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PLIENO PRAMONĖS BYLĄ 
SPRĘS TEISMAS Socialistai nori derybų su Sovietais JAPONAI ŠV ENČIA NEPRIKLAU

SOMYBĖS A l’<; A V I M A
VVashihngtonas. — Vyriau

sybės plieno pramonės į savo 
rankas perėmimo legalumą 
šiomis dienomis turi spręsti 
teismas. Tačiau ligi sprendimo 
paskelbimo užtruks ilgesnis 
laikas, nes turi būti teisėjo iš
tirti gausūs derybų dokumentai 
ir vyriausybės paaiškinimai, o 
taip pat anksčiau panašiais at
vejais teismo padaryti sprendi
mai.

Atstovų rūmų komitetas taip 
pat klausimą tyrinėja, norėda
mas nustatyti, ar atlyginimų 
tvarkymo įstaiga nėra savo 
veiksmais pažeidusi tautinės 
darbo politikos.

Daugelis prez. Trumano žy
gį, perimant plieno pramonę į 
vyriausybės rankas, labai puo
la. Tačiau prezidentas pakar
totinai jį gina. Vienam savo 
paskutiniųjų laiškų jis nurodo,

Seattle dvimetis Stehpan Walker 
skuba sutikti iš Korėjos grįžtant j 
savo tėvą seržantu Darr.vl Walker. 
kur grįžo su kitais 1,435 kariais j 
tėvyne.

KAŠMIRE TIKIMASI 
PLEBISCITO

New Delhi. — Dėl ginčijamo 
tarp Indijos ir Pakistano Kaš- 
miro klausimo Jungt. Tautos 
pasiūlė pravesti Kašmire pačių 
gyventojų atsiklausimą. prie 
kurios iš tų valstybių Kašmi- 
ras norėtų priklausyti. Jungt. 
Tautų tarpininkas Graham ir 
toliau reikalauja, kad Indija ir 
Pakistanas susilaikytų nuo jė
gos veiksmų, o savo dalinius 
Kašmire ligi liepos 15 d. suma
žintų, kad plebiscitas galėtų 
būti pravestas visai ramiose 
sąlygose. Vyriausybei palankūs 
Indijos sluogsniai sveikina, kad 
nemalonus Kašmiro klausimas 
pagaliau artėja prie sprendimo. 
Tačiau komunistai triukšmin
gai reikalauja, kad Jungt. 
Tautos atsisakytų nuo šio klau
simo sprendimo. Pakistane jau
čiamas nepasitenkinimas, jog 
plebiscitas nevykdomas tuojau 
pat.

ST. LOUIS POTVYNIS 
NEBEGRESIA

Davenport, Ia. — Nors upė
je vanduo dar tebėra labai 
pakilęs, bet manoma, kad St. 
Louis potvynis daugiau nebe
gresia. Susisiekimas veikia. 
Sustojusios yra tik kai kurios 
geležinkelio linijos. Kansas Ci- 
ty vanduo slūgsta. 

jog jis yra įsitikinęs, kad kon
stitucija nereikalauja iš jo leis
ti pažeisti tautinį saugumą, kas 
būtų neišvengiama, jei visa 
plieno pramonė sustotų.

Korėjoj (lervbos 
vis nesiseka

Munsanas. — Korėjos pa
liaubų derybos laikomos pasie
kusios kritišką momentą. Štabo 
karininkų pasitarimuose nega
lima buvo pasiekti jokio susi
tarimo, ir jie nutraukti. Dėl to 
Jungtinių Tautų delegacija pa
reikalavo sušaukti delegacijų 
plenumo posėdį.

Slaptai vestuose pasitari
muose dėl pasikeitimo karo 
belaisviais komunistai buvo lin
kę sutikti, kad internuotiems 
civiliams būtų leista pasilikti 
arba grįžti, tačiau reikalavo, 
kad belaisviai kariai būtų g;ą- 
žinami prievarta.

Paskutiniuoju metu Jungt. 
Tautų karinė vadovybė tyrė, 
kiek yra norinčių ir nenorinčių 
repatriuoti belaisvių. Surink
tais duomenimis, iš 20,699 
nelaisvėje esančių kiniečių tik 
5100 nori namo grįžti. Iš bem 
ro 170,000 belaisvių skaičiaus 
pas komunistus grįžti pareiškė 
norą 70,000. Dėl jų pareišk;a- 
ma. jog jie bus perduoti komu
nistams, jei jie vėliau ir prie
šintųsi. Bet komunistai grei
čiausia nepasitenkins ir iški
laus visus grąžinti. (1 nesusita
riant belaisvių klausimu, nėra 
vilties susitarti ir kitais dviem 
likusiais neišspręstais svarbiais 
klausimais. Nors pasitarimai ir 
toliau būtų tęsiami, jie praktiš
kai neturės jokios reikšmės.

Ar delegacijų plenumo posė
džiuose pavyks derybas iš 
mirties taško išjudinti, kol kas 
nėra duomenų spręsti. Tačiau 
gen. Ridgway yra duotos vy
riausybės i nst nikei jos. kad 
Jungt. Tautų delegacija derybų 
nenutrauktų.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis kovos 

sausumoje apsiribojo tik nedi
deliais žvalgybinių dalinių su
sirėmimais. Tačiau smarkiai 
veikė Jungt. Tautų oro pajė
gos. Šeštadienį bombonešiai 
bent 32 vietose nutraukė ko
munistams ypatingai svarbų 
Sunchon - Sandong geležinkelį, 
o sekmadienį liombonešiai ir 
kiti kovos lėktuvai puolė be
veik visą frontą ir kitas gele
žinkelių linijas. Sunaikinta 
mažiausia 39 priešo įtvirtintos 
slėptuvės ir nutraukta daugely 
vietų priešo susisiekimo lini
jos.

Kaip pranešama, komunistai 
pradėjo skersai visą Korėjos 
pusiasalį statyti įtvirtinimų li
niją. Tuos statomus arba baig
tus stalyti įtvirtinimus dabar 
pradėjo naikinti Jungt. Tautų 
oro pajėgos.

DIDELE KARO LAIVO 
NELAIMĖ

Washingtonas. — Manevrų 
metu Atlanto viduryje JAV 
naikintuvas “Ilobson” susidūi ? 
su lėktuvnešiu “\Vasp” ir po 
susidūrimo paskendo. Kiek 
žmonių katastrofos metu žuvo, 
dar nėra paaiškėję. 61 jūrinin
kas ligi šiol išgelbėtas. bet 
dar pasigendama 171 karininkų 
ir k a r e' i v i ų . Laive 
buvo 114 karininkų 
ir 221 kareivis. “VVasp” taip 
pat sužalotas, bet manoma, k. d 
žmonių nuostolių neturi.

Bcnna. — Vakarų Vokieti
jos, Prancūzijos ir Anglijos so
cialistai šių kraštų vyriausy
bes primygtinai ragina daly
vauti su Sovietais konferenci
joj. kuri apsvarstytų Vokieti
jos ateitį.

Spaudos konferencijoj visų 
trijų kraštų socialistų delegatai 
išreiškė savo apgailestavimą, 
kad taip maža kas padaryta 
paskutiniųjų dviejų Sovietų 
notų pagrindu pradėti su So
vietais pasitarimus.

Socialistų delegatai yra susi
rinkę į Bonna tarptautinėn 
konferencijom kur svarstė Va
karų karinės sąjungos. Vaka
rų Vokietijos toje sąjungoje 
dalyvavimo ir Sovietų pasiūly
to Vokietijos sujungimo klau
simus. Sovietų notų pagrindu 
pasitarimus remia vokiečių 
socialistai.*o jiems pritaria ir 
prancūzų bei anglų socialistai. 
Posėdžių metu Vakarų Vokie-

IRANAS VĖL GAUNA JAV 
GINKLUS

YVashingtonas. — Valstybės 
Departamentas paskelbė, jog 
Iranas vėl gaus iš JAV ginklų, 
kai jo min. pirmininkas Mossa- 
degh davė patikinimą, kad I- 
įanas rems Jungt. Tautas ir 
ginsis nuo bet kokio krašto už
puolimo. Ginklų tiekimas Ira- 
nui buvo sustabdytas sausio 
mėnesį, kai kongresas pastate 
sąlygą, jog karinė parama gali 
būti teikiama tik tiems kraš
tams, kurie prisideda prie Va
karų kraštų apsiginklavimo. 
Mossadagh nenorėjo šios sąly
gos priimti, nurodydamas, jog 
tai pažeistų Irano neutralumą. 
Tačiau, po pasikeitimo noto
mis, ši kliūtis buvo pašalinta. 
Ligi šiol iš 45 karinę JAV pa
galbą gaunančių kraštų tik 

Airija nėra minėtos sąlygos dar 
priėmusi. Iranui teks dalis 
S396,250.000. kurie yra numa
tyti Graikijos, Turkijos ir Ira
no paramai. Taip pat dar gau
na S21.000.000, kurie paskirti 
atskiru susitarimu kaip techni
kinė pagalba. Irane šiuo metu 
yra 89 asmenų karinė JAV mi
sija, kuri prižiūri paramos tei
kimą ir panaudojimą. 

Kovos Tonkino deltoje, Indokinijoj, kasdien vis sinarkėja. Viršuje 
—helikopteris gabena iš kautynių srities sužeistus prancūzu karius. 
Apačioje — prancūzai puola komunistu pozicijas.

t i jos socialdemokratai reikala
vo. jog visi pasiruošimai įjung
ti Vokietiją į Vakarų bloką ir 
gynybą turį būti atidėti, kol 
būsią išbandytos visos galimy-

Anglijos karaliene Elzbieta II su savo dvarikiais senoviniu būdu ke
liauja j Brittų Arkliu Augintoju Draugijos suruoštas lenktynes Bad
mintone.

SUSIRENKA NAUJAS IRANO 
PARLAMENTAS

-t

Teheranas. — Po keturis mė
nesius trukusių rinkimų susi
renka naujas Irano parlamen
tas, kuris turės ieškoti kelių, 
kaip išeiti iš dabar labai sun
kios krašto padėties.

Nors rinkimai taip ilgai vy
ko. tačiau iš 136 atstovų dar 
išrinkti tik 76. Bet parlamentas 
savo darbą jau pradeda, nes 
tam pakanka jau 69 atstovų. 
Likusiųjų linkimai tebevyksta.

Dauguma naujųjų atstovų 
yra Mossadeh politikos šalinin
kai. Tačiau mahometonų vadas 
Kašani. kinis turi nemaža sa
vo pasekėjų atstovų tarpe pas
kutiniuoju laiku pradeda nuo 
Mossadeh nutolti. Tad nėra 
visai aišku, kiek parlamentas 
Mossadeh ;>olitiką rems.

Naftos klausimo tuojau pat 
svarstyti dar nepradės. Yra 

bes susitarti su Sovietais. Jie 
yra priešingi kanclerio Ade- 
nauer politikai, kuris siekia 
greičiau pasirašyti su Vakarais 
sutartį.

visa eilė kitų skubių reikalų. 
Bet prie jo priėjus, gali būti la
bai karštų ginčų, nes vyriausy
bė, kuri savo politika privedė 
prie naftos pramonės sustabdy
mo, dabar yra visai tuščiomis 
kišenėmis ir neturi pinigų ap
mokėti atlyginimams ne tik ci
viliniams valdininkams, bet ir 
policijai bei armijai. Neseniai 
buvo iš valdinių įstagų išnešti 
ir parduoti kilimai, kad galima 
būtų bent kiek pinigų sudary
ti. Vyriausybė norinti išleisti 
naujų banknotų, kurie būtų 
paremti karališkosiomis bran
genybėmis.

Vyriausybė apie savo planus 
daug nekalba, bet pripažįsta
ma, jog pastangos vėl pardavi
nėti Vakarams naftą nepavy
kusios.

ČEKOSIX>V ARIJOJ NAUJAS 
MIRTIES SPRENDIMAS

Viena. — Čia gautomis ži
niomis, Čekoslovakijos komu
nistinis teismas vieną uždraus
tos žemdirbių partijos narį 
pasmerkė mirti, o kitus septy- 
nis nuteisė kalėti. Pasmerktie
ji buvo kaltinami, kad ruošę 
sukilimą ir norėję1 sukelti ūki
ninkų tarpe ginkluotą pasiprie
šinimą.

Stebėtojai yra nuomonės, 
jog byla buvo suorganizuota, 
norint nuo vyriausybės suvers
ti kitiems kaltę dėl maisto pro
duktų trūkumo. Gaunamomis 
iš Čekoslovakijos žiniomis, ten 
nuolat sunkėja maitinimosi rei
kalai ir ūkininkai visomis išga
lėmis priešinasi prieš žemės 
ūkio kolektyvizaciją. Tuo tar
pu valdžios sluogsniuose vis di
dėja korupcija ir maisto daly
kų grobstymas savo reikalams 
lx*i spekuliacijai.

NAUJAS LĖKTUVO 
REKORDAS

Lyonas, Prancūzija.— Pran
cūzų lakūnas G. Garnier, 
skrisdamas lengvu lėktuvu, pa
siekė naują pasaulinį rekordą 
1200 mylių nuskrisdamas per 
8 vai. 45 minutes.

Tokiu. — Po San Francis* o 
pasirašytos taikos sutarties į- 
sigaliojimo Japonija vėl atgavo 
pilną nepriklausomybę ii- įeina 
lygiu nariu į laisvų tautų tar
pą. Ta proga Japonijoj įvyko į- 
vairios iškilmės ir paskelbta 
plati amnestija, kuri palietė

ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ 
NAtJĄ IMIGRACIJOS

ĮSTATYMĄ
YVashingtonas. — Atstovų 

rūmai 206 balsais prieš 68 pri
ėmė naujai suformuluotą imig
racijos įstatymą, kuris persiųs
tas senatui. Panašų projektą 
senato komisija taip pat jau 
yra priėmusi.

Naujuoju įstatymu numato
ma pašalinti visi imigracijos 
suvaržymai dėl rasinių prie
žasčių. Ligi šiol japonai, indo- 
nezai, burmiečiai, siamiečiai ir 
kai kurių Pacifiko salų gyven
tojai negalėjo pasidaryti JAV 
piliečiais.

įleisimu pastoviam apsigy
venimui į JAV svetimšalių 
skaičius paliekamas beveik tas 
pats, kaip ir buvęs — 154,657 
asmens į metus, taigi vos 380 
asmenų daugiau, kaip ligi šiol. 
Šis skaičius padalintas tarp 85 
valstybių. Pats padalinimas re
miasi didžiąja dalimi 1920 m. 
buvusių JAV gyventojų pada
linimu pagal kilmės kraštus. 
Didžiausia 65.361 asmens kvo
ta tenka Anglijai. Rusijos 
kvota, kuri gali paliesti ii- kai 
kuriuos lietuvius, kurie yra Ru
sijoj gimę, nustatyta 2697 as
mens. Neišnaudojamų kai ku
rių kraštų kvotų nenumatyta 
padalinti tarp kitų kraštų. Bet 
taip pat įstatymas nepaliečia 
kitų Vakarų pusrutulio valsty
bių piliečių, kurie be kvotų į- 
leidžiami į JAV’, jei vyriausybė 
suteikia jiems leidimą. Kvotos 
tačiau taikomos Vakarų pusru
tuly esančių kolonialinių kraš
tų gyventojams, kaip. pvz.. Ja
maikos.

SiVDiyros ŽINIOS
• JAV7 sunkiajam šarvuočiui “St. Paul” apšaudant šiaurės 

Korėjos krantus, viename jų bokštų sprogo šaudmenys. Žuvo 30 
bokšte buvusių jūrininkų.

• Palestiną užplūdo skėriai. Saulę temdanti jų debesys nusilei
do Jeruzalės apylinkėse. Kariuomenė iš lėktuvų barsto apnykto- 
se apvlinkse nuodus ir stengiasi išgelbėti skėrių naikinamą der
lių.

• Burmoje vėl pradėjo smarkiai veikti sukilėliai. Ypač smarkiai 
jų buvo apiplėštas Theinzeik miestas.

• įsigaliojus taikos sutarčiai su Japonija. Washingtone pradeda 
veikti Japonijos atstovybė.

• Leidene, Olandijoj, mirė vienas žymiausių atomo tyrinėtojų 
ir buvęs Jungt. Tautų atominės energijas pirmininkas prof. II. ,-\. 
Kramers.

• Atstovų rūmai 165 balsais prieš 149 atmetė pasiūlymą suteik
ti prez. Trumanui įgaliojimus paskirti 23 naujus federalinius tei
sėjus. Senatas pasiūlymą buvo priėmęs.

• Gen. Eisenhovveris jau pasveiko ir ėmėsi darbo. Jis inspektuo
ja įvairiuose Europos kraštuose karinius dalinius. I JA Valsty
bes Eisenhovveris numato išvykti apie birželio 1 d.

• Apie 25.000 sovietinio Berlyno sektoriaus komunistų bandė 
įsiveržti į vakarinius Berlyno sektorius, kur stengėsi suruošti 
vadinamus “taikos mitingus.” Susirėmuose su policija keletas 
asmenų buvo sužeista ir 14 suimta.

• Tel Avive apie 3.000 Izraelio komunistų ir kairiojo Mapam 
partijos sparno narių suruošė demonstracijas prieš JAV ir dabar
tinę Izraelio ūkio politiką.

• Pasakytoje parti jos nariams kalboje Churchillis pareiškė, jog 
įtempdama visas pa .jėgas. Anglija trejų ketvertų metų laikotarpy 
galės išeiti iš dabartinių sunkumų.

• Sovietinės Vokietijos zonos vyriausybė pradeda naują pro
pagandos kampaniją šūkiu “kovos už Vokietijos su jungimą valan
da atėjo.“ šiai kampanijai komunistai deda pastangas panaudoti 
katalikų ir protestantų Bažnyčias.

1,239,000 asmenų, kad "jie ga
lėtų pradėti vėl naują gyveni
mą. Amnestija nepaliečia tik 
Sugamo kalėjime kalinčių 949 
karo nusikaltėlių.

Po dešimties karo ir pokario 
metų suspenduotą ligi šiol savo 
veikimą JAV atstovybė Japo
nijoje vėl pradeda pilnoj apim
ty. Jos prieky yra pasiuntiny s 
R. D. Murphy, kuris laukia
mas Tokio šiomis dienomis. Ja
ponija taip pat jau atnaujina 
diplomatinius santykius ir su 
daugeliu kitų San Francisco 
sutartį pasirašiusių 48 kraštų. 
Tik su Sovietais techniškai dar 
tebėra karo padėty.

Kartu su taikos sutartimi į- 
sigalioja ir Japonijos karinė 
sutartis su JAV’. Ta sutartimi 
JAV neribotam laikui imasi 
atsakomybę už Japonijos sau
gumą.

Chicagos advokatas Th. Sullivan 
mokesčiu neteisėtumus tyrinėjan
čiai komisijai VVashingtone pa
reiškė, jog buvęs mokesčių ko
misaras 4. Nunan yra paėmęs 
25.000 dolerių už tai. kad sutiko 
vienai reklamų firmai palankiau 
išspręsti mokesčiu bylų ir padėti 
akcijų pervedimo reikale.
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Kaip Sovietai gaminasi ginklus
1946 n . sp ...... 22 d dar ne

prašvitus, keli šimtai v i.k iečių 
inžinierių ir technikų buvo 
pažadinu stipraus. beldimo į 
duris. prie kurių lauke sovieti- 
niai sunkvežimiai. Suimtieji 
buvo sujudinti drauge su šei
momis ir išgabenti j Rusiją. 
Paskui tas pats Iii imas iš; k<> 
dar kitus šimtus inžinierių ir 
kare : :. m mūs ekspei :ų. 
tai paaiškėjo. kam jie su:::, i: 
ne tam. kad juos iškartų, jog 
Hitleriui ginklus kale, bet k .d 
Stalinui nukaltų dar geresnius. 
Nuo to rudens prasidėjo nauja 
era bolševikų ginklų pramonė
je-

Pabėgusieji pasakoja
Ligi šiol mažai buvo žinoma, 

kur tuos žmones išvežė. Niekas 
iš jų namo laiško neparašė, nes 
ir nebuvo kam rašyti: pradingo 
su žmonomis ir vaikais. Gimi
nė- bolševikams dar mažiau 
rūpi. Vis dėl-o grįžusieji karo 
belaisviai vieną kitą iš jų buvo 
atsitiktinai sutikę, kai statė 
tiltus ar fabrikus. Bet tai ne
buvo ginklavimo inžinieriai. A- 
nų niekas niekur nematė. Vie
nam šių metų pradžioje pavyko 
pasiekti Skandinaviją. Jis laiko 
tai stebuklu, nes visa jie ati
tverti nuo pasaulio, stropiai 
saugomi, o pails? ar nedarbin
gi — likviduojami. Jie dirba 
tyrinėjimų laboratorijose, gink
lų projektavimo biuruose ir 
statyklose, atominių bombų 
fabrikuose, povandeninių laivų 
dirbtuvėse ir kitose karinės 
pramonės įmonėse. Kas ten 
dirba, via pasmerkti mirti.

Ką rusai sprogdino?

Plačiai buvo kalbama, kad 
runai susprogdino jau kelias 
temines bombas. Tas vokietis 
inžinierius tuo netiki. Jis spėja, 
kad buvo susprogdinta t k ;;i 
bombai parengta medžiaga (su 
uranu 2351. nes ru.vt.nis vis ne
sisekė pagaminti bombai degik
lio. Jis mano, kad tą pas apt; 
bolševikai dhbar turi ir, gal - 
mas daiktas, jau turi kiek 
bombų pasigaminę. Tačiau di
delėmis serijomis ją gaminti 
dar negali. *

Sunku jiems pasigaminti tai 
pramonei reikalingą sunkųjį 
vandenį. Su tuo reikalu vargs
ta prof. Kapica .Maskvoje, la
boratorijoje, o įmonės stato
mos už Uralo. Po meų kitų 
šie sunkumai bus jau visai nu
galėti Darbui prievarta suče
žamos masės žmonių iš visos 
Rusijos.

