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SĄJŪDIS DĖL ĮVYKIŲ KOJE 
STOVYKLOJE Pirmoji sąlyga - laisvi rinkimai

Tokio. — Korėjoje naujo są
jūdžio sukėlė gen. Dodd pagro- 
bimo ir po to sekusio laisvini
mo byla. Išlaikę 78 valandas, 
komunistai belaisviai Dodd pa
leido, kai jo vietoj nauju sto
vyklos komendantu paskirtas 
gen. Ch. Colson pažadėjo jiems 
nuolaidų.

Tačiau Colsono nuolaidos 
sauvaliaujantiems ir smurtą 
vartojantiems komunistams be
laisviams nesulaukė karinės 
vadovybės pritarimo. Taip pat 
kilo dėl to nepasitenkinimo ir 
kongrese, kur susidaromas į- 
spūdls, jog belaisviai Koje sto
vykloje daro, ką jie nori. Gen. 
Clark paprašytas informacijų 
apie padėtį.

Gen. Clark pareiškė, jog į 
Colsono padarytus komunis
tams belaisviams pažadus ne
bus kreipiama jokio dėmesio, 
nes jie išgauti prievartos sąly
gomis, o Dodd ir Colsonas iš
šaukti j Clarko štabą duoti pa
aiškinimų.

(TO pirm. Ph. Murray, kuris 
yra kartu vadovas ir JAV plieno 
pramonės darbininku. Pnilade!- 
phijoj atidarė šeštųjų dvinsetine 
l'SVV (plieno darbininku unijos) 
konferencijų. Savo kalboj jis 
smarkiai apkaltino plieno pramo
ninkus. kad jrr> visu Kinėu sukėlė 
ir užtęsė, nepriimdami vyriausy
bės pasiūlymu darbininku atlygi
nimo ir kainu pakėlimo klausi
mais.

Plieno darbininkai 
grasina streiku

YVashingtonas. — Plieno 
darbininkų CIO konferencija 
priėmė rezoliuciją, kad bus vėl 
pradėtas streikas, jei plieno 
įmonės artimu laiku nesileis į 
susitarimą. Buvo iškelta, jog 
darbininkai negali neribotą 
laiką be sutarties dirbti. Darbo 
sekretorius Tobin konferencijos 
dalyviams pareiškė, kad jisai 
pilnai remia darbininkų reika
lavimus. Kaip vienintelį kelią 
susitarimui pasiekti nurodė vy
riausybės padary us tuo reikalu 
pasiūlymus. Pagal tuos pasiū
lymus turėtų būti pakelta dar
bininkams atlyginimas 17'2 
cento į valandą ir dar pridėta 
8'4 cento kitų priedų. Su tuo 
tačiau nesutiko plieno įmonės, 
kurios tvirtino, kad tuo atveju 
turi būti pakelta $12 tonai plie
no kaina. Dėl to nesusitariant 
vyriausybė plieno pramone 
perėmė savo žinion, šį jos žygį 
dabar svarsto aukščiausias 
teismas.

— Kun. Z. Smilgevičius ge
gužės 1 d. kalbėjo per Vatika
no radiją apie bolševikinę že
mės reformą Lietuvoje, ats
kleisdamas tikruosius sovieti
nės žemės ūkio kolektyvizaci
jos tikslus.

Karinei vyriausybei leidus, 
gen. Dodd žurnalistams pareiš
kė, jog komunistai grasinę jį 
nužudyti ir masiškai veržtis iš 
stovyklos, jei 8 armijos daliniai 
bandytų jį jėga vaduoti. Tokie 
sukilimai stovykloje jau buvo 
vasario ir kovo mėnesį.

Colsonui komunistai buvo 
pastatę eilę reikalavimų, kurie 
ne visi žinomi. Tačiau žinoma, 
jog Colsonas pažadėjo komu
nistams, jog ateity su belais
viais būsią žmoniškai elgiamasi 
ir nebūsią prievarta klausinėja
ma, kas nori ir kas nenori grįž
ti pas komunistus. Dėl to gen. 
Clark pareiškė, jog tie pažadai 
yra padaryti prievartos sąlygo
mis ir neturi vertės, o belais
viams ir šiaip taikomas žmoniš
kas elgesys bei tarptautinės 
šiuo klausimu taisyklės.

