Jūs esate dvasiškis, o bendrau
jate su bedieviais darbininkais. 
Jūs nusivilkote habitą ir prisi
dengėte šiuo civilio rūbu. Jūs 
esate išsilavinęs žmogus, o ti
kite į Kristų Vaikelį ir tuos vi
sus stebuklus dangaus ir visų 
šventųjų. Jūs esate prancūzas, 
o kalbate vokiškai, ir gdriau 
negu mes patys. Jūs pašauktas 
ištardyti, o statote man ulti
matumą. Kokių nesąmonių 
man prišnekėjote! Iš kur ta 
Jūsų drąsa?

Viršininkas irždarė langą, 
grįžo prie stalo ir nusigriebė už 
kėdės atlošo.

— Visa tai yra prietarai,— 
kalbėjo jis toliau. — Aš turiu 

išvaikyti juos iš Jūsų galvos. 
Kur mes visi atsidurtume, jei 
leistume sau panašiai kalbėti’

— Grįžtunje į protą, — ra
miai atsakė tėvas Viktoras.

— O kada protas yra pasau
lį tvarkęs? Prašau man į tai 
atsakyti. Jūs vaizduojate že
mėje kaž kokį rojų, ieškote 
taikos, teisybės ir teisingumo. 
Tai yra nepataisomų idealistų 
svaičiojimai. Ar žinote, kad 
galite už tai galvos netekti?

— Už tai atsakys tie, kurie 
galvas nuiminėja.

— Ar ji Jums nebrangi, tė
ve Viktotrai?
— Visi žmogžudžiai bus kada 

nors pastatyti prieš teismą, — 
atsakė tėvas Viktoras netiesio
giniai.

Viršininkas taip spustelėjo 
kėdės atlošą, kad ji net su
traškėjo. Jo veidas kelis kar
tus persikeitė.

— Pakaks, pone Dillard. 
Perdaug jau įsidrąsinote. Aš 
Jus įspėjau. Tokiems pokal
biams kitos dienos jau nebus.

— Aš tai žinau. Aš žinau, 
kad iš čia žmonės slaptai išve
žami.

— Ką Jūs žinote?—įsakomai 
paklausė viršininkas. Savo ne
rimą jis norėjo pridengti ra
maus žmogaus kauke.

— Aš gerai žinau. — pakar
tojo vienuolis, — kad Vokieti

joje žmonės suiminėjami ir 
tremiami.

Kun. V. Dillard S. J. nurodė 
keletą faktų ir vietas, iš kur ir 
į kur žmonės gabenami.

— Išdavikai turi būti izo
liuoti. Taip daroma ir čia ir 
kitur.

— Tai daroma, be abejo, su 
moterimis ir ligoniais taip pat, 
pone direktoriau.

— O Jūsų bažnyčioje ereti
kai nebuvo persekiojami? — 
prikišo viršininkas kunigui. — 
Jie buvo ant laužo deginami.

— Bet vaikai ir paaugliai, 
man rodos, prie tokių nepri
klausė....

— Žinoma, ne.
— Tada Jūs nueikite, pone 

direktoriau, į penktąją salę: 
ten rasite mergaites su gelto
nomis žvaigždėmis, prisegto
mis prie jū rūbų. Jos kasdien 
laukia, kada jas išveš...

— Aš nežinau, ko Jūs nori
te iš manęs, pone Dillard?

— Noriu pabudinti Jūsų są
žinę.

— Labai ačiū! Aš pataikysiu 
tai pats padaryti, — pasakė 
sunerimęs viršininkas ir dre
bančiais pirštais ėmė spaudyti 
skambučio mygtuką. — Pone 
Dillard, mes esame baigę. Jūs 
žinote...

Kunigas darbininko rūbuose 
pakilo.Jo rankos išsinėrė iš 

plačių švarko rankovių ir susi- 
kluostė tarytum maldai.

— Aš už Jus melsiuos, — 
pratarė jis švelniai.

Viršininkas, jau paėmęs pieš
tuką ir norėdamas kaž ką žy
mėtis, jį padėjo ir vėl pakėlė 
akis

— Mano motina veltui tai 
darė, — pratarė jis. — Aš esu 
pražuvęs sūnus.

— Bet pražuvęs sūnus yra 
grįžęs.

— Aš Jus prisiminsiu, tėve 
Viktorai.

— Ačiū. Mes esame prieš 
Dievą vienas už kitą atsakingi 
net ir menkiausiuose savo atsi
dūsėjimuose.

— Ne .tai būtų... — kažką 
norėjo dar sakyti sujudęs vir
šininkas. bet tuo tarnu įėjo 
žmogus su juoda uniforma. 
Viršininkas parodė į kunigą, 
stovėjusį viduryje kambario ir 
pasakė:

— Tardymas yra užbėgtas.
— Heil Hitler! — atsaliuta- 

vo tas juodas sargybinis, su
mušęs dar užkulniais.

Vienuolis nusilenkė, apsisu
ko ir nuėjo į duris.

Paskui jis buvo išvežtas į 
Dachau koncentracijos stovyk
lą, iš kurios išėjo dūmais pro 
kaminą. Jis dabar laukia to 
teismo, prieš kurį Dievo aki
vaizdoje bus pastatytas kiek
vienas teisusis ir žmogžudys.
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PALMES ŠV. PETRO BAZILIKOJE
beliskas, žmonių miniai džiū-

t

Romo.je kiekvienais metais 
Verbų sekmadienį šv. Tėvas 
šventina palmių šakeles ir jas 
išdalina kardinolams, vysku
pams ir pasauliečiams. Yra 
primint ina. kad per ištisus 
šimtmečius Bresca šeima iš 
Romos turi teisę pristatyti tas 
palmes šv. Tėvui. Ši privilegi
ja rišasi su beveik 23 metrų 
aukščio obelisko pastatymu šv. 
Petro aikštėje 1586 m., popie
žiaujant Sikstui V.

Anas milžinas granitas anks
čiau stovėjo Egypte prieš vie
ną pagonių šventyklą, kurį se
novės romėnai vargais negalais 
per jūras atgabeno į Romą 67 
metais po Kristaus gimimo. 
Gyvieji Nerono degėlai. de
gantieji krikščionvs-kankiniai. 
jį apšviesdavo. Dabar jis stovi 
šv. Petro aikštėje.

Jo įrengimas šv. Petro aikš
tėje pareikalavo daug prakaito 
ir sunkenybių. Buvo sukviesti 
ano laiko geriausi architektai, 
inžinieriai ir matematikai. Pa
siruošimas tęsėsi beveik metus. 
Iš tvirčiausio ąžuolo medžio 
buvo pastatyti ramsčiai, paga
mintos 47 labai storos ir ilgos 
virvės. Čia darbavosi 900 dar
bininkų ir 140 arklių traukė, 
suko prie geležinių skridinių ir 
keltuvo. Prieš tai visi darb- 
ninkai ir inžinieriai šv. mišių 
metų priėmė šv. Komuniją.

Mirties bausme buvo už
drausta kalbėtis, kad netruk
dytų vyriausio vado Fontaną 
įsakymų. Vakare 5 valandą o-

AR HITLERIS BUVO AGENTAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

britų ar amerikiečių rankas, ir 
tarp šios 11 žmonių nebuvo nė 
vieno, kuris būtų tvirtinęs, kad 
buvo Hitlerio patalpų angoje 
tuo metu, kada Hitleris ar Eva 
Braun nusižudę. Vienintelis 
britų ir amerikiečių ištardytas 
žmogus, kuris tvirtino matęs 
Hitlerį ant sofos gulintį negy
vą. yra Artur Axmann. hitler- 
jugendo vadas. Jis tikina taip 
pat paskiau matęs ir Martino 
Bormanno. šalia Hitlerio parti
joje vyriausiojo, lavoną. Bet 
Bormannas Niurnbergo byloje 
buvo kaltinamas už akių (in 
absentia). Vadinasi, buvo lai
komas tebesąs gyvas. Hitleris, 
šitas “nekenčiamiausias žmo
gus”. byloje kaip kaltinama
sis nefigūravo.

Vieninteliai kiti liudininkai 
britų ar amerikiečių rankose, 
kurie tvirtino turį netiesiogi
nių žinių apie Hitlerio galą, 
buvo nežymūs žmonės — poli
cininkai, sargybiniai. Venas iš 
policininkų matęs, kaip lavonas 
buvo išnešamas, pridengtas, ir 
jį pažinęs tuojau iš gerai žino
mų juodų kelnių. Kitas atsitik
tinai pasirodęs, kai abudu la
vonai buvę sudeginti, abudu 
galima buvę atpažinti, nors 
Hitlerio galva buvo sutriuškin
ta.

Būtų dalykas aiškus, .jeigu 
britai ar amerikiečiai pirmieji 
būtų užėmę įvykio vietą. Bet 
kažkokiu aukštesniu įsakymu, 
kurio priežastis niekad nebuvo 
paskelbta, amerikiečių kariuo
menė buvo sulaikyta, kad rusų 
kariuomenė pirmoji galėtų į- 
žengti į tą vietą. Iš čia tas ne
žinojimas.

Neprieinami liudininkai

Policijos vyresnysis Rat’en- 
huberis, kuris vadovavo sargy
boms prie bunkerio, paskiau 
surinkęs savo vyrus paėmė iš 
jų pasižadėjimą iaikyti švento
je paslaptyje, kas šiomis die
nomis buvo nutikę: kas pasa
kos. bus nušautas. Kodėl? Tas 
Rattenhuberis būtų buvęs ge
ras liudininkas, bet jo parody
mai nežinomi. Rusų kariuome
nės vadas pranešė, kad R. sy
kiu su Heinz Linge, kuris ta
riamai nešęs Hitlerio lavoną 
sudeginti, esą rusų nelaisvėje. 
Britų ir amerikiečių prašymais 

gaujant, jau stovėjo savo vie
toje.

Šio darbo metu galėjo įvykti 
baisiai didelė nelaimė. Mat vy
riausias inžinierius Fontaną, 
apskaičiuodamas virvių išsi- 
tempimą ir trinties karštį, ap
siriko. Aukščiausiajame jėgų 
įtempimo laipsnyje virvės ir 
skridiniai nuo smarkaus įtem
pimo pradėjo degti, bet niekas 
neturėjo teisės šaukti pagalbos. 
Paskutiniu momentu šuktelėjo 
jūreivis Bresca: “Vandens ant 
virvių!” — Vanduo sutvirtina 
ir užgesina virves, ir dabar pa
lengva obeliskas kyla aukštyn. 

Bresca nebuvo nubaustas.
Bet priešingai — popiežius jam 
pasiūlė išsirinkti malonių. Ir jis 
prašė Popiežiaus malonės, kad 
kasmet jo šeimai leistų prista
tyti palmių šakas Verbų sek
madienio pašventinimui šv. 
Petro Bazilikoj. Ir ši privilegi
ja išsilaikė iki šių dienų.

Popiežius Sikstas V įdėjo šv. 
Kryžiaus mažytę dalelytę į 
kryžių, kuris spindi viršum o- 
belisko. o jo papėdėje jis liepė 
įrašyti gražiausius žodžius:

“Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat.

Christus populum suum ab 
omni hoste defendat.” —

Kristus laimi. Kristus viešpa
tauja, Kristus įsako!

Kristau. Tu vėl sergėk savo 
tautą nuo visų priešų!”

T. B.

leisti jiems šituos žmones ap
klausti buvo atmestas. Hitlerio 
lavono niekad nebuvo surasta.

Kitas buvo — gen. Ilans 
Krebs. kuris prieš karą ilgai 
buvo tarnavęs Rusijoje, Mask
voje. šitas gen. Krebs, kuris 
viską žinojo apie Hitlerio-Sta- 
Iino paktą, kuriuo buvo pradė
tas antras pasaulinis karas, 
balandžio 30 d. (kada jau tu
rėjo būti sudegintas Hitleris) 
apie vidurnaktį buvo pakeliui 
iš bunkerio su Goebbelso i pasi
skelbusio jau savo būsimą nu
sižudymą) raštu maršalui Žu
kovui, Sovietų kariuomenės 
vadui, kad jį painformuotų 
apie Hitlerio mirtį ir palenktų 
paliauboms. Dvylika valandų 
po to jis grįžo su neigiamu at
sakymu. Taip bent esame pa
informuoti. Gen. Krebso niekas 
daugiau po to nematė. Bor
mannas yra dingęs, Burgdorf 
dingęs, Goebbels (pranešė so
vietinė vadovybė) ne tik nusi
žudė. bet ir savo lavoną paliko, 
nors jo. kiek žinau, niekad ir 
niekur nebuvo paskelbta jokia 
fotografija.

Galimas daiktas, jeigu Hit
leris nebūtų miręs, jo mirtį 
būtų reikėję išgalvoti, nes ki
taip derybos su sąjungininkais 
“paskutinėmis dienomis” būtų 
sukėlusios didelio aiškinimosi.

Kur ieškoti?

Tikiu, Vienos byla būtų ga
lėjusi papildyti mūsų žinoji
mo apie jaunas dienas spra
gas. ir ji. galimas daiktas, 
vestų mus į Rusiją. Mano teo
rija — Hitleris tarp 1908-1914 
m. savo politinį auklėjimą yra 
gavęs rusų anarchistų ir nihi
listų mokyklose; jie yra tie, 
kurie dabar buvo inscenizavę 
tariamą susidūrimą tarp ko
munizmo ir fašizmo, kad taria
mosios tarpusavio neapykantos 
priedangoj sėkmingiau pa
siektų savo tikslus: sugriauti 
mūsų kontinentą. Manau, šitas 
jėgas keturiasdešimtųjų metų 
įvykių eilė išryškino kaip orga
nizuotas tarptautiniu būdu; 
jėgas, kurios turi savo draugų 
tiek “kapitalistiniuos Vaka
ruos”, kiek ir “komunistiniuose 
Rytuose". Manau, kad jis buvo 
jų agentas, ir rytinėje kariuo
menėje, kuriai buvo suteikta 
pirmenybė užimti Berlyną, tu
rėjo tiek pat draugų, kaip t

IIANNA DAI.I.OS Teateina Tave karalystė

BALTIMOR
Pranešimas

Lietuvių Komos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje Baltimo- 
rės 13 kuopa praneša, kad vi
suotiniai narių susirinkimai 
daromi šv. Alfonso parapijinės 
mokyklos pirmojo aukšto pa
talpose kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį tuoj po su
mos.

Vasaros mėnesiais — birže
lio. liepos ir rugpjūčio — susi
rinkimai nebus daromi. Esant 
svarbiam reikalui, nariai turi 
kreiptis pas kuopos reikalų ve
dėją J.G. Budelį. 1801 Wickes 
Avė.. Baltimore 30, Md.