Ar atom'nės bombos būtu 
Kii'ijai pavojingos?

Boisevlkai savo žmonėm- ka
la i ga vą. k id k pit listų ato
minės 't>om!>os R .sijai nebūtu 
kenksmimros — ji plati. Ta-

■la< kson kalėjime Southern Mi<-higan tvarka vėl gražinama. nes 
sukilusiu kaliniu atstovas EarI ttsrd ria'irešė ongalisoi “taikos sutar
tį". >utartls buvo pasirašyta, kai Kube mat ori u* priėmė sukilėlio II 
rrikaal' imu ir pažadėjo ištirti kalinių iški ltus nusiskundimus dėl e- 
san< iu kalėjime trūkumų.

• “Balsioji naktis” Vokietijos inžinit r » ? ’ 5 u ie.f. pasako
ja, kam juos suėmė ir kam išimtie ■ s . r. atomi
nes bomiias? • Pagerintieji po vanilei *•• ’ • v lėkiuv"i ir t i- 
ketos • špionažas, bandymai ir ta tly: ia*. • Stalinas
pradės karų?

čiau žmonės jų bijo iš jraėju- 
sio karo Tada paprastos bom
bos žalos padarė. Rusijos 
silpna vieta yra ta. kad ji. kol- 
ehozinatna. žmones telkia di
desnėmis krūvomis. Jie uasi- 
daro labiau priklausomi nuo 
maist ■ sandėlių ir fai.rikų. Ka
ras labai greitai sugriautų jų 
tvarką, žmonės atsidurtų sun
kiame varge. Miestus ištiktų 
dar didesnė nelaimė. Pramonė 
jų taip pa’ į vieną vietą (dide
lius rajonus) sukišta ir lengvai 
pažeidžiama.

Lėktuvai, laivai ir raketos
Užėmę Vokietiją, rusai į savo 

rankas sugriebė daug vokiečių 
ginklų ir dar nebaigtų projek
tų. Suimti inžinieriai buvo pri
versti juos toliau tęs: i. Tas 
"gyvasis karo grobis“ buvęs 
jiems pats naudingiaiisias. Pa
vyzdžiui. Korėjos fronto pasi 
rodė geri rusų sprausminiai 
lėktuvai MIG 15 yra vokiečių 
inžinierių gamybos. Taip pat ir 
jų "YAK" lėktuvai yra vokiš
ko modelio. YAK yra sutrum
pinta pavardė 'Jakovlevo. gir»k- 
lų fabriko direktoriaius. Rusai 
j lis giriasi kaip savo išradi
mais. liet tai vokiškų rankų 
darbas. Naujausio* modelio 
MIG 17 dar fronte nepasirodė.

Yra taip pat patobulintos ra
ketos ir vokiški V-2. Bolševikai 
ypač daug kreipia raketoms 
d ė mesi o. tuo tarpu sun
kių bombonešių stato mažiau. 
Juos karas pamokęs, kad didie
ji bombonešiai lengvai pašau
nami.

Povandeniniai laivai jau pra
dėti gaminti serijomis. Tas vo
kietis inžinierius, prie jų dir
bęs. sako, kad kokie 400 yra 
jau pagamintų. Jie yra moder
niškos konstrukcijos: greitai 
pasinei ia, greitai išneria ir la
bai judrūs. Apie 60 iš jų ap
rūpinti Schnorkelio prietaisais 
— gali ilgai išbūti po vande
niu.

Taip ; ■' bolševikai daug iš
vežė iš Vokietijos jvairiausų 
mašinų ir fabrikų įrengimų. 
Tas padėjo jiems sustiprinti 
savo pramonę. Suimtieji inži
nieriai <tato fabrikus naujoms 
mašinom-- gaminti, daro planus 
naujiems fabrikams.

Speciali karo pramones rūšis
Jos. tur būt. neturi nė vienas 

kraštas, be Rusijos. Ji yra pa
remta špionažu. Kas tik kituo
se kraštuose išvagiama, sten
giamasi Rusijoje pagaminti ir 

išb i J; a p veikia Yra visa 
eilė a ri r į ;o: ių. kurios tik 
ir k ..-i -.oja kitų kraštų išra
dimus.

Pagal tą nuvogtą medžiagą 
Mas tvcji nudaromi projektai 
ir mole’?. i. Jie prisiunčiami 
fabi kai“ - pagaminti. Labai 
daž; n: r tose pasitaiko klaidų. 
Rus i inžinieriai nebando jų 
taisyti: radaro, kaip įsakyta. 
Kai pasirodo netikęs daiktas, 
išmeta kaip laužą. Vokiečiai 
pradžioje bandė taisyti paste
bėtas klaidas, bet skaudžiai ap
šilto. Jei vis tiek nieko iš pras
to projekto neišeidavo, tai bū
davo apkaltinti sabotažu. Tar
dymo metu tikrindavo, ar vis
kas taip padaryta, kaip iš Mas
kvos įsakyta. Už menkiausios 
detalės pataisymą galėjai gal
vos netekti. Tada ir vokiečių 
inžinieriai pradėjo dirbti "sta- 
chanoviškai” ir "pagal planą.”

.Marksas atėjo ; Rusiją 
antrą kartą

Visa tai papasakojęs, vokie
tis inžinierius pastebėjo, kad 
Karolis Marksas “prisikėlė” iš

Taip atrodo naujai atremontuotu Baltųjų Rūmu žaliasis salionas. 
Siena puošia prez. J. Q. Adams portretas, o grindy kilime yra preziden
to ženklas.

ŽMONIŲ PAŠTU SIUNTINĖJIMAS

Naujas FORD Sunkvežimis greitam gabenimui

Londonas. — Dar prieš kele
tą dienų kiekvienas Anglijos pi
lietis galėjo nueiti į paštą, užsi- 
lipinti ant rankos keletą pašto 
ženklų ir kaip pašto siuntinys 
keliauti per Angliją. Jei jis pir
ko dar pristatymo į vietą ženk
lą. laiškanešys turėjo jį nunešti 
adresatui kad ir į šeštą namo 
aukštą.

Tai buvo senas anglų pašto 
nuostatas, apie kurį mažai kas 
ir žinojo. Bet kad ir kaip jis 
kci<tas. kai kurie Anglijos gy
ventojai laikė jį labai naudin
gu. Žmonių pašto siuntos pra
sidėjo 1907 m., kai viena mote
ris sumanė paštu pasiųsti savo 
vaiką. Pašto valdininkas pra
džioje nenorėjo tokio siuntinio 
priimti. Tačiau paskui išsiaiški
no. jog toks nuostatas tikrai y- 
ra. Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą vienas politinis agitatorius 
tuo būdu pasinaudojo paštu, 
norėdama1-- patekti pas to laiko 
Anglijos ministerį pirmininką 
N ChamhcrJainą. Tuo “siunti
niu" Chamberlain nelabai teap- 
siddaugė ir tuojau ėmėsi prie
monių nuo jų apsiginti, išleis

:: a i. iųjų ir antrą k irtą Iške
liavo j Rusiją. Prieš 35 metus 
ten jis nuėjo tik su marksisti
nėmis idėjomis (revoliucija), o 
dabar iš Vokielijos ten nuėjo ir 
praktiškas pamokymas, kaip 
kalti ginklus, kad revoliucija 
laimėtų visą pasaulį. Rusija da
bar yra jau nebe bolševizmo, 
o ginklų kalvė. Bolševizmas yra 
virtęs rusišku imperializmu. 
Tam dirba ir vokiečių inžienie- 
riai.

Kada Stalinas pradės karą?

Jis nepradės jo tol. kol nesi
jaus pakankamai stiprus ir 
tikras, kad laimės. Tam reikia 
naujų ginklų ir didelio jų skai
čiaus. Žmonių jis turi, bet nega
li dar įveikti technikos sunku
mų. .Rusija negali taip greitai 
supramonėti ir pasigaminti pa
kankamą kiekį ginklų per 
trumpą laiką. Jai reikia laiko 
ir taikos. Juo ilgiau ji turės 
taiką, juo bus stipresnė. Jau 
tie penkeri metai, kai vokiečių 
inžinieriai dirba Rusijoje, jai 
yra atnešę didelės naudos. Ru
sijos apsiginklavimas dabar žy
miai geresnis, negu buvo prieš 
tą naktį, kai šimtai vokiečių 
inžinierių su žmonomis ir vai
kais buvo išvežti Rusijon. Jie 
ten ir mirs (daug jų ir mirė), 
kad Stalinas būtų stipresnis ir 
galėtų eiti “kitų išvaduoti.”

V.

damas potvarkį, kad siuntinį 
gavėjas gali ir nepriimti.

Dabar šis keistas nuostatas 
panaikintas, ir anglai daugiau 
negalės patys save • paštu pa
siųsti.

Šiomis dionomiv pastipo hm c* 
pr»-«. Roos>-x«-lto šunelis, kuris kar
tu su nava šeimininku buvo Jaltos 
ir kitu Karsiu konferencijų dalyvis. 
Nuo kiti* tu konferencijų dalyviu 
jis išsiskyrė tuo. kad jokių atsimi
nimų nepaskelbė.

Naujoji Anglijos karalienė Elzbieta II savo 26 metų sukakteies pro
ga priėmė gvardijos granadierių paradų. Ji laikoma to pulko vadu.

K. KAIKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoj

IR LENKIJA GINKLUOJASI

Kaip senis Juozapas “visur- 
esantis” užbosija, taip ir rau
donas lenkelis turi cyptelėti, 
nežiūrint, kad jis* “laisvas” ir 
"nepriklausomas”. Naujasis 
lenkų biudžetas, kurį jų finan
sų karalius pasiūlė, yra daug 
didesnis, negu pernykštis. Ta
me naujam? biudžete numatyta 
gerokai padidinti mokesčius už 
privačią nuosavybę tiek žemės 
ūkyje, tiek prekyboje. Ginkla
vimuisi išlaidas pasiūlyta padi
dinti 3 milijardais zlotų...

Pajamų numatyta 63,<8 mili
jardai zlotų (pernai tik 55 mi
lijardai). o išlaidų 62,8 milijar
dai (pernai 52 milijardai), tai
gi, balansas puikus. Valstybi
nių pajamų pagrindinį šaltinį 
sudarys suvalstybintų įmonių 
veikla — 44,8 milijardas z!otų. 
Toji suma yra tik 0.2 milijar
dais zlotų didesnė, negu pernai, 
tuo tarpu pajamų iš laisvo ūkio 
tenumatyta tik 7,9 milijardai 
(pernai tik 6 milijardai).

Biudžetą patiekė partijos 
centro komiteto narys Dab- 
rovvski. kurs kartu konstatavo, 
kad suvalstybintose įmonėse 
pernai nepavyko sumažinti ga
mybos išlaidų. 5.7G kaip buvo 

Prieinamumas reikmenų, priedų ir kitų įrengimų, 
kaip nurodyta, pareina nuo medžiaga apsirūpini
mo aplinkybių.

ŽEMOS KAINOS FORD SUNK
VEŽIMIS PRITAIKYTAS VI

SIEMS REIKALAMS)
Talpa: nuo pusės tono F-l iki 
20 tonų C.C.VV. F-8 Big Jobs! 
Pasirinkimas dviejų modelių — 
5-Star ir 5-Star Extra (specia
liai primokėjus) lengviau vai
ruojamas.

GAZOLINAS SUTAUPOMAS IKI 14%!
Trys visiškai nauii, labai modemiški MAŽO TKYNJIOSI viršutiniai ventiliai, 

aukšto spaudimo Ford sunkvežimių motorai, 
IŠGAUNA daugiau pagamintos jėgos!

• FORD sunkvežimių važiavimo kaina yra vėl numa
žinta! Trys visai nauji Ford sunkvežimių motorai “Six" 
ir du dideli V-8. pagamina daugiau arklio jėgų per ku
bini inčų! Su nauju trumpesniu taktu išeikvojama ma
žiau trynimosi energijos Jūs sutaupysite vienų galio
nų gazolino iš kiekvienų septynių galionu!

Garsus Ford sunkvežimis V-8 dabar turi 1<XI arklio 
jėgas! Ekonomiškai išbandytas Big Six yra pasiekęs 
11-' ■ > i !

Su nauja jėga visu keliu. Ford sunkvežimiai yra dau
giau kaip visuomet mėgiami, kaip taupios ir greito ga
benimo mašinos.

Dabartiniai PENKI dideli Ford

sunkvežimiu motorai!

1. 101—a. j. Gost Clipper Siv

2. 106—a. j. Truck V-8

3. 112—a. j. Big Six

4. 115—a. j. Vargo Kine V-8

5. 155—a. j. ( argo King V-8

NEKĄ PAKELTOS KAINOS! 
Užeikite pas mus dabar!

Važiavimas su 1952 m. I’ordo 
sunkvežimiu kainuoja vis dėlto 
mažiau! r. c. a.

numatyta, o tik 4,6'f. Tačiau 
šiemet bus kaip reikiant pri
žiūrima. kad išlaidos mažėtų 
pagal programą.

Valstybinis ūkis 1952 m., a- 
not Dabrovvskio. eis žymiai iš
vystytos pramonės gaminių 
ženkle, ypač sunkioji pramone 
dominuos. Be to. bus padidinta 
ir kapitalo investacija dauge
riopai išvystant žemės ūkio ga
mybą.

Geras grašis teko ir karo rei
kalams. o karinis biudžeto pa
minimas motyvuojamas šiaip: 
“Su pasisekimu atliktas so
cializmo pagrindų ugdymas 
Lenkijoje bus nerimo šaltiniu 
imperialistams. kurie mums 
karu graso. Atstatymo dar
bams apsaugoti mes neprivalo
me prasnausti stiprinti ir savo 
krašto gynimosi jėgas.”

Tam ‘‘tautiniam gynimuisi” 
skirta 6.6 milijardų zlotų. Be 
to reikia pabrėžti, kad daugelis 
krašto gynybai skirtų išlaidų 
išmėtyta kituose biudžeto pos
tuose, pvz„ karo pramonei plės
ti. išlaidos karinio pobūdžio or
ganizacijai Služba Polsce ir 
pan.

Kai maršalas Zvmierskis bu-

Jugoslavi ję užpuolė 
vilkai

Belgradas. — Jugoslavijoje 
vyriausybė aliarmavo visus 
medžiotojus ir paskyrė už vil
kų naikinimą premijas, nes tų 
vilkų tiek privisę, kad sudaro 
kraštui tikrą grėsmę. Kokią 
žalą vilkai Jugoslavijai padaro, 
matyti iš statistikos, kuri rodo 
kad 1950 m. vilkai sunaikino 
visam krašte 37,000 galvijų, o 
vėlesniais metais nuostoliai bu
vę dar didesni. Vilkų tiek pri
visę, kad jie užplūdę jau net 
Belgrado apylinkes ir Slovėni
ją, kur anksčiau vilkų visai 
beveik nepasitaikydavo. Ypa
tingai nuo vilkų kenčianti Bos
nija ir Hercogovina. Ten vilkai 
bėgioja ištisomis gaujomis ir jų 
priskaičiuojama ligi 1200 gal
vų. Vilkų privisę dėl to, kad ka
ro ir pokario metu buvo drau
džiama laikyti net medžiokli
nius ginklus.

Tačiau dabar vyriausybei pa
šaukus medžiotojus naikinti 
vilkus, komunistiniai medžioto
jai pasirodę netikę. Belgrado 
laikraštis “Politika” smarkiai 
juos puola, kad iš medžioklės 
jie grįžta ne su nušautais vil
kais, bet su pasigautu kieno a- 
vinu ir paskui, bepuotaudami 
prisigėrę degtinės, tik iššaudo 
langus ir kitokį triukšmą kelia. 
Vilkų naikinimo planas esąs 
visai atsilikęs.

vo" vyriausiuoju kariuomenės 
vadu, Lenkijos krašto apsaugos 
išlaidos siekė 1,8 milijardų zlo
tų, kai 1950 m. tas pareigas 
perėmė Rokosovskis. suma pa
didėjo ligi 2,5 milijardų. Paly
ginti su kitomis išlaidomis kraš
to apsaugos reikalams Lenki
joje 1950 m. buvo skirta 6.8%, 
pernai 7,20%, o šiemet 10,5%.

Kai tuo tarpu visokios socia
linės apsaugos reikalams skirta 
6 milijardai, tai “teisės ir vals
tybės saugumui”’ reikia 7,4 mi
lijardų. Mat, ir tos taip pra
garsėjusios lenkų saugumo po
licijos UB (atitinka MVD) iš
laidas reikia 0,1 milijardo pa
didinti,atseit, krašte “ramu.”

Tos taip gerokai padidintos 
karinės išlaidos ir tas netaip 
jau mažas priedas saugumo po
licijai aiškiau, negu kas kita, 
nusako komunistinės Lenkijos 
raidos tendencijas ir visos jos 
politikos turinį.
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BIRŽELIO SUKAKČIAI ARTĖJANT
r

BIRŽELIO 14 dienos deportacijų sukaktis artėja. Bus minė
jimai. Jų uždavinys — pademonstruoti t laisvėje esančių solidaru
mą su naikinama tauta tėvynėje, sustiprinti pasiryžimą išlaikyti 
emigracijoje lietuvybę. Taigi į minėjimus reikia telkti kiek gali
ma daugiau lietuvių, ypač kaip tik tų. kurie to sustiprinimo labai 
reikalingi. Pasikalbėjime tarp senųjų Amerikos lietuvių veikėjų 
ir “Darbininko” bendradarbių teisingai jų, senųjų, buvo atkreip
tas dėmesys i tokius minėjimus traukti galimai daugiau Amerikoj 
gumusio jaunimo, kad jie sustiprėtų savijauta, jog lietuviai jie 
yra gimę, lietuviai nori jie ir būt... Pritraukti juos ne tik kaip žiū
rovus, bet ir kur galima kaip aktyvius dalyvius.

Minėjimas turi priminti ir dvasią pakelti, bet ne dvasią nuvar
ginti: turi pademonstruoti visų vienybę, bet ne skirtybę. Tad 
teisingai anam pasikalbėjime senieji veikėjai reikalavo pažangos 
minėjimuose: kam reikalinga, kad 4*6 kalbėtojai, nuo kiekvienos 
srovės ir grupės, pareiškimus darytų. Juk tokia proga visų pa
reiškimas yra vienas ir tas pats ir gali būti išreikštas viena išsa
mia gerai apgalvota ir paruošta kalba. Bet verta iniciatyvos paro
dyti, kad minėjime būtų prašnekta ir dainomis, dialogais bei kita 
gyvesne medžiaga, kuri ilgiau palieka akyje ir atminime.

Antras minėjimo uždavinys — tomis dienomis prašnekti j 
amerikiečius ar apskritai j nelietuvius. Iš savo lietuviškos užda
rumos turime išeiti į platumas ir ten apie save žinias paskleisti. 
Jaudintis patiems — to maža. Reikia, kad kiti jaudintųsi, mūsų 
likime įžvelgdami jiems patiems gresiančią ateitį.

Pirštais skaitome žmones, kurie nuolatiniais ryšiais su ame
rikiečiais, ypačiai vadovaujamiasiais žmonėmis, daro Lietuvai 
milžiniškas ir neįvertinamas paslaugas. Konsulas Daužvardis 
Chicagoje, prof. Pakštas Pittsburghe, prof. Padalskis ir p. M. 
Avietėnaitė Detroite savo sistemingais pranešimais rinktiniams 
amerikiniams žmonėms yra suradę teisingą kelią, kuriuo reikia 
stiprinti mūsų veiklą. Vyčių kai kurie teikėjai puikai suorganiza
vo amerikiečių spaudos sekimą ir reaguoja, kas paliečia Lietuvą.

Tačiau birželio liūdnosios sukakties proga į šį Lietuvos budė
jimo ir garsinimo kelią dar pasisektų įjungti kaip tik šios jauno
sios kartos žmonių. Negausūs šiame bare kadrai jei pagausėtų 
bent keliais žmonėmis, ir tai jau būtų laimėjimas. Iniciatyvos at
kasti ir įtraukti tokius žmones turėtų imtis vietos veikėjai. O 
tinkamos tokiai progai medžiagos — ne studijinės, bet vaizdinės, 
tokios, kurią žmogus galėtų perbėgti akimis per dešimt minučių, 
galėtų parūpinti ar Lietuvos pasiuntinybė ar lietuvių patariamoji 
grupė prie Free Europe.

Birželio sukakties proga priartinti bent dalelę jaunosios ame
rikinės kartos reikštų tautos potencialo pagausinimą, vietoj mil
žinišku mastu naikinamo pačioje Lietuvoje.

Jos veikėjus panaudoti amerikinei visuomenei informuoti ir 
šiaip sustiprinti veiklą tarp nelietuvių reikštų pagausinimą Lietu
vos draugų, talkininkų ir kovotojų prieš bendrą žmonijos priešą.

Kai gen. D\vight D. ELsen- 
hoįver užbaigė triuškinti Hit
lerio karo mašiną, Baltieji Rū
mai patys jam siūlėsi: ateik ir 
sėsk į prezidento kėdę. Jis 
taip rašo savo prisiminimuose 
“Crusade in Europe”. Ten 
skaitome, kad 19-15 m., kai
prez. H. Trumanas buvo Vo
kietijoje ir kartu su generolu 
važiavo vienoje mašinoje, stai
ga į jį atsisuko ir pasakė: “Ge
nerole, negali būti nieko tokio, 
l o Jūs pageidautute, o aš ne
norėčiau Jums padėti: čia ne
išskiriamai įeina ir prezidento 
rinkimai 1948 m.” Generolas 
nuoširdžiai nusijuokęs ir atsa
kęs: “Pone Prezidente, aš ne
žinau, kas gali būti Jūsų opo
nentu, bet aš juo nebūsiu.”