Nauju stovy klos komendantu 
paskir tas brigados generolas II. 
L. Boa'ner. kovose prityręs ka
rininkas ir daug metų jau tar
naująs Tolimuosiuose Rytuose.

JAV vyriausybės sluogsniuo- 
se j Ko.je įvykius žiūrima kaip 
komunistų sąmoningai bei pla
ningai išprovokuotą dalyką, 
kad galėtų nutęsti paliaubų de- 
rybas ir panaudoti 
propagandai prieš a- 
merik’ečių reikalavimą leisti 
belaisviams laisvai apsispręsti, 
ar jie nori grįžti pas komunis
tus, ar ne.

BERLYNO KOMUNISTAI GRASINA
Berlynas. — Ryšium su nu

matomu sutarties tarp Vakarų 
Vokietijos ir sąjungininkų pasi 
rašymu Sovietai suor
ganizavo 'paskuti
nėmis dienomis Berlyno ir 
visos Vokietijos komunistų su
judimą. Spaudoje ir mitinguo
se grasina sustiprinti šaltąjį 
karą, jei bus pasirašyta sutar
tis: Sovietai imsiąsi represijų 
prieš Vakarų Berlyną: Rytų 
Vokietija jausis turinti pilną 
teisę būti Kominformo nariu.

Min. pirmininko pavaduoto
jas Ulbrichtas, Maskvos gar - 
siakalbis. susišaukė žurnalistus 
ir jiems dviejų valandų kalbo
je pareiškė, kad jo vyriausybė 
“su visu moksliniu tikslumu” 
kovosianti prieš kiekvieną žing
snį, kuriuo Vakarų Vokietija 
mėgins pristatyti vakariečiams 
400.000 armiją. Kai tik sutartis 
bus pasirašyta, Berlynas tuoj 
pajus to pasekmes, žurnalistų 
klausiamas kokias — nepaaiš
kino. tik burbtelėjo: klauskit 
kontrolinės komisijos.

Prieš kelias dienas kiti ko- 
munl-'ų kalbėtojai skelbė, kad 
Rytų Vokietija dabar sudary
sianti krašto apsaugos ministe
riją: kad iki rudens ji suorga
nizuosianti savo armijos 350.- 
000.

NIEMOELLERIS IK BOLŠE
VIKAI

Bonna. — Geg. 13 d. Bonno- 
je prote-tantų vyskupas Nio- 
moelleris, neseniai grįžęs iš Ru
sijos vaišių, Bonnoje turėjo 
pranešimą. Palankiai kalbėjo 
apie bolševikus, siūlė neutralu
mą tarp Rvtų ir Vakarų. Publi- 
koje kilo protesto, kiti pakilo iš 
paskaitos išeiti, o kažkas sus
progdino smardinančią bombą. 
— Niemoeteris pagarsėjo prieš 
dvejis metus savo pareiškimu: 
geriau sujungta Vokietija So
vietų vadžioje, negu Vokietija 
katalikiškos Romos priklauso
ma.

Washingtonas. — Vakarų 
sąjungininkai gegužės 13 d. 
pranešė Sovietams, kad jie su
tinka tartis dėl Vokietijos su 
jungimo ir dėl taikos sutarties 
su Vokietija. Tačiau taikos su
tarties derybos bus galimos tik 
tada, kai Vokietija turės bend-

ADENAl EKIl I PAVYKO 
KOALICIJĄ IŠLAIKYTI

Bonna. — Vakarų sąjungi
ninkų ir vokiečių pareigūnai 
pareiškė, jok kancleriui K. A- 
denaueriui pavy ko dabartinę 
vyriausybę sudarančių partijų 
koaliciją išlaikyti ir numaty
tam sutarties su Vakarų vals
tybėmis pasirašymui sudaryti 
sąlygas.

Paskutinėmis dienomis kanc
leris dėl sutarties nuostatų tarė
si su vyriausybėje dalyvaujan
čiomis Krikščionių Demokra
tų, Laisvųjų Demokratų 
ir Vokiečių Partijos atstovais. 
Nors smulkmenos iš tų pasita
rimų nepranešamos, tačiau pa
žymima. jog susitarti pavykę, 
ir sutartis gegužės 23 ar 24 d. 
bus pasirašyta. Po šios sutar
ties pasirašymo Adenaueris 
vyks į Paryžių, kur bus pasi
rašyta Europos jungtinės ar
mijos sudarymo sutartis, kuria 
Vokietija įsipareigoja į tą armi
ją įstoti su 400,000 vyrų pajė
ga.