Mirė
Jonas Ornavičius senas bal- 

timorie’is. mirė kovo 27 d. Pa
laidotas kovo 31 d. Holy Re- 
deemer kapinėse. Laidotuvių 
reikalus sutvarkė baltimorie- 
čiams gerai pažįstamas laido
tuvių tvarkytojai J. Kašinskas. 
Bažnytinės laidotuvių apeigos 
buvo atliktos šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje. Buvo atlai
kytos trejos šv. mišios ir kle
bonas kun. dr. L. Mendelis pa
sakė gražų pamokslą. Velionį 
į kapus palydėjo jo likę šeimos 

priešų. Feldmaršalas Paulus, 
kuris vadovavo vokiečių ka
riuomenei prie Stalingrado, 
buvo Sovietų karo nusikaltėlių 
sąrašuose pirmose eilėse, bet 
jis nebuvo nusiųstas į Niurn
bergą. Priešingai, šiandien jis 
Sovietų proteguojamas, ir 
1917 m. rugsėjo mėn. Sovietai 
paskelbė jo gržimą į Vokieti
ja. Jo kapituliacijos aplinkybes 
ir tame dalyke Hitlerio rolė ši
tų įvykių šviesoje verti vie-’ą 
dieną iš naujo studijuoti. Ma
nau. tai ėjo is tų pačių ant tau
tinių konspiracinių eilių, ir iš 
jų rinktinių pašvęstųjų galėjo 
būti “magiškai” ištrauktas. 
Jeigu jis (Hitleris) dar gyvas, 
tai aš jo ieškočiau uz tamsiau
sios uždangos; jeigu jis miręs, 
tai jo paslaptis, manau, tik ten 
galėtų būti išaiškinta. Jeigu 
esama “Plano”, tai jis jį vykdo. 
Jeigu esama užkulisio dirigen
tų, tai jie jį kėlė kaip savo 
žmogų.

ES ŽINIOS
nariai ir didelis būrys artimųjų 
bei pažįstamų.

Naudingos filmos
Sekmadieni;, kovo 30 d., Lie

tuvių svetainės salėje buvo ro
domos brolių Motuzų-Beleckų 
garsinės lietuviškos filmos. Bu
vo 2 seansai — 3 vai. po pietų 
ir 6 vai. vakaro. Per abu sean
sus žmonių buvo pilna salė, y- 
pač moksleivių ir šiaip jauni
mo. Buvo parodytos šios fil
mos:

1. Tėvynėj Brangioj — Lie
tuvos upės ir ežerai, banguo
jančių javų laukai, sodybos ir 
sodai, žmonių darbai žemės ū- 
kyje. naminiai ir panamės 
paukščiai bei gyvuliai, Lietuvos 
kariuomenės raiteliai ir sava
noriai.

2. Lithuania — garsinė ang
lų kalba Lietuvos apžvalga, 
kur parodyta kultūros ir civili
zacijos laimėjimai Nepriklau
somoj Lietuvoj; naujosios mo
kyklos, įstaigos, pastatai, tiltai 
ir keliai.

3. Ten, kur Nemunas ban
guos — rinktiniai spalvoti Lie
tuvos okupacija ir komunisti
nės valdžios darbai Lietuvoje 
1941 m. pavasarį: persekioji-

Graži lietuviy
Organizuoti Glasgowo kolo

nijos lietuviai, laitai gražiai ir 
įspūdingai paminėjo Vasario 16 
d. Paminėjimas įvyko sekma
dienį, vasario 24 d., erdvioje 
Glasgovvo Blaivybės D-jos sve
tainėje. Lietuviai taip jautriai 
į sį paminėjimą atsiliepė, kari 
erdvi svetainė vos begalėjo su
talpinti ir vietinius ir iš kitų 
įvairių kolonijų apsilankiusius, 
lie'uvius.

ško iios lietuviu klebonas 
l 'in. J Gutauskas įžanginėje 
savo kaRtoįe paaiškinęs šios 
dienos tikslą ir reikšmę, karš
tai visus ragino būti ištikimais 
Vasario 16 d. idealui. K. Sa- 
vaniokas jautriai padelkamavo 
B. Braazdžionio 'Maldą”. Pats 
šio minėjimo branduolys, buvo 
vaidinimas, kurį atliko Škoti
jos Lietuvių Jaunimo “Aušros”

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Arkivysk. Jurgis Matulevi

mai nekaltų žmonių, masinės 
žudynės, Lietuvos sugriovimas.

5. Be Tėvynės — nuo komu
nistų persekiojimų pabėgusių 
ir karo audros nublokštų lietu
vių tremtinių gyvenimas Va
karų Europos DP stovyklose: 
mediniai barakai, kamšatis, 
maisto stoka, didelis skurdas ir 
nepalaužta valia bei nuotaika.

6. įvykiai Lietuvoje 1938 m. 
— graži Lietuvos valstybinio 
ir visuomeninio gyvenimo ap
žvalga.

Visos rodomos filmos dar 
bluvo plačiai aiškinamos. Tai 
labai vykusiai atliko Matas 
Brazauskas. Kiekvienas sean
sas truko per 2 valandas. Visi, 
kas tas filmas matė, lyg ir at
gijo savo tautos buvusio gra
žaus visuomeninio ir valstybi
nio gyvenimo didybe ir dažnas 
tėvynės meilės jausmo pagau
tas tyliai apsiverkė pajutęs sa
vo sielos gelmėse, ko yra nete
kęs. Be to, šios filmos davė 
daug vaizdingos medžiagos sa
vo tikrosios tėvynės vaizdui 
susidaryti ir ją įvertinti. Šios 
pramogos sumanytojai ir įvyk- 
dytojai atliko labai didelį lie
tuvišką darbą, kurio pasekmės 
bus gilios ir ilgos, o baltimo- 
riečiai jiems labai dėkingi.

švente Škotijoje
Dr-jos nariai. Scenoje buvo pa
statyta “Aušros Sūnūs”.

Po vaidinimoo Blaivybės Dr- 
jos choras. J. Sarapinaitės di
riguojamas, gražiai padainavo 
kelias pritaikintas dainas, po 
kurių tautinių licfuv. šokių 
grupė išpildė kelis šokių nume
rius. Vėliau buvo dar ir Tau
tos Fondo Glasgowo skyriaus 
loterija, kad tik kuo daugiau 
pinigų sukėlus Lietuvos laisvės 
vadavimo reikalams.

Ypatingai reikia pabrėžti 
tai, kad šiam Lietuvos Nepri
klausomybes paminėjimui Gla- 
sgoue ypatingą pasveikinimą 
ir padrąsinimą kovoje už savo 
laisvę yra atsiuntęs taipogi ir 
“The Scottish League for Eu- 
ropean Freedom pirmininkas, 
Mr. J. Stevvart.

J. Butkevičius

čius, padėjęs 1926 metais įkur
ti bažnytinę Lietuvos provinci
ją ir buvęs vienas šviesiausių 
Lietuvos asmenybių, mirė Kau
ne 1927 m. Šiemet sukanka 25 
metai jo mirties sukakčiai. 
Marijonų kongregacija, kurios 
generolu jis buvo, rūpinasi kel
ti jo beatifikacijos bylą.

• Lietuvoje katalikų bažny
čių ir koplyčių prieš karą buvo 
arti 800. Dabar, kaip ateina 
žinios iš už geležinės sienos, 
didesnė jų pusė neturi kunigų 
arba yra nugriautos.

• Leonardo da Vinci, žy
miam italų menininkui, šiemet 
sueina 500 metų, kaip jis yra 
gimęs. Jis yra garsus savo re
liginiais paveikslais, kaip antai, 
"Šv. Jonas Krikštytojas”, “‘šv. 
Ona,” “šv. Mergelė prie uo
los”. Taip pat plačiai žinomas 
jo paveikslas “Mona Lisa”. Į- 
domus daiktas, kad Maskva to 
žymaus menininko ir kataliko 
sukaktį nusigriebė savo propa
gandai, rašydama apie to me
to “Katalikų Bažnyčios supu
vimą”. Jdomaiusia gi tai, jog 
Maskvos laikraščiai rašo, kad 
Leonardas da Vinci dabar bū
tų bolševikas ir pieštų.... “Di
džiojo Stalino” portretą.

• Vysk. Zoltan Meszlenyj, 
vengras, neseniai mirė komu
nistų kalėjime. Jis yra 22 vys
kupas, bolševikų nužudytas jų 
užimtuose kraštuose. Viso bol
ševikai yra nužudę, suėmę ar
ba ištrėmę 147 vyskupus.

• Ekvadoro valstybė, pietų 
Amerikoje .išleido pašto ženk
lus su šv. Mariana de Jesus Pa- 
redes atvaizdu. Ji mirė 1645 m. 
Šventąja paskelbta 1950 m.

• Filipinuose pirmą kartą 
išleistas Naujasis Testamentas 
tagalogų kalba. Šventąjį Raštą 
išvertė kun. J. Trinidad S. J. 
tuo metu, kai Filipinų salas 
buvo užėmę japonai ir jis nuo 
jų slapstėsi.

• Čekoslovakijos koncentra
cijos stovyklose komunistai 
laiko uždarę 2800 kunigų. Jie 
paskirstyti į 16 stovyklų.

• Karolis I, paskutinis Aust
rijos imperatorius, gali būti 
greitu laiku pripažintas palai
mintuoju. Jo beatifikacijos by
la jau baigiama. Atsisakęs nuo 
sosto, jis mirė 1922 m. Jo žmo
na, karalienė Zita, su sūnumi 
Otonu, pretendentu į tėvo sos
tą, gyvena JAV.

• Kun. Ralph S. Pfau, iš 
San Francisco diecezijos, yra 
pasiaukojęs padėti tiems, kurie 
stengiasi nusikratyti girtavimo 
įpročio. Jis yra apkeliavęs jau 
40 valstybių ir padaręs 25,000 
mylių kelio. Per metus jis su

KAS KĄ
Kaip prasideda karas?

Kartą Anglijos pamaryje 
drybsojo prieš saulę vyras, 
žmona ir mažasis Winstonas. 
Nei iš šio nei iš to jis paklausė 
tėvą:

— Tėveli, sakyk, kaip pra
sideda karas.’

— 0, labai paprastai. Saky
kime, kad prancūzai ėmė ir pa
skandino anglų laivą kanale. 
Pradžioje dėl to susipyko, be- 
sipykdami pradėjo ginkluotis, 
o besiginkluodami ir susipe
šė...

— Anglai niekada su pran
cūzais nesipeša, — įsikišo žmo
na.

— Aš tik paėmiau pavyzdį, 
atsikirto vyras. — Aš juk pa
sakiau: “sakykim, kad”...

— Kaip galima “sakyti, 
kad”, ko negali būti?

— O kodėl to negali būli?
— Dėl to, kad tu kvailas...
----- O tu nieko nesupranti, 

kvaiša bolia...
Žmona įpykusi griebė saują 

smėlio ir žėrė vyrui į akis. Ta
da mažas Winstonas tarė:

— Aš .jau dabar matau, kaip 
karas prasideda.

ruošia 11 rekolekcijų alkoholi
kams .

• Ar gali ramiai miegoti? 
“The Register” paskutiniame 
savo numeryje yra įdėjęs Ca- 
navano, žinomo katalikų kari
katūristo, nupieštą vaizdą: ka
talikas knarkia lovoje, pasika
binęs užrašą “manęs nekliudy
kite!”; pro lovą laša kraujas— 
jo pritekėjęs visas klanas; tai 
naujųjų amžių kankinių krau
jas... O daug katalikų miega.

• Tėvų Marijonų Kongrega
cijos vicegenerolas Tėv. Jau
čius iš Romos lėktuvu išskrido 
į Argentiną vizituoti ten esan
čios lietuvių Marijonų provinci
jos.

• Romoje leidžiamas vengrų 
katalikų laikraštis paskutinia
me numeryje rašo apie naują 
taktiką ir naujas tikėjimo per
sekiojimo aukas Vengrijoj. 
Laikraštis tarp kitko sumini 
praėjusių metų pabaigoje įvy
kusį 56 kunigų iš kalėjimų pa
leidimo faktą, ir jį vertina tik 
kaip apgaulingas komunistų 
pastangas laimėti daugiau pasi
tikėjimo liaudies masėse. Visi 
šie kunigai vėliau buvę prie
varta įjungti į taip vadinamą 
“Taikos sąjūdį”. Laikraštis 
įspėja Vengrijos katalikus, kad 
nesileistų naujos komunistų 
partijos taktikos apgaudinėja
mi, ir atkreipia jų dėmesį, kad 
daugelis kitų kunigų buvę de
portuoti tik dėl to. kad pasiliko 
ištikimi vyskupams.

• JAV rengia Vengrijos ko
munistinės valdžios prieš žmo
gaus teises ir pagrindines lais
ves įvykdytus nusikaltimus lie
čiančių. dokumentų rinkinį, ku
ris galėtų būti panaudotas su 
visomis juridinėmis pasėkomis. 
Valstybės Departamento teisi
nis Patarėjas Klau paskelbė, 
kad pirmasis šių dokumentų 
tomas netrukus bus parengtas 
ir įteiktas Jungtinėms Tau
toms. Jungtinėms Tautoms bu
vo jau įteiktas antrasis tomas 
dokumentų, kuriais įrodomi 
Rumunijos komunistinės val
džios įvykdyti nusikaltimai. 
Dokumentų įteikimu yra vyk
doma praėjusiam lapkričio 
mėn. Jungt. Tautų Pilnatyje 
priimta rezoliucija, kuria buvo 
kviečiami Jungtinių Tautu Or
ganizacijos nariai patiekti jų 
turimus įrodymus, liečiančius 
Vengrijoj. Rumunijoj ir Bulga
rijoj vykdomą žmogaus teisių 
laužymą, kuris yra ne tik nu
sikaltimas prieš Jungt. Tautų 
Chartą. bet taip pat ir prieš 
taikos sutartis su šiomis vals
tybėmis.

• Newarke ruošiamasi sta
tyti naują katedrą už 5,5 mili
jono dolerių. Vyriausybės lei
dimas tai statybai jau gautas.

SAKE
Vienas bučkis visą 

pakeitė

Ralph Gabere, tarnaudamas 
Vokietijoje amerikiečių ka
riuomenėje, susipažino su Elz
bieta Sauer ir sutarė vesti. Jis 
grįžo į Ameriką ir čia išsirū
pino, kad jo sužadėtinė būtų 
įsileista. Ji atskrido lėktuvu 
ir nusileido Pittsburghe aero
drome. Ją pasitiko Kari Ga- 
ber, Ralpho brolis. Pabučiavęs 
į skruostą, kaip giminės daro, 
jis visą romaną pasuko į sa
ve: Elzbieta tuojau ištekėjo už 
Karolio.