Tai buvo prieš septynerius 
metus. Tada generolas tikrai 
nežinojo, kad jam teks antrą 
kartą grįžti į Europą, o iš Eu
ropos... į prezidento rinkimus. 
Bet dabar jau nebus taip, kad 
prezidentas no:etų to paties, ko 
ir generolas.

Abu remiasi tautos valia

Prez. II. Trumanas nelabai 
seniai viešai pareiškė, kad jis 
daugiau į prezidentus r.ebekan- 
didatuos. Bet prieš tai jis taip 
pat pasakė, kad ir gen. Eisen- 
hovverio kandidatūros nebė
roms. S’’’rt;ngos partijos ski
ria. Jų varžvtinės gali padary
ti ir taip, kad nrez. II. Truma
nas dar savo žodį pakeis ir lei
sis būti renkamas. Gi gen. 
Eisenhovveris gali patapti jo o- 
ponentu. Abu sakytųsi — vi
suomenės labas to reikalauja.

Prieš mėnesį buvo paskelbtas 
gen. Eisenhovverio pasikalbėji
mas “U. S. Nevis and World 
Report” žurnale. Generolas 
ten pareiškė: “Aš niekada ne
siekiau politiko pareigų... Ta
čiau nė vienas pilietis neturi 
teisės atsisakyti viešos tarny
bos, jei kiti piliečiai nori, kad 
jis tų pareigų imtųsi.”

Pirminiai linkimai New 
Hempshire, Minnesota ir ypač 
New Jersey valstybėse parodė, 
kad daug piliečių nori gen. 
Eisenhovverį matyti prezidento 
kėdėje. Kai tos žinios pasiekė 
Europos armijos vyriausią būs
tinę Paryžiuje, kur dirba įvai
rių tautų karininkai, ne visi 
nusimaną, kaip renkamas JAV 
prezidentas, savo viršininką 
gen. Eisenhovverį kai kurie pa
sveikino, kaip išrinktą “Nevv 
Hempshire valstybės preziden
tą.” Ar Dėdės Šamo žemė dar 
ir tokį vardą turi? — vienas iš 
jų paklausė.

Geni draugu štabas
Pirminiai rinkimai dar nega

li kandidatu į prezidentus pas
tatyti, o tačiau jie turi savo 
reikšmės. Iš tos pačios respub
likonų partijos yra generolui 
dar ir stiprus varžovas šen. 
Taftas. Tad pirma reikia šitas 
rungtvnes laimėti. O kas jau 
pradeda kovoti, ypač kariškis, 
nenori pralaimėti. Kovai vesti 
yra sudarytas gerų bičiulių šta
bas. kurio darbas jau pradeda 
rodyt:s gatvėse ir šalykeliuese. 
Matome jau didžiulius generolo 
paveikslus su užrašu: “I likę 
Iko.” Kas jį patys pir mieji “lai
kina”?

Tai yra buvę jo draugai ir 
bendradarbiai. Vienas iš pir
mųjų yra Paul G. Hoffman, 
susidraugavęs su generolu, kai 
skirstė Marshalo plano sumas 
Europai remti. Antras yra gen. 
Lucius D. Clay, senas armijos 
draugas ir buvęs Vokietijos ka
rinis gubernatorius. Trečias y* 
ra šen. Henry C. Lodge, Jr., 
kalbinęs generolą eiti į prezi
dentus dar prieš {Kirą metų. To
liau rikiuojasi New Yorko gu
bernatorius Thomas E. Devvev, 
šen. James H. Duff, šen. Frank 
Carlson ir k. Jų rūpestis gene
rolą pravesti pro respublikonų 
partijos suvažiavimą, kuris pa
rinks kandidatą Baltiesiems 
Rūmams. Generolas čia laikosi 
įprastos karo vadui taktikos: 
pats neskuba eiti į areną — iš
stato kitus, kuriais pasitiki.

Europa išrinktą prezidentu
Amerika nėra linkusi gene

rolų sodinti į prezidento kėdę. 
Europa mieliau tai padarytų 
ne tik dėl to. kad ji kariškius 
dažniau yra politikų vieton 
stačiusi, bet kad tai būtų gen. 
Eisenhoįveris. Iš praėjusio karo 
jis europiečiams yra palikęs 
labai gražių prisiminimų, ku
riuos dabar, vadovaudamas 
Europos gynybos pajėgoms, y- 
ra dar sustiprinęs. Jis daug 
kam patinka dviem savo bruo
žais: viena, kad kariškoje uni
formoje jis atrodo kaip civilis, 
antra, kad savo taktu ir žmo
niškumu sugeba prie bendro 
darbo sutelkti priešingų pažiū
ri! ir tautų žmones. Abu tie 
bruožai, sakoma, lydi jį nuo 
pat jaunystės. Nors visą gyve-

Tai ne akių apgavimas, bet pavyzdys puikaus skridimo. Taip savo (iloster Meteor skraido anglų skrai
dymo mokyklos Little Rissington lakūnai, Vidurini-, lėktuvas skrenda apsivertęs. Toks skridimas taėiau 
iš lakūno reika:auja tokio visų jėgų įtempimo, kad taip skristi sprausminiu lėktuvu lakūnai negali il
giau. kaip penkioliką minučių.

Viršininkas turi dalykų lygiai gerai mokėti, kaip ir xaidimai. Tad 
laivyno sekertoriaus pavaduotojas oro pajėgoms J. Floberg parodo 
savo kvalifikacijas, tris kartus vienas pakildamas ir nusileisdamas ant 
l'.SJS. Cabot laivo.

nimą kariškiu buvo, bet išliko 
toks, tartum generolo unifor
mos niekada nebūtų dėvėjęs. 
Vienas prancūzas kartą jo pa
klausė: “Ar seniai Tamstą
mobilizavo.'” Ilgesnė mobiliza
cija palieka žmogui karinės 
dresūros antspaudą. Gen. Ei- 
senhovveris jos neturi.

Geros valios programa

Sunkias valstybės problemas 
generolas, matyti, spręstų tuo 
pačiu būdu, kaip yra sprendęs 
strategines. Šioms reikia plano, 
bet reikia ir geros valios tiems, 
kurie planą vykdo. Jei nenorūs 
vykdyti, nei geriausias planas 
nieko nepadės. Vienu įsakymu 
visų nestumdysi.

PAVERGTOJE r
• Toks tarybinis gyvenimas. 

Giriamasi, kad Vilniuj veikia 
46 telef. automatai, bet iš tik
ro iš jų tegalima naudotis vos 
trylika. Butų įstaigos darbinin
kas Žilevvski skundžiasi, kad. 
norėdamas gauti Aukštaičių 
g-vėj N. 24 sklypą įteikė tuo 
reikalu prašymą Lenino rajono 
arch. Grigorevui. 3 mėnesius 
vaikščiojo pas jį po 2 k. per 
savaitę, 1x4 tas vis liepdavo 
laukti, nes “tokie sklvnai dar 
nedalijami.” Galiausiai prane
šė. kad minimasis sklypas per
duotas jau kitam... Lentvario 
krautuvėje. įsivyravo paprotys

Taigi užklaustas, kaip jis 
žiūri į darbdavių ir darbininkų 
pasitaikantį nesutarimą, atsa
kė, kad čia nėra klausimas 
tiktai susitarimo, liet ir geros 
valios. Galima esą ir labai ge
rų įstatymų surašyti, bet jei bus 
pikta valia, vis galima bus už 
ko nors užkibti. Taip esą visa
me valstybės gyvenime. Daug 
kur reikia pirmiausia žmoniš - 
kūmo, pastangų viniems kitus 
suprasti, noro dirbti bendram 
visų labui.

Gen. Eisenhovveris taip pat 
stoja į eilę tų. iš kurių vieiuts 
bendram Amerikos labui bus 
išrinktas prezidentu. Ar jis lai
mės ar pralaimės — paaiškės 
tik po galutinio mūšio. S.

LIETUVOJE
“varyti prekybą iš po žiursto”. 
Bet rajono komitetas į tą iš 
rusų pasiskolintą panrot' r,~- 
kreipia dėmesio. Panašių faktų 
— daugybė.

• Gausėja “kolchozu milijo
nierių” skaičius. Pernai į jų ei
les jau buvo įtraukti taip pat 
Dotnuvos rajono “Aušros”. Ma
rijampolės rajono Černiachovs
kio vardo, Šiaulių rajono 
“Liaudies kovotojo” ir visa ei
lė kitų .Taigi, valstiečiai ir dar
bo žmonės niekaip negali nusi
kratyti už jų pinigus pasidaran
čiais dabar jau ir raudonaisiais 
miljoninkais...
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SIGNOR ANSELMO
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— Aš tam netikiu. Italija nė
ra Vokietija, nors laikraščiai 
jas ir sujungia. Kodėl jus tu
rėtų išduoti?

— Aš nežinau. — suabejojo 
Marianne. — Apie tai yra mi
nėjęs Anselmas.

— Anselmas! Čia yra visai 
kitas reikalas. — šūkterėjo ad
vokatas, žymiai pagyvėjęs. — 
Jis yra italų policijos įtaria
mas. Aš pažįstu policijos pre
fektą. Anądien jis manęs tei
ravosi apie jūsų tautietį. Žino
ma. aš jam negalėjau pasakoti, 
ko jis norėjo iš manęs sužino
ti.

— Anselmas? — šuktelėjau 
ir aš. Mano balsas pasirodė 
man pačiam svetimas. Aš tik
rai buvau susijaudinęs. Nieko 
pikto nemanydamas aš dar pa
sakiau:

— Jis yra į Romą išvažiavęs. 
Dėlto mes čia atsiradome, kad 
tiesiai tamstai nuomą sumo
kėtume.

— J Romą? — nustebo Sa- 
limbeni. — Vadinasi, jis buvo 
įspėtas. Jis iš ten jau nebetu
rėtų grįžti.

Tai. ką mums Salimbeni to
liau papasakojo apie “Signor 
Anselmo”, visus dienos įvykius 
nubloškė į šalį. Mes sužinojo
me. kad jis policijos yra laiko
mas nacių agentu ir kad .jo “e- 
migranto” titulas esąs tik 
priedanga. Jis sąmoningai lai
kąs save “pusžydžiu” (Salim
beni mano, kad jis toks ir v- 
ral.’nes tai .jo neriša tvirčiau 
su .jokia tautybe ir jokia emig
rantų grupe: prie visų jis ga
lįs lengviausiai prisitaikyti.

— Ką gi jis tada veikia Po- 
sitane? — susidomėjusi pa
klausė Marianne. Jos akyse 
žybtelėki įnirtimai — Ar jis 
nepalaiko ten draugiškų ryšių 
su užsieniečiais?

Salimbeni truktelėjo pečiais.
— Aš tiek težinau, — pasakė 

jis. — kad Anselmas atidengė 
vieną anglų Intelligence Ser- 
vice agentą.

— Tai buvo tikra? — pa
klausiau aš vėl tokiu svetimu 
balsu, kad man net nejauku 
pasidarė.

— Neapsiriko. Anglas buvo 
tikras agentas. Bet manau, kad 

policija susirišo su vokiečių at
stovybe. Tačiau negalima pa
sakyti, kad jis būtų pakenkęs 
vokiečiams emigrantams. Šiaip 
jau nieko jam negalima pri
kišti, man rodos?

— Mes neturime jokios bai
mės, — atsakiau ramiai, liet 
gerai jaučiau, kad mano veidas 
buvo išblyškęs. — Aš norėčiau 
tiktai žinoti, dėl ko jį turėtų 
vokiečiams išduoti?

— Kiek anskčiau noro t a iš
tremti kaip sukčių. — paste
bėjo advokatas. — Aš žinau, 
kad jam tik paskutinį mėnešį 
tepavyko kai kurias skolas su
mokėti. Tai apsaugojo. Jis, 1x4 
to. rūpinasi gau‘i Italijos pi
lietybę ir yra susižiedavęs su 
itale mergaite.

— Su Filomena. — neišken
tė neprabilusi Marianne.

— Aš taip manau. Ji yra ke
pėjo duktė iš Forio d'Ischia.

— Tai už ką jį dabar turėtų 
tremti? — pakartotinai pa
klausiau.

— Aš nujaučiu, kad jis yra 
įtariamas, .jog šnipinėja kari
nius šio krašto įrengimus. Pa
galiau. tokiu metu vidaus rei
kalų ministerijai pakanka pa
prasto įtarimo, ir nieko dau
giau...

Daugiau jau mes tuo reikalu 
nekalbėjome, nes Signora Sa
limbeni paprašė mus prie sta
lo.

Pavakarį mes grįžome į Is- 
chią. Pakrantėse visur degė 
šviesos. Jos liudijo, kad Italija 
yra likusi neutrali, nes dieną 
prieš tai šviesos jau buvo tem
domos. Mes stovėjome vienas 
šalimai kito, kaip vaikai, ir 
skaičiavome tuos žiburius, kaip 
įrodymą Italijos ”Non-Bellige- 
renza”.

Vakaro vėsumoje, žiūrėda
mi į tas šviesas, jautėmės išli
kę gyvi tik per plauką. Tik 
priplaukę salą, prisiminėme 
Anselmą. Ar tai, ką Salimbeni 
mums pasakojo, yra tiesa? Mes 
tuo nea liejo j ame, kai mums 
pasakojo Neapolyje. Dabar, 
kai vėl grįžome tarsi į savo na
mus ir jausmai kiek atvėso, 
mums visa ta istorija rodėsi 
nesąmone. Ir ji tokia buvo.

Anselmas nebuvo dar grįžęs 
iš Romos. Kitą dieną mes suti
kome Filomeną, begrįžtančią iš 
Maria dėl Coccorso bažnyčios. 
Savo šviesius plaukus ji buvo 
pridengusi juoda skara. Mes 
nuėjome ir susėdome ant suo
lo. tarp tos baltutėlės bažny
čios ir ošiančių marių. Filome
na sakė, ji buvusi prašyti Die
vo Motinos, kuri jūreivius sau
go. kad Anselmą saugotų .jo 
kelionėje į Romą. Ji žinanti, 
kad policija prie jo kaž ko ka
binasi. tai jis ir nuvyko pasi
tarti ir pasiskųsti savo drau
gams, kurių ten turi vyriausy

bės sluogsniuose. Ji mananti, 
kad čia yra kaltas vienas “ca- 
rabinieri”, vardu Bartolemeo. 
Jos tėvas yra su tuo storuliu 
kalbėjęs ir jam net papirosų 
pokelį pakišęs. Bartolomeo sa
kęs, kad prieš Anselmą esanti 
užvesta byla ir jis turįs bū:i 
suimtas ir nugabentas prie sie
nos vokiečiams perduoti.

— Kodėl? — paklausė ji 
mus. žiūrėdama tokiomis dide
lėmis akimis, kiyios ieškojo at
sakymo ir nesitikėjo jo surasti. 
Ji negalėjo suprasti, kuo tas 
žmogus galėjo rištis su sveti
ma valstybe. Tiktai kitą dieną 
ji pradėjo kiek suprasti, koks 
pavojus Anselmui gresia.

— Aš turiu jį įspėti. — pa
sakė ji atėjusi, nors mes prie 
bažnyčios jos prašėme mūsų 
nelankyti.— Taip, aš turiu jį 
'įspėti. Jis turi Romoje palikti, 
kad nepakliūtų tam dičkiui 
Bartolomeo į rankas. Geriausia 
bus. jei pati pas jį vyksiu ir 
su juo ten paliksiu. Jis juk yra 
užsienietis, o romėnai yra go
dūs žmonės: jie prigaudinėja, 
ką tiktai gali.

— Ar žinote jo adresą? — 
paklausė Marianne.

Ne, ji to nežinanti, bet su- 
rasianti. Išeidama tik nusis
kundė:

— Roma. sako, yra didelis 
miestas.

— Tikrai jo ten nesurasite, 

— įspėjo Marriane. — Roma 
yra per didelė.

Po kelių dienų Anselmas grį
žo. Mes jį atsitiktinai sutikome 
prie Piazza. Kaip visada, jis 
kažkur skubėjo.

— Viskas tvarkoje! — šuk
telėjo jis mums. — Aš dabar 
skubu į miesto savivaldybę. Vė
liau pas jus užsuksiu ir papa
sakosiu. kas čia darosi.

Gerai nusiteikęs ir linksmas 
jis nuskubėjo į Municipio, į tą 
miesto valdybą.

Buvo graži diena, bet ne 
tvaski. Žiūrint į Epomeo. akys 
neraibo nuo saulės spindulių: 
galima buvo aiškiai matyti visą 
tą milžiną kalną ir jo viršūnę.

— Aš norėčiau ten užkopti, 
į pačią skiauterą, — pasakiau 
Mariannei. — Nuo jos būtų 
galima matyti visa Neapolio į- 
lanka.

— Taip, taip. — pasijuokė ji 
iš manęs. — Tu norėtum, kaip 
kalinys, žvilgterėti pro langą 
ten, kur jam neleidžiama lais
vai vaikščioti.

— Kodėl ne? Mes galime 
laisvai nuvažiuoti į Neapolį. 
Romą, Milaną...

— O kur dar?
Aš tylėjau.
— Tu gali suminėti visus I- 

talijos miestus, bet nepaminėsi 
nė vieno už jos sienų. Nė vie
no! Mes esame čia pagauti kaip 
kaliniai.

Aš nieko neatsakiau. Aš ga
lėjau ją raminti tuo. kad mes 
greitai sulauksime “afidavito” 
ir mums atsivers laisvas kelias 
į Ameriką, kad mes ne vieni e- 
same tokie kaliniai, o jų yra 
milijonai, kad mes ir nelaisvė
je galime gerai jaustis.... Man 
rodėsi, dar ne laikas buvo apie 
tai kalbėti.

Kitą popietį Anselmas atėjo 
pas mus atsisveikinti. Rachele 
atnešė stikliukus ir saldaus li
kerio, to paties, kuriuo buvo 
vaišinusi advokatą Salembini.

— Aš turiu išvykti, — pasa
kė Anselmas. Jis buvo nusi
minęs ir atrodė mirtinai išvar
gęs. lyg būtų iš didelės kelio
nės tik ką grįžęs, 1x4 dar į di
desnę turėjo leistis. Jis mums 
nupasakojo savo bylą, mažai 
ką patikslindamas ir su kai ku
riais nutylėjimais, kurie kėlė 
abejonių, tačiau neatrodė, kad 
jis būtų išdavikas ar agentas. 
Jis esąs auka vokiečių konsulo 
Neapolyje Romoje jam vis dėl
to pavykę nuo deportacijos ap
siginti. Tačiau Neapolio prefek- 
tas užsispyrė, kad iš jo provin
cijos pasišalintų. Vokiečių kon
sulas pabrėžtinai to pareikala
vęs. Girdi, jis šioje apylinkėje 
nepageidaujamas.

— Bet ko gi jie nori? —pa
klausė Marianne.

(nukelta į 4 psl.)
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NAUJOS IMIGRACIJOS I JAV GALIMYBES LIETUVIAI PASAULYJE
Piveidento Trumano speciali 

deklaracija ir kongresmano E. 
Oller įneštas j kongresą bilius 
HR 7376 įsileisti 3 metų laiko- ’ 
tarpyje iš Europos j JAV 300.- 
000 žmonių sujaudino ir suįdo
mino visą Amerikos visuome
nę.

SLTNTEKESUOTI 
LIETUVIAI

Tuo biliumi taip pat labai su
interesuoti lietuviai. Kaip jis 
gali nejaudinti musų visuome
nės. kada jis pritaikytas kaip 
tik padėti tiems žmonėms, ku
rie dėl komunistų teroro ir 
persekiojmo yra verčiami pa
likti savo kraštą. Tik naivus 
žmogus gali galvoti, kad Ame
rika kariauja vien Korėjoje. Ko
va už demokratines idėjas vyk
sta daugiausia už geležinės už
dangos. kur visu brutalumu 
stengiamasi sugriauti ir likvi
duoti demokratiją. Dėl baisaus 
persekiojimo masės veržias pa
sprukti j Vakarų Europą.

Per paskutinius 7 metus ne
daug lietuvių įstengė prasiverž
ti pro geležinę uždangą, nes o- 
kupantas stipriai saugo sienas, 
tačiau gali atsirasti visokių 
staigmenų, taip kaip neseniai 
dešimtys rusų prasiveržė pro 
Mandžurijos geležinę sieną. To
dėl mes. lietuviai, turime būti 
visad pasiruošę padėti tiems, 
kurie įstengs pasprukti iš po 
komunistų letenos. Šis bilius 
kaip tik numato įsileisti tas au
kas į JAV.

BILU S SUTEIKTU PROGOS 
ĮVAŽIUOTI

Tačiau tas bilius. įnešus į .jį 
pataisą dėl datos, taip pat pa
dėtų atvykti į JAV nesuspėju- 
siems pasinaudoti ankstyvesnių 
DP biliumi. ar dėl vieno kurio 
šeimos nario ligos, ar įskundi
mų. ar kitokių priežasčių, šis 
bilius suteiktų progos Mažo
sios Lietuvos lietuviams ir ap- 
ieidusiems Lietuvą 1940—1941 
metais taip pat čionai atvykti.

Kad bilius taptų įstatymu, 
reikia skubios ir efektyvios 
akcijos, reikia, kad plačioji A-

SIGNORE ANSELMO
(atkelta iš 3 psl.)