Ulbrichtas pareiškė taip pat. 
kad jie ir toliau organizuosią 
visoj Vokietijoj mitingus prieš 
prieš sutarties pasirašymą—to
kius kaip buvo Esene.

Esene geg. 11 d. buvo susi
rinkę apie 30.000 demonstruo
ti. šūviai pasigirdo iš minios. 
Policija atsakė tuo pačiu. Už
muštas vienas komunistas jau
nuolis ir sužeista 18 policinin
kų. Sovietai uždarė vakarie
čiams autostradą.

ACIIESONAS ĮSPĖJA 
SOVIETUS

YVashingtonas. — Gegužės 
1 d. valstybės sekretorius A- 
chesonas pareiškė, kad JAV 
Britanija ir Prancūzija esan
čios pasiryžusios pasipriešinti 
liet kokiai naujai Sovietų bloka
dai Berlyne.

Stiane, 35 mylios i pietryčius nuo šiaurės Korėtos sostines «-yor- 
gyango, vienas F-89 Shooting Star numeta ni;>a!m bombas, šiai ko
munistu bazei sunaikinti JAV penktasis oro laivynas numetė 12.000
galionu degančio napalm. 

rą vyriausybę, su kuria galima 
bus tartis. Ji gali būt sudaryta 
tik visuotinių rinkimų būdu. 
Taikos sutarties projektas turi 
būti paruoštas nepartinės ko
misijos. kuri galėtų laisvai veik
ti visoj Vokietijoj, bet ne ketu
rių komisijos, kaip nori Sovie
tai.

Jeigu Sovietai ir toliau at
mestų tokią komisiją, JTO su
darytą, tai sąjungininkai yra

Vietoj gen. Dodd. kuri komunistai 
belaisviai buvo pagrobė įkaitu, 
nauju Koje saloj esančios komu
nistu belaisviu stovyklos viršinin
ku paskirtas briR. Rener. 11. L. 
Boatner.

LEIDŽIAMA NAFTOS DAR
BININKAMS PAKELTI 

ATLYGINIMUS
VVashingtonas. — Federalinė 

Atlyginimų įstaiga nusprendė, 
jog naftos darbininkams atly
ginimai gali būti pakelti ligi 
15 centų valandai. Tai laikoma 
aukščiausia riba, nors ypatin
gais atvejais galį būti daromos 
išimtys. Tą nutarimą dar turi 
patvirtinti Stabilizacijos Išdai
gą. tačiau neabejojama, kad 
jos patvirtinimas bus gautas.- 
Streikuojantieji 90.000 naftos 
darbininkų reikalavo prieš 
streiką, kad atlyginimai būtų 
prikelti 18 centų valandai.

Didžiosios firmos buvo 
nuomonės, jog tegalėtų būti 
pakelta tik ligi 10 centų. Ta
čiau kai kurios kitos firmos 
jau yra pasiūliusios 15 centų ar 
net didesnį pakėlimą.

Ar šiuo Atlyginimų įstaigos 
sprendimu pavyks streiką 
baigti, kol kas nėra paaiškėję. 

pasiryžę svarstyti kitokį planą, 
bet kuriame tas organas netu
rėtų veto teisės.

Vakariečiai atmetė Sovietų 
reikalavimą, kad sujungtoji 
Vokietija nebūtų įjungta į Va
karų saugumo sistemą. Laisva 
valstybė ir JTO narys 
—a r g u montuoja sąjun
gininkai — pati turi teisę ap
sispręsti.

Vakariečių raštą i-uošiant, 
dalyvavo ir Bonnos vyriausy
bės atstovai. Jų pažiūros visai 
sutapo su vakariečių. Socialis
tai patenkinti, kad einama į de
rybas.