Čia jau bus tikra...

Australijoje, Sidnėjaus mies
te, mirė žmogus, vardu Noel 
Anderson, kuris labai bi.jo.jo, 
kad nedingtų .jo testamentas. 
Jis įprašė dailininko, kad tes
tamentą išrašytų jam nugaro
je nenušveičiamais dažais. Pa
siėmęs liudininkus, nuėjo pas 
notarą patvirtinti. Jis buvo 
tikras, kad dabar .jau niekur jo 
testamentas nedings. Deja, 
notaras testamento nepatvirti
no, nes Noel Anderson negalė
jo pats pasirašyti.
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-----  • Drobulė, kurioje buvęs suvyniotas Kristaus kūnas • Ka jį ___  
----- vaizduoja Kristaus kančią? • Ką apie tai sako Katalikų Baž- ___  

nyčia ir mokslininkai?

turėtų būti nepaprastai genia
lus tas menininkas, kuris taip 
tiksliai ir anatomiškai tikrai

- prigautų žmones. Jis tuo neti- 
__ ki.

Šiaurės Italijoje, Turino 
mieste, prie katedros yra kop
lyčia, kurioje jau keli šimtai 
metų saugoma vadinama 
“Kristaus drobulė” (itališkai 
— “Santa Sindone”). Yra išli
kę pasakojimai, užrašyki dar 
dvyliktajame amžiuje, kad jau 
tada žmonės tikėję, jog tai 
esanti ta pati drobulė, kurioje 
buvęs suvyniotas nuo kryžiaus 
nuimtas Kristaus kūnas. Ta
čiau ligi 1898 metų niekas tos 

drobulės rimtai netyrinėjo.

Ką atidengė Secondo Pia?
Romos juristas ir fotografi

jos meno specialistas Secondo 
Pia pirmas drobulę nufotogra
favo 1898 m. Jis didžiai nuste
bo, kai fotografijų negatyvai 
parodė tai, ko akis gerai įžiū
rėti negalėjo: aiškius žmogaus 
kūno bruožus ir ypač nuosta
bų, nepaprastą mirusiojo vei
dą. Šios fotografijos sukėlė ne
paprastą susidomėjimą, o kar
tu ir aštrų ginčą. Per penke
rius metu pasirodė daugiau 
kaip 300 straipsnių ir knygų: 
vienose buvo ginčijamas dro
bulės autentiškumas, kitose 
pripažįstamas. Po to ėmė ją 
tyrinėti teologai, medikai ir 
chemikai. Dėl autentiškumo jie 
negalėjo prieiti vienos minties, 
bet ką iš drobulės išskaitė, ati
tiko Kristaus kančios aprašy
mams ir dar ją naujoje švieso
je parodė.

Ką sako chemikai?
Chemikai nustatė, kad dro

bulėje atsispaudė mirusiojo 
kūnas dėl to. kad ji buvo su
mirkyta į aloės mišinį, anie ką

rašoma ir šv. Jono evangelijo
je. Bandymai patvirtino, kad 
ir dabar mirusiojo kūno rūgš
tys, jungdamosi su aloės miši
niu, audekle palieka žymes, ku
rios yra skirtingos sužeidimų 
vietose. Taip pat buvo nusta
tyta, kad tas cheminis proce
sas negalėjęs trukti ilgiau kaip 
40 valandų. Tas taip pat ati
tinka evangelijos aprašymus. 
Bet svarbiausia, kad joms žmo
gus dirbtinėmis priemonėmis 
negalėtų tų žymių drobulėje 
taip išdėstyti, kad jos būtų tik
ros anatomiškai ir taip atitik
tų Kristaus žaizdas.
Drobulės vaizduojama kančia

Drobulė yra 4,36 metrų ilgu
mo ii* 1,10 metrų pločio. Joje 
buvo galima suvynioti kūną 
žmogaus, kuris turėjo 1,80 
metrų ūgio. Jis turėjęs būti 
tarp 30 ir 40 metų, kaip rodo 
kūno atspaudos. Ankstyvesnio 
ar vėlesnio amžiaus jos būtų 
kitokios.

Drobulė rodo, kad jis buvo 
vainikuotas aštriais " spygliais 
ir smarkiai nuplaktas. Drobu
lėje yra žymu 60 plakimo smū
gių — vieni stipresni, kiti 
silpnesni. Plakimo kirčiai rodo, 
kad plakta diržais su švinu arba 
virvėmis su kietu mazgu. Vie
nas mušeika buv<ęs stipresnis 
ir kietesnės rankos. Smūgiai 
taip pat palietė veidą. Kumščiu 
stipriai smogta į dešinį veidą 
ir įlaužtas nosies kaulas. Ke
liai sužeisti ir subraižyti. bet 
blauzdos nesulaužytos. Deši
nysis petys stipriai įlenktas: 
kryžiaus nešimo^žymė. Šonas 
pervertas ieties.

Nukryžiuotasis mirė 
užtroškęs

Vienas prancūzų chirurgas 
Dr. Pierre Barbet atkreipė dė
mesį j tai, kad nėra nykščių 
nuospaudų: tėra tik keturi
pirštai. Taip pat )am krito į a- 
kį, kad vynių dūriai yra rankų 
riešuose, o ne delnuose. Pa
sirodo, — kaip jis kartą buvo 
bandęs su amputuota ranka.— 
kad kalant ją per riešą nykš
tys spazmiškai susitraukia prie 
delno. Toliau tyrinėdamas jis 
nustatė, kad ir kojų bei krūti
nės raumenys yra spazmiškai 
susitraukę. Ypač nenormaliai 
ir aukštai yra iškelta krūtinė. 
Dr. Pierre Barbet spėja, kad po 
labai skaudžių traukulių, kurie 
purtė visą kūną, skausmingai 
susitraukė kvėpavimo raume
nys ir Nukryžiuotasis užduso.

Dr. Pierre Barbet surinkęs 
apie 20 faktų, kuriuos medici
nos mokslas pateisina ir laiko 
neginčijamais. Jis sako, kad

Kokia yra Bažnyčios 
pažiūra?

Yra sudaryta drobulei tyri
nėti komisija, kuriai pirminin
kauja kun. Adam J. Otterbein 
C.SS.R. Prieš dvejus metus 
Romoje buvo sukviestas įvairių 
kraštų platesnis teologų ir 
mokslininkų pasitarimas. Svei
kindamas tą suvažiavimą, po
piežius Pijus XII savo telegra
moje pareiškė, kad tai yra 
“brangus Kristaus kančios liu
dijimas.” Apie drobulės au
tentiškumą jis nieko neužsimi
nė. Popiežius Pijus XI, 1936 m. 
paklaustas “Osservatore Ro
mano” redaktoriaus, ką jis ga
lėtų pasakyti, pareiškė, kad y- 
ra dar mums paslaptis, kuri 
gaubia tą drobulę”, bet jis 
pats esąs įsitikinęs, jog tai “yra 
relikvija, šventesnė už kitas.”

Iš buvusių popiežių, kurie 
laikė ją autentiška, pirmas yra 
žinomas Sikstas IV (1471- 
1484). Popiežius Julijus II 
1506 metais leido prie Turino 
drobulės laikyti mišias. Griga-

lius XIII (1572-1585) drobulės 
garbinimą išplėtė į visą Savo- 
jos provinciją ir paskyrė atlai
dus tiems, kurie ją aplankys. 
Leonas XIII (1878-1903), kai 
Turino drobulė buvo pirmą 
kartą 1898 m. nufotografuota 
ir pradėta apie ją daugiau ra
šyti, pareiškė: “Gal būt, tai y- 
ra Apvaizdos ženklas mūsų ti
kėjimui sustiprinti.”

Neseniai vienas vokietis jė
zuitas, surinkęs daug argu
mentų už ir prieš Turino dro
bulės autentiškumą, pasiūlė, 
kad ji būtų dar patyrinėta pa
čiomis naujausiomis mokslo 
priemonėmis.

Ar ji Įrodo Kristų buvus 
Dievą?

Turino drobulė to neįrodo. Ji 
rodo tiktai kančią Žmogaus, 
kuris mirė už žmones. Bet nei 
ta Dievo kančia žmogaus neiš
gelbės, jei jis neturės tikėjimo 
bent tokio, kaip garsvyčių grū
das. O žmogaus tikėjimas ne
siremia vien mokslu ar stebuk
lu. Jis remiasi Dievo žodžiu, 
kunį reikia priimti ir su tomis 
paslaptimis, kurios žmogaus 
protui nėra akivaizdžiai aiš
kios. Viena iš tokių paslapčių, 
kaip yra sakęs popiežius Pijus 
XI, gaubia ir Turino drobulę.

San Eraneisco viešbutyje ( ava lamia kilo gaisra*. kurio rietu žuvo ke
turi asmens ir devyniolika buvo sužeisti, Gelbėjimu <|arbu> pasunkino ir 
tai, kad užsidegė ir gaisrininku gyventojams gelbėtis pastatytos kok
čios.

Los Angeles, Cal
Ateitininku Sendraugių kuo

pa kovo 29 d. suruošė lietuvių 
tautinių papročių klausimu 
diskusijas. Klausimą referavo 
F. Kudirka, kun. V. Šiliauskas 
ir M. Audronienė.

Balfo skyrius kovo 30 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje su
rengė bazarą ir pietus.

Lietuvių Tautinių šokių gru
pė kovo 30 d. pildė programą 
Hollyvvoodo ŪSO klubui. Prog
ramą vedė Milton C. Stark, 
grupei vadovavo Liucija Zai- 
kienė. Jau grupė yra pakviesta 
dalyvauti Pasadenos festivaly
je, balandžio 9 d. ir Los An
geles County Art Museum ren
giamame festivalyje Exposi- 
tion park, gegužės 18 d.

Šv. Kazimiero parapija, ba
landžio 20 d. ruošia vaidybos ir 
šokių vakarą, kuris įvyks pa
rapijos salėje 2704 St. George 
St. Pradžia 3.30 vai. p.p.

St. Šimkaus vardo choras, 
vedamas VI. Baltrušaičio ba
landžio 20 d. rengia savo pir
mąjį koncertą, 
North Star 
W. Adams 
vai. p.p.

Lietuvių
numeryje telpa daug nuotrau
kų iš Chicagos lietuvių vasario 
16to minėjimo, Waterburio, 
Detroit, Nevv Yorko. Baltimo-

rėš lietuvių veikimo, taip pat 
iš Paryžiaus. Kanados ir Vene- 
zuelos lietuvių gyvenimo. Vir
šelį puošia ALT delegacija su 
prez. H. Trumam*

Kiekvienas, sekąs lietuvių 
veikimą, turėtų prenumeruoti 
LIETUVŲ DIENAS. . Metinė 
pren. tik $3.00. Leidyklos adre- 

. sas: LD — 9204 S. Broadvvay, 
L.A. 3, Calif.

Varpai skamba yra naujau
siai išėjusi iš spaudos knyga. 
Apysaką “Varpai skamba” pa
rašė žinomas lietuvių novelis- 
tas kun. Stasius Būdavas, o iš
leido “Lietuvių Dienos” leidyk
la, Los Angeles, Calif. 180 
pusi, dydžio. Kaina $2.50. Gau
nama kiekviename spaudos 
kioske ir pas “L. D.” platinto
jus. Ši knyga yra puiki dovana, 
ypač jaunimui, Velykų, švenčių 
proga. M. M.

Amerikos bedarbiai MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
“Lazdos, tarbos ir turmos 

neišsižadėk...” — sako lietuvių 
liaudies išmintis. 0 amerikonas 
lietuvis prie to dar pridėtų, kad 
“neišsižadėk ir bedarbio da
lios!” Pasakys tau bosas vieną 
gražų penktadienį, kad pirma
dienį neateik daųban (slow!) ir 
bus baigtas kriukis. O gyvent 
ir po to reiks. Tad kaip čia su 
tuo nedarbu apsidirbt?

Kol vėl už kokio “džiabo” 
užsikabinsi, įstatymas numato 
valstybinį draudimą nedarbo 
atvejui (Lnemployment Insu
rance). Kad galima būtų šia 
teise pasinaudoti, reikia kad 
būtų išpildytos šios sąlygos: 
1) reikia būt išdirbus per pas
kutines 52 savaites ne mažiau, 
kaip dvidešimt savaičių: 2) 
reikia būt dirbus įstaigoje, kur 
dirba ne mažiau kaip 4 tar
nautojai ir kur yra darbdavio 

nedarbo 
3) rei- 
mažiau

mokami specialūs 
draudimo mokesčiai 
kia būt uždirbus ne 
kaip 300 dolerių.

ir

nusta-Visa tai yra svarbu, 
tant, ar bedarbis turi teisę į 
bedarbio pašalpą ar ne. Dau
gumos įmonių darbininkus tas 
draudimas apima. Ir tai ne tų 
įmonių malonės dalykas, bet 
toks yra įstatymas, kuris lie
pia visoms įmonėms, kur yra 
daugiau kaip 4 tarnautojai ar 
darbininkai, kad jie būtų ap
drausti. Darbdaviai patys vieni 
turi mokėti nedarbo draudimo

Dr. HENR. LVKAŠEVK Il S

mokesčius. Darbininkai 
reikalui nemoka nieko.

tam

Kada nedarbo pašalpa 
mokama?