— Ko nori? Ko nori prefek
tas. vokiečių konsulas, polici
ja? — kalbėjo jis jaudindama
sis. — Argi nežinote, kad vis
kas yra virtę kitaip, negu buvo 
kitados9 Policinėje valstybėje 
tave labai greitai pradeda įta
rinėti. Kaip užsienietį. Kaip 
emigrantą. Aš galėčiau jums 
daug ką papasakoti... bet jis 
numojo bejėgiškai ranka, nusi
griebė dar vieno stikliuko ii' 
nutilo.

— Suprantu. — pasakė Ma- 
rianne. nenorėdama daugiau 
•versti jį kalbėti.

— Blogiausia yra tai, kad 
Filomena nesupranta, .jog mes 
turime skirtis, — kalbėjo jis, 
kiek atsikvėpęs.—Man išvykus 
.jūs galėtute padėti jai kiek ap
siraminti...

— Suprantama, — sutiko 
Mariannė. — Ar ji tikrai jau
čiasi nelaiminga?

— Taip. Ji negali suprasti to, 
ko aš pats gerai nesuprantu. 
Aš esu jai pažadėjęs, kad pa
siimsiu ją į Romą, kai tik tvir
čiau ten įsikursiu. Dabar nei 
.jos tėvai neleistų jai su manim 
kartu išvykti. Jie sako, kad 
ji turinti palaukti, kol visi ne
susipratimai praeis. O Filome
na tuo netiki. Ji mano, jog ir 
tėvai ją prigaudinėjai nori mu
du išskirti. Ji būtinai nori su 
manim išvykti.

— Ji karštai myli. — kons
tatavo Mariannė. — Jūs nega
lite jos palikti Moterys kitaip 
negali, kai .jos myli.

— O vyrai gali? — atsikirto 
Anselmas —Ką kitas darytųto- 
kiu atveju, kaip mano? Statytų 
ją į pavojų ar paliktų pas tė
vus? Kuri vyro meilė būtų di- 
de^iie ir tikresnė?

ALEN A DEVEIKIENE, 
einanti Balfo pirmininkės 

pareigas

merikos visuomenė pritartų 
tam biliui ir savo kongresma- 
nus ir senatorius paragintų 
balsuoti už, jį.

Taip, kaip 1948 m., svarstant 
DP įstatymą, lietuviai nebuvo 
pasyvūs, o aktyvai su kitomis 
taip nacionalinėmis, taip religi
nėmis organizacijomis kovojo 
už biliaus priėmimą, taip da
bar vėl lietuviai per Bendrąjį 
Amerkos Lietuvių šalpos Fon
dą įsijungė į bendrą darbą ir 
stengiasi dar šioje kongreso se
sijoje tą bilių pravesti. Balfas 
įėjo į tam tikshii sukurtą ko
mitetą “American Committee 
for Special Migration" ir jame 
yra atstovaujami prelato J. 
Balkūno. Alenos Devenienės. 
A. S. Trečioko ir Petro Minkū- 
no. Komitetas stengiasi kontak
tuoti visus kongresmanus ir se
natorius ir gauti jų daugumos 
pritarimą.

Dar šla savaite

Tačiau visos grupės atskirai 
nuo savęs pasižadėjo taip pat 
žodžiu, raštu, telegramomis, 
kontaktuoti ypatingai toms 
grupėms palankius kongresma
nus ir senatorius ir paprašyti 
juos paremti šį bilių

Dar šią savaitę didesniuose 
miestuose American Aid Socie- 
ty iniciatyva bus sušaukti su- 
intresuotų organizacijų atstovų 
susirinkimai steigti vietinius 
komitetus šiam įstatymui pro
paguoti. Balfo vadovybė reko
mendavo American Aid Society 
lietuvius visuomenininkus įvai
riuose miestuose, kad jie būtų 
pakviesti į tuos susirinkimus.

Šiuo metu labai svarbu lietu
viams aktyviai įsijungti į šią 
akciją tam įstatymui pravesti. 
Kai kas gali bandyti teigti, kad 
lietuvių liko nedaug tremtyje 
ir tegul kovoja už įstatymą tie. 
kurie daugiausia juo naudosis.

Kai 1948 metais ėjo kova už 
DP įstatymo priėmimą mums 
padėjo airių ir kitų tautybių

Mes abudu tylėjome. Po va
landėlės Mariannė paklausė:

— Tai kada išvykstate?
— Rytoj kuo anksčiausiai. 

Dar nebūsite pasikėlę. Būkite 
laimingesni negu aš. Sudiev’

Tai buvo paskutiniai Ansel
mo žodižais. kuriais jis mus at
sisveikino. Kitą rytą žvejai jį 
rado pamaryje negyvą. Pra
džioje manė, kad jis yra įkau
šęs. Sako, kitados jį rasdavo 
taip susnūdusį. Kadangi buvo 
gana vėsu, norėta jį prižadinti 
ir namo pasiųsti, bet šaukiamas 
jis neatsiliepė. Vienas iš žvejų 
stumtelėjo jį koja, jis apsivertė 
su pastyrusiomis akimis, ku
rios spoksojo į švintančią die
nos žarą.

Paskui mes sunarstėme įvy
kių siūlus tarp to vakaro, kai 
jis mus atsisveikino, ir jo mir

ties. Kadangi tai ryškiausiai 
apibūdina jo charakterį ir liki
mą. tebus žinoma ir tai.

Išėjęs iš mūsų namų. An
selmas sutiko laiškanešį, tą ne
didelį žmogiūkštį, kuris bre
zentiniame krepšy, kabančiam 
ant diržo, du kartu į parą iš
nešiodavo pašto siuntas.

— Gal ką turite ir man” 
paklausė Anselmas. Žmogus 
tas buvo suprakaitavęs, besi- 
grumdamas su tuo vis nusvy
rančiu krepšiu ir laiškų našta.

— Sis signore? — atsakęs 
laiškanešys, pirštais knisdama- 
sis tarp popierių, iš kurių iš
traukė .jam adivsuo’ą laišką 
su vokišku pašto ženklu. Siun
tėjas nebuvo nurodytas, bet iš 
braižo Anselmas galėjo lengvai 
suprasti, kad jį rašė motinos 
svainis. Anselmas tą laišką, 
matyti, tuojau atplėšė, nes vie- 
ndo vynininkai. eidamas pro 

kilmės amerikiečiai. kuriems 
DP įstatymas nebuvo reikalin
gas ir jų nelietė. Šiandien nors 
mums rūpi vos keli tūkstančiai 
lietuvių, bet aktyviai dalyvau
dami šio įstatymo pravedime. 
nusipelnysime kitų tautybių pa
dėkos ir palankumo mūsų rei
kalams. kai reikės vien mus pa
remti. Anti-a vertus, kiekvieno 
lietuvio. nežiūrint skaičiaus, 
ateitis ir gerovė mums rūpi ir 
jei tuo įstatymu galėsime pa
dėti keliems tūkstančiams lie
tuvių atvykti į JAV — pas
tangos pilnai bus pateisintos.

VISU PRAŠOMA 
RAŠYTI

Balfo vadovybe prašo visų 
Amerikos lietuvių ir jų orga
nizacijų žodžiu, raštu, telefonu 
ir telegramomis kontaktuoti 
savo valstybių senatorius ir 
kongresmanus ir prašyti juos 
remti įneštą kongr. E.Celler bi
lių HR 7376.

Organizacijos principe suti
ko remti šį bilių. tačiau atski
ros grupės paliko sau teisę dėl 
paskirų paragrafų dėti pastan
gas įnešti pataisų. Lietuviai y- 
patngai suinteresuoti sekančiu 
pakeitimu: įstatymo projekte 
numatyta, kad politiniai pabė
gėliai pabėgę iš komunistų oku
puotų kraštų po 1945 m. gegu
žės 8 dienos išimties keliu bus 
įleidžiami j JAV. Lietuviai, re
miami visų kitų tautybių ir re
liginių organizacijų. deda pas
tangas. kad ši data būtu pakei
sta į 1939 m. rugsėjo 1 dieną, 
nes jau 1939 m. rugsėjo mėnesį 
prasidėjo Sovietų Rusijos agre
sija ir pirmosios aukos pradėjo 
bėgti į vakarus. Todėl Ameri
kos lietuviai, kontaktuodami 
kongresmanus ir senatorius, ir 
prašydami juos remti tą bilių 
bendrai, prašomi atkreipti jų 
dėmesį j tą datos pakeitimą.

Ši akcija už naują imigraci
jos įstatymą lietuvių labui yra 
labai reikalinga ir skubi. Džiau
giamės ankstyvesnio DP bi
liaus gražiais rezultatais, neat- 
silikime kovoje už naują imig
racijos įstatymą.

šalį. matė, kaip jis sėdėjo ant 
suolelio, laikydamas rankoje 
laišką ir visas išbalęs.

— Pasikaitinkite saulėje, 
Signor Anselmo? — jis jam 
šuktelėjo, bet Anselmas tik 
pažiūrėjo šaltu žvilgsniu ir.nie
ko neatsakė.

Po geros jau valandos !:až 
kas pranešė Filomenai, kad 
Anselmas vis tebesėdi ant suo
lelio. lyg stabo ištiktas. Nubė
gusi jį rado, kaip buvo sakyta. 
Anselmas ją apsikabino ir kuk
čiodamas pratarė:

— Jie mano motiną suėmė ir 
išvežė į koncentracijos stovyk
lą.

Tą sakinį jis kartojo kelis 
kartus, lyg neturėdamas ką 
daugiau sakyti.

Kai Filomena parvedė jį na
mo ir jis kiek atsigavo, papa
sakojo. kad jau nuo 19.38 metų 
ant .jo galvos kabojo ta grės
mė. kuri tik dabar įvykdyta.

— Ir viskas buvo veltui? — 
užbaigė jis savo pasakojimą.

Kuo buvo jam grasinama, su
žinojome tiktai po savaitės iš 
advokato Salimbeni. Prieš mo
tus laiko jis gavo iš Vokieti
jos įspėjimą, kad jo motina bus 
suimta, .jeigu jis nesutiks imtis 
nacių agento darbo. Anselmas 
buvo priverstas sutikti, bet jis 
stengėsi išsisukinėti ir tik va
dino. Tai patyrę, jie atidengė 
italų policijai ir pareikalavo iš
duoti. Italų policija tik tiek ir 
težinojo.

Filomena papasakojo, kai 
paskutin; vakarą ns buvo i ^pa
prastai malonus, linksmas ir 
toks gyvas, kaip niekada. Jie 
praleido taip ilga vakarą. Pas
kui ji buvo taip kietai įmigusi, 
kad negirdėjo kaip jis pakilo įr
išėjo.

Rytą žvejai jį rado nriirgv- 
vą. Verte K.

Cirko klouną* K. Kelty atlieka savo kasmetini vizitą Nevv Yorko 
Bellevue ligoninėj. Jau daugeli metų tuo garsusis komikas padeda ne 
vienam ligoniui valandėlei užmiršti savo sakusmus. Taip savo ligą lai
kinai čia yra užmiršusi ir penkmetė H. Jackson.

...PAVARDE NUSMUKO
J. JASIUKEVICIUS

‘Vardas — Kirvelis, pavardė 
— nusmuko” — atsakydavo 
juokaudamas lietuvis, kai ne
norėdavo pasisaky ti savo vardo 
ir pavardės. Bet iš tikro dau
geliui lietuvių (ir man pačiam) 
lietuviškosios pavardes yra nu
smukusios. o vietoj jų “užkal
tos” slaviškos, germaniškos, 
angliškos, prancūziškos, ar ko
kios dar ten.

Slaviškąsias užsimovėme ru
sų ir lenkų dėka. Germaniško
mis perkrikštino vokiečiai. Tai 
daugiausia okupacijų vaisiai. O 
visomis kitokiomis apsikaišėme 
laisvuose kraštuose, laisvai elg
damiesi — daugiausia Ameri
koj'. Čia Mikalauskas pavirto 
į McClovvsky. Levandauskas į 
Le Vanda. Lelešius j — Le le- 
sher. Matu’vvičius į Math. Žo
lynas j — Grcen. Baltrušaitis į 
Baltrush ir nežinia jau kokie į 
Larv. Haggcrty ir dar kitokius. 
Taip elgėsi no tik senieji mūsų 
broliai emigrantai, bet ir kitų 
tautų ateiviai, nes Amerikoj? 
su “spelinimais” ilgosioms atei
vių pavardems ypač buvo nepa
lankios sąlygos. Ir vieni jas 
keitė dėlto, kad fabrikų bosai 
liežuvių nenusilaužtų, ir tų pa
vardžių visaip nekraipytų, kiti 
keitė dėl verslo (prekybininkai, 
gydytojai, advokatai), o kiti — 
be jokio reikalo.

Ir taip darė ne tik senieji e- 
migrantai, bet ir naujųjų ma
sėse jau randame pavardžių 
keitimo pavyzdžių. Tik pasi
žvalgykime į savo pažįstamus, 
ar nepažįstamus naujuosius 
ateivius. Ir čia tie patys pavyz
džiai. Jei Galvanauskas pavirto 
į Galvą, kun. Kučinskas į Ku- 
čingį. dr. Kučinskas į Kučą, dr. 
Aleknavičius į Alekną, tai rei
kia tuo tik džiaugtis, bet. jei jš 
Steponavičiaus pasidarė Ste- 
phens. iš Raityčio —Balch. iš 
Klimavičiaus — Klimovvicz, tai 
reikia jau susirūpinti. Teoreti
nių straipsnių rašymas ar tų 
žmonių barimas, kuriems čia 
“nusmunka” lietuviškosios ar 
suslavintos pavardės, nieko ne
pagelbės. Nesibarkim. bet 
jiems patarkim ir net organi- 
zuokim suslavintųjų, sugerma-
nintųjų ir kitokių norimi! keis
ti pavardžių keitimą. Ir čia 
mums tegul hm pavyzdžiais ne 
f ik Galvanausl as. kuris dabar 
jau yra Galva, ar Aleknavi
čius. Istris dabar Alekna. Iwf 
ir šimtai senųjų musų tautie
čiu Z’iin ka . kuris jau ne vie
na dešimtis m 'tu vadinasi Ži
liem. Kulikauskas Kulikai- 
ciu ir kt Jie ir gražias lietu
viškas pavardes turi ir tas pa
vardes ir I itataeeiai ištaria I* i 
parašo.

Kėni reeiai adyčiau .atdary
ti prie I .ituaniikos Instituto 
ar įhIo kitos kompetentingos 
institucijos ar organizacijos 
pavardžių kritinio ar pavardžių 
atlietuv mimo komisiją, kuri lyg 

ir tęstų Lietuvoje pradėtą dar
bą, patardama bei nustatyda
ma atlietuvintųjų, trumpinti- 
nųjų lietuviškąsias lytis. Komi
sijos darbas būtų tik patarti 
suintresuotiems asmenims, o 
juridiniai susitvarkyti tektų 
atitinkamose Amerikos įstaigo
se. Kadangi kiekvienas darbas 
turi būti apmokamas, o, be to, 
komisijos darbas būtų susijęs 
ir su išlaidomis, tai už tokius 
patarimus reikėtų nustatyti ir 
iš anksto paskelbti arba mokes
tį. arba laisvą auką, kaip atly
ginimą už darbą bei raštinės, 
pašto ir kt. išlaidas. Jei niekas 
nesiimtų iniciatyvos tokią ko
misiją sudaryti, tai gal .jos tu
rėtų imtis pats Lituanistikos 
Institutas. O reikalas yra aktu
alus bei skubus, nes. tremties 
dienoms užsitęsus, jau naujieji 
ateiviai pradeda gauti piliety
bės dokumentus, o .juos išduo
dantieji teismai pasiūlys dažnai 
ir mums, kaip ir seniesiems 
ateiviams sutrumpinti ar pa
keisti pavardes. Ir čia bus graži 
proga atlietuvinti suslavintą
sias. sugermanintąsias ir kitaip 
nulietuvintąsias pavardes, o tas 
atlietuvinimas ir. grįžus į Lie
tuvą. turės teisinės galios. Jei 
tokia komisija susiorganizuotų, 
tai visos lietuviškosios organi
zacijos (ir Mažosios Lietuvos 
Taryba) ’turėtų ateiti j talka 
ir raginti visus tautiečius tos 
komisijos paslaugomis pasinau
doti ir savo pavardes atlietu
vinti. Jei pavardžių atlietuvini- 
mo akcija būtų tinkamai iš
vystyta. tai grąžintume ir ne 
vienam senajam ateiviui lietu
višką pavardę.

Nudegęs ir šaltą pučia
Vokietijoj. Rethem vietovėj', 

po vienos salės grindimis, kur 
paskutiniųjų kelerių metų lai
kotarpy nuolat buvo rengiami 
šokiai, šiomis dienomis buvo at
rasta nuo karo-metų nesprogu
si bomba. Ant tos bombos tūk
stančiai yra šokę, bet kai ji 
dabar buvo atrasta. įsibaidę šo
kėjai daugiau nebenori eiti j 
tą salę šokti.

Senai. Kefaurerj. siekianti demokratu partijos nominacijos i prrzi 
dentus. sveikina Amerikos tekstilės darbininku unijos atstovai. .Jis bu 
vo atsilankęs Miami Beark ir kalbėjo darbininku konferencijos daly 
' tanu, kurie pritarė jo kandidatūrai.

VOKIETIJA
• Prof. A. Maceinos knyga 

“Didysis Inkvizitorius” jau pa
sirodė vokiečių kalba. Knyga 
turi platų baigiamąjį prof. V. 
Šilkarskio žodį, kuris vokiečių 
skaitytojus supažindina su 
prof. Maceinos darbais.

• Kun. dr. Jonas Aviža iš 
Romos per Velykas lankėsi 
Vokietijoje. Šventes praleido 
Muenchene pas savo draugus.

• .Lietuvos Vytis Dachau 
koplyčioje. Pagarsėjusioje Da
chau koncentracijos stovykloje 
įrengiamos nužudytųjų kalinių 
garbės kapinės. Bavarijos vy
riausybė pastatė paminklinę 
koplyčią. Jos sienos bus pa
puoštos 32 tautų, kurių kaliniai 
žuvo kacete, valstybės ženklais. 
Valstybių tarpe yra ir Lietuva. 
Lietuvos Vytis kabes šalia kitų 
valstybių ženklų, o apačioje 
bus lietuviškas parašas “LIE
TUVA”.

• PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba leidžia biuletenį 
vokiečių kalba ir jį išsiuntinėja 
laikraščiams. Prie progos, stu
dijuodami Lietuvos ir Pabaltijo 
klausimus, laikraščiai šiais biu
leteniais pasinaudoja.

• PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba vokiečių laikraščiams, 
plačiau paminėjusiems Lietu
vos Nepriklausomybės šventę, 
pasiuntė keletą informacinių 
knygų apie Lietuvą, šios kny
gos redakcijų su dėkingumu 
buvo priimtos ir įjungtos į re
dakcijų knygynus.

PRANCŪZIJA
• Dail. Adomas Galdikas ir 

jo žmona perėjo visus emigra
cijai reikalingus formulumus 
ir jau gavo vizą į JAV.

ARGENTINA
• Kun. Jonas J. Jančius, 

MIC, Ma rijonų Kongregacijos 
vicegenerolas, iš Romos atvyko 
vizituoti savo vienuolijos narių. 
Balandžio 21 d. lėktuvu išskri
do į Chicagą, kur taip pat turi 
atlikti jam pavestas kai kurias 
vienuoli jos pareigas.

• Lietuvių parapijos išlaiko
ma ir Seserį! Kazimieriečių va
dovaujama Aušros Vartų mo
kykla Avellanedo.je šiais me
tais turi 46 lietuvių vaikus. I'o 
paprastų pamokų, tėvams su

KAS KĄ SAKE
Gal man sustoti

— Pagalvok, su kiekvienu 
tavo atsikvėpimu pagal statis
tiką pasaulyje miršta vienas 
žmogus.

— Ak šitaip! Tai aš turiu 
liautis kvėpavęs.

Tėvo rūpestis
Turtingas pramoninkas buvo 

susirūpinęs savo dukters liki
mu. Jis norėjo, kad ji ištekėtų 
už jo draugo. Karlą jis pasi
klausė vieną pažįstam;.!:

— Ką tu galvoij .’ As parei
kalavau iš jo garbės žodžio, ir 
jis atsakė, kad jis mano dukte
rį vesiąs no dėl jos pinigų.

— Nusiraminkite, bičiuli, — 
atsakė tasai. — jis visiškai tei
singai pasakė. Jis ją ves ne dėl 
jos pinigų, bet dėl tavo?

Tai negalėjo būti
— Žiūrėkite, kai atvykau į 

Nevv Yorką. ant savo kūno te

tinkant. jiems dėstoma lietuvių 
kalba ir Lietuvos istorija bei 
geografija. Iš viso mokykloje 
yra 391 mokinys.

• Vladas Veselauskas, “Dar
bininko ir kitų laikraščių ben
dradarbis .išvyko į Paragvajų 
vieno menesio atostogoms, no
rėdamas ten susipažinti su vie
tiniais papročiais ir gyvenimo 
sąlygomis.

• Vladas Urbietis gražiai ?su- 
riasi Mercedes mieste, apie 
1(K) km. nuo Buenos Aires. T<>n 
turi nemažą varžtų fabriką ir 
dabar statosi naują mašinų 
fabriką bei darbininkų namus.

• Argentinos lietuviams kc - 
liose vietose misijas vedė žy
musis misionierius kun. Jonas 
Bružikas S.J.

• Kun. Juozas A. Margis, 
MIC, rekolekcijas veda Monte- 
video ir Urugvajuje lietuvių ko
lonijoms. Prieš tai rekolekcijas 
vedė Rosario lietuviams.

• Pramatoma,. kad Rosario 
mieste greitai bus pradėtas sta
tyti lietuvių parapijos namas 
su koplyčia. Žemė jau nupirk
ta ir kardinolo leidimas gau
tas. Lietuvių parapijos klebo
nas yra liostonietis kun. Kazi
mieras Vengras. MIC.