Tunise vėl neramu
Tunisas. — Prancūzų karei

viai su durtuvais ant šautuvų 
užėmė sargybas prie Tuniso 
bejaus vasaros rūmų, nes bėjus 
atsisakė pasirašyti aktą, ku
riuo krašte skelbiama apgulos 
padėtis. Atrodo, jog Tunise 
prasideda nauja krizė. Bejui, 
kuris yra jau 70 metų, nelei
džiama susisiekti su kai kuriais 
jo vaikais, kurie, manoma, savo 
tėvą skatina priešintis Prancū
zijai.

Taip pat buvęs ministeris 
pirmininkas Chenik ir kiti trys 
buvę jo kabineto ministeriai 
laikomi namų arešte. Jie tik 
praėjusią savaitę buvo paleisti 
po arešto kovo mėnesį.

Šių 'žygių imtis prancūzus 
paskatino eilė smurto veiksmų. 
Viešųjų darbų įstaigoje buvo 
susprogdinta bomba, kuri su
žeidė tris asmenis. Taip pat 
centriniame pašte sprogusi 
bomba užmušė penkis asmenis, 
įvykusiuose prieš tai arabų su 
policija susirėmimuose buvo 
užmušta vienas moteris ir keli 
arabai sužeisti.

Neramumai Tunise prasidėjo 
sausio mėnesį, kai nacionalislų 
partija iškėlė griežtus savival
dos reikalavimus. Ryšium su 
tuo žuvo apie 100 asmenų ir 
apie 1300 buvo areštuotų. Po 
to buvo kurį laiką aprimę, bet 
nuo gegužės 12 d. vėl prasidėjo 
streikai, demonstracijos ir a- 
ten tatai.

ADENAUERIS NEPALAU
ŽIAMAS, BET IK SĄJUNGI

NINKAI BE NUOLAIDŲ
Bonna. — “Nei grasinimai 

nei teroras iš rytų nesulaikys 
mus nuo ėjimo drauge su Va
karais vienybės, taikos ir lais
vės keliu”, atsiliepė vyriausy
bės biuletenis į Berlyno komu
nistų grasinimus. Adenaueris 
toliau derasi su trimis komisa
rais dėl sutarties, kuri turinti 
būti šį ketvirtadienį paruošta.

Adenaueris negali galutinai 
susitarti su vakariečiais dėl pi
nigų — bendras karo reikalams 
biudžetas Vokietijoje bus 10.2 
miliardų DM. Vokiečiai nori, 
kad pirmaisiais ginklavimosi 
metais iš tos sumos jiems pa
tiems ginkluotis tektų 9 miliar- 
dai. o vakariečiai sutinka, kad 
Vokietijai ginkluotis bū u skir
ta tik 3 miliardai. o k:ti eitų 
išlaikyti 18 divizijų vakariečių 
kariuomenės, kuri stovės Vo - 
kieti joje.

— Nežiūrint visų pastangų, 
Olandijos vyriausybei nepavy
ko sugrąžinti j Olandiją 10 o- 
landžių sesenj vienuolių, kurios 
yra č'el'oslovakiioj ir priklau
so Dieviškosios širdies Karme- 
ličių Kongregacijai. Iki praėju
siu metų vienuolės gyveno 
Krupka mieste, iš kur buvo ko
munistinės valdžios ištremtos.

Prieš pykdamas perimti gen. Eisenhouerio pareigas Europoje, 
gen. Kidgvvaj parvyko i JAV. Jis vyksta i Uashingtona. kur tarsis dėl 
naujai jo perimamų pareigų.

DERYBOS TEBESTOVI VIETOJE
Tokio. — Korėjoj paliaubų 

derybos vis tebestovi vietoj. 
Komunistų atstovai paskutinia
me posėdyje tik stengėsi išnau
doti savo propagandai Koje 
stovyklos įvykius. Jų generolas 
Nam U iškėlė, kad gen. Col
son tariamai pripažinęs, jog 
prieš belaisvius buvę vartoja
mas smurtas, ir liejamas jų 
kraujas. Taip pat komunistų 
delegacija pareikalavo, kad 
paliaubų reikalu būtų kasdien 
posėdžiaujama, nors vakariečių 
paliaubų sąlygas ir toliau at
meta. Jei Jungt. Tautų delega
cija atsisakytų kasdien posė-