Atleidus iš darbo, tuč tuojau 
reikia kreiptis j Lnemployment 
Insurance artimiausį ofisą. Ta 
įstaiga tuojau užklaus raštu 
darbovietę ir pareikalaus atsa
kyti, nuo kada iš darbo atleis
tas ir dėl ko. Iš bedarbio rei
kalaujama, kad jis bet kuriuo 
momentu būtų pasiruošęs pra
dėti jam siūlomą darbą, kuris 
bet gi turi būti neprastesnis ir 
neblogiau atlyginamas už tu
rėtąjį. Reikalaujama, kad ir 
jis pats ieškotusi darbo ir apie 
tai nustatytu laiku reportuotų 
specialiai darbo įstaigai. Rei
kalaujama taip pat su bedarbio 
knygele kas savaitė nustatytu 
laiku prisistatyti 
darbo įstaigon,
savaite nėra apmokama 
vadinasi laukimo savaite.

nės bedarbio pašalpos. Žemiau 
dedame visą lentelę, kur pažy
mėtą visų pirma savaitinio už
darbio suma, ir, po to, parody
ta, kiek pašalpos žmogus gau
na:

asmeniškai
Pati pirmoji 

ir ji

Jei uždirbo gauna
$16-17 $11

17-19 12
19-21 13
21-23 14
23-25 15
25-27 16
27-29 17
29-31 18
3-133 19
33-35 1 20
35-37 21
37-39 22
39-41 23
41-43 24
43-45 25
45-48 26
48-51 27
51-54. 50 28
54.50-58 29

58 ir daugiau 30
Tokios normos yra dabar

Po kiek moka?
Bedarbio pašalpos dydis 

priklauso nuo uždarbio dydžio. 
Paprastai, imamas bendras 
dirbtų savaičių skaičius ir iš 
jo dalijamas bendrasis uždar
bis. Tuo būdu gaunamas vidu
tinis savaitės uždarbis, kuris 
ir nulemia pašalpos didį. Jei 
kas yra gavęs per savaitę at
lyginimo tik ligi 16 dol., tai ir 
tokiam priklauso $10 savaiti-

Dienų kovo mėn.

įvyks 
1631 
5:30

Visokių nesąmonių žmonėms ateina i galvą. EI Paso. Tex.. kniedijo 
studentė Patrkria McCormick pametė mokslų ir nutarė pasidaryti k< 
votoja ispaniškose bulių kovose, Čia jų matome kovojančių su buliui 
Nueva Ijiredo, Meksikoje. Atlyginimo ji gavo neįprastų honorarų - 
jos nukautų bulių ausis ir uodegas.

kuris 
auditorijoj. 
BĮ v. Pradžia

/
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New Yorko valstybėje. Jos 
visai dar neseniai pradėjo 
veikti. Praėjusiais kalendori
niais metais jos buvo mažesnės 
ir buvo skaičiuojamos kitaip. 
Senosios teisės nustatyta aukš
čiausia pašalpa buvo 26 dol., 
dabar, kaip matom, yra 30. 
Tiems, kurie uždirba daugiau, 
pašalpa dabar padidėjo.

Ar užtenka tos pašalpos?
Be abejo, tai nėra tiek, kad 

užtektų lenktyniauti su dideliu 
gyvenimo pabrangimu, bet už 
tai gal kiek ir per drąsiai nu
šneka visi tie. kurie tvirtina, 
kad Amerikoj socialinis ir ne
darbo klausimas yra bjauriai 
nesutvarkytas. Tiems “varg
šams” amerikoniškiems bedar
biams galėtų pavydėti ne vie
nas sovietiškas komisaras...

Kad ir nedaug, bet tinkamu 
laiku— yra jau labai daug! At
simenu. kaip mūsų Nepriklau
somybės laikų linksmi studen
tai gaudavo mažytes stipen
dijas mokslui. Džiaugėsi jomis 
ir linksmai pasakojo, kad žodis 
stipendija kilęs iš žodžio “stip
ti”.... Taigi, kad žmogus "ne
nustiptų,” — jam duoda sti
pendiją. Tuo tarpu Amerikos 
bedarbio pasilipą įstatymas lai
ko tuo tiltu, kuris turi padėti 
pereiti nedarbo laikotarpį, ap
simokant iš jos buto nuomą, 
maistą ir kitas būtiniausias iš
laidas. žodžiu, įstatymas švel
nia teisine kalba čia pasako tą 
patį. ką. sakydavo ir mūsų stu
dentai — pašalpa skiriama 
tam. kad pilietis nedarbo laiko
tarpi galėtų praleisti nebadau
damas ir neįkrisdamas šiaip į 
didelį vargą.

SKĖKĖS BIS NEGA
LĖTOS

Artimuosiuose ir Viduriniuo
se Rytuose skėrės jau jau nuo 
senų laikų yra baisi grėsmė. 
Bet dabar jau atrodo, .jog su 
amerikiečių pagalba tą grėsme 
pagaliau pavyks likviduoti. 
JAV žemės ūkio ir miškinin
kystės specialistai yra nuomo
nės, jog pirmą kartą pasiekia 
galimybė sulaikyti iš dykumų 
pasirodančius skėrių debesis. 
Skėriai ligi šiol dažnai šiame 

i regione pasirodydavo ir sunai- 
'kindavo ištisuose kraštuose ne 
tik pasėlius bei kitus kultūri
nius augalus, bet tiesiog visą 
augmeniją, kuri tik jų kely pa
sitaikydavo.

Pereitais metais jų ištisi de
besys pasirodė Persų įlankos 
srity ir sudarė didelį pavojų 
Irano derliui. Bet čia į pagal
bą atėjo amerikiečiai, ir net n i
kus jų nedidelis oro laivynas 
su nauju preparatu, vadinamu 
Aldrin, jau buvo pakeliui į 
skėrių grėsmėj atsidūrusią sri
tį.

Aldrin buvo su geru pasise
kimu išbandytas naikinant lau
kų kenkėjus Montana. Wyo- 
ming ir Colorado, bet nebuvo 
tikrai žinoma, ar šis nuodas 
bus pakankamai veiksmingas 
ir prieš skėres. Bet viltys pasi
teisino. Lėktuvais pasiųstiems 
Amerikos specialistams pavyko 
skėres užtikti dar tebesųierin- 
čias ir nepakrikusias. Tai pu- 
lengvino kovą .ir per ketvertą 
dienų buvo visa grėsmė paša
linta .nes Aldrin pasirodė šiam 
reikalui labai tinkamas. O Ira
no pareigūnų nuomone, šį kar
tą skėrių grūsmė buvo didžiau
sia 80 metų laikotarpy. Aldrin 
buvo išpurškintas iš lėktuvų.

Dabar apie sėkmingą kovą 
su skėrių grėsme pranešama ir 
iš Indijos bei Pakistano. Nors 
specialistai yra nuomonės, kad 
skėres visiškai išnaikinti nepa
vyks, liet tikimasi, jog jų skai
čių pavyks tiek sumažinti, kad 
jie jokios grėsmes daugiau ne
besudarys.

GERA PASIKAITINTI, BET 
NEŠIMAI DVTI

Vienas Švedijos chemikas iš 
plastinės medžiagos yra paga
minęs tokį maudimosi rūbą, 
kuris lengvai praleidžia ultra
violetinius saulės spindulius. 
Su tokiu rūbu žmogus saulėje 
nudega, tarytum gulėtų nuo
gas. Vieną tiktai prastą ypa
tybę turi tasai maudymosi 
kostiumas: bijo vandens. Vadi
nasi, jis tinka tiems, kurie prie 
žmonių akių, sakysime savo 
kieme, nori prieš saulę pasi
kaitinti ir žmonių nepiktinti.

METEREOLI h i I-K >8 STO
TIS ANT “ŽEMES STOoo

Jungtinių Tautų kultūriniams 
reikalams komisija paskyrė pi
nigų įrengti metereologijos 
stočiai Himalajų kalnuose — 
17,000 pėdų aukštumoje. Ji 
bus prieinama visų kraštų 
mokslininkams, kurie norūs ty
rinėti oro atmainas pačioje že
mės viršūnėje.

KEKĖS SKRISTI AKLAI

JAV karinių oromajėgų va
dovybė praneša, kad ji turinti 
salptą priemonę priešo lėktų- ->* 
vą atkirsti nuo radijo ir radaro 
bangii. Toks lėktuvas, artėda
mas prie JAV krantų, nustotų 
orientacijos ir turėtų skristi 
‘aklai.” Jis tada greičiau pa
siklysti! ir lengviau galėtų bū
ti nugriebtas.

MAŽIAI VIETOS, DIDESNIS 
VAIZDAS

Kaip kiekvienas technikos 
išradimas, taip ir televizija vis 
tobulinama. Benjaminas Ab- 
rams, “Emerson Radio and 
I’honograph Co.” pirmininkas, 
spaudai pareiškė, kad iki 1-5 
me‘ų televizijos aparatai bus 
galima gaminti tokio didumo, 
kaip degtukų dėžutės. Tai bus 
projekcijos aparatai, panašūs į 
tuos, kurie dabar naudojami 
kino teatruose. Jie vaizdus at
muš ant ekrano arba ant ly
gios šviesios sienos. Tokie apa
ratai kainuos ne daugiau kaip 
100 dol. Dabar geri televizijos 
aparatai yra dideli, užima daug 
vietos ir daug kainuoja.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.
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• Kun. St. Kulbys, SJ. Ka
nados lietuvių misionierius ir 
miško kirtėjų prietelius. lankė
si Chicagoje pas savo dvasine 
vyriausybę, ir ta pačia proga 
atlankė savo pažįstamus.

• Lietuviai istorikai S. Su
žiedėlis. dr. Alseikaitė-Gimbu
tienė. dr. J. Puzinas ir kiti po
sėdžiavo New Yorke aptarda
mi UNESCO kvietimą jos ruo
šiamai “Pasaulio istorijai” 
rašyti lietuvių skyrių.

• Kun. Jonas Juodeika, 
bar klebonaująs Canutillo,
xas, balandžio 23 d. minės savo 
kunigystės sidabrinį jubilėjų. 
Kun. Juodeika į Ameriką atvy
ko prieš pustrečių metų.

• Prof. Adomas Varnas pa
darė viršelį Jurgio Gliaudos 
premijuotam romanui “Namai 
ant smėlio’”, kuris netrukus 
išeina iš spaudos.

• Kun. P. Gasiūnas, North 
Side lietuvių parapijos klebo
nas, balandžio 20 d. švenčia sa
vo 25 metų kunigystės ir 50 
metų amžiaus jubilėjų.

• Dr. V. Manelis, buvęs 
Dotnavos Žemės Qkio Akade
mijos profesorius ir tremtyje 
Pabaltijo Universiteto Pine- 
berge rektorius, balandžio 5 
d. skaito paskaitą “Žemės val
dymo santykių problema Lie
tuvoje.” Paskaita bus vieša, su 
diskusijomis ir ją ruošia Liet. 
Agronomų S-ga Chicagoje.

• Gediminas Vildžius, Man- 
chester Conn. atliekąs karinę 
prievolę JAV karo aviacijoje.

‘ gerai baigė pagrindinį apmo - 
kvmą, pakeltas į grandinius— 
P.F.C.. paskirtas j specialius 
kursus, kuriuos sėkmingai bai
gęs. po 20 dienų atostogų siun
čiamas aviacijos bazėn užsie
nyje.

• Kun. Juozui Dambrauskui
: Liet. Kultūros klubas, Mil- - 
waukee. Wisc., jo vardinių pro
ga suruošė pagerbimo šventę.

. Ta proga klebonui buvo įteikta 
gražus adresas ir liet, motyvų 

; albumas.
• Jurgis Šlekaitis, gegužės 

mėnesio 10-11 dienomis Chica
goje stato Eugene O’Neill 4

; veiksmų dramą “Anna Chris- 
j tie”.

• Dail. Algis Kurauskas bai- 
. gia dekoracijų eskizus ne- 
“ trukus Chicagoje rodomam
Petro Vaičiūno veikalui “Nau
jieji žmonės.”

, • Jonas Petrauskaitis iš
• Ladd. III., antrojo karo vetera

nas. buvo rastas lovoje negy
vas.

Operinis koncertas, kurį ko
vo 30 d’ Mažajame Teatre su
rengė Kultūros Fondo Skyrius 
ir kurio programą atliko iš 
Chicagos atvykę dainininkai 
Pr. Bičkienė, S. Adomaitienė, 
St. Bamauskas bei J. Vaznelis, 
paliko gero įspūdžio. Ypačiai 
geros formos šį kartą buvo Ba
ranauskas. Dainininkams a- 
kompanavo muz. A. Kučiūnas. 
Klausytojų prisirinko artipilnė 
salė. Jie nesigailėjo gausių ir 
šiltų katučių, ir tai prisidėjo 
prie sudarymo tos jaukios nuo
taikos. kuria praėjo visas kon
certas. Dainininkai buvo apdo
vanoti ir gėlėmis.

Ateitininkai sendraugiai ko-, 
vo 30 d. lietuvių salėj įvykusia
me susirinkime apsvarstė nau
josios valdybos pateiktą veik
los planą. Pranešimą padarė 
pirm. P. Gruodis — būsią rū
pinamasi pasaulėžiūros gilimu 
ir gyvu religinės praktikos at
likimu. lietuvišku švietimu bei 
auklėjimu, organizacine draus
me bei darbo metodais, jaunu
čių organizavimu bei katalikiš
kos spaudos rėmimu ir platini
mu. minėjimų bei pramogų 
rengimu. Naudingų nurodymų 
religinėms tardicijoms išlaiky
ti ir atnaujinti davė dvasios 
vad. kun. dr. K. širvaitis. Dėl 
veiklos gyvai pasisakė visa ei
lė susirinkimo dalyvių.

Einamuose reikaluose buvo 
paliestas taip pat visa eilė ak
tualių klausimų — Dainavos 
ansamblio koncerto rengimas, 
dalyvavimas bankete solistui 
Alg. Braziui pagerbti ir kt.

Susirinkimui pirmininkavo 
P. Balčiūnas, sekretoriavo St. 
Laniauskienė.

Su Dainavos ansambliu galu
tinai susitarta, kad jis atvyksi 
ta gegužės 17 d. (šeštadienį} 
su muzikine pjese “Nemunas 
žydi.” Koncerto surengimu 

rūpinasi J. Žilionis.

Iš Lietuvos pabėgę trys žve
jai su pranešimais atvyksta ba
landžio 19 d. (šeštadienį). Ti
kimasi, kad jų pamatyti ir pa
siklausyti susirinks daug žmo
nių. Jų pranešimus organizuo
ja Alto skyrius. Negera, kad 
jų atvy kimo ir Brazio pagerbi
mo banketo sutampa datos. 
Rengėjai turėtų taip sutvarky
ti. kad abu parengimai nekliu
dytų vienas kitam.

P. Balčiūnienė įėjo į Ateit. 
Federacijos vyr. valdybą kaip 
ryšininkė nuo Ateitininkų 
rytos, esančios Europoj. 
Tarybos atstovė JAV yra 
Kisieliūtė, gyv. Chicagoj.