• Berisso “Mindaugo” Dr-ja 
išsinriko naują valdybą, kurią 
sudaro pirm. P. Rožanskas, vi
cepirm. T. Aliukas, sekr. J. 
Kazlauskas, nariai P. Vaškas. 
J. Stoškūnas, B. Marcinkevi
čius. J. Jašauskas. K. Pilka. J. 
Kulakauskas ir J. Liejia. Dau
gumas mindaugiečių laukė di
desnių reformų. nors ir dabar 
tikimais, kad bus gražesnis 
sugyvenimas negu anksčiau.

URUGVAJUS
• Kun. St. Grigaliūnas, jo 

25 metų kunigystės proga, 
Montevideo arkivyskupo buvo 
pakeltas garbės kanauninku. 
Jis klebonauja vietinių Sagra- 
dos Corazones parapijoje, o 
anksčiau buvo taip pat lietuvių 
kolonijos kapelionas. Be to. v- 
ra Urugvajaus Lietinių Ben- 
druomense pirmininkas.

• Balandžio 11 d. iš Ar
gentinos po vieno mėnesio ato-Istogų grįžo Lietuvos pasiunti
nys Dr. K. Graužinis su žmona 
ir pradėjo eiti savo pareigas.

turėjau tik vieną nusitrynus; 
švarką, šiandien?

Tai niekis. Jsivaizduok, 
kai aš atvykau j Nevv Yorką, 
buvau visai nuogas.

— Taip negalėjo būti.
— Aš esu čia gimęs.

Mandagus

— Atsiprašau, ar tamsta ne
matei kur nors netoli policinin
ko?

— Ne. nemačiau nė vieno.
Tai, meldžiamasis, ati

duok man savo pinigus ir laik
roduką.

Blusų Jugoslavijoj yra, l»ct jos 
netreniruotos

Neseniai buvo sugautas ir 
teisiamas vienas Jugoslavijos 
poetas, nelegaliai bandęs pa
tekti j užsienį. Teisiamasis, by
los melu klausiamas, kodėl liū
go į užsieni, žinoma, negalėjo
pasakyti, jog nelteištvčrč ko- 
munistinio valdymo sunkumų. 
Tad paaiškino, kad norėjęs 
patekti i JAV ir ten pamatyti 
Nevv Yorko blusų cirką. Teisė
jas tuo labai nustebo jr atsa
lę-. jog poetui nebuvę reikalo 
ligi Amerikos keliauti — blusų 
Jiigoslav1 joj esą pakankamai. 
I odas aiškinosi. kad jo vieti
nes blusos visai nedominančios, 
su jomis lik vargas, nes visus 
šonus numarginančios. Nevv 
Yorko blusas jis norėjęs pama
tyti. kad yra ištreniruotos ir 
[•anglo visokiu cirko numerių. 
I z si’ol i pasidavimą Vakari; 
įtakai [Mietas liaudies demok
ratijos teisėjo buvo nubaustas 
pu. antrų metų kalėjimo.
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SU TĖVU AUGUSTINU DIRVELE 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME

— Duos tau šitie, šunų gau
dytojai, bolševikų kalėjime ku
nigui mišias laikyti! Tada tė
vas Dirvelė paskelbė hado 
streiką, ir tikrai kelias dienas 
neėmė Stalino duonos. Tada 
mes tėvelį perkalbėjome, kad 
bado streiku visvien iš bolševi
kų nieko nelaimėsi, kad dabar 
visuose kalėjimuose yra panai
kintos kaliniams pamaldos. Tė
vas Dirvelė apsigalvojo, pa
klausė. ir bado streiką nutrau
kė. — dėstė jis toliau ir mačiau, 
kaip jo akyse žibėjo tyli pa
garba ir atjautimas suimtajam 
tėvui pranciškonui, kurio jis 
anksčiau sakėsi visai nematęs 
ir nepažinęs.

JONAS PETRftNAS, 
Chicago, III.

Svajojau kada nors sutikti 
kalėjime patį tėv. Augustinų 
Dirvelę, su juo pasikalbėti, pa
siguosti. Ir likimas leido man 
pabuvoti su juo bolševikų ka
lėjime nors kelias dienas.

Išvažiuoju į fortą
Pavasarejančioje dienoje 

žvirbliai purpso ir šildosi sau
lėje. Kaliniai pasitūpdami žiū
rinėja pro lentomis apkaltus

Antano kalbos mane labai 
suįdomino. Kad ir nebuvau ar
timas ir asmeniškas bičiulis 
tėv. Augustino Dirvelės, OFM, 
tačiau laisvės dienose esu jj 
daug kartų matęs, girdėjęs jo 
vestąsias misijas Kauno bazili
koje. Tai, palyginti, dar jau
nas ir stiprus vyras, buvęs 
Lietuvos Tėvų Pranciškonų 
provincijolas, garsus misi jo 
nierius pamokslininkas, lan
kęsis Amerikoje ir iš gerašir
džių lietuvių aukų pastatęs 
Kretingoje šv. Antano Kolegi
jų berniukams, jaukius vie
nuolijos geradariams namus, 
organizavęs ir vadovavus ka
ta). spaudos darbams. 1933 m., 
atsimenu, su tradicine prof. Pr. 
Dovydaičio “Gamtos draugo” 
moksleivių at-kų ekskursija 
garlaiviu iš Kauno plaukėm į 
Klaipėdą. Iš Palangos nuvyko
me į Kretingą. šv. Antano 
šventovę, kur tėvas Aug. Dir
velė. OFM. maloniai mus pri
ėmė, vaišino. O kur dabar visa 
tai? Dabar jis beteisis bolševi
kų kalinys, kaip erelis uždary
tame narve blaškosi ir skelbia 
bado streiką dėl kąsnelio dan
giškos duonos! Bet ar jis kovą 
laimės? Ar jo sparnai neatsi
muš į ankštas kalėjimo sienas, 
ar aštrusis erelio snapas nepa- 
srus krauju, kai jam ilgus mė
nesius teks kirstis su raudo
naisiais bolševikų .juodvarniais, 
taip klastingai besikapstančiais 
po nekaltųjų kalinių bylas?

Tev. Auirustinas Dirvelė bolševiku 
kalėjime. Nuotraukos negatyvas buvo 
rastas kalėjimo arehyve.kai bolševi
kus vokiečiai buvo išviję iš Lietuvos.

Greitai susimėčiau paklodėn 
savo ir valdiškus daiktus 
(šaukštą, puodelį, senus ba
tus. pagalvėlį), išdalinau kame
ros draugams maisto “atsar
gas” — žiupsnelį cukraus, ke
lias riekutes džiovintos duo
nos — juk man nebereikės, ry
toj laisvėj geriau užvalgysiu.

Draugai spaudžia man ran
ką, linki gero kelio, Pasibruku 
po pažastimi paklodę su visa 
manta ir drožiu pro duris į lais
vę...

— Matot, visgi paleidžia ir 
bolševikai iš kalėjimo, ką čia 
niekus kiti tauškia. Jau, ma
tyt, pradės ir iš mūsų kameros 
nekaltuosius paleidinėti. — to
kiose mintyse palikau kamerą, 
draugus, atsidūriau koridoriu
je, kur jau mane savo “glo- 
bon” perėmė sargybinis. Tai 
buvo 1941 m. kovo 25 d. Jau, 
regis, iš tolo užuodžiau laisvės 
orą, sėdžiu namie už stalo su 
namiškiais, atsargiai visur lai
kausi ir šneku, mat, nebenoriu 
antrą kartą 
me.

Pralendu 
narvo duris,
leistis žemyn, tik staiga per
kūno balsu sugraudžia užpaka
lyje sargybinis:

— Kur eini, augštyn!
— Tai va, vyreliai, ir laisvė, 

ir balta nosinė, ir išdalintos 
draugams maisto “atsargos”,— 
dingtelėjo man staiga širdin,— 
bet gal ir tenai yra koks val
džios kambarėlis: ten apkirps 
mane, nuskus barzdą, duos 
gerai pavalgyti, o po to doku
mentai į rankas ir....

atsidurti kalėj i-

pro koridoriaus 
laiptais bandau

pareigūnai ir pagal 
šaukia išeiti po 10 

liepia pasiimti savo

Vysk. V. BRIZGYS

Freedmm F<Mtndation. Ine., Vaiky 
FontT. P*., iiai fotografijai pasky- 
rė l>5l m. hisvAs premijų. Ji rodo 
hnūtrantu prirsaikų pilietybės 
ktanimti pamokoje Irvine High 
School Yorke.

valdžios 
sąrašus 
žmonių, 
daiktus.

— Matai, ai- neaišku! Pir
miausia veda į raštinę, atiduo
da dokumentus, o po to pro 
vartus į laisvę. — trindamas 
rankas aiškina man tėv. Aug. 
Dirvelė. Jo veide dar smarkiau 
ima žėruoti vilties kibirkštys.

Greitai ateina ir tėv. Dirve
lės eilė. Jis duoda man ranką 
ir prataria:

— Iki pasimatymo laisvėje! 
Rytoj užeik pas mus. Vytauto 
bažnyčioje laikysime padėkos 
šv. mišias.

Pavydas, viltis, laisvė ir abc-

jonės sukasi galvoj. Kaip tyčia 
prisimenu kadaise skaitytus 
kun. P. Dogelio atsiminimus 
‘Kalėjime pas bolševikus”, kur 
jis savo kameros draugus, sva
jojančius apie greitą paleidimą, 
šaltu vandeniu ramindavo tar
damas: "Vyručiai, dar toli 
Mauručiai!”

Mintis nutraukia prižiūrėto
jas, šaukia mano pavardę į 10 
žmonių grupę. Koridorius, 
laiptai žemyn, kalėjimo kie
mas. Buvo jau vakaras. Kieme 
vaikštinėjo daug nepažįstamų 
kalinių veidų. Toliau virė 
transportinės mašinos — “ža
lioji girelė.”

(bus daugiau)

GEGUŽES 13 D. ATSIMINKIME
LIETUVĄ

SU

Toks minčių kalnas prislėgė 
mane pirmąją dieną boiševikų 
saugumo požemyje, kai klau
siausi draugų kalbų apie anks
čiau suimtuosius, apie tėv. 
Aug. Dirvelės bado streiką. 
Štai dar yra žmonių, kurie ne
pasitenkina iš Stalino "malo
nės” gaunama pliurze, bet ko
voja dėl gyvosios duonos! Su
prantama, išbuvus kalėjime 
metus, pažinus daugelį .jo suk
tybių ir planų, šis tėv. Dirve
lės pasiryžimas ir kova su pri
žiūrėtoju .jau galėjo išrodyt i 
kaip naivi kova su vėjo malū
nais. iM't gi žmogui, užaugu
siam ir dirbusiam laisvame 
Lietuvos krašte, draudimas 
kunigui kalėjime melstis atro
dė barbariškas, nesupranta
mas. Jj. tačiau, gerai suprato 
ir jo siekė tie, kurie milijo
nus žmonių maitina nuvalkio
tomis šnekomis apie laisvę. 
Laisvė tiems, kurie .jau po ve
lėna ilsisi, gi kurie dar gyvi 
vaikščioja — tuos greičiau su
brukti į kalėjimus!

langus ir pavydžiom akim seka 
žvirblius. Ir ateina tada mintis 
“parūgoti” Dievui, kodėl jis 
nesutvėrė manęs paukščiu-bū- 
čiau ramiai sau besišildęs sau
lėje ir nuo šakos šokinėjęs ant 
šakos... — Ne, jis sutvėrė ma
ne žmogum ir leido, kad kitas 
žmogus surakintų man rankas, 
uždaryti) į šią tamsią kamerą, 
kur nė saulės spindulėlis nega
li praeiti. Nieko neišdarvsi. 
juk dabar turime “saulę”,
tokiu dideliu “džiaugsmu ir 
plojimais” parvežtą iš Mask
vos, kuri ne tik šildo, bet dau
geliui baigiu ir akis išdeginti... 
Ak žinia, yra saujelė raudonų
jų buržujų, kurie, sočiai prival
gę ir pasipuošę iš lietuviškų 
krautuvių vogtais drabužiais, 
sėdi už tardymo stalų ir ka
mantinėja, kankina žmones. 
Jiems tikrai šviečia Stalino 
saulė ir kaitina kupras pro 
vogtus lietuviškus rūbus.

Staiga prasiveria kalėjimo 
kameros durys, aštrus prižiū
rėtojo balsas ištaria mano var
dą. pavardę, gimimo metus ir 
surinka:

— Greitai susirink savus ir 
valdiškus daiktus, pasiruoši!

Nutrūko visos filosofijos apie 
laisvąjį žvirblį ant stogo, apie 
Stalino saulę, o galvoje 
mintis:

— Vyručiai, jau aš 
laisvėn!

Mano svajones apie 
parėmė ir sustiprino kiti ka
meros draugai:

— Rytoj .jau laisvėj vaikšti- 
nėsi. Tik duok mums žinią kaip 
nors. Praeik pro kalėjimą bal
ta nosine šluostydamasis, o mes 
žiūrėsim ir tave atpažinsim. 
GeraiNa. tik mūsų neuž
miršk!

šovė

išeinu

Sutinku tėvą Aug. Dirvelę
Sargybinis atidaro kameros 

duris naujajame augšte ir aš 
samlsiai žengiu vidun. Mažame 
kambarėly sausakimšai prigrū
sta apie 80 žmonių. Matyt, ir 
jie visi yra “laisvės kandida
tai”. Visi kalbasi, šnibžda ir 
spėlioja ateitį. Jieškau jų tar
pe lietuvio ir noriu pasikalbė
ti. Staiga ant šieniko, kampe, 
pamatau pažįstamo, kažin kur 
matyto , žmogaus veidą. Pra
kalbinu lietuviškai, ji? tik nu
sišypso, paduoda man ranką ir 
sako:

— Esu tėvas Augustinas 
Dirvelė. Gal mes kada kur ir 
matėmės.

Net krūptelėjau! Pageltusia- 
me ir iškankintame veide ky
šojo ilga nosis, veidas barzda 
apžėlęs, rūbai nudriskę. tik 
akyse dar tebežėroja mažyčiai 
vilties žiburėliai. Tai tu, nykš
tuke, Saugumo požemyje ko- 
veisi su raudonuoju ereliu! Ko
kia nelygi kova! Jie ten ir šian
dieną stiklinėmis geria suimtų
jų kraują, o
į klaidžiojančią 
tukas ir erelis!

Pasakau tėvui 
pavardę, kilmės 
dar priduriu:

— Tai mes. teveli, esame lyg 
ir vienos šeimos nariai: tėvas 
pranciškonas ir kunigas pasau
lietis.

Per tėvo Dirvelės veidą pra
bėgo maloni šypsena. Matyt, jis 
kalėjime buvo išsiilgęs kunigo, 
troško su .juo pasikalbėti, pri
siminti vienodo pašaukimo dar
bą. laisves dienas ir, esant 
progai, pasinaudoti kunigo pa
tarnavimu.

— Tai kur. teveli, dabar jie 
mus veš?

—O. jis dar nežino. Važiuo
jame j laisvę- Iš kalėjimo išve
ža j Vokietiją visus repafrijau
tus. o po tuojau 
dinėti ir mus.

— Kažin. tėve, 
laisve neužsihaigs

, —priešinausi jo nuomonei, 
širdį visvien kuteno laisves 

oras.

Vykstant Lietuvoje pirma
jam Tautiniam Eucharistiniam 
Kongresui, lietuvių tauta buvo 
paaukota Jėzaus švenčiausiai 
širdžiai. Pamaldumas j Jėzaus 
Švenčiausią Širdį gražiai išau
go. Daugelyje Lietuvos apylin
kių neliko šeimos, nepasiauko
jusios Jėzaus Šv. širdžiai. Mal
dos Apaštalavmo brolija tiek 
paplito, kad Vyrų Apaštalavi
mas tapo viena iš gausiausių 
Lietuvos organizacijų, kurioje 
sutilpo ir kunigai ir aukšti ka
riai bei kiti inteligentai ir mies
tų darbininkai ir kaimo arto
jai. Iš to gimė daug gražių reli
ginio gyvenimo tradicijų.

Visiems lietuviams laisvame 
pasaulyje minint Lietuvos 
pirmojo karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metų sukaktį ir 
atžymint Lietuvos Bažnytinės 
Provincijos įsteigimo 25 metų 
sukaktį, tos Provincijos Met
ropolitui Arkivyskupui J. 
Skvireckui vadovaujant. Lietu
vių tauta buvo paaukota šven
čiausios Marijos Nekalčiausiai- 
Širdžiai. Tas aktas buvo pada
rytas sekant švč. Marijos para
ginimus padalytus Fatimos ap
sireiškimuose. Nors tai dar tik 
metai laiko nuo šio akto, ta
čiau jau matyti gražių dvasi
nių rezultatų. Ne tik šv. Ka
zimiero vardo Lietuvių Kole
gija Romoje. 1x4 jau ir visa 
eilė Lietuvių bendruomenių 
laisvame pasaulyje yra pasekę 
anuo aktu. Atsirado pasaulie
čių katalikų tarpe labai gražios 
iniciatyvos plėsti lietuvių tarpe 
pamaldumą į šv. Marijos Ne
kalčiausia Širdį sekant jos pa
mokymus Fa t i moję.

Pagarbinti Švč. Marijos Ne
kalčiausią širdį liturgijoje yra 
skirta rugpiūčio 22 diena. Ge
gužės 13 dieną ne visur ir ne 
visiems gyvenimo aplinkybės 
leis iškilmingiau paminėti. Ta 
diena tačiau lietuvių tarpe tu
rėtų būti atžymėta dvasiniu 
būdu. Kur nebus galima ko 
nors daugiau tą dieną padary
ti. nereikia stebėtis; gražios 
tradicijos kuriasi pamažu ir 
reikalauja ištvermės. Visi ta - 
čiau tą dieną susijungkime 
bendrai karštai maldai. Kas 
negalės tą dieną gal net baž
nyčios atlankyti, priimti Šv. 
Komunijos, tai nors tos dienos 
visas maldas, visą darbą visi 
sutartinai paaukokime Švč. 
Marijai už mūsų kenčiančią 
tautą ir Tėvynę. Tautos kan
čios. mūsų ilgesys yra labai di
deli. trunka labai ilgai, tačiau 
tai neturi atšaldyti mūsų pasi
tikėjimo Dievu ir Švč. Marija, 
mūsų ištvermės savo tautą gel
bėti maldomis ir darbais, mū
sų pažiūra į tautų likimą ne
turi būti stabmeldiška Dievo 
palaima laikanti tik žemiškus 
pasisekimus. Dievo keliai —ne 
mūsų keliai. Mes persilpni juos 
visus atspėti. Visokiu atveju 
tebūnie garbė Viešpaties var
dui. Mūsų elgesys tik tada bus 
nuoseklus, jeigu j Dievą ir Švč. 
Mariją tuo daugiau šauksime 
už mūsų tautą, juo daugiau ta 
tauta kenčia, juo daugiau ji 
yra reikalinga dangiškos pa
galbos.

Gegužės 13 diena tebūna vi
sų pasaulio lietuvių maldos 
dienų už Lietuvą.

NAliJI ŽURNALAI

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
Mokslininkai netiki | bakterinį 

karą

Trys prancūzų mokslininkai 
maro ir choleros specialistai. 
Pasteuro Instituto nariai, “La 
Figaro” laikraštyje atspausdi
no sraipsnį apie bakterinio ka
ro galimumus. Jie visi tvirti
na, kad dabar, išsivysčius 
mokslui, bakterinės ligos gydy
mo ir desinfekcijos priemonė
mis bus sėkmingai įveiktos ir 
epidemija trumpu laiku sustab
dyta. Tą pati patvirtina ir Ka
ro ministerijos padaryti ban
dymai.

Civilizacija prailgina amžių
Amerikoje Metropolitan Life 

draudimo įstaiga padarė tyrinė
jimus. kaip ilgai gyvena žmo
nės angliškai kalbančiuose 
kraštuose ir Europoje. Tyrinė
jimo daviniai kalba, kad civili
zuotuose kraštuose žmonės gy
vena ilgiau. Necivilizuotuose 
kraštuose vos tik pusė 15 metų 
vyrų sulaukia 65 m. amžiaus. 
Visai priešingai yra Vakarų 
Europoje ir angliškai kalban
čiuose kraštuose. Čia iš 1000 
daugiau kaip 600 dar ilgai gy
vena ir būna darbingi po 65 
metų. Olandijoje. Skandinavi
joje ir N. Zelandijoje šitos gali
mybės yra dar didesnės: išlieka 
700 vyrų iš 1<X)O.

Televizija Anglijoje išsiplėtė 
tik per pastaruosius trejus me
tus. Dar 1947 metais televiziją 
ture jo tik turtuoliai. Bet 1950 
metais televizija perejo į ma
ses ir jas daugiausia turi tie. 
kurie uždirba mažiau, negu 
22.40 dol. j savaitę.

Tyrinėjimo statistika rodo, 
kad iš dešimties suaugusių te
levizijos žiūrovų septyni yra 
14-15 metų palikę mokyklą. 
Tolimesni tyrinėjimai daug ką 
pasako, kaip televizija veikia ir 
šeimos gyvenimą: 40D televi
zijos žiūrovų daugiau kviečiasi 
pas save kitus. Apie 2O'< ma
žiau lanko savo draugus. 63'ž 
mažiau lanko kiną. 35'* ma
žiau lanko teatrą. 42G skaito 
mažiau negu anksčiau, kai te
levizijos neturėjo. 30'< atsisa
ko kitų mėgstamų savo darbų. 
50'r namuose žaidžia mažiau. 
90'< mažiau klausosi radijo.