IKANE VĖL ĮVEDAMA PLA
KIMO BAUSMĖ

Teheranas. — Irano vyriau
sybė nutarė vėl įvesti plakimo 
bausmę tiems, kurie bus rasti 
kalti veiksmais užpuolę kitus 
asmenis. Jie bus nuplakti jų 
nusikaltimo vietoje. Pirmasis 
gaus 50 kirčių plėšikas Moha- 
mmed Azari. apiplėšęs Favvzia 
aikštėje kitą asmenį. Rytojaus 
dieną plakimas bus pakartotas 
ir po to nusikaltėlis bus įkištas 
trim mėnesiam į kalėjimą. 
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• I JAV atvyksta Australi jos min. pirm. G. Mcnzie. Po savaitės 

laiko, kurios metu kalbėsis aktualiais politiniais reikalais su JAV 
vyriausybės atstovais, Menzie vyks į Londoną.

• Senato komitetas 7 balsais prieš 6 atmetė pasiūlymą dar 
$400.000,000 numažinti užsieniui pagalba. Senato užsienių reika
lų komitetas prez. Trumano pasiūlyt;, užsienio paramai sumą yra 
sumažinęs ligi $6.900.000,000. ši suma senato plenumui ir ims 
pasiūlyta.

• Sovietai vėl staigiai ir be jokio paaiškinimo liovėsi kliudę są
jungininkų karo policijai naudotis Berlyno-Helmstedto autostra
da. Prieš savaitę jie buvo vakariečiams šį kelią uždarę.

• Sovietinėje Berlyno zonoje vėl nubausti du asmens kalėji
mu ligi gyvos galvos ir kiti du nuo 10 ligi 15 metų. Jie tariamai 
vykdę salx>tažus ir terorą.

• Egipto vyriausybė deda pastangų gauti JAV pirkti savo ka
riuomenei ginklų ir savo policijos valdininkus apmokyti Ameri
koje. Anksčiau ginklais Egiptą aprūpindavo Anglija, tačiau iški
lus tarp Egipto ir Anglijos kojifliktui. ji nutraukė Egiptui ginklų 
tiekimą.

• \ engrijos komunistinė vyriausybė leido jo 80 m. motinai ka
lėjime aplankyti kardinolą Mindszenty. Ji susidariusi įspūdį, kad 
kardinolo sveikata yra kiek pagerėjusi.

• Gen. Eisenhovveris iš Paryžiaus išvyksta gegužės 28 d. Jis 
vyks tiesiai į Washingtoną. kur padarys pranešimą prezidentui ir 
vyriausiam štabui.

• Pietų Afrikoj sustiprinta komuniš ų veiklos priežiūra. Ko
munistų agitatoriai deda pas angas savo propagandai išnaudoti 
rasinius ginčus.

džiauti, esą tai reikštų, kad ji 
derybas visai nutraukia. Visas 
posėdžio rezultatas, kad nutar
ta vėl susirinkti deryboms.

Kovos fronte
Jungt. Tautų oro pajėgos te

betęsia priešo užnugario puo'- 
limus ir naikina jo sandėlius, 
kariuomenės stovyklas bei su- 
sisiekime kelius. Sunaikinta eilė 
priešo lėktuvų ir komunistams 
svarbi geležinkelio linija, einan
ti fš šiaurės j pietus. 37 vietose 
nutraukta.

JAV' nuostoliai Korėjoj
Paskutiniu pranešimu. JAV 

nuostoliai Korėjoj praėjusią 
savaitę pakilo 241 vyru ir ben
dras žuvusiu, sužeistų ir dingu
sių skaičius pasiekė 108,413 
vyrų.

BRITAI JAI SILKĖM SU 
SOVIETAIS PREKIAUJA

Londonas. — Sovietų preky
binė delegacija užpirko Brita
nijoje 150.000 statinių silkių. 
Tai didžiausias silkių kiekis, 
kurias britai yra pardavę So
vietams nuo pat revoliucijos 
dienų. Prieš pirmąjį karą rusai 
pirkdavo iš Britanijos kasmet 
l>o 900.000 statinių.
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MAL1KO LIEŽUVIS TEBEMALA
(STUDŽIAI Iš 41 M.T. TAI TV XI SKJINKLAVIMO KOMI

SU (kš POSĖDŽIO

Saugumo Tarybos salėje ties 
pusmt’.ūio p&vaiaio staiu slis-.*- 
dę Nusiginklavimo Komisijos 
nariai ctžiev Ina gerkles senomis 
temomis. Nors didižausias visų 
pianų opozicionierius — Sovie
tų atstovas Malis ir tvirtina, 
kad užtenka kalbų.o reikia eiti 
prie sonsreėių nusiginklavimo 
darbų. kuriems gairės jau nus
tatytos 1946 m., tačiau tuo me
tu. kai kiti siūlo konkrečius 
planus, jis tik kalbomis tesi
verčia.