Jaunimo Rūtos teatras kovo 
29 d. gastroliavo Detroite — 
statė M. Vendausko “Burtinin
ko pinklėse”. Namie pripratę 
prie mažos scenos, artistai ne
taip jaukiai jautėsi atsidūrę 
labai didelėje, ypačiai kad nu
vykę negalėjo padaryti repeti
cijos. Tačiau jų vaidinimu žiū
rovai buvę patenkinti, tik jų 
dėl vykusių misijų neatsilankė 
tiek, kiek rengėjai tikėjosi. Bū
dinga smulkmenėlė: pakeliui 
vaidintojai buvo sustoję viena
me restorane užkąsti ir šeimi
ninkams krito į akį, kad jų 
laikymasis yra visai kitoks, 
negu kitų ekskursantų — mū
sų jaunimas darė visai kultu - 
ringų žmonių įspūdį. Susido- 
ję šeimininkai neiškentė nepa
klausę, kas čia tokie važiuoją. 
Jiems buvo paaiškinta, o mes 
galime pasidžiaugti, kad mūsų 
jaunimas pasirodė iš gerosios 
pusės. A. V.

Ta- 
šios 

D.

♦* 
i ♦ 
i+

• Sophiee B. Argus, Liet.
Raudonojo Kryžiaus Vieneto 
vedėja Chicagoje su narėmis 
bei svečiais. Verbų sekmadie
nį lankys Oak Forest prieglau
dos lietuvius senelius, su vai
šėmis lankomiesiems ir su pro
grama. kurią atliks Simo Vel- 
basio šokių mokyklos 
niai. Suvalkiečių Choras 
jaunutis akordeonistas.

• Dalia Meškauskaitė ir El
vyra Kriaučiūnas sėkmingai 
studijuoja Chicago College of 
Laboratory Techniąue, artė
damos prie studijų pabaigos. 
Baigusios galės dirbti ligoninių 
laboratorijose, kaip specialis
tė.

moki- 
ir

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA. t

Lietuviu Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS. Direktorius
WWR1. I«M Me

BROOKLYN 11. N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD 4EZAVTTAR V. ITIAREVTCIUS
M«Um Mr. Pranešimu Dlr.

•KUTAI HEMĄ IR J V AL, POPIET. —:—

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangonšs transliuojami 
naujienos, muzika < vietines 

šokiai, ir 11 Vestuvės

♦95 GRAND STREET

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

Keamy, N. J.
šv. Vardo Dr-jos pusryčiai
Šv. Vardo Dr-ja Verbų sek

madienį. balandžio 6 d., ruošia 
savo Tradicinius priešvelykinius 
šv. komunijos pusryčius. Visi 
draugijos, nariai, jų pažįstami 
ir prijaučiantieji prieteliai tą 
dieną per 8 vai. mišias Sopulin
gosios Dievo Motinos lietuvių 
bažnyčioje, Harrison, N. J.pri- 
ims šv. komuniją, o po to bus 
bendri pusryčiai.

Pusryčiuose dalyvaus J. E. 
vysk. V. Brizgys. Keamy, N. 
J., miesto mayoras Jos Healey 
ir daugelis kitų dvasininkų bei 
pasauliečių žinomų kalbėtojų.
šioje apylinkėje šv. Vardo dr- 

ja stipriai reiškiasi savo veikla 
ne tik lietuvių, bet ir ameriko
nų tarpe Katalikiškos Akcijos 
ir kitose srityse.

Draugijai vadovauja ener
gingas jos pirm. W. Grinevi
čius su veiklia valdyba, kuri 
šiais metais yra numačiusi į- 
vykdvti daug didelių darbų.

Dvasios vadas kun. D. Po
cius visuose reikaluose nuošir
džiai padeda, pataria ir pamo
ko. Visi draugijos nariai jam 
yra nuoširdžiai dėkingi.

Pas Vyčius
Su pavasariu ir vyčiai pra

dėjo smarkai veikti. Ką tik 
minėjo šv. Kazimiero šventę, o 
dabar jau visu atsidėjimu ruo
šiasi vaidinimui — muzikališ- 
kai komedijai, kurią suvaidins 
Atvelyky. Padaryti labai pat
rauklūs skelbimai “Wanted” ir 
vyriausios vaidintojos Baraus
kaitės paveikslai. Spektakly 
laukia 1000 dalyvių. Vaidins 
angliškai, bet turi planą arti
moj ateity suvaidinti lietuviš
kai.

Vytis J. Kazlauskas daug 
sielojasi apginti vyčių garbę. 
Kaž kur ir kaž kas parašė ne
sąmoningų “juokų” apie šv. 
Kazimiero minėjimą. J. K. no
ri tuos šmeižikus sudrausti. 
Bet neverta, nes jei kas drįso 
taip “pasijuokti” iš šventų da
lykų ,tai jie neklausys ir rim
tų perspėjimų. Gaila, kad mū
sų žmonės taip nešvariai spau
dos laisve naudojasi.

- Sėkmingas parengimas
Juozas ir Mrs. Kavaliauskai 

kovo 23 d. surengė pobūvį su
degusios bažnyčios atstatymo 
fondui. Sukvietė nemaža mies
to lietuvių gražiai vakarą pra
leisti. Visi smagiai paslinksmi- 
no, o bažnyčiai surinko $700.- 
00 aukų. Padėka rengėjams ir 
visiems dalyviams, kurie taip 
mielai parėmė šį kilnų tikslą.

Grįžo iš Argentinos
Šv. Kazimiero Seserų Kong- 

gregacijos Motina Juzepa kovo 
27 d. parskrido iš Argentinos, 
kur regulos numatyta tvarka 
lankė visus kongregacijos na
mus. Ji buvo sustojusi Phila- 
delphijoje, o iš ten per Vilią 
Joseph Marie išskubėjo Chic.'i- 
gon, kur laukia dideli statvbos 
darbai. Motina atrodo sveikai, 
pilnai energijos ir pasiryžimo.

Atidaro vasarnami
Elena šaulytė, ilgametė vy

čių sekretorė, šiomis dienomis 
atidaro vasarojimo vietą At-

lantic City, Ji paskelbs visiems 
savo vietos adresą ir pakvies 
į atidarymo iškilmes. Vyčiai ir 
pažįstami linki naujai biznierei 
pasisekimo, bet prašo ir vyčių 
nepamiršti, su kuriais tiek il
gai ir taip atsidėjusi dirbo.

Philadelphijos moterys ir 
mergaitės labai uoliai dirba 
Seserų Kaizmieriečių labui. Jos 
jau parengė keletą pobūvių, 
stipriai susiorganizavo ir da- 
t>ar deda visas pastangas, kad 
Vilią Joseph Marie galėtų pas
tatyti naują koplyčią. Tuo tik
slu buvo susirinkimas kovo 24 
d., kur padaryti reikalingi pra
nešimai ir susilaukta naujų na
rių.

Mirė Mykolas Urbonas
Kovo 24 d., po sunkios ir il

gos ligos, mirė Mykolas Urbo
nas. Jis buvo dar jaunas, vos 
39 metų, bet pakirstas stai
gios ligos, iškeliavo į amžinybę. 
Velionis paliko žmoną ir duk
relę. Iškilmingai palaidotas ko
vo 27 d. šv. Kryžiaus kapinėse. 
Visi velionį atsimena kaip ma
lonų ir gerą žmogų.

I Baltimorę
Verbų šeštadienį, balandžio 

5 d. 7 vai. vakare, šv. Alfonso 
salėje įvyksta literatūros va
karas. Savo kūrvbas skaito šie 
svečiai literatai: Bernardas 
Brazdžionis. Antanas Vaičiu
laitis, Nelė Mazalaitė, Paulius 
Jurkus. Be to, vakare dayvau- 
ja ir vietinės literatūros pajė
gos: Nadas Rastenis, Jonas 
Šliburys, Juozas Mikuckis, Al- 
fonasas Nyka Niliūnas, Kazys 
Bradūnas ir dramos aktorius 
Juozas Palubinskas.

Tokios apimties
vakaras Baltimorėje bus 
pirmą kartą.
Philadelphijiečiai rengia 
automobilių ekskurssiją.
ir baltimoriečiai lankė Phila
delphijos literatūros vakarą. 
Norintieji važiuoti šeštadienį 
prieš Verbas, prašomi regis
truotis pas vyčių pirmininką 
Al. Stankų ir Ateitininkų pir
mininką V. Volertą.

Vos nesudegė šv. Andriejaus 
bažnyčia

Kovo 30 naktį užsidegė šv. 
Andriejaus naudoji bažnyčia. 
Apdegė zokristija ir dalis baž
nyčios. .Anksti pastebėta ir iš
gelbėta visa bažnyčia nuo ne
laimės.

literatūros 
bene

kelių
Mat,

Pr. J.

j-

PRANEŠIMAS
LDS Naujosios Anglijos

Apskrities suvažiavimas
vyks balandžio 27 d., 1 vai. p.p.
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios salėje, Norwood, 
Mass. Visos kuopos prašomos 
atsiųsti savo atstovus.

LDS N. A. Apskričio valdyba
Dvasios Vadas

kun. J. Bernatonis, 
Pirm. V. Paulauskas, 
Sekret. T. Versiackas

Bayonne, N. J.
Didžiosios Savaites pamaldų 

tvarka

7:45 vakare:
9, 12:05, 2, 5:-

9

8

Trečiadienį — Stebuklingojo 
Medalikėlio novenos pamaldos: 
lietuviškai 
angliškai •
15,7 ir 8,30 v. vakare.

Ketvirtadienį — šv. mišios 
vai. ryte.
Penktadienį — pamaldos — 
vai. ryte. Kryžiaus Keliai—

7:30 vakare.
šeštadienį — Pamaldų pra- 

dž.a — 7:15 ryte.
Sekmadienį — Velykų rytą 

— Prisikėlimas, procesija ir 
šv. mišios — 6 vai. ryte. Kitos 
šv. mišios: 8. 9, 10:30 ir 11:- 
45.

Mūsų parapijos moterys so- 
dalietės suruošė ekskursiją į 
Maryknoll Misijų Centrą New 
Yorko valstybėje. Dv. vado 
klebono kun. M. Kemėžio vie
toje važiavo kun. J. Pragulbic- 
kas.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos salėje buvo suruoš
tos 2 paskaitos visoms N. J. ir 
N. Y. lietuvių parapijų sodalie- 
tėms. šių parapijų Sodaliečių 
Sąjungos dvasios vadas yra 
Jersey City lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Samius.

Gautas pranešimas iš vysku
pijos Kurijos, kad mūsų para
pijoje Sutvirtinimo Sakramen
tas vaikams ir suaugusiems 
bus suteiktas sekmadienį —ge
gužės 4 d. V. K.

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOIJ FONDAS temo teikia paskelas LIKTI'VU
STATYBOS ir PASKOLOS B-vė. Klhabetk. N. J. Veikia iroe 1»IS m. 
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtiniu Valsty

bių Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis:

Lithiianian Building & Loan Ass’n
269 Second St., Elizabeth, N. J.

$3.09

$2.00
$4.50

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
GAUTI ŠIŲ KNYGŲ:

LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo metai. 440 p. 
J. Grišmanauskas, — TOLIMIEJI KVADRATAI

(Šių dienų Lietuvos vaizdas pabėgusio žvejo 
pasakojime) 200 p. — — —

LIETUVIU KALBOS VADOVAS, 604 p. . —
A. Maceina, — DIDYSIS INKVIZITORIUS, Il-a laida,

220 p. _ _ _ _ $2.00
” JOBO DRAMA, 240 p. — —,$2.00

A. Baronas, — ŽVAIGŽDES ĮR VEJAI. 240 p. $2.00 
Dr. Pr. Gaidamavičius, — IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS,

280 p. _____ $2.00
Vytė Nemunėlis, — PIETŲ VĖJELIS — — $1.00

” MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $2.00
Dr. J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS $1.50
Msgr. P. Juras, -PRANAŠYSTES APIE PASAULIO 

PABAIGĄ _ _ _ .
NAUJAS TESTAMENTAS (kietais viršeliais) 
KRISTAUS SEKIMAS (kietais viršeliais) 
LEKCIJOS ir EVANGELIJOS (kietais apdarais)
Vysk. P. Bučys,—Švenč. P. MARIJOS APREIŠKIMAI 

$1.00

$1.00
$2.00
$2.00
$2.50

LIURDE, 500 p. (kietais viršeliais)
Kun. M. Vembrė, — MARIJA KALBA PASAULIUI, 

264 p. — — . — —
Daveau, — ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽETIS, 178 p.
N. Vian, — ŠV. ANTANAS PADUVIETIS (A. Vai

čiulaičio vertimas), 145 p. — —
H. Mačiulytė - Daugirdienė, — TAUPIOJI VIRĖJA, 

155 p. — — — — —
Eric Williams, — MEDINIS ARKLYS, 200 p.

$2.00
0.50

$1.00

$2.00
$2.00

“DARBININKAS”
680 Busti wick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

W ORU ESTE R, MASS

Hatford, Conn.
VISI Į LINKSMĄ IR PUIKŲ 

KONCERTĄ!
Šių metų balandžio (April) 

20 d. 3 vai. p.p. Lietuvių pa
rapijos svetainėje, Hartford. 
kampas Capitol Avė. ir Broad 
st., Lietuvių R. Kat. Motery 
Sąjungos 17 ta kuopa rengia 
įdomji ir puikų koncertą.

Programą išpildys L.R.K.M. 
Sąjungos Worcesterio 5-tos 
kuopos choras, vadovaujamas 
žinomos muzikės Mrs. G. Knee- 
nap.

Koncerte dalyvauja L.R.K. 
M. S-gos Centro pirmininkė 
Mrs. Julia Mack. kuri žada pa
sakyti įdomią kalbą. Be to, 
dalyvauja didžiai gerb. prela - 
tas J. Ambotas.

Po koncerto bus šokiai, gros 
gera džiazo kapela, taip pat bus 
turtingas bufetas.

Maloniai prašome
Hartfordo ir apylinkių ^tu
vius atsilankyti į šį pirmą kar
tą Hartforde rengiamą koncer
tą. Iš anksto dėkojame.

Koncertui rengti Komisija

visus

• Rochesterio ateitininkai 
perima globon vieną Lietuvių 
Gimnazijos mokinį Diepholze, 
jo išlaikymui kas mėnesį siųs
dami po 20 dolerių.

• Bertha Urba, lietuvaitė, 
dirbanti Chicagos Raudonaja
me Kryžiuje, dalyvavo tarp 
10Q kitų darbininkių, kurios 
buvo pasiųstos į pietines vals
tybes, pagelbėti nukentėju- 
siems nuo audrų.

Sodaliečių iškilmės
Naujosios Anglijos sodalie- 

tės kas metai paskirtoje vie
toje rengia Šventąją Valandą 
ir tuo suėjimu pasitarimą. 
Šiais metais toji Valanda buvo 
suruošta Worcesterio Aušros 
Vartų parapijoje kovo 16 d. 
Šios iškilmės globėju buvo kun. 
kleb. K. Vasys.