Suaugę 
tuo pačiu 
12 iki 14 
gulti. Jie
dieną ir taip per savaitę pra
leidžia apie 6 valandas. Suaugę 
žiūri apie 4 vai. per savaitę.

Uoliausi televizijos žiūrovai 
yra penkiolikmečiai, jie per 
savaitę praleidžia septynias ir 
pusę valandos. Žmonės, kurie 
dirba soduose, sfx>rtininkai ir 
šiaip mėgsta keliauti televizijai 
neskiria daug dėmesio.

paprastai gulti eina 
laiku. lx?t vaikai nuo 
metų nenori anksti 
stebi televizijų kas

tu likai panašus 
dvasių. Nykš-

Dirvelei savo 
vietų, po to

Balandžio mėn. AIDAI

Krctinga, kur bu'o Lietuko* pranciškonų centrini’. vienuolynas.

Balandžio mėn. AIDAI yra 
vienas iš geriausių Amerikoje 
išleistų numerių. Jis skirtas 
Ad. Galdiko kūrybai pavaiz
duoti. Visame numeryje su
telkta labai gerai atspausdinti! 
14 dailininko kūrinių repro
dukcijų. Jų tarpe randame ir 
vieną spalvota. Tai antru kartu 
“Aidai” supažindinta spalvose 
su mūsų dailininkų kūriniais. 
Iliustracijų atspausdinimo 
technika be priekaištų ir įspū
dinga. Dailininko A. Galdiko 
kūrybą palydi Waldemar 
George žodis.

tematiką. Aug. Raginis recen
zuoja F. Kiršos “Šventuosius 
akmenis” ir J. Balio "Lietuviš
kas pasakas". Mokslo skyriuje 
rašo A. Maceina apie egzisten
cializmą ir krikščionybę; visuo
menės skyriuje: A. Musteikis— 
organizacinio karščio pakrašfč- 
je, Al. Baronas — —ties pra
vertais langais ir t.t.

Balandžio mėn. ATEITIS

pradės palei-

ar toji musu
Min ko kalė-

Vyručiai, dar toli Mauručiai!
Prižiūrėtojas atidaro duris, 

pradeda dalinti šiltą sriubą. 
Paskum ateina kiti kalėjimo

Numeryje sutelkti šie straips
niai: L. Dambriūno — Kalbos 
mokslas ir mūsų lendrinė kal
ba: A. Maceinos — Katalikų 
vienybe; .J. Vaišnoros. MIC,— 
Arkiv. J. Matulevičiaus Vil
niaus Golgota. Dailiosios lite
ratūros skiltyse randame: 
Bernardo Brazdžionio - Die
nos is dangau ; — cilčr.; Al. Ba
rono novelė — Prašviesėjimas; 
Katryons Grigaitytes — Sesei 
tėvynėje eilėr. Kūryltos pa
sauly^' rašo: .1. Lingis - Knut 
Jlamsun mirties proga, J. 
Kėkštas — Ispanų poetai apie 
kūrybinį patyrimą ir poezijos

Kas danginusia žiūri televizijos
Anglijoje "British Broadcas- 

ting Company” padarė tyrinė
jimus, kas daugiausia žiūri te
levizijos. Buvo apklausinėta a- 
pie 3000 šeimų ir 1454 kilų žiū
rovų. Bendrovė padarė tokias 
išvadas: juo žmonių pajamos 
yra didesnės ir juo labiau išsi
lavinę. juo mažiau žiūri tele
vizijos. Jei paimsime dvi šei- 
mass kurių pajamos yra maž
daug lygios, bet skiriasi jų iš
silavinimas. tai galima labai 
tiksliai pasakyti, kad mažiau 
išsilavinusioji šeima pirmoji 
pirks televizijos aparatų.

Technikos paroda 
Vokietijoje

Hannoveryje, Vokietija, ba
landžio 27 d. atidaryta techni
kos paroda, kuri tęsis iki birže
lio 6 d. Parodoje savo gaminius 
išstatė 2350 įvairių firmų. Dei 
mažo parodos ploto, daugiau 
eksponatų nei firmų negalėjo 
priimti. Iš užsienio 11 kraštų 
dalyvauja 140 firmų. 52'* su
daro elektros industrija, toliau 
eina precizines mašinos, plie
nas, geležis, chemija, optika,, 
medicinos įrankiai ir t.t. Rašo
mąsias mašinėles atstovauja 
300 firmų.

gamtos ir Velykų
Pažymėtini straips-

Velykos

Pasiptiošusi pavasario ilius
tracijomis. pasirodė balandžio 
mėn. Ateitis, šis numeris, kaip 
ir visi, gausiai iliustruotas lie
tuviškosios 
motyvais.
niai: Dr. A. Baltinio
— dvasios pavasaris, prof. St. 
Kolupailos — Per Žemaičių 
kraštą! P. .Jurkaus — Dr. J. 
Griniaus jubiliejų minint; J. 
Žilevičiaus. L M., Pirmieji lie
tuviškos muzikos pionieriai. 
Nuotaikingas Antulio Rūkulio 
feljetonas — Kaip aš suskal- 
d/iati atomą. Jdornūs “Ateities 
spindulių”, "Kreivų šypsenų” 
ir kiti skyriai. Kaip ir kiekvie
name. taip ir šitame Ateities 
numeryje randame ir jaunes
niųjų kūrybos.
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• K., J. ir St. Kunigėliai, gyv. 
Grand Rapids. Mich.. Velykų 
švenčių proga senelių ir ligo
nių šalpai per Balfą paaukojo 
$30.00.

• IJtuanistinė Mokykla Cle- 
velande paskelbė savo klausy
tojams, lankantiems aukštes
niąsias mokyklas, rašinėlių a- 
pie motiną konkursą. Lietuvių 
Mokytojų Draugija už tris go
riausius rašinėlius skiria dova
nas vertingomis knygomis. 
Konkurso komisiją sūdai o A. 
Augustinavičienė, St. Barzdu
kas ir V. Kavaliauskas.

Balfo 38, 55 ir 68 skyriai va
jaus metu surinko $1500.00 ir 
per Balfo centrą paskirstė se
kančiai: $350.00 
šeimoms, $400.00 
siems mokiniams 
$350.00 kitų pamirštiems džio
vininkams ir $400.00 Austrijos 
lietuviams seneliams, ligoniams 
ir vargingoms šeimoms. Cleve- 
lande vajus tęsiamas toliau.

vargingoms 
vargingiau- 
Vokietijoje.

• Ed. čiočys, gyv. Provi- 
dence. R. I.. per Balfą Vokieti
joje likusiems lietuviams naš
laičiams paaukojo $25 ir sene
liam ligoniams $25.

• Algis Čepulis, prieš pustre
čių metų atvykęs Amerikon 
šiomis dienomis išvyko į Vokie
tiją baigti medicinos studijų.

• P. Paterabienė paaukavo 
500 dol. Tėvų Marijonų 
jos Statybos fondui.

• Dr. Juozas šonta. 
1949 m. dėl emigracijos
turėjo nutraukti medicinos 
studijas, vėliau vėl buvo išvy
kęs Vokietijon. Freiburgan. ir 
ias sėkmingai baigęs sugrįžo 
Amerikon ir žada įsikurti Chi
cagoje.

_ Berta Ličkus iš Indianos 
užsakė ložę Čiurlionio ansamb
lio koncertui Chicagoje ir pa
kvietė kitatautes dainininkes ir 
muzikes, kad susipažintų su 
mūsų tautos liaudies dainomis 
ir muzika.

Nau-

kuris
JAV

• Dr. Jonas Gurklevičius. ke
lerius metus įvairiose vietose 
buvęs lietuvių US sargybų kuo
pų vyrų gydytoju Vokietijoje, 
su šeima atvyksta Amerikon.

• Lietuvis Pranas Mikalaus
kas, išrinktas Illinois katalikų 
karo veteranų komandieriumi. 
jo žinioje bus apie 10.000 orga
nizacijos narių. 1949 m. Mika
lauskas paprastu nariu įstojo į 
Bridgeporto lietuvių katalikų 
veteranų postą, kaipo baigęs 
Medill žurnalizmo mokyklą ne
užilgo buvo išrinktas visų III. 
katalikų vet. spaudos ryšinin
ku ir paskutiniu metu buvo ir 
viet. laikraščio “Catholic Vete
ran" menedžeris.

4. F. GINKIS, Direktorius

*H5 GRAND

vi*
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PrMiHUmij IMr.
J. P. GINKIS
otr-k toriu*

įninkąs
’, jisai pakabino iškabų.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Netoli
nenustoju humoro Kai Missouri vi*ka apM-mr

REATAIHENIAIN 2 VAU POPIET. —Z—

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangorrjs. transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

Šoktai, ir t.t. Vestuvės.

STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
Muziko* IHr

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVEL4ND, OHIO

M. K. Čiurlionio mirties 40 
metų sukakčiai paminėti kon
certą balandžio 19 d. surengė 
Kultūros Fondo skyrius. Jo 
programą atliko Čiurlionio an
samblis. vadov. muz. Alf. Mi
kulskio, ir solistai J. Krištolai- 
tytė bei Algirdas Brazis, for- 
tepionu palydimi muz. R. Bra- 
zaitienės bei T. Kozmos.

šis koncertas buvo tikra lie
tuviškos dainos šventė. An
samblio chorų (mišraus, vyrų 
ir moterų! dainos, grynos ar 
palydimos kanklių bei kitų 
liaudies muzikos instrumentų 
orkestrų, lepino klausą, o mar
gaspalviai tautiniai drabužiai 
žavėjo akį.

Abu solistai gražiai papildė 
ir praturtino koncerto progra
mą. Ypačiai maloni staigmena 
buvo pirmą kartą Clevelando 
lietuvių visuomenei dainuojąs 
Metropolitano operos solistas 
A. Brazis. dainavęs lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Bisui 
Valentino ariją iš Fausto ope
ros ir Sorento dainą padainavo 
taip pat lietuviškai.

Prie koncerto pasisekimo 
prisidėjo ir puiki WHK stoties 
salė. Koncerto pasiklausyti su
sirinko keli šimtai lietuvišką 
dainą branginančios lietuvių 
visuomenės. Svečių buvo atvy
kusių ir iš labai toli — pvz. 
Rochesterio lietuvių parapijos 
klebonas kun. Bakšys ir kt. 
Koncertu domėjosi ir kaikurie 
amerikiečiai.

Banketą Metropoliteno ope
ros solistui Algirdui Braziui pa
gerbti trumpa kalba atidarė 
Lietuvos vyčių 25 kuopos 
pirm. M. Trainauskienė. Vado
vavo J. Sadauskas. Sveikino 
Daytono. Pittsburgho (jų at
vyko net 25) ir Detroito vy
čiai. Banketo rengimo komisi
jos vardu žodį tarė P. Balčiū
nas. Čiurlionio ansamblio vardu 
—muz. Alf. Mikulskis. Dvide
šimt organizacijų įteikė bendrą 
dovaną — albumą.

Atsakydamas solistas Brazis 
tarp kitko pasakė, jog jis buvo, 
yra ir visados bus lietuvis. Kai

OMAII A

Apsiginta nuo potvynio
Išsiliejusi Missouri upė nuo 

balandžio 14 iki 19 dienos grė
sė užlieti ir Omahos miesto že- 
mesniąsias dalis. Omahiečiai. 
matydami didelį potvynio pavo
jų. stojo energingai į darbą ir 
nuo potvynio apsigynė. Pi r - 
miausiai jie sutvirtino ir pakėlė 
upės krantus 6 pėdas aukščiau. 
Kur vanduo mėgino pralaužti 
užtvaras, ten vyrai greit su
tvirtindavo cementu ir smėliu 
ir vandenį sustabdydavo.

Vanduo veržėsi iš po žemės 

tik Lietuva atgaus laisvę, jis 
vyks ten dainuoti.

Po to tose pačiose Hollenden 
viešbučio patalpose įvyko pasi
linksminimas.

Lietuvos vyčiu 25 kuopa ba
landžio 20 d. lietinių salėj 
vyčiui solistui Algirdui Braziui 
pagerbti surengė dar savybės 
pusryčius.

Trys iš Lietuvos paliegę žve
jai L. Kublickas. J. Grišma- 
nauskas ir E. Paulauskas pra
nešimus padarė ir į gausius 
klausimus atsakinėjo balandžio 
20 d. Addisono mokyklos salė
je. Jų lūpomis kalbėjo dabar
tinis tautos skausmas. Susido
mėjimas buvo nepaprastai di
delis.

Aitkų Altui sudėta $412.50.
Vietos dienraštis “Cleveland” 

Plain Dealer” apie juos bal. 21 
d. nr. rašė: 1,200 lietuvių klyv- 
lendiečių klausėsi jų plaukus 
šiaušiančių pasakojimų apie 
savo tėvynę, kurioj dabar vieš
patauja rusai. Sunkiausias jų 
peregyvenimas buvęs, kad jie, 
rengdamiesi bėgti, nepasitikėję 
vieni kitais, nes bijoję išdavimo 
komunistų milicijai. Todėl ta
ręsi tik užuolankomis. Smui
kai! aprašomas ir pats jų pa
bėgimas.

šv. Jurgio parapijos tėvų ir 
mokytojų draugijos (PTA) per 
loteriją leidžiamą 1.000 dolerių 
laimėjo J. Zebrys.

Per velykinę rinkliavą
Jurgio parapijoje sudėta 
tūkstančiai dolerių su 
šum.

SV. 
trys 
vir-

(Dap-
MIKE

Tomas Dobkevičius 
kas), gimęs 1864 m. Betyga'oj, 
Lietuvoj tarnavęs valstybės 
kontrolėj, palaidotas bal. 12 d.

Marija Gražulienė, 59 metų, 
eidama su pirkiniais iš krautu
vės. bal. 11 d. pateko po ma
šina ir buvo mirtinai suvažinė
ta. paliko vyrą ir sūnų.

Jonas Kartūnevičius (Kar
tūne!. gyv. 5810 Superior Avė., 
paliko žmoną ir kitus artimuo
sius. palaidotas bal. 21 d. A. V.

5 E B Rr

vietomis šiapus užtvankos. 
Lėktuvais buvo sekama kur 
vanduo mėgina gausiau prasi
veržti ir pastebėjus pavojų keli 
tūkstančiai vyrų smėlio mai
šais. siųsdami juos per rankas, 
jei negalėjo arčiau sunkveži
miais privažiuoti, vandens sky
lę užkimšdavo.

Buvo prasiveržęs vanduo per 
vandentiekio vamzdžius ir kai 
kur gatvėse atsirado 3 pėdos 
vandens. Bet ir tas pavyko nu
galėti ir vandens veržimąsi su
laikyti.

Prie potvynio apsaugos dar
bų dirbo apie 15 tūkstančių 
darbininkų. Iš žemesniųjų mies
to vietų buvo iškelta apie 30 
tūkstančių gyventojų.

Potvynio pavojus jau praėjo 
ir gyventojai kiek lengviau at
siduso. Vietinis

Lietuvių Radijo Draugij os
PROGRAMOS

Tėvai Pranciškonai
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte, Maine,

NUO LIEPOS 1 D. IKI RUGPICCIO 5 D. 
atidaro

BERNIUKŲ STOVYKLĄ
Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno: geras maistas, 

gražus lietuviškas auklėjimas.
Norintieji galės pasilikti iki rugpjūčio 10 d. iškilmių, 

vadinamų “Lietuvių Diena.”
. SAVAITINIS MOKESTIS — $20.00

Visais .stovyklavimo reikalais kreipkitės:
R E V. SUPERIOR

Franciscan Monastery — Kennebunk Port, Maine

Bridgeport. Conn.
Operetės “N'astutės” 

vaidinimas
balandžio 19 d. parapijos sve
tainėje pavyko labai gerai. 
Žmonių buvo susirinkę beveik 
pilna svetainė. Tiesa, jų galėjo 
būti ir daugiau. Vaidintojai 
savo roles atliko puikiai. Vai
dino — Elena Janiūnienė, Bro
nė Karazienė, Petras Armonas. 
Vladas Barius. Jonas Butkus ir 
Feliksas Mockaitis. Vaidinimu, 
supintu su dainomis, visi buvo 
labai patenkinti. Dainoms a- 
kompanavo A. Stanišauskas. 
Sufleriavo A. Valinčius.

Vaidinimui buvo ruošiamasi 
ilgai ir kruopščiai, todėl ir ge
rai pavyko. Buvo ir svečių iš 
tolimesnių lietuvių kolonijų.

Artimiausiu laiku laukiama 
į Bridgeportą atvykstant trijų 
Lietuvos žvejų, kurie padarys 
pranešimą apie savo kelionę 
Vakarus ir padėtį Lietuvoje.

i

u Dainava** kviečia
Cleveland, Ohio. — Šio sezo

no meninių parengimų ir kon
certų pynė Clevelande vaini
kuojama tikrai spalvingiausiu 
ir gražiausiu vainiku, šeštadie
nį, gegužės 17 d., iš Chicagos 
atvykęs lietuvių tautinio meno 
ansamblis Dainava stato mu
zikinę pjesę “Nemunas žydi”. 
Koncertas įvyksta puošnioj 
WHK radijo stoties salėje. 5000 
Euclid Avenue (netoli East 55- 
tos gatvės). Pradžia 7:30 vai.

Šį daugelyje lietuviškų kolo
nijų sėkmingai koncertavusį 
ansamblį sudaro per 70 daly
vių: dainininkai, skudučių or
kestras. kaimo kapela, tautinių 
šokių šokėjai ir aktoriai. An
samblio vadovas ir dirigentas 
muz. Stp. Sodeika. Jam talki
ninkauja ansamblio režisorius 
Gasparas Velička, tautinių šo
kių vadovė baleto šokėja Eid- 
rigevičiūtė - Sprindienė ir kt.

Bilietai po 2.50, 2.00. 1.50, 
1.00 dol., gaunami Spaudos 
kiose sekmadieniais nuo 10 i- 
ki 1 vai., Dirvoje (tel. EN 1- 
4486), P. P. Muliolio įstaigoj, 
pas St. ir E. Golšanskius 6804 
VVade Park Ąve., tel. UT 1- 
6475. pas brolius Palubinskus, 
6711 Bonna Avė., tel. HE 1- 
8423. pas Ateities klubo na
rius, vyčius ir platintojus. Bi
lietų rezervavimo reikalu 
kreiptis aukščiau nurodytais 
adresais ar telefonais.

Bilietus patartina įsigyti iš 
anksto.

Long Island žinios 
m i r fc

E. Setauket, L. I.
Balandžio 7 d., aprūpintas šv. 

sakramentais, po ilgos ir sun
kios vėžio ligos, mirė Charles 
Paulus. Velionis buvo gimęs 
Pajevonio parapijoje. Lietuvo
je. Charles Paulus reiškėsi ne 
tik lietuviškoje veikloje, bet 
taip pat buvo veiklus įvairių a- 
merikoniškų klubų narys.

Iškilmingos laidotuvės vyko 
St. James, Setauket, bažnyčio
je. Giliai lūdinčius paliko žmo
ną Margaretą Dzenkutę-Pau- 
lienę. dukteris Marrv Anna ir 
Adelę Yonnottą iš Lvnbrook. 
L.I.. ir kitus gimines.

Salia Camp Earle. N. 4.. miškingų rajonų keletu valandų dengė tiršti gaisro dūmu debesys. Kuri 
laikų buvo net bijoma, kad gali susidaryti rimtas pavojus netoli f*sanėiam laivyno munieijos sandė
liui. Tačiau didesnės nelaimės pavyko išvengti.

gegužes 31 d..

Pittsburgh, Pa.
BALFo rinkliava Pittsbur- 

ghe ne gegužės 6 d., kaip buvo 
pranešta, bet 
šeštadienį. Visi lietuviai kvie-' 
čiami prisidėti prie rinkliavos 
pravedimo, nes kuo daugiau 
žmonių, tuo daugiau bus su
rinkta pinigų. Visi tie pinigai 
skiriami sušelpti likusius lietu
vius tremtyje, ypač sergan
čius ir senelius. Užsirašykite 
pas J. Tavorą. tel. FE 1-3404, 
arba pas V. Količienę. tel. PL 
1-8984.

Simonas Aleliūnas, specialis
tas laikrodininkas, ilgus metus 
dirbęs prie garsaus laikrodinin
ko J. Kamarausko. 2120 For- 
bes St.. atidarė nuosavą laikro
džių ir deimantų krautuvę. 
242 Brovvnsvile Rd., Mt. Oli- 
ver.

Worcester, Mass.
Muzikos vakaras

ruošiamas lietuvių karo vete
ranų Worcesterio ir apylin
kės lietuviams penktadienį ge
gužės 9 d., 7.30 vai. vak.. Me- 
chanics svetainėje, 321 Main 
St.

Programą išpildys žinomas 
Amerikos lietuvių ‘•Būgnų ir 
Trimitų” korpusas (Dnim 
Corps), vadovauja J. Sinkevi
čiūtė. Dainas išpildys veteranų 
dainininkių grupė ir solistai. 
Jiems vadovauja J. Mozūrai- 
tis.

Po programos bus šokiai. 
Gros Alb. Juodžionio orkestras.

Kviečiami visi VVorcesterio ir 
apylinkės lietuviai atsilankyti.

• Rockfordo, III., lietuvių 
tautinių šokių grupė gavo kvie
timą ir sutiko dalyvauti Rock
fordo moterų kolegijos pavasa
rio festivalyje.

PAŠVAISTĖ liUid* naują

Br BUDRIU NO MALDA 
•r č.SASNAUSKO 

SKUBINK PRIE KRYŽIAU!
(giedojo Mezzo - sopranas

0
R o I y d i : Smuiku .VILIAM Š I M f K 

Vargonais- A. MROZINSK AS 
Kaino $1.79 Siunčiant gailu kartu su 

jgokavimu ir parsiuntimu $ 2-00 

Uisokymus aii'afcito: PAŠVAISTĖ 
563 Hemlock St., Brooklyn8,NY

NE W ARK, N
Maldos Apaštalavimo Drau

gija Atvelykio sekmadienį 
šventė auksinį savo garbingos 
veiklos jubilėjų.