štai, jau ilgesnis laikas, kai 
abudu Nusiginklavimo Komisi
jos komitetai svarsto JAV pa
tiektąjį darbo planą, kuris siū
lo penkias darbo fazes, einant 
prie atominių ginklų uždraudi
mo ir nusiginklavimo. Pagrin
diniais dalykais čia laikoma 
pirma žinių susirinkimas apie 
turimus ginklus bei jų rūsis ir 
jų patikrinimas praktiškai, o 
tik po to jį redukavimas nus
tatytais kiekiais. Malikas gi 
visą laiką laikosi savo: puma 
uždrausti ir sunaikinti atomi
nius ginklus bei vienu trečda
liu nusiginkluoti, o tik paskui 
kitkas.

Besiginčijant delegatams 
prie to pusiau apvanojo stalo. 
Prancūzija išėjo su nauju kom
promisiniu pasiūlymu: ji pa
siūlė tris šio darbo periodus: 
surinkti bendras karinio poten
cialo žinias, kurios, nors ir 
bendro pobūdžio, duotų bendrą 
karinių pajėgų vaizdą, antra — 
surinkti žinias apie pajėgų or
ganizavimą. kas rodytų jų pas
kirt}. ir trečia — surinkti pa
pildomas informacijas, kurios 
duotų ’oendrą pajėgumo vaiz
dą.

Šitas siūlymas, kurį komiteto 
posėdyje išdėstė Prancūzijos 
atstovas Julės Moch. kaip ir 
kiekvienas naujas vakariečių 
siūlymas, pereitą penktadienį 
Mauko įprastu vaizdumu už- 
į.u.l«*s. išsivystė j pasikalbėji
mus. kurie toli pralenkia kas
dieniškus. jau vi-iems atsibodu
sius pašnekesius ir sukėlė sa
vaime suprantamo gyvumo.

Issibaigus darbotvarkėje nu
matytiems kalbėtojam-, kalbė- 
tojai atsirado spontaniškai, o 
paskui dėl to gailėjosi net ir 
pats pirmininkas, kad. jo paties 
žodžiais, buvęs perdaug libera
lus.

Susiėmė prancūzai ir .sovie
tai gana aštriai, ir gerai, kad 
.juodu skyrė tarpe sėdintieji 
Graikijos ir i ;: .,
tai Malikas, bevartydamas sa-

fa fovat 
suffolk 
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vo popierius ir mosikuodamas 
rankomis, tiktai būtų užkabi
nęs ramiai, bet galantiškai kal
bantį Mochą.

Mainas, apgailestavęs nė
ra* kas prancūziškai, o tik nau
dojusis Mocho rusišku vertimu, 
visą prancūzų siūlymą vadina 
tik vaidinimu, o Prancūziją 
kaitina pataikavimu JAV

— O. ar girdėjai, kolega 
Moch. kad Eisenhoweris. kal
bėdamas vakar Kopenhagoje, 
pasakė: "NATO kariuomenė 
neturi sau lygios konkurentės 
ir yra pasirengusi atremti bet 
kokį užpuolimą.” Jūs. Moch. 
kalbate apie divizijas, bet jūs 
jų neturite, jas perleidote ame- 
rikiečiams.”

Ir toliau Malikas jam aiški
no. kad visos NATO valstybės 
ir Prancūzių atsšakė savo ka
rinės nepriklausomybės. ati
duodamos ją Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms.

— Jeigu jums patinka ame- 
i i.Kirčių generolas, jūs jį laiky
kite Paryžiuje. Mums tai visiš
kai nesvarbu. Mums nesvarbu, 
kiek jų ten bus. Jei .jūs mėgs
tate. gaLte laikyti dvidešimt, 
šimtą — mums vistiek. Mes 
pasidarėme savo išvadas ir ži
nome. kad NATO yra agresy- 
vinis blokas prieš mus.—

Tuo tarpu Mochas. taipgi pa
sisakęs. kad jis nemokąs rusų 
kalbos, bet naudojąsis prancū
zišku vertimu, atsako Malikui.