Šių metų šv. Valandai buvo 
skirta intencija: Lietuva ir jos 
kenčiantys žmonės už geležinės 
uždangos: taip pat ir Lietuvos 
laisvė.

Brsdgeville, Pa.
Šv. Antano novena

Iškilmingai- pradėta šv. An
tano 13-kos antradienio nove
na labai gadšiai lankoma. Visi 
parapijiečiai uoliai atsiliepė j 
klebono T. Aleksandro Žiubrio, 
OFM. kvietimo laišką dalyvau
ti novenoje. Rytais atgiedamos 
šv. mišios už parapijiečius, o 
vakarais prie šv. Antano alto
riaus atlaikomos pamaldos su 
pritaikintu pamokslu ir sutei
kiamas švč. sakramento palai
minimas.

Stovylos pašventinimas
Šv. Antano parapijos šv. 

Pranciškaus tretininkės, nors 
ir negausios ,tačiau pasiryžo ir 
nusipirko šv. Pranciškaus sta
tulą, kuri kainavo $350.00. 
Kovo 30 d. Įvyko iškilmingos 
stovylos pašventinimas, kurį 
atliko Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas T. Justinas Vaš- 
kys, O.F.M., pasakydamas pro
gai pritaikintą pamokslą.

Rev. Martin Norris, Trenito- 
rių Ordino vienuolis, kovo 30 
d. lankėsi lietuvių parapijoje. 
Jo misijos tikslas ieškoti pašau
kimų į kunigus.

Katekizacijos ir muzikos 
pamokos, kurias gausiai lanko 
vaikučiai, vyksta šeštadieniais 
klebonijos patalpose.

Nauja elektrinė sistema su 
gražiomis lempomis baigiama 
įvesti bažnyčioje ir klebonijoje. 
Kainuos daugiau kaip $600.-

GREENFIELD, MASS. 
Margučių pietūs

Šv. Onos draugija balandžio 
20 d., sekmadienį, 1 vai. p. p. 
rengia “Margučių Pietus”. Pie
tų metu buą įvairi programa. 
Be kita ko pietuose dalyvaus 
mūsų mieli svečiai broliai ku
nigai Jutkevičiai. Visi kviečia
mi dalyvauti ir atsinešti mar
gučių. Už gražiausius margu
čius bus duodamos trys dova
nos.

Rengimo komitetą sudaro A. 
Steponkevičienė. O. Tamošai
tienė, M. Oguonienė Jos yra 
pasirengusios svečius skaniai 
pavaišinti. A. D.

iškilmės vyko vado- 
kun. kleb. K. Vasiui.

Visos 
vaujant 
Šventosios valandos pamaldas 
atlaikė kun. J. Jutkevičius ir 
kun. P. šakalys. Dalyvavo gau
sus sodaliečių būrys ir keli 
svečiai kunigai. Visos giesmės 
ir maldos giedotos ir kalbėtos 
lietuviškai.

Po bažnytinių iškilmių para
pijos salėje buvo sodaliečių pa
sitarimas ir vaišės.

Visos iškilmės buvo labai 
nuoširdžios ir gražios.

Religinis atsinaujinimas
Nuo kovo 17 ligi 23 dienos 

Aušros Vartų parapijoje vyko 
lietuvių kalba rekolekcijos. 
Joms vadovavo vysk. V. 
Brizgys. Kasdien buvo sakomi 
du pamokslai, vienas iš ryto ir 
antras vakare, su pri aikinto- 
nrs pamaldomis.

Nuoširdūs, labai suprantami, 
bet drauge ir gilūs garbingojo 
rekolekcijų vadovo pamokslai 
visomis dienomis sutraukė la
bai daug klausytojų. Rekolek
cijų užbaigime kovo 23 u., ne
paisant tikrai blogo oro. daly
vavo pilna bažnyčia žmonių. 
Rekolekcijų pasisekimą gražiai 
parodo gausūs būriai žmonių, 
kurie ėjo prie sakramentų. 
Parapijos pasiaukojimas Nek.

Marijos Širdžiai
Rekolekcijų proga Aušros 

Vartų parapija pasiaukojo 
Nek. Marijos širdžiai. Pasiau
kojimo aktą atliko 'Jo Eksc. 
vysk. V. Brizgys. Aktą pasira
šė kun. kleb. V. Vasys, parapi
jos kunigai, parapijos organiza
cijų atstovai ir daugelis para
pijiečių. P. Kaz.
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FUTBOLAS
Sekmadieni, balandžio 6 

p.p. įvyks futbolo pirmenybių rung
tynės tarp LSK ir West New York 
komandų.

Priešžaismis rezervinių komandų 
1,15 vai. Rungtynės bus naujoje LSK 
aikštėje Queens Sodcer Field.

d.. 3 vai.

144 įvarčiu
Mažas būrelis lietuvių futbolo 

žiūrovu, lietinga diena, kovo 23. bu
vo liudininkai, kai LSK futbolinin
kai pasiekė 100-jj įvarti DAFB lygos 
pirmenybių rungtynėse, šio istorinio 
įvarčio autorius’ buvo Kalašinskas. 
LSK žaidė silpnesnės sudėties: Sko- 
beika. Simonavičius: Jėgeris. Jan
čevskis, Kligys: Simonavičius. J 
Kalašinskas, Jokūbaitis, Gražys ir 
Bagdžiūnas. tačiau pasiekė aukštą 
pasekme (12:0) prieš tos dienos var
žovą Schlessier S. C. (Pirmojo rato 
rungtynės baigėsi 13:0).

Ištisas 31 min. reikėjo laukti įvar
čio. kol pagaliau Kalašinskas įkerta 
pirmąjį ir toliau Gražys, vėl Kala- 
šinskas ir Bagdžiūnas užbaigia kė
nio pasekme 4:0.

Antrajame kėlinyje padėtis nepa
sikeičia. Jau 61 min. pasekmė pakilo 
iki 9:0 (100:21) (Kalašinsko 3. Jo
kūbaičio ir Bagdžiūno po 1 įvartį). 
Žiūrovai atsiminė ir garsiais ploji
mais sveikino Kalašinską pasiekusi 
LSK naudai 100-ji įvartį. Jokūbaičio. 
Kalašinsko ir J. Simonavičiaus šū
viai užbaigia rungtynių pasekme 
12:0.

LAK krepšininkai balandžio 19 d. 
žais Newarke, N. J. draugiškas 
krepšinio rungtynes prieš vietos Lie
tuvių Sporto klubą.

Kovo 8 d. Nevvarko. N. J., Lietu
vių Sporto Klubas žaidė draugiškas 
krepšinio rungtynes prieš New Yor
ko ukrainiečius. Lietuviai susitikimą 
laimėjo 82:50 ( 50:32).

Kovo 24 d. tas pats klubas sužaidė 
prieš Newarko Lucky 7 komanda, 
draugiškas krepšinio
kurias taip pat lietuviai laimėjo 56:- 
41 (36:33).

Balandžio 5 d. 
via! krepšininkai 
žaisit krepšinio 
Bostono LSK.

Moterų Sąjungos Conn.' Vals
tijos Kuopų žiniai

Malonu yra pranešti visų 
kuopų žiniai, kad štai ir vėl ar
tinasi Moterų Sąjungos Conn. 
Valstijos Apskrities svarbus 
pusmetinis suvažiavimas, kuris 
įvyks balandžio-April 20 d., 
1952, Lietuvių svetainėje, Gol- 
vvay St., Manchester, Conn. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

•Kviečiam visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti į šį su- | 
važaivimą ir pagaminti naudin- į 
gų įnešimų bei sumanymų mū-i 
sų kilnios organizacijos labui. 
PASTABA: atstovės, vykda- 

mos į suvažiavimą, kviečiamos 
atsivežti ženklelius, kurie var
tojami suvažiavime. (?)

Pirmininkė Adele Hussey, 
Raštininkė —

Marija Jokubaitč

T;| Bostone ir apylinkėse
« ta ta‘*bL > ta «<% WWVWVWW.V

_ 4^..   I

rungtynes

newarkiškiai lietu- 
vyksta Bostonan 
rungtynių prieš

PASAULYJE

IR SCHWABEN S. C. ĮVEIKTI
Daug vilčių dėję į pereito sekma

dienio (III.30) rungtynes Schwaben 
S. C. turėjo parsivežti net 4:0 ne
sėkme. kai LSK vienuolikė savo 
naujajame stadione juos lengvai nu
galėjo.

ši karta lietuviai buvo pilname 
sąstate: Bagdonas. Modzeliauskas. 
Jančevskis. Simonavičius Ch.: Jė
geris. Saldaitis. Steponavičius; Saba
liauskas. Kalašinskas. Adomavičius, 
Jokūbaitis ir Gražys.

32 minutėj Jokūbaitis, gavės gra
žiai paduota kamuolį iš dešiniojo 
krašto, žaibiškai šauna nesulaikomą 
1:0. 38 min. Gražys iš kampinio pui
kiai kamuolį pasiunčia Jokūbaičiui 
ant galvos ir pakelia pasekme 2:0. 
Priešininkas neatlyžta ir tokiu pat 
smarkumu atakuoja Bagdono var
tus. tačiau šis lengvai visus antpuo- 
likus likviduoja, o Saldaitis ir Mo- 
dzeliauskas gražiai užbaigia visas 
svečių pastangas ant baudos aikštės 
ribos. Jėgeris su Steponavičium su
maniai 
gos 44 
me iki

Visa
kė žaidžia priešininko aikštės pusė
je. 61 min. LSK naudai priteisiamas 
baudinis (11 m.), kurį Adomavičius 
prašauna pro šalį. Tik 82 min. Kala
šinskas išsikovoja sau atvira pozici
ja ir iš sunkios padėties fiksuoja pro 
vartininko rankas 4-jį gabalą.

Nors prieš rungtynių pabaigą ir 
ir jautėsi šioks toks lietuviu atlyži- 
mas. tačiau nenuilstamai Jokūbaitis 
ir Kalašinskas tempė puolimą sve
čių vartų link. Mūsų puolikams trū
ko gražaus antpuolio užbaigimo.

Priešžaismyje LSK rezervinė su
klupo prieš Schwabcn Res. 2:3 (2:- 
1). įvarčius pelnė Vaitkevičius ir 
Beleckas.

SPORTAS
— Amerikos akademinio jaunimo 

krepšinio meisteriu (NCAA) šiais 
metais tapo Kansas University. ši 
komanda, už kurią žaidžia žymusis 
C. Lavolette, finalinėse rungtynėse 
nugalėjo rytinės Amerikos meisterį 
St. John's universitetą 80:63.

— Oxford universiteto irkluotojai 
šiais metais laimėjo visam pasauly
je žinomas tradicines lenktynes 
prieš Cambrdige universitetą. Iš 
98 kartų Cambridge šias lenktynes 
laimėjo 53 kartus, vieną kartą var
žybos baigėsi lygiomis, gi kitus kar
tus Oxford tapo laimėtoju.

— Anglija laimėjo tarptautines 
rugby rungtynes prieš Airijos rinkti
nę rezultatu 3:0.

— Anglijos futbolo lygos rinktinė 
nugalėjo airių lygos rinktinę 9:0. 
Rungtynės. kurios įvyko Beiaf.st, 
stebėjo apie 20.000 žiūrovų.

— Australas John Davies. šiuo 
metu studijuojąs Michigan univer
sitete, per NCAA pirmenybes pasie
kė-pasaulinį plaukimo rekordą, nu
plaukdamas 200 m. krūtine per 2 
min. 12.9 sek. Tuo jis pagerino pa
saulinį rekordą 0.2 sek.

— Rytų Vokietijosš sportininkai 
reikalauja leidimo dalyvauti olim
piniuose žaidimuose 
grupe. Iki šiol buvo 
tis tarp vakarinės ir 
bet Rytų Vokietijos
kiuose pasitarimuose buvo laoai ne
nuolaidūs ir todėl bendros Vokieti
jos komandos, sudaryti nepavyko.

P. V.

kaip atskira 
bandoma tar- 
rytinės dalies, 
atstovai to-

Š A C

remdami puolimą duoda pro- 
min. Gražiui pakelti pasek- 
3:0.
antrąjį kėlinį LSK vienuoli-

LAK Štai* tenisininkai DAFB 
turnyre

ši šeštadienį, balandžio 5 d. 5 v. 
p.p. Brodway Tabie Tennis Courts. 
1721 Broadway N. Y. C. DAFB Sta
lo teniso lyga rengia stalo teniso in
dividualinį turnyrą A ir B klasėse. 
Turnyre dalyvaus žaidikai iš 6 DA
FB pirmenybėse dalyvavusių klubų 
po 6 asmenis iš kiekvieno. LAK at
stovaus: A. Daukša. Br. Garunkš- 
tis. Vaitkevičius ir Naruševičius (vi
si A klasėje): -Bagdžiūnas ir Grab- 
nickas — B klasėje. LAK stalo teni
so vienetas, laimėjęs DAFB s. t. 
teniso pirmenybes, turi vilčių šiame 
turnyre pasiekti geni pasekmių. At
rodo. kad Br. Garunkščiui rimty 
priešininku nebus ir jis turėtų lai
mėti pirmąją vietą. A klasės vieneto 
Ir dvejeto nugalėtojams ir B klasės 
meisteriui paskirtos dovanos.

-■ ■

P. J. BAGDANAVIČIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Av<l, Brooklyn 7, N. Y.

i

PARDUODAMI NAMAI

lie. Kainos tof

197 4VEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

S

I 
i

I šI
I

IEŠKOMIEJI
Astrauskaitė Stasė, iš Pen- 

tiškių k., Griškabūdžio v., ša
kių ap.

Bajoras Jonas iš Suvalkų 
Kalvarijos.

Belgas Jonas ir jo žmona Pe- 
seckaitė Adelė.

Dilis Vincas, iš Kilbešų k.,' 
Babtų v., Kauno ap . i

Jaloveckas Jonas, iš Mete
lių parap., Alytaus ap. I

Kučinskis Petras, iš Tverų 
v., Telšių ap., Beržuvaičių k.

Michelkevičiūtės Sofija ir 
Veronika, iš Kauno - Šančių.

Milkevičius Vladas ir jo se
suo Mitkevičiūtė, iš Stonaičių 
k., Kurtuvėnų par., Šiaulių ap.

Sabas Antanas, iš Kriukų 
m., Paežeraičių v., šakių ap.

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

Consulate General fo Lithua
nia, 41 West 82nd St., Nevv 
York, 24, N. Y.