Prel. I. Kelmelis 8 vai. atlai
kė už dr-jos mirusius ir gyvus 
narius šv. mišias. Draugijos 
nariai-ės ėjo bendrai prie šv. 
komunijos. Šv. mišių metu 
Verutė Laukžemvtė, pritariant 
vargonams, solo pagiedojo dvi 
giesmes.

6 vai. vak. šv. Trejybės para
pijos salėje įvyko dr-jos iškil
minga vakarienė. Vakarienę 
pradėjo prel. I. Kelmelis malda 
ir i>o to. pasveikinęs susirinku
sius vakarienėn narius, trum
pai nupasakojo didelius dr-jos 
nuopelnus. Vakarienės metu 
kalbas pasakė: Tumelienė. Ly- 
džienė. Tamošiūnienė. Dems- 
kienė, Jasiukaitienė, Laukžemie- 
nė ir kt. Iš kalbų paaiškėjo, 
kad dr-ja įkurta 1902 metais

• Bruno Andruška lietuvis 
JAV kariuomenės marinų pul
kininkas. buvo atvykęs iš Ja
ponijos dalyvauti savo tėvo 
Juozo Andruškos laidotuvėse 
Chicagoje.

• Kun. B. Marka it is. S. J., 
žymus kalbėtojas, kurio įdo
mūs religiniai rašiniai telpa 
lietuviškoje spaudoje, išvyko į 
Sacred Heart sanatoriją. Mil- 
vvaukee. nes paskutiniu laiku .jo 
sveikata pradėjo silpnėti.

• Vyiautas Grakauskas, stu
dijavęs Roosevelt kolegijoje 
chemiją, baigė studijas ir gavo 
diplomą.

• Feliksas Vaitkus, JAV kar. 
majoras, perskridęs Atlanta 
kelionėje j Lietuvą, Lituanica 
Antrąją, šiuo metu dirba karo 
lėktuvų gamyboje VVashingto- 
ne.

• G’ntilas Adomas, kilęs nuo 
Mažeikių, antros nišų okupaci
jos dienomis kovojęs kaip par
tizanas prieš bolševikus, ties 
Papile sužeistas ir likęs šlubas, 
yra paskutinis lietuvis pagal 
DP įstatymą atvykęs Ameri - 
kon.

J
per Žolinę. Neturėdama atra
mos — savos bažnyčios —dr- 
ja pakėlė daug rūpesčių ir val
go jungti visų pastangas pasi
statyti savąją bažnyčią. Dr-ja 
pradžioje buvusi labai gausi na
riais ir labai pasiturinti. Atsi
kėlus kun. I. Kelmelui čia kle
bonu. dr-ja pasikvietė jį savo 
dvasios vadovu ir paskyrė 800 
dol. naujos bažnyčios altoriui 
įrengti. Visą laiką dr-ja skyrė 
ir skiria pašalpas savai bažny
čiai remti ir puošti. Lietuvos 
reikalams ir kitiems kilniems 
darbams.

Vakarienės metu šešt. mo
kyklos mokinė V. Jakštaitė pa
deklamavo K. Grigaitytės ir 
vieną Maironio eilėraštį.

Vakarienės metu į dr-ją įsto
jo keletas naujų narių. Dr-ja 
pasigenda daugiau narių, ypač 
iš naujų ateivių.

Vakarienę parengė Kazake
vičienė. Demskienė, Staugaitie- 
nė, Aleksandravičienė ir Jasiu
kaitienė.

Pažyžmėtina. kad yra likusi 
tik viena gyva dr-jos kūrėja— 
narė Gečienė iš Ilillside, N. J., 
kuri tačiau šventėje negalėjo 
dalyvauti.

Programai vadovavo kun. P. 
Totoraitis.

Pabaigoje Dr-jos pirm. Stau- 
gaitienė visiems širdingai pa
dėkojo ir paprašė šventę baigti 
bendra malda. St.- D.

Prašo garantijos:
(German Ethnic)

«

Rueker Joseph. gim. 1917 
m. kovo 22 d. žemės ūkio darb. 
Gertrud. gim. 1920 m. birželio 
13 d., Brigita — 1941 m. bir
želio 3 d., Baldur — 1948 m. 
liepos 14 d.. Lothar — 1949 m. 
spalių 18 d.

Adresas: Dielmissen Nr. 39, 
ueber Vorwohle. Kreis Holz- 
minden. British zone.

w
ATsimInimAI
RADIO VALANDOS

ŠESttoiENIĄĮS 
5'-3O^p Mį

j I53OK- 107.5 M

JACKJ-STU KAS
DtRf KTOPJUS

1264 WHITE ST. 
U | LLSI DE , N. J

VVAVERLY
6 3325
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Praaciškonų Spaudos Centro 
aukotojų sąrašas

Po $40: A. Masionis, Pater- 
son, N. J.

Po $6: Mrs Paulina Grigas, 
Hollis, L. I., N. Y.

Po $5: A. Vikrikas, P. Gra
žys, Brooklyn, N. Y., Miss O. 
Jankevičiūtė, Nevv York, N. Y., 
F. Kurmis, Woodhaven, L. I., 
N. Y., V. Juodis, Waterbury, 
Conn.

Po $4.50: Stasys Nutautas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $3: Mrs. Mary Dumbles, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2: Mrs Elena Vyzienė, 
A. Ryliskis, Brooklyn, N. Y., 
Miss Angola Anužis, Miss Ste- 
Ila M. Daltuvas, Worcester, 
Mass., Mrs. Mary Mikolaitis, 
Phila., Pa., Mrs Anna Winske, 
Chicago, III., J. Kontautas, 
Wallington, N. J., S. Cilcius, 
Kearny. N. J., Miss A. Gaechis, 
E. Stroudsburg. Pa., Mrs. Pau
le Gludonis, Cleveland. Ohio.

Po $1: Miss M. Kazlauskaitė, 
Mrs. Stelmokienė, E. Strcmei- 
kis. A. Sniečkus, Brooklyn, N. 
Y.. T. Sereika. J. Polaski, Mrs. 
Bernice Baron. Harford, Conn., 
St. Varia kojis, P. Baziliauskas, 
Dctroit, Midi., R. R. Sarapas. 
A. Mincevičius, Worcester, 
Mass.. V. Murauskas, Nashua, 
N. H., J. Skemundris, Pitts
burgh. Pa., Mrs. P. Dennis, Na- 
shua. N. H., P. Kliorys, Cleve- 
lan, Ohio, V. Juozaitis, Vincen- 
town, N. J., A. Dauginas, N. 
Arlington. N. J., Mrs. Alice 
Dergentis, VVoodside, L. I., N. 
Y.. Mrs M. Raubienė. Maspeth, 
L. I.,N. Y.. Mrs A. Mackius, 
Ansonia. Conn., R. Szimanous- 
kas, Danielson, Conn.. P. Ste
ponais, Tariffville, Conn.. Mrs.

, J. Bukauskas. Waterbury. 
Conn., D. Mitkus. Los Angeles. 
Calif., D. Babonis. Mrs. D. Ba- 
bonienė, Shrewsbury, Mass.. J. 
Bagdon. Sunderland. Masss.. J. 
Morkūnas. Cambridge. Mass., 
P. Amsiejus, Haverhill. Mass.

Po 50c.: Mrs Anelė Zautru- 
vienė, Nashua, N. H.. K. Migli
nas, Thompsonville, Conn.. Mrs 
Frances Simokaitis, Worcester, 
Mass., J. Jablonskis, Phila., 
Pa.. Mrs D. Blekaitis, Camb
ridge, Mass., M. Kerintis, 
Northampton. Mass., Mrs P. 
Lapienė, Stony Brook. N. Y.. 
Mrs. Jadviga Vysnius, Brook
lyn, N. Y.

Balandžio 20 d. i New Yorko 
uostą laivu “General Stewart” 
atvyko:

Apirubis Regina 
Buchsteiner Arnold, 

Ulrich
Doringas Viktoras 
Eiduk Wanda
Endrulat Johann.

Gilbert, Edmund, Irena
Habersat Olga
Hansel Werner, Lucija, Hans 
Hoffmann Fritz, Eva M., Bri- 

gitte, Jueregen
Huff Anna, Hermann Ha

rald
Kirstein 'Elisabeth, Erich B.
Lutz Gustav, Emma 
Mikolet Frieda
Petrikas Konstantin, Jadvy

ga, Violetta
Ratensberger Harald 
Scheffler Werener 
Schenk Maria, Elsa 
Schmidt Artur, Wanda, 1^- 

on, Viktor, Edith
Schuetz Albina, Richard 
Sembach Erwin, Ruth 
Stepputtis Rudolf, Anastazi

ja, Kari, Christel, Dora, 
Richard

Strolia Joseph, Herkules
Švarcas Oskar
Tiedmann, Andreas, Olga, 

Else, Alma, Ingrid, Richard, 
Irma, Genia

Žukauskas Liudvikas
Balandžio 21 d. į New Yor

ko uostą laivu “General 
Blatchford” atvyko:

Barauskas Aleksander, Eva, 
Ahvin Ludwig, Albert

Beerg Waldemar
Bischoff Friede, Hildogard 
Bloek Paul. Anna, Edmund 

Pekau, Evvald, Hilde
Breimer Anton, Anna 
Felgendreher Emma 
Graedtke, Amanda 
Hein Adolf C.
HenseI Gustav. Eleonore, 

Heldegard, Irmgard, Helmut
Holl Meta
Kassautzki Ursula 
Kauffmann Genoveva, Gus

tav, Lucina, Peter k
Kielau Gustav, Meta, Heinz, 

Renate, Hanfred
Klug Gustav, Johanna, Gus

tav, Helmut, Hilda
Kraft Ludvyig, Agathe, Lud- 

wig
Kumfert Karl-Johann, Maria, 

Gerhard
Lengnick Werner, 

Guenther, Helga
Makein Gerda
Margis Emil, Betty, 

Edita
Mellenberg Rudolf,

Horst, Heidemarie, Adele, Isa- 
belle

Milašauskas Julia
Milkuhn Herbert, Jenny 
Morkūnas Luise, Kari, Peter 

Palloks, Vera-Wally
Pelschuss Gustav, Minna 
Priekatis Richardas, Minna, 

Eduardas
Priekabis Rūta
Rėkiat Gustav, Natalia, Me

ta M., Lydia I.
Roth Oswald

t

Helene,

Lydia,

Edith.

Milda,

Adele,

i

Schaekek, Franz, Erna, Kari 
D., Annemarie, Volker

Schmidt, Adolf, Anna, WaK- 
raut

Schmidt Martha
Simkaitis Ervinas
Snabelis Marijona
Stepputtis Emil 
Stuerzbecher Otto, Wilma 
Sudhoff Martha, Wilhelm 
Tiepel Adolf, Irena, Edith, 

Erich

Hedwig, i 
Manfred 
Walter,

l
I

Balandžio 26 d. i New Yorko 
uostą laivu “General Muir” at
vyko:

Anheld, Ęwald, 
Willy, Helga, Harald, 

Barkowski, Emma, 
Hilda, Heinz »

Beek, Aleksander, Anna, 
Hilda, Ernst

Bender Aleksander, Therese 
Botscharow Adolf 
Endrukat, Erwin W.
Feldgendreher, Albert, Bru

no g
Grischanovvitsch, Emilie
Gundermann, Evvald R., Her- ■ i 

ta I., Wilhelm !
Gurklewitsch, Johann, Thea,'! 

Christiane
Henning, Joseph, Olga 
Iuaschko Anna, Georg 
Kolis, Julius, Melanie 
Kuehlmann, VValdemar, 

len, W. Guenther,
Barsuhn Gerhard H.
Leppert Franz O., Anna, A- 

dolf J.
Lutz VValter
Meissner Adolf, Ottilie, VVal

demar, Irene
Pecholgas Jadvyga
Peldžius Georg
Preikschat Olga, Emma, Ed- 

win, Wittold, Irmgard, 
fried

Romanowskv Paul
Sabletzki Adolf, Irma 
Schell Kari
Schell Pauline. Albert 

dolph
Spengler Eduard, Eva, 

Eduard
Tschischetvski Eduard, Ger

da E., Gerd M., Edgar

lį
iJ

He-

Sieg-

A-

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Jaras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356 •

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

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

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

Finansų sekretorius — Ant. Pil
džius, 32 Wilder St.. Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun.
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Bostone ir apylinkėse
........................ I♦

I
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S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL IIQME

254 W. BROADU'AY 
South Boston. Mass.

JOSEPII BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484
• 

f 
I Lithuanian 

Fiirniture Co.
■ M O V E R S — I

> SO 8-4618 ;
[ INSURED and BON'DED J
• Local and Long Distance Movers]

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 

[ 423 Metropolintan Avė.
Į Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius - balsamuotojas

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaietskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

PARDUODAMI NAMAI
PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

1VAST0NAS
REALTY and INSURANCE

IMS Gate* Av*^ Breeklyn, M. Y.
TeL GI M—ire 8-7289

3i
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326-328 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

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

Real Estate & Insurance
409 W. BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 MEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6134

DtMESIO
Jelcu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
SALDYTUVA) 
kiti namų apyvokos daiktai. 

Kreipkitės tuojau paa žiu reikme, 
nų prekybos atstovą:

VnJUS*PlTKUNIGIS
73 W. 194 St. N.Y.C.

Rivenite 9-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

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

Pirkdami per jj gaunate didesnę 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

VARDUODAMI BALDAI ir 
išnuomojami 4 kam įtariai. No
rima labai greitai parduoti. Sa
vininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
į GEORGE LUKAS, 29 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

gerai veikia į skilvį, inkstui? 
(kidncy) ir palengvina kitu? 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skaitt 
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.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

Soath Boston 27, Mas«.

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. 36th ST„ NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

t
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Balachenko Ludmila ir Olga, 
iš St. Petersburgo (Petrapilio), 
Rusijoje.

Czulkies Jurgis, iš Stankai- 
tėlių (Abbau - Stankaiten) k., 
Klaipėdos ap.

Gelgaudas, iš Liudvinavo. 
Marijampolės ap.

Kapačinskaitės, Magdalena, 
Marcelė ir Petronėlė, viena jų 
ištekėjusi.

Kasparavičienė, iš Alvito pa
rap., Vilkavišiko ap.

Kavaliauskienė - Ramnnaus- 
kaitė, Marijona ir jos sesuo 
Povilaitienė - Ramonauskaitė, 
Pranė, iš Kaupiškio k., Višty
čio v., Vilkaviškio ap. 
Každailevičius, Antanas.
Taurių k., Gadunavo bžntk., 
Telšių a p.

Kazėnas, Ignas
Kiaupa, Petras ir .jo brolis, 

iš Ž^alpiij k.
Kibartas Kazimieras ir 

Pranciškus, iš Biržių km.. Tei
sių v.

ir

Ignace, iš Vil-

iš

Ieškomi asmenys
Kiel Olga, iš St. Petersburgo 

(Petrapilio), Rusijoje.
IJudvikauskas Andrius iš 

Danblavos k., Igliškėlių v., Ma
rijampolės ap.

Pietlaewitch Anelia, iš Vil
niaus.

Pikiel Anatoly Joseph ir 
Maria, iš Odesos ir Vilniaus.

Pikiel, Angvlika, Joseph 
Petre Franz, iš Vilniaus.

Pop|»wsky,
niaus.

Povilaitis Julius, iš Bagdon- 
girio k., Meškuičių v., Šiaulių 
ap.

Šeštakauskas Jonas ir šeš- 
takauskaitė, Anelė ir Marijona, 
iš Kalesnykų km., Simno vi., 
Alytaus ap.

Simonaitis Titus, iš Tirkšlio- 
nitj km. Rozalimo v., Panevė
žio ap.

Winick Anna, duktė Juozo ir 
Čilės Vainikrviči»|.

Zielinsky Victor. u Vilniaus.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI SEKANČIU KNYGŲ:

A. Vaičiulaitis, — VALENTINA. 142 p. $2.00
” KUR BAKŪŽE SAMANOTA, 288 p.. $2.00

J. Aistis, — BE TĖVYNES BRANGIOS. 60 p. $0.50 
S. Yla. — ŽMONES IR ŽVĖRYS, 560 p. $5.00
V. Ramonas,—DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY.

396 p. — _ _ _ $2.00
V. Pietaris, — ALGMANTAS. du įrišti tomai — $2.00 
Vytė Nemunėlis.—PIETŲ VĖJELIS, 24 p. — $1.00 ‘
Axel Munthe,—SAN MICHELE KNYGA, I-a dalis,

325 p.. — — — $2.50
B. Smogą.—KAZIMIERAS SAPIEGA. 257 p. — $2.50
L. Dovydėnas.—ŽMONES ANT VIEŠKELIO, 190 p. $1.00 
V. Biržiška,—VYSKUPO MOT. VALANČIAUS BIO

GRAFIJOS BRUOŽAI. 100 p. — —
Daumantas,—PARTIZANAI Už GELEŽINES

UŽDANGOS, 398 p. — —
A. Sabaliauskas,—NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, 

225 p. — — — _
J. Gailius,—SUSITIKIMAS, 155 p. — —
S. Kolupaila, — NEMUNAS. 237 p. — —
P. Tarulis,—ŽIRGELIAI PADEBESIAIS, 148 p.
A. Tyruolis. — KELIONE. 126 p. — —
J. Baltrušaitis, — POEZIJA, 270 p. — —
J. Jankus. — PIRMASIS RŪPESTIS, 233 p. — 
A. Gervydas, — UŽ SPYGLIUOTI,' VIELŲ, 211 p.
F. Kirša, — ŠVENTIEJI AKMENYS, 112 p. — 
J. Burkus, — MAŽŲJŲ DIENELES. 60 p. —
V. Augustinas,—TĖVYNE LIETUVA. Lietuvos vaizdų 

albumas, 115 p. — —
J. Kmitas, — VYTIS IR ERELIS, 576 p. — —
C. Sasnauskas,—LIETUVIŠKA MUZIKA, 133 p.

$1.00

$2.50

J.

- Ui

M2 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

brangenybės. Kreipkitės^ 
4M Grand SL Brooklyn 11, N. Y.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys varde.

“DARBININKAS”
680 Buslnvick Avė,, Brooklyn 21, N. Y.

-Č9944 111HH 11 t4»944e*4-»*M*9999999O».9>*9 994 91<»
«>
«>

Telefonas: EVergreen 4-8934

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

♦4111.111 f 911 H!11IIIIHHHtHII < » I »»♦♦*<

C'ommunion Brąakfroto 
B * n quets

HALL

CATERERS
Parties-Weddings

M E E T I N G

Stephen B rėdės Jr
ADVOKATAS

197 Hnvemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV»nrreen 7-9394

imttinn*-intiTinTT7*-^iiic**“*“*TTT*—*‘*‘*“,*“,L11*i“*,E

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

. SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur viri myfi užeiti.

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

$2.50
$1.50
$2.50
$1.50
$1.25
$1.00
$2.00
$2.25
$1.50

0.50

r

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M HAREMAM 1*1* 

JAMAICA, N. T.
TH. J Amale* 8-7733

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. MACUI ILIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

$5.00
$1.00
$3.50

k

savesE)-^
Mes instaliuojame visokios rūšies 

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

BROCKTON SERVICE
OIL RURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

i
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l)r. Kun. Alf. Jagminas 
prieš kelias savaites iš Romos 
atvykęs i savo brolio laidotu
ves Brooklvne. balandžio 24 d. 
išskrido atgal j Romą. Pereitą 
antradieni jo bičiuliai pas jo 
motiną ir jo brolio žmoną Alice 
Jagminienę, gyv. Brooklvne, 
suruošė jam kuklias išleistu
ves.

Juozas Ambraziejus, 
brocklyniečių pagerbtas jo 
75 m. amžiaus sukakties pro
ga. Iškilmės įvyko balandžio 
26 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių klube.

Tremtiniu Draugija 
ateinanti sekmadienį, gegužės 
4 d. 12 vai. Apreiškimo para
pijos salėje šaukia susirinkimą, 
kuriame pranešimus padarys 
prof. J. Brazaitis ir prof. J. Ka
minskas. Be to. bus svarstomi 
kiti svarbūs organizaciniai 
klausimai.

Prof. J. Kaminskas, 
turėjęs tuojau pat po Velykų 
išvykti į Vokietiją sudaryti 
Vliko Vykdomąją Tarybą, dėl 
ligos kelionę atidėjo dviem sa
vaitėm.

Juozas Palubinskas, 
vienas žymiausių Vilniaus buv. 
dramos teatro aktorių. šiuo 
metu gyvenąs Baltimorėje. ge
gužės 11 d. dalyvaus Boorlyne 
Alg. Kačanausko vad. vyrų 
balsų kvarteto koncerte. Kvar
tetas pasirodys su naujai pa
rengta programa. Koncertas 
vyks Švabų salėje.

Prof. V. Kanau'a 
išrinktas į Egzilų Liberalų De- 
mckr. Unijos JAV lietuvių 
grupės valdybą.

Petras Minkūnas,
Baito reikalų vedėjas, buvo pa
riestas ir dalyvavo Nevv Yor

ko IVe'fare Council Darbo ir 
Profesinio Pasirengimo Komi
teto suruoštame seminare ba-

23 d. Buvo (fiskutu • - 
ma klausimai, kaip padėti nau
jiesiems emigrantams įsikurti 
Amerikoje.

Memmingeno stovykloje yra 345 
lietuviai ligoniai, jų šeimų nariai, 
seneliai bei invalidai. Nuotraukoje 
matome (iš kairės i dešinę): inva- 
lid. I.. Abromavičių, 43 m. amž... 
tremtini Rudzevičių, BALF’ pirmi
ninką kan. -I. Končių ir Lietuvių 
Bendruomenės pirm. 4. A. Noreika.

Š. m. gegužes 18 (L. 3 vai. po pietų 
( AI’ITOL VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALfiJ,

X Avė. ir 51 St., New Yorke

ruošiamas
PASKUTINIS ŠJ PAVASARI

BALETO - OPEROS KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS:

A. Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės oper^— solistė. 
Aldona šlepetytė. Baleto solistė
Ip. Nauragis, Lietuvos valstybės operos solistas, 
Alf. Liepina.s, Baleto solistas.

Akompanuos AI. Mrozinskas.

Programą praves dramos aktorius Vitalis Žukauskas.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Įteikta -Aidu“
"Aidų” literatūros premijos 

įteikimas, koncertas ir literatū
ros vakaras. įvykęs sekmadie
nį. balandžio 27 d., šv. Juozapo 
parapijos salėje, praėjo su di
deliu pasisekimu. Premijos į- 
teil-imu pradėta antroji koncer
to dalis. Su triukšmingomis o- 
vacijomis į sceną buvo pakvies
tas laureatas Jonas Aistis, T. 
Justinas Vaškys, Pranciškonų 
prcvinciolas, A. Vaičiulaitis, — 
"Aidų” redaktorius ir jury ko
misijos pirmininkas, Bern. 
Brazdžionis — jury komisijos 
sekretorius. A. Vaičiulaitis 
nušvietė laureato kūrybą. 
Bern. Brazdžionis perskaitė ju
ry komisijos aktą. Premiją įtei
kė Pranciškonų Povinciolas T.

Juozas ir Kaz. Garšvai 
balandžio 24 d. paminėjo 45 
metų JAV gyvenimo sukaktį. 
Ta proga buvo suruošti iškil
mingi pietūs, kuriuose dalyva
vo gausus būrys dvasiškijos. jo 
sūnus Juozas su žmona, žentas 
J. Pauliukonis su žmona ir kt.

Apreiškimo parapijos kle
bonas kun. N. Pakalnis svečių 
vardu pasveikino šeimininkus 
primindamas jų geras būdo sa
vybes — kantrybę, švelnumą, 
gražų apsėjimą su žmonėmis ir 
gilų religingumą. Visa tai daro 
j> mielą jo. kaip laidotuvių biu
ro direktoriaus, klijentams.

Po pietų šeimininkai svečius 
pakvietė į savo vilą netoli 
Huntington. L. I.. N. Y.

Naujo imigracijos įstatymo 
pr.avedimo reikalu prel. J. Bai
sūnas. adv. Paulauskas, S. 
Trečiokas ir E. Devenienė ant
radienį, balandžio 29 d., lanky
sis \Vashingtone, valstybinėse 
įstaigose ir darys žygių, kad 
įstatymas būtų priimtas.

šalpos organizacijų 
pasitarimas 

įvyko balandžio 9 d. Roosevelt 
viešbutyje Nevv Yorke dėl nau
jų į kongresą įneštų imigraci
jos įstatymų projektų. kurie 
palengvintų tūkstančiams pa
bėgėlių atvykti į JAV. Baifą 
atstovavo pirm. A. Devenienė, 
iždininkas A. S. Trečiokas, 
Balfo direktorius prel. J. Bal- 
kūnas ir reikalų vedėjas P. 
Minkūnas.

DP komisijos komisijonierius 
Mr. E. O’Connor ir patarėjas 
Mr. McTigue supažindino susi
rinkusius su kongresmano E. 
Celler įneštu biliumi HR 7376 
ir kongr. Fr. E. \Valter biliumi 
411.

Susirinkę atstovaujančių or
ganizacijų vardu pareiškė rem- 
sią principe tuos įstatymus, tik 
atskiru paragrafu pareikš savo 
pageidavimus, ir iš savo tarpo 
išrinko vykdomąjį komitetą, 
kuris rūpintųsi, kad įstatymai 
praeitų per kongresą. Vykdo
majame komitete Baifą atsto
vaus P. Minkūnas.

literatūros premija
Justinas Vaškys. pasakydamas 
sveikinimo žodį. Savo įspūdin
goje kalboje laureatas Jonas 
Aistis dėkojo visiems jį pager
busiems ir kėlė bendravimo su 
rašytojais mintį. Raštu sveiki
no Liet. Rašyt. Draugijos pirm.
B. Babrauskas, ir "Ateities” 
redakcija įteikė laureatui gėlių 
puokštę.

Koncerto - literatūros vaka
ro programoje dalyvavo: Kau
no ir Vilniaus Operų solistė 
Juzė Augaitytė. solistas Stasys 
Baranauskas, akompanavo pia
nistas Aleksas Mrozinskas. sa
vo kūrybą skaitė: Mykolas 
Vaitkus. Vlada Proščiūnaitė, 
Kazys Bradūnas. Henrikas Na- 
gys ir laureatas J. Aistis. Visą 
vakaro programą “Amerikos 
Balsas” įrašė į juosteles ir jos 
ištraukas perduos į Lietuvą.

Rinktinės publikos buvo pil
nutėlė salė. Svečių buvo net iš 
Philadelphios, Scrantono. Bos
tono. Amsterdamo. Kenne
bunk Port, Me. ir kit. Po pro
gramos buvo šokiai, grojant 
Jezavto orkestrui.

Oper. solist. Antanina Dambrauskai
tė iš Miami. Fla.. atvyksta į New Yor- 
ka dalyvauti ruošiamam pavasario 
baleto-operos vakare, kuris įvyks Ca- 
pitol viešbučio didžiojoj salėj gegužės 
18 d.

Balfo centrą klausia, ar rei
kia dar tremtiniams rūbų ir a- 
valynės.

Kol kas lietuviams tremti
niams Vokietijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje ir Italijoje reikia 
kasmet apie 100.000 svarų rū
bų ir avalynės. Pašalpos ir už
darbiai yga tiek maži, kad pa
silikę tremtiniai patys rūbų ir 
avalynės pirkti negali.

Mutual Security Agencv ap
moka Balfo siuntų transportą, 
todėl Balfas prašo visų skyrių 
ir pavienių geraširdžių lietuvių 
toliau siųsti Balfo centrui at
liekamus. gerame stovyje, šva
rius rūbus ir avalynę. Tremti
niai ypač pasigenda vyriškų 
rūbų, tačiau labai reikia taip 
pat vaikiškų ir moteriškų rū
bų.

JT ir Tarptautinės Darbo 
Organizacijos iniciatyva ba
landžio 16 d. Jungt. Tautų Rū
muose Nevv Yorke įvyko Tre
čioji Tarptautinė Konferencija 
organizacijų, kurios rūpinasi 
migracija (Third International 
Conference of Non-Govern- 
mental Organizations interes- 
ted in Migration). Konferenci
ja tęsėsi 7dienas. Balfas daly
vauja pilnateisiu nariu ir jį at
stovavo Balfo centro tarnauto
ja Izabelė Radzevičiūtė, kuri 
Balfo vadovybės deleguota 3 
mėnesius aktyviai dirbo konfe
rencijos programai paruošti 
komisijoje.

Atitaisymas. “Darbininko” 
Nr. 29 atspaustoje žinutėje — 
Pagaliau nutarta statyti Da
riaus Girėno paminklą — jo 
šlifuoto granito akmuo .papė
dėje bus ne 50. bet 5 pėdų auk
ščio.

LIETUVOS VYČIŲ
New Yorko ir New Jersey 

apskrities
metinis suvažiavimas įvyks ge
gužės 23, 24. 25 d.d., Nevv 
Ycrker viešbutyje, Nevv Yorke. 
Tai bus 36-sis šio apskrities 
metinis suvažiavimas.

Suvažiavimo rengimo komi
tetas — pirm. J. Matačinskas, 
vicepirm. J. Janonis, nariai: H. 
Zirdins, A. Klem, Fr. Vaskas, 
J. Montvidas. Eddie Thomp- 
son, Fr. Baskis. šiomis dieno
mis turėjo posėdį ir aptarė su
važiavimo darbų tvarką.

Penktadienį gegužės 23 d. 
vakare, susipažinimo vakaras 
— šokiai Nevv Yorker viešbu
tyje, Nevv Yorke (8 Avė. ir 34 
St.). šeštadienį, geg. 24 d. iš
važiavimas į Great Neck — 
sporto šventę. Sekmadienį, 
geg. 25 d., 11 vai. šv. mišios 
Aušros Vartų parap. bažnyčio
je. 570 Broome St., Nevv Yor
ke. Po pietų vyks posėdžiai 
veikimo planams, aptarti ir 
naujos apskrities valdybos rin
kimai.

J. T. Pabėgėlių Reikalams 
komisaras Dr. J. G. Goodhart 
ir PICMME atstovė Miss M. 
Bradford balandžio 4 d. supa
žindino Amerikos šalpos orga
nizacijų atstovus su tų organi
zacijų uždaviniais ir bėgamai
siais reikalais. Dr. J. Goedhart 
steng:as gauti iš įvairių kraštų 
valdžių 3 milijonus dolerių, ku
riais žada šelpti tremtinius per 
pripažintas šalpos organizaci
jas. Svarbiausias jo įstaigos 
uždavinys teikti pabėgėliams 
teisinę ir politinę globą.

PICMME (Provisional Inter- 
govemmental Committee for 
Movement of Migrants from 
Europe) vos pradeda darbą, 
kuri atsižvelgadama į turimą 
marą kapitalą, numato ateityje 
tremtinius vežti į kitas šalis, 
sąlyga, kad jie sugrąžins jūros 
kelionės išlaidas. Tokiu būdu 
susidarytų apyvartos kapitalas, 
kuriuo pagalba būtų galima il
gesnį laiką vis naujus tremti
nius kurdinti užjūrių kraštuose.

UN High Commissioner’s ir 
PICMME centrinės įstaigos 
randasi Ženevoje ir čionai bus 
nustatytos šalpos organizacijų 
su šiem dviems įstaigom ben
dradarbiavimo ir talkininkavi
mo formos.

Pasitarime Baifą atstovavo 
Balfo pirmininko pareigas ei
nanti A. Devenienė ir reikalų 
vedėjas P. Minkūnas.

Gyd. Pranas Narvydas
PICME tarnautojas, nuolatinis 
laivų palydovas, atlydėjęs į 
Nevv Yorką “Gen. Blatchofrd” 
laivą su tremtiniais, keletą 
dienų viešėjo Brooklvne pas 
Julijoną Daumaudį. Svečias 
ateinantį antradienį išvyksta 
atgal į Europą.*

Balfo centre
patirta, kad kan. J. Končius 
lankėsi Vokietijoje amerikiečių 
saugumo įstaigose, prašyda
mas, kad iš naujo būtų peržiū
rėtos užkliuvusių lietuvių by
los. CIC jo prašymą patenkino 
ir pažadėjo apklausinėti ir 
naujus liudininkus.

Kaip žinia, saugumo sume
timais keliasdešimt lietuvių e- 
migracinių bylų buvo užkliu
vę ir tuo pačiu jiems buvo už
kirstas kelias atvykti į JAV.

Maspeth, N. Y.
Sąjungietės dėkoja

V. J. Atsimainymo parapijos 
salėje balandžio 20 d. L. K. 
Moterų S-gos 30 kuopa suruo
šė Margučių Vakarą. Daug ir 
labai gražių margučių sąjun
gietės buvo sunešusios, kad 
laimėtų dovanas.

Kuopos pirmininkė Ražickie- 
nė dėkoja visiems, kurie šiam 
vakarui aukojo gražių dovanų 
Ypatinga padėka priklauso J. 
Ginkui už 10 svarų šokoladinį 
“margutį” ir nuoširdų mūsų 
parengimo išgarsinimą per sa
vo radiją. Taip pat padėka pri
klauso visoms bilietų bei lai
mėjimų knygučių platintojoms, 
patarnautojoms prie bufeto ir 
visiems dalyviams. Ačiū.

Pai apijos vaikų pirma šv. 
Komunija gegužės 1S d. Tam 
tikslui skirtos pamaldos bus 
parapijos bažnyčioje 9 vai. ry
to.
Rengiamasi didelei bendruome

nės šventei
Gegužes 18 d. So. Boston 

Mimicipal Building salėje įvyks 
didelė ir visiems lietuviams la
bai svarbi Lietuvių Bendruo
menės šventė, į kurią kviečiami 
visi Bostono ir apylinkių lietu
viai — senieji emigrantai, čia 
gimę ir naujai atvykusieji. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
prof. J. Brazaitis, ilgametis 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Užs. Tarnybos 
Valdytojas, neseniai atvykęs iš 
Europos. Numatyti sveikinimai 
žymiųjų Bostono liet, organi
zacijų.

Bus ypatinga meninė prog
rama. Pakviesti ir sutiko daly
vauti visi trys Bostone esą lie
tuvių chorai — parapijos, ved. 
muz. J. Kačinsko, Gabijos, ved. 
muz. J. Dirvelio ir vyrų choras, 
ved. muz. J. Gaidelio.

Ši šventė bus Istorinis įvy - 
kis, kurio metu bus įsteigta vie
ninga visų lietuvių organizacija 
lietuvybei palaikyti bei lietuvių 
kultūriniam gyvenimui ugdyti. 
Visi tai dienai renkimės ir jo
kių kitų išeigų nenumatvkime.

Numatoma, kad dalyvaus so
listų dainininkų ir rašytojų.

Balsuoja už “Ike” ir “Bob”
Massachusetts teisingumo 

valdininkai išaiškino, kad per 
pirminius balsavimus, kurie 
vyksta balandžio 29 d., balsuo
tojai gali vietoj tikros pavardės 
įrašyti į balsavimo kortelę pre
zidentinių kandidatų pravar
des. Šis išaiškinimas taikomas 
Eisenhovver ir Taft. Balsuotojai 
gali vietoj jų vardo bei pavar
dės parašyti “Ike” ar "Bob” ir 
tokie balsai bus užskaityti.

Nuėmė moterį nuo degančio 
stogo

Balandžio 20 d. 4 vai. ryto 
užsidegė namas 219 W. 2nd St. 
Bo. Boston. Kai kurie gyven
tojai iššoko per langą iš antro 
aukšto, o viena senyva mote
ris (per 70 m.) buvo ugniage
sių kopėčiomis nukelta nuo de
gančio stogo. To gaisro metu 
apdegė ir buvo nuvežti į miesto 
ligoninę keturi žmonės.
Kitaip pasivadino “Žiburio” 

spaustuvė
.Spaustuvė, kurioje spausdi

namas laikraštėlis “Rytas” ir 
“Vytis”, dabar perimta naujai 
sudarytos bendrovės ir pava
dinta “Ryto” vardu.

Putnam seselių parengimas 
įvyksta pobažnytinėje salėje 
gegužės 11 d. Šios lietuvaitės 
seselės prie savo vienuolyno tu
ri mergaičių bendrabutį. Su 
tomis mergaitėmis jos parengė 
programą ir ją atliks. Pelnas 
skiriamas koplyčiai statyti.

Bostono lietu vių skautų 
vietininkija gegužės 4 d. ruošia 
skautų iškylą į Plymouth, kur 
1620 metais išlipo į krantą iš 
“Mayflouer” laivo piligrimai 
— pirmieji “D.P.”

Balfo 32 skyriaus pirm. Mrs. 
K. A. Namaksy atsiuntė Balfo 
centrui Bostono vajaus metu 
surinktus $1,006.17, kurie bos
toniečių pageidavimu išsiųsti į 
Vokietiją senelius ir džiovinin
kus sušelpti. Bostono vajui 
sėkmingai vadovavo Pranas 
Razvadauskas.

Motinų dienoje, gegužės 11
d., D. L. Moterų Sąjungos 30 
kuopa švęs savo metinę šventę. 
Už kuopos mirusias ir gyvas 
nares 9 vai. bus atlaikytos šv. 
mišios. Visos narės eis bendrai 
prie šv. komunijos. Po mišių 
parapijos salėj ruošiami bendri 
pusryčiai. Visos narės ir vieš- 
nės motinos bei dukros prašo
mos dalyvauti.

Brooklyne mažosios skautukės, kurių nė viena y ra Lietuvos visai nema
niusios, įkalbėjo ir įdainavo žodi Lietuvos vaikams, kuris buvo j Lietuva 
pasiustas radijo bangomis Amerikos Balso.

Renka seną popierį
Gegužės 18 d. bus Bostono 

arkivyskupijoje surenkamas se
nas pepieris. Gauti pinigai bus 
sunaudoti našlaičių namų sta
tybai.

Paprastas pilietis, tai senas 
amerikietis lietuvis biznierius, 
Velykų švenčių proga vėl pa
dovanojo 10 dol. ligoniams tei
sininkams, esantiems Vokieti
joj. Šis geraširdis aukotojas 
per pusantrų metų ligoniams 
teisininkams Vokietijoj jau pa
dovanojo 185 dol. Didelė padė
ka ir pagarba šiam kukliam 
aukotojui ir • pavyzdys senie
siems * lietuviams ir visiems 
naujakuriams!
Autobusų streikas nepasibaigė

Autobusų tarnautojų strei
kas , dėl kurio nukenčia apie 
ketvirtis milijono žmonių, dar 
tebevyksta. Gubernatorius De- 
ver daro žygių streikui baigti. 
Su gubernatoriaus planais su
tiko unija, bet nesutiko savi
ninkai ir mėgina samdyti nau
jus tarnautojus.

Nori atomo fabriko Mass. 
valstybėj

Gubern. Dever paprašė pre
zidentą Trumaną, kad numato
mas atominės energijos fabri
kas būtų statomas Massachu— 
setts valstybėj — prie Lavv- 
rence, Lowell arba prie Fa 11 
River - New Bedford.
Gubernatorius giria McGrath

šeštadienį, balandžio 19 d., 
surengtose vaišėse gub. Dever 
pasakė sveikinimo kalbą buv. 
teising. sekretoriui McGrath. 
labai iškeldamas jo gabumus, 
darbštumą bei kilnų charakte
rį.

Mokyklos baigimo Iškilmės 
šeštadieninės mokyklos va

dovybė ir tėvų komitetas mo
kyklos baigimo iškilmes ren
gia birželio 7 d.

Parapijos mokyklos gradu- 
antų iškilmės bus birželio 8 d.

“Lenkijos konstitucijos 
diena”

Mass. gubernatorius Dever. 
įtakingų lenkų paveiktas, pas
kelbė, kad gegužės 3 d. visoje 
valstybėje minima kaip “Len
kijos Konstitucijos Diena.” Iš- 
tikrųjų tai minima 1791 m. 
Lietuvos - Lenkijos konstituci
ja, kuri primenanti JAV kons
tituciją, bet kuri neišgelbėjo 
ano meto valstybės nuo žlugi
mo. Tai pirmas atsitikimas 
Amerikos JV istorijoje, kad ku

«
Galite įsigyti “LIETUVIŲ DIENŲ” leidykloje. 9204 S. 

Broadvvay, Los Angeles 3, Calif., taip pat pas L. D. platin
tojus, spaudos kioskuose ir

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

Kaina $2.50

rios nors valstybės gubernato
rius būtų paskelbęs tokią šven
tę.

Šventės minėjime gegužės 3 
d. svečiu kalbėtoju pakviestas 
mayoras Hynes.

“Aušros sūnūs”
buvo suvaidinti Bostone balan
džio 20 d. Vaidino VVorcesterio 
scenos mėgėjai, parengti akt. 
H. Kačinsko. Gražios dekora
cijos dail. V. Andriušio. Pasta
tymas tikrai vertingas ir ne 
vienam žiūrovui išspaudė aša
rą. Kaip mėgėjai ypač įdo
mūs buvo aktoriai, atlikę Rus
teikos ir Rožės vaidmenis.

Miškų gaisrai 
siaučia aplink Bostoną ir toliau 
Nauj. Anglijoj. Taip pat buvo 
nemaža gaisrų ir pačiame Bos
tone, tačiau didesnių nuostolių 
nepadaryta.

Nušovė mešką
Vienas bostoniškis medžioto

jas apie 100 mylių nuo Bostono 
miške nušovė didelę mešką. 
Pasirodo, meškų čia dar esama.

Katalikų Susivienijimo Nauj. 
Anglijos apskr. seimelis įvyko 
balandžio 20 d. Bostone. Aps
varstyti aktualūs organizaci
niai reikalai. Dalyvavo adv. 
Grigalius. Pr. Razvadauskas,
B. Kudirka ir kiti Susivieniji
mo veikėjai.
Atvyko kompozitorius Strolia

Balandžio 21 į Bostoną iš 
Vokietijos atvyko kompozito
rius Juozas Strolia su savo 14 
metų sūnum Herkuliu, gabiu 
smuikininku. Laikinai apsisto
jo pas savo sūnų Vytautą. 280 
W. Third St., So. Bostone, prieš 
kelis metus čia atvykusį. Stro- 
lios pasitikti savo automobiliu 
į Nevv Yorką buvo nuvykę klie
rikas Antanas Benzevičius su 
savo mamyte Juze Savickiene 
ir Vytautas Strolia.

Veronika Jociūtė,
Šv. Petro par. choro pirminin
kė yra baigusi Bostono Uni
versitetą ir dabar dirba Bos
ton Public Lrbrary West Rox- 
bury skyriuje.

Metinis vasaros piknikas, 
Lietuvių Radijo Korp., įvyks 
liepos 13 d., sekmadienį. Brock
ton Fair Grounds, Brockton, 
Mass., o “Piknikas po stogu” į- 
vyks rugsėjo 28 d. ten pat. Ki
tos organizacijos yra prašomos 
tomis dienomis savo parengimų 
nedaryti.

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos

STASIO BŪDAVO

Apysaką

VARPAI

SKAMBA