T
Veda K. Merkis —

I

" Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p_ išskyrus Šventadienius.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
. - :1A. r

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

P1GC8, GERI, GEROJE VIETOJE

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Avė., Brooklyn, N. T.
TeL GLtaunort 5-7285

r 4,

i acma.
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL • HOME
254 W. BROADIVAY 
South Boston, Mum.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
Tek ŠOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815

SOuth Boston 8-2608

WAITKUS
FUNERAL HOME

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

pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TK 6-6434

AIDIMOS (JUNK)

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOVERS-
SO 8-4618 ;

INSURED and BONDED ] 
Local and Long Distance MoversJ

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

V
<
v

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

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

Tautvaiša laimėjo dar viena taš
ką Chicagos pirmenybėse. įveikda
mas septintam rate labai rimtą var
žovą Angelo Sandrin. Tautvaiša 
turi 51^-11/, taškų ir toliau eina 
pirmuoju tose pirmenybėse. Beliko 
4 ratai. Busimieji Tautvaišos prie
šininkai pagal eile bus šie: J. 
Tums. Davidson. Rudelis ir S. Co- 
hen. 7-to rato pasekmės: Dahlstrom- 
J .Tums 1-0. Alb. Sandrin-V. Tums 
1-0. Nedved - Cohen Angelo
Sandrin-P. Tautvaiša 0-1.

Pir-bių padėtis šiuo metu: Taut
vaiša 51/2 (iš 7), Cohen 4t/,-2l/„ 
Dahlstrom ir Alb. Sandrin po 4. An
gelo Sandrin ir Nedved po 31/,.

Chicagos Perkūnas įveikė žymiau
si Chicagos šachmatų klubą— Chess 
& Checker Club 31/,-21/£ ir dabar 
perkūnlečlai turi gražių vilčių i pir
mą vietą. Lietuviai turi 4 laimėji
mus ir 1 lygiom. Rimčiausias varžo
vas perkūniečiaims bus ukrainiečių 
Lion.

Su Chess & Checker Club: Taut- 
vaiša-Nedved 1-0. Zujus-Dahlstrom 
0-1. toliau Kalvaitis 0. Šalkauskas 
1/^. Karpuška 1 ir Jakštas 1. Jakš
tas tai naujoji Chicagos lietuviu 
prieauglio pajėga. Vietos lietuvių 
pirmenybėse Jakštas eina trečiuoju 
po Zujo ir Estkos.

Kazys Merkis gauna sidabro me
dalį už jo laimėtą 1950 Grand Na- 
tional turnyro pirmąjį ratą (pasek
mė 71^-11/,). taip praneša The Co- 
rrespondence Chess League of Ame- 
rica.

Bostono komandinės žaibo rungty
nės įvyks balandžio 20 d., Boylston 
Chess Club patalpose. Dalyvaus 6 
klubai: Cambridge. Harvard. Col- 
lege. Boylston. Newton. Quincy ir 
Lithuanian CC. Kiekviena komanda 
susitiks su kita po 2 kart. laikas: 
10 sekundžių kiekvienam ėjimui.

Nationai Chess Ratings (kovo 5 d.

Chess Life) lietuvius įvertina šitaip: 
Evperts klasė: P. Tautvaišas. Chi— 
cago 2265: Kazys Škėma, Boston
1938.

A klasė: A. Zujus (paskelbta A. 
Žukus). Chicago 2000: P. Kontau- 
tas. Boston 1980; Kazys Merkis. Bos 
ton 1.69; A. Keturakis, Boston 
1938.

žemiau įvardinti: J. Starinskas, 
Boston 1759, T. Patakis, Salt Lake 
City 1673. J. Wallis, St. Louis 1603.

Ignas Žalys. 1952 m. Montrealio 
pirmenybėse laimėjo abu pirmuosius 
ratus.

Romanas Arlauskas, 1950 m. Pietų 
Australijos meisteris, neseniai 
vedė ir statosi namus Australijoje 
(Plympton. South Australia). Kaza
kevičius ir Liūgą įsijungė j kores- 
pondencines varžybas Australijoje 
su geru pasisekimu.

I
EVergreen 8-9770

Joseph Čarszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai_  :

Kreipkitės tuojau pas šių reikme- = 
nų prekybos atstovą: į

VILIUS PfTKUNIGIS
73 W. 144 St, A'.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New j 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų i 
(refrigirator), dulkių siurblių, te- i 
levizijos įmones.

• Pirkdami per jį gaunate didesne Ė 
: nuolaida negu kitur ir palankiau- š 
: sias išsimokėjimo sąlygas.

| 
į |

■*»

Jei turite atliekamo laužo (junk) 
ar kitokių atlaikų, praneškite

JUOZUI SINKEVIČIUI
telefonu 80. 8-8343

1 Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis. ■ ■ \

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

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

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

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

DON ŠULAITIS
660 Willoughby Avė. 

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

iH-rmu 11 r  .......... i m «■■»« m uįmmmmjjlm—i
i Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstatą* 
Jidelė, graži koplyčia, erdvi mu» 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

Paremkime tuos biznierius Ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

LAK šachmatininkai Metropolitan 
Chess League pirmenybėse

Lietuvių Atletu Klubo šachmati
ninkai. užsiregistravę Metropolitan 
Chess League B klasės pirmenybėse, 
jau spėjo išsikovoti pirmąjį laimė
jimą. Pereitą šeštadienį (III. 29> jie 
žaidė šių pirmenybių pirmąsias 
rungtynes prieš Woodside Chess 
Club ir jas laimėjo pasekme 5:1. 
šis vieneto laimėjimas komandinėse 
rungtynėse užskaitomas, kaip 1:0 
LAK naudai. Lietuvius atstovavo: 
Škėma, Paškevičius, Staknys, Gal- 
minas. Šukys ir Trojanas. Paskuti
nysis atidavė šį vienintelį tašką 
šeimininkams.

šiose pirmenybėse dalyvauja 9 
šachmatu klubai: be aukščiau minė
to klubo, dar Long Cabin N. J„ 
Queens - Jamaica C.C.. Sunset Park 
C.C., Westchcster-Bronx C.C., Sta- 
ten Island C.C., Marshall C. C. ir 
Brooklyn C. C.

šį šeštadieni <IV.5> LSK šachma
tininkai vyksta i N. J. žaisti prieš 
I-og Cabin C.C., 30 Collamore Ter- 
race. W. Orange, N. J.

•»

• •

SHALINS Į
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) :
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. Į 
Koplyčias suteikiam nemokamai Ė

Į 
i

viMisc miesto dalyse.
MfDOTUVIU DIREKTORIAI:

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS
TrI. Virginia 7-4499

Telefonas: EVergreen 4-8934

Vi
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PARAMOUNT BAR & GR1LL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti

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

502 GRAND ST., kampas Unioa Avė. BROOKLYN, N. Y.
**«*

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
BLDG., MORCEriTER, MA5H.

Tel. 7-2173. namai; Tel. 6-0671.

1 
t

VARDAN DIEVO I.

MAŽŲJŲ MALDOS — paveiksluota maldaknygė, kurią parengė 
Kun. Stasys Yla. iliustravo dailininkas Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, eiliuotos maldos. Kaina $1.25. Kreiptis pas 
leidėją: Immacnlate Conccption Convent, K. F. D. 2, Putnam, Conn.

j M R

P
I
/ įstaiga tarnauja 25 m 

šeimom gyventi. Pardti

P A R D U OD A M A

■S

(-ROSERNE. BK ERNF
J

ir įrengimai

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE'

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel 2608
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Bažnytinės muzikos 
koncertas

Verbų sekmadienį. Apreiški
mo parap. bažnyčioje. 7.30 vai. 
vak. religinės muzikos koncer
to programą išpildys Apreiški
mo parap. choras ir solistai.

Programoje:
1. T. Dubois — Septyni Kris

taus žodžiai — oratorija. Solo 
partijas giedos Metropolitan 
operos solistas Alg. Brazys, 
P. Sakas ir Agn. Skarulytė. 
Chorui diriguos varg. P. Sakas, 
vargonais akompanuos prof. J. 
Žukas.

2. Gailia — Ch. Gounod, iš
pildys choras.

3. Prof. J. Žukas solo vargo
nais išpildys — Fantasia ir 
Fugue in G Minor — J. S. 
Bach ir Toccata iš 5-sios Sim
fonijos — Ch. M. \Vidor.

Rekolekcijos inteligentams
Apreiškimo parap. bažnyčio - 

je prasidės pirmadienį, balan - 
džic 7 d.. 7.30 vai. v. Rekolek
cijoms vadovaus Tėvas Viki. 
Gidžiūnas. OFM.

Studentu At-kų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 6 
d. tuojau po sumos Apreiški
mo parapijos mokyklos patal
pose. Paskaitą skaitys Tėvas 
Berną rd. Grauslys. OFM.
Angelą Karalienės par. bažny- 

šioje Didžiosios Savaitės 
pamaldų tvarka

Pirmadienį — Stebuklingo 
Medaliko Novena 7.30 vai. vak.

Trečiadienį— Graudūs Verk
smai. palaiminimas ir klausy
mas išpažinčių 7.30 v. vak.

Ketvir adienj — Iškilmingos 
šv. mišios 9 vai. ryte, procesija. 
Bažnyčia bus atdara visą dieną 
iki 10 vai. vakaro.

u < j ------ 1 ClUtfllUON
prasidės S v ryte. Po to bus 
Kryžiaus pagerbimas ir proce
sija į grabą. Vakare. 7:30 vai.. 
Kryžiaus Keliai ir šv. Kryžiaus 
relikvijų pagerbimas.

šeštadieni — Ugnies ir van
dens šventinimas prasidės 8 
vai. ryte. Mišios 9 vai. Vakare. 
7:30 vai., bus komnletai. pa
mokslas ir išpažinčių kiaušy - 
mas.

Velykų dieną — Pirmos mi
šios ir procesija su švč. Sakra
mentu bus 6 v. ryte. Kitos mi
šios bus 8. 9. 11 ir 12.15 vai.

40-ties valandų atlaidai pra
sideda Velykų pirmą dieną ir 
baigiasi balan. 15 d.. 7.30 v.v.

Įl
t:

UŽ SAVAITES IR VELYKOS — 
sakysite Verbų Sekmadieni — ir nusigasite. kad tiek mažai laiko I 
beliko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bet dar nevėlų. Ir dabar pats laikas nusipirkti tų mūsų pačių 
pagamintų velykinių šokoladinių kiaušiniu, kiškiukų, paukštelių, 
visokio dydžio saldainių dėžučių, pliušinių lėlių, zuikių ir kitų vely
kinių dovanų. Visa jau paruošta ir Jūsų laukia I

JUOZO GINKAUS 
Saldainių Krautuvėje

495 Grand Street, Brooklyn, 11, N. Y.
Tel. EV. 4-9293

Su dovana ar be jos turėsi savo bičiuliams pasiusti Velykų svei
kinimą. Čia rasi naujai išleistų atvirukų net su dvidešimt rūšių 
tekstų, kuriuos specialiai parengė Bernardas Brazdžionis. Artimie
ji kreipkitės čia. kiti, kaip kam patogiau, j Colney Waterbury, 
Conn.. ir i Stp. Minkų So. Bostone. Mass.

______
JUOZAS CINKUS, SLA 38 kuopos narys, kandidatas i SI.A Pildo

mosios Tarybas iždininkus.

Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka Apreiškimo parapijos 

bažnyčioje
1. Verbų sekmadienį palmių 

procesija bus prieš 11 vai. mi
šias.

2. Did. trečiadieni Graudūs 
Verksmai, pamokslas ir palai
minimas šv. sakramentu 7.30 
vai. vak.

3. Did. ketvirtadienį šv. mi
šios 9 vai. Tą dieną vakare pa
maldų nebus.

4. Did. penktadienį pamal
dos prasidės 8 vai. ryto. Po 
pamaldų procesija į Kristaus 
grabą. Vakare 7.30 vai. Kry
žiaus Keliai.

5. Did. šeštadienį ugnies ir 
vandens šventinimo apeigos 
prasidės 7.30 vai. ryto. Po to 
bus šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir šv. mi
šios. Vakare 7.30 vai. Komple- 
tai ir pamokslas.

6. Velykų ryte prisikėlimo 
procesija ir iškilmingos šv. mi
šios prasidės 5.30 vai. Kitos 
mišios bus 8. 9. 10. 11 ir 12.15

ALTo. VLIKo ir Liet. Pa
tariamosios Grupės atstovai 
susirenka posėdžiui šeštadie
ni. balandžio 5 d.. L. E. Liet. 
Pat .grupės patalpose. Bus 
svarstomi aktualieji lietuvių 
visuomeniniai ir politiniai klau
simai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Didž. 

Gerb. Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. N. Pakalniui, 
maloniai leidusiam pasinaudoti 
naujai dekoruota parapijos sa
le ruošiant “Melagėlio” spek
taklį š. m. kovo 23 d. Taip 
pa* dėkojame lietuvių radijo 
valandų vedėiams J. Ginkui ir 
J. Stukui už ske’bimus per jų 
vedamas radijo valandas.

Brooklvno Lietuviu 
Vaidintojų Trupė

TĖVŲ PRANCIŠKONU SPAUDOS CENTRAS 

Balandžio 27 diena.— 4 vai. p. p.
BROOKLYNO

DAINOS IR

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALĖJE
1080 VVillouhgby Avė.

RENGIA

LITERATŪROS VAKARI 
kurio metu bus įteikta

ŽURNALO LTERATCROS PREMIJAAIDŲ
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Solistai — Juzė Augaitytė ir Stasys Baranauskas 
Rašytojai: Jonas Aistis. Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Vlada 

Prosčiūnaitė ir Mykolas Vaitkus, 
įžangos žodį tars prof. Juozas Brazaitis 

įžanginė auka spaudos palaikymui (bilietas) — S1.50.
BILIETU galima gauti “Darbininke”, lietuviškų parapijų klebonijose. “Gabijoje”, pas 
Juozą Ginkų ir pas kitus platintojus.

VISI YRA MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

SS
g
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Jonas .Aistis,
Kazys, Bradūnas, Henrikas 
Nagys, Vlada Prosčiūnaitė ir 
Mykolas Vaitkus savo kūrybą 
skaitys “Aidų” žurnalo litera
tūros premijos įteikimo vaka
re.

Kaunas — Brooklyne!
Verbų sekmadienį, 4 vai. 

Apreiškimo par. salėje maty
sime Kauną, jo modernišką 
statybą. Lietuvos gamtą ir da
bartines lietuvių tautos kalva- 
rijas... Lietuviškus filmus ro
dys br. Motuzai. Vakarą ruo
šia Korporacija “Vytis”. Kad 
vaikai galėtų matyt Tėvynės 
grožį ir kančias jiems bilietai 
nupiginti ligi 25 c. (suaugu
siems 75 c.). Visas eventua
lus pelnas skiriamas skautiš
kos spaudos naudai. Visi lie
tuviai širdingai kviečiami pa
matyti savo Tėvų Žemę.

Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas

Balandžio 28 d., penktadienį, 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje — Ateitininkų ramovėje 
— įvyko Ateitininkų Sendrau
gių susirinkimas. Vytautas 
Vaitiekūnas padarė pranešimą 
apie tarptautinę politikos padė
tį ir Lietuvos laisvinimo bylą. 
Diskusijose ir einamuose rei
kaluose iškelta aktualių klau
simų. bei sumanymų.

A. v A.
MIRĖ

Ona Mikalauskienė, 70 me
tų amžiaus, mirė kovo 22 d., 
palaidota kovo 26 d.

Juozas Žukas, 64 metų amž.. 
mirė kovo 26 d., palaidotas ko
vo 29 d.

Petras Burneika. 73 metų 
amž.. mirė balandžio 1 d., pa
laidotas balandžio 4 d.

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

VELYKOMS
DEGTINĖ Amerikos gamybos ir taipgi užsieninė Scotch 
vvhiskey. Prancūziški KONJAKAI ir Cafilomijos brandės. 
Užsieniniai ir Californijos vynai: Rhine, Sauteme, Burgun- 
dy, Port ir Sherry.

LIKERIAI: Benedectine, Chartreusse, Cointreau, Gold 
VVaser ir taipgi šimtai rūšių Amerikos gamybos.

Vienatinė lietuviška gėrimų krautuvė Brooklyne.

REPUBLIC WINE & LIQUOR STORE
322 Union Avė., arti Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2089

Perkant dėžėmis duodama nuolaida. 
Užsakymus pristatome į namus.

Brooklyno moksleiviai 
ateitininkai

kovo 29 d., At-kų ramovėje 
surengė religinę valandėlę, j 

kurią susirinko Brooklyno ka
talikiškas jaunimas. Ši valan
dėlė buvo skirta Lietuvos Glo
bėjui šv. Kazimierui paminė
ti.

Kuopos pirm. R. Adomaitis 
tarė įžangini žodį. Po to kuopos 
Dvasios Vadas kun. A. Rač
kauskas iškėlė šio susirinkimo 
reikšmę ir perskaitė maldą į 
šv. Kazimierą. M. Plečkaitytė 
jautriai padeklamavo J. Vai
čiūnienės eilėraštį “Šv. Kazi
miero Malda.” Toliau Tėvas J. 
Adomavičius, OFM savo kalbo
je vaizdžiai nupiešė šv. Kazi
mierą kaip žmogų ir šventąjį. 
A. Ragažinskaitė padeklamavo
S. Germano “Marija”. K. Tri
makas paskaitė savo referatą 
apie Lietuvos sostinę Vilnių, 
kurį šv. Kazimieras labai mė
go. Pabaigoje tarė žodį kuopos 
globėjas A. Bendorius, iškel
damas šv. Kazimiero valios 
stiprumą, sugebėjimą nugalėti 
patį save, kas nėra lengva 
kiekvienam žmogui. Šv. Kazi
mieras yra tartum ta žvaigž
dė, kuri šviečia ir garsina mū
sų tautos vardą.

Susirinkimas baigtas giesme 
“Marija, Marija...”

šokių vakarą
ruošia Velykų sekmadienį Ap
reiškimo parap. salėje parapi
jos sodalietės. Pradžia 8.30 
vai. vak.

Gros labai geras orkestras.
Už originaliausią moterišką 

skrybėlaitę bus duodama pre— 
mija. įėjimas vienas doleris.

Sal. Norkeliūna'tė, žurnalistė, 
antradienį, spaudos reikalais 
išskrido į Chicazą.

PAIEŠKOMA
Birštonienė (ar Birštonaitė) 

prieš 42 metus atvykusi Ame
rikon ir Brooklvne. N. Y. ište
kėjusi už Kupšto. Kreiptis į 
Darbininko Administraciją, 
680 Bushvvick Avė., Brooklyn 
21. N. Y.

-
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Gražiai praėję 40 valandu 
atlaidai

Parapijos klebono rūpesčiu 
buvo suorganizuoti atlaidai šv. 
Petro lietuvių parapijoje kovo 
28-30 d.d. Atlaidais susidomė
jimas buvo labai didelis ir kas
dieną rinkosi pilna bažnyčia 
žmonių pamokslams bei pa
maldoms. Atlaidų proga buvo 
atvykę daug lietuvių kunigų iš 
kaimyninių parapijų į talką. 
Bažnyčia buvo išpuošta, prie 
altoriaus klūpėjo pasimainyda
mi altoriaus tarnai - berniukai, 
kun. Kontauto priežiūroje.

Parapijos biuletenyje klebo
nas kun. Pr. Virmauskis pas
kelbė širdingą padėką kun. 
Abračinskui ir parapijos sese
lėms už bažnyčios papuošimą, 
kun. V. Jeskevičiui S. J. už 
gražius ir turiningus pamoks
lus, kun. Kontautui už berniu
kų suorganizavimą, visiems 
kunigams už talką bažnyčioje, 
vaikučiams ir mergaitėms už 
dalyvavimą procesijoje, auko
tojams už aukas gėlėms ir vi
siems parapijiečiams už daly
vavimą. chorui bei dirigentams 
už gražų giedojimą. Parapijie
čiai iš savo pusės dėkingi kle
bonui už rūpestingą šv. Sakra
mento Adoracijos atlaidų orga
nizavimą.

Vaikai meldžiasi už 
prel. K. Urbonavičių 

šeštadienį, balandžio 5 d..
8 vai., 15 min. parapijos mo
kyklos vaikų auka užprašytos 
bus giedamos egzekvijos už 
prel. K. Urbonavičiaus sielą. 
Pamaldose dalyvaus visi para
pijos mokyklos mokiniai.

Parapijos choro bažnytinis 
koncertas

įvyksta ateinantį sekmadienį, 
balandžio 6 d. 3 vai. 30 min. šv. 
Petro liet, parapijos bažnyčio
je. Programą atlieka parapijos 
choras, solistai St. Liepas, dr. 
J. Antanėlis, Nauj. Anglijos 
konservatorijos pirmasis vio
lončelistas J. Hsu, muzikai J. 
Kačinskas ir V. Kamantauskas.

Tarp kitų muzikos kūrinių 
bus atlikta Fr. Liszt kantata 
“Palaiminimas”, dalyvaujant 
baritonui solo, moterų chorui 
ir vargonams.

įėjimas 1 doleris.
Nepraleiskite šio puikaus 

koncerto!
Nauji skautų brol. vadovai. 

Korespondencijos būdu Bro
lijos Vyriausiuoju Skautininku 
išrinktas vyr. sktn. Stepas 
Kairys, o pavaduotoju vyr. 
skatn. Vladas Šarūnas, Lietu - 
vių Skautų Brolijos Garbės 
Globėju išrinktas vyr. sktn. 
Kęstutis Grigaitis.

Prof. J. Brazaičio pranešimas
Kovo 30 d. į Bostoną buvo 

atvykęs prof. J. Brazaitis ir 
parapijos salėje darė visuome
nei pranešimą aktualiais mū
sų politikos klausimais.

Susirinkusieji labai atydžiai 
išklausė pranešimo, kuriame 
buvo apžvelgta pasaulio politi
kos raida ir jos ryšiai su Lie
tuvos byla. Taip pat buvo 
trumpai suminėti Vvr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto da
rytieji žygiai Lietuvos laisvini
mo reikalu. Susirinkimo daly
viai dėkingi už Lietuvos bylos 
aiškų ir gražų nušvietimą.
Lietuvė Viešosios Bibliotekos 

vedėja
Bostono Public Library So. 

Bostono šakos vedėja paskirta 
EI. Čaplikienė (Norkūnaitė), 
iki šiol ištarnavusi Vieš. Bib
liotekoje 17 metų. Jinai yra 
bibliotekų administravimo spe
cialistė, nes mokėsi tos specia
lybės Bostono Simmons Col- 
lege ir baigė B. S. laipsniu. Po 
to E. Čaplikienė studijavo Bos
tono Universitete ir gavo lite
ratūros Master of Arts laipsnį. 
Linkėtina geros sėkmės dirbti 
gausiai lietuvių apgyventoje 
Bostono miesto dalyje.

“Aušros Sūnūs” Bostone
numatoma pastatyti balan

džio 20 d.
Atvyko iš Anglijos

Neseniai atvyko iš Anglijos 
tremtinio Leščinsko šeima ir 
apsigyveno 339 E St., So. Bos
tone.

Egzaminai mokyklose
Egaziminai parapijinėje mo

kykloje jau pradėti ir truks ligi 
mokslo metų pabaigos, šešta
dieninėje mokykloje taip pat 
bus egzaminai III klasės mo
kiniams — Lietuvos geografi
jos ir IV klasės mokiniams — 
lietuvių kalbos bei literatūros.

Skaučių vadovių korespon- 
dencinė sueiga. Kovo mėn. 
Liet. Skaučių Seserijoje vyksta 
visos Seserijos vienetų vadovių 
ir skautininkių korespondenci- 
nė sueiga, kurios metu bus 
pravesti Seserijos organų rinki
mai. Visos skautininkės ir vie
netų vadovės kviečiamos sku
biai registrfabtis pas sktn. B. 
Lesevičiūtę, 4126, So. Rock - 
well St., Chicago 32. III.

Kitaip atrodo buvęs “Darbi 
ninko” namas

Buvusiose “Darbininko” ad - 
ministracijos patalpose įsikūrė 
American Television Co., ku
rios savininkas yra žinomų vei
kėjų Augusto ir Ievos Sandų 
sūnus Ričardas Sanda. Toji 
kompanija parduoda, taiso ir 
pastato namuose televizijos a- 
paratus. Per ilgesnį laiką kom
panija pasidarė plačiai žinoma 
ir įgijo visų pasitikėjimą. 
Kompanijos savininko rūpes
čiu naujai pertvarkytas patal
pų vidus ir naujai nudažyta 
lauko siena.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas 

įvyko kovo 30 d. Susirinkime 
dalyvavo svečias prof. J. Bra
zaitis. Prie kavos stiklo jaukiai 
pasidalinta mintimis mūsų vie

šojo gyvenimo klausimais.
Gaunama Lietuvos istorija
Kuri laiką jau nebebvuo ga

lima gauti A. Šapokos Lietuvos 
istorijos. Dabar vėl gautas ri
botas tos istorijos kiekis ir ga
lima pirkti spaudos kioske sek
madieniais po 10 vai. pamaldų.

Skautų sveikinimas per “A- 
merikos Balsą”. Lietuvos 
skautų globėjo šv. Kazimiero 
proga, kovo 8 d. “Amerikos 
Balso” programoje buvo per
duotas New Yorko liet, skautų 
tunto sveikinimas Lietuvoje 
kovojantiems broliams.

Putnam seselių parengimas 
Gegužės 11 d. So. Bostono liet, 
parapijos salėje bus įdomus
N. P. seselių rėmėjų parengi
mas. Programą atliks pačių se
selių parengtos mergaitės. 
Renkimės šiame parengime da
lyvauti ir paremti labai lietu
višką ir katalikišką darbą.

Jaudinanti radijo programa. 
Kovo 16 d. Bostono jaunesnio
sios skautės, vadovaujamos 
Vidos Karosaitės, p.p. Minkų 
Lietuvių Radio Korp. progra
moje davė vaizdelį “Lietuva 
Brangi”. Gražios mažųjų 
skautukių deklamacijos lietu
viškų dainų fone daugeliui 
klausytojų išspaudė ašaras ir 
sukėlė jaudinančius gimtojo 
krašto prisiminimus.

Yra susirūpinimo tekstilės 
pramone

Bostone ir visoje Mass. vals
tybėje tekstilės pramonei trūk
sta darbo, nes užsakymai nuei
na toliau į pietus. Yra pavojus, 
kad ir esamieji fabrikai gali iš
sikelti. Tuo susirūpino pats 
gubernatorius Dever ir daro 
atitinkamus žygius, kad tos 
valstybės tekstilės darbininkai 
neliktų be darbo ir duonos.

Skauč:ą vyčių sąskridis Chi
cagoje. š; pavasarį gegužės 30 
— birželio 1 d.d.. Liet. Skautų 
Brolijos JAV rajono vad :va 
sktn. V. Pauža šaukia šio rajo
no skautu sąskridį Chicagoje. 
Nusistovint emigracinio gyve
nimo sąlygomis šiame krašte, 
norima aptarti sk. vyčių veik
los, programų. skautiškosios 
spaudos ir kt. svarbius vyčia- 
vimo reikalus.

Išėjo “Vytis” 3 Nr.
Turiny: Rev. Alb. Contons— 

United xvith our Patron St. 
Casimir. kun. St. Raila —Mes 
keliavom į Romą. V. Kulbokas 
— Jonas Basanavičius, Danutė 
Petronytė — Baltasis Raitelis, 
J. Daumantas — Partizans be- 
hind the Iron Curtain. A. Su- 
šinskas — Lietuviškojo žodžio 
garbė. A. Kalnius — Regėji
mas, Ant. Yuknis — A De- 
fense of Lithuania, Oficialusis 
skyrius, Vyčiai veikia.

1952 m. balandžio 6 d., Verbų sekmadienį,
3.30 vai. p. p.

ŠV. PETRO PAR. BAŽNYČIOJE, SO. BOSTONE 
rengiamas

BAŽNYTINES MUZIKOS

KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS:

Šv. Petro par. choras ir solistai: St. Liepas, Dr. A. Antanėlis. Naujosios Anglijos 
konservatorijos pirmasis violenčelis tas J. Hsuh, muzikai J. Kačinskas ir V. 
Kamantauskas.

Tarp kitų kūrinių bus atlikta Fr. Liszto kantata “Palaiminti” baritonui solo, 
moterų chorui ir vargonams.

ĮĖJIMAS $1.00. Pelnas skiriamas parapijos reikalams.

"Septyni Kristaus Žodžiai"
ii APREIŠKIMO parapijos bažnyčioje ■■■ ■. 1 1

T. DUBOIS oratorija bus Verbų sekmadienį, 
balandžio 6 dieną, 7.30 vai. vakare.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
☆ Tffe vargonų prof. J. ŽUKAS. #

Išpildys Apreiškimo parapijos choras ir solistai:
Metr. op. solistas ALG. BRAZIS
P. SAKAS ir AGNĖS SKARULIS