— Nė vienas mūsų nenori, 
kad NATO būtų mūsų tikslas, 
bet mes norime parodyti, kad 
mes visi galime tai turėti, ir 
kad baigėsi karinių promenadų 
laikai. O dabar, kai visi turime 
parengtas jėgas, tai pats laikas 
pasikalbėt i ir draugiškai padis
kutuoti. dabar pats laikas kom
promisams ir kalboms. Iš tono 
aš jus pažinau, ir man gaila, 
kad jūs vėl sugrįžote prie savo 
senųjų klaidų. Jūs gyvenate 
Park Avenue. mūsų tarpe, bet 
jūs einate pro mus užmerkto- 
mis akimis ir nenorite su mu
mis susiartinti, kartodami savo 
jau nuo seniai sakomus daly
kus.

.Jūs sakote, kad mes vaidi
name. Deja, nei mes. nei JAV 
nesame kokie pirkliai. Aš ne
noriu tų pavyzdžių ieškoti So
vietų Sąjungos istori.jo.je. nes 
mes. turėdami reikšti vienas 
kitam pagarbą, nesakome vis
ko. ką žinome vienas apie kitą.

Turiu jums pareikšti. kad 
Prancūzija nėra joks satelitas 
ir savo nepriklausomybę yra 
pasiryžusi ginti. Man visiškai 
nesvarbu, ar mano siūlymas 
JAV bus priimtas, ar ne. bet 
jums turi būti aišku, .jog tos 
di-kusi jos tikrai nejneš diso
nanso tarp mūsų ir JAV —

Malikas vėl nerimsta. Kelia 
ranką. “Išklausiau patetiškos 
Mocho kalbos. Supratau, kad 
klaidingai mums priskiria kari
nių promenadų terminą." Esą. 
tai Hitlerio terminas. Ir Sovie
tų tauta parodžiusi, jog agreso
riai promenadų turi ieškotis 
kitur, bet ne Sovietų žemėje. 
Dabar ta terminologija, esą. 
naudojasi Mocho draugai. ir 
jiems reikia pasakyti, kad jie 
pasirinktų kitą vietą.

Mes nieko nesiruošiame 
pulti. Mūsų Akksander Dnievs- 
ki yra pasakęs, kad "kas ginklu 
kovoja, nuo jo ir žūsta." O čia 
gi leikains t -k.-, kad Prancūzi
ja ir JAV jau seniai sukombi
navo agresyviu} bloką ir jo 
centrą* dabar yra Paryžiuje. 
Jūs savarankiškai atsisakėte 
savo karinio suverenumo, tai 
ko čia dabar įsižeisti. -

I ’< » to vėl kalba pirma s ir v ė- 
liau antras. Morkas vėl grįžta 
prie savo siūlyto plano, karto
damas. jog visi turi daryti kom
promisų, nes čia tokia vieta, 
kur niekas negali kitam pri
mesti savo valius. Malik tuo 
tarpu, stovėdamas tarp vaka
riečių — JAV 5 ir Prancūzų 
pa-iūlytų 3 stadijų. visą lainą 
tebesiūlo tik vienintelę — ir

Iškilniu; įlaataran rūniuo-w proga -JAV Egipte Caffery
kaiMsi Egipto min. pėrm. X. Ililaly Pašo* kalbu*. Iškilni/-* įvyko. ]Mk- 
iniaint karaliaus bar ūko sosto užėmimo sukakti.

NAUJAUSIAS SOVIETŲ IŠRADIMAS 
ŽMONIŲ

Ligi šiol susirinkę duomenys 
vis aiškiau rodo, jog Stalinas 
yra užsimojęs savo imperiją 
apsupti vadinama žmonių už
danga. Ši uždanga numatyta 
nuo Lietuvos bei Latvijos nu
tiesti ligi Rumunijos, taigi apie 
1000 mylių ilgio ir paliečia apie 
1 milijonus europiečių. Jos su
darymas reiškiasi tuo. kad vie
tos gyventojai deponuojami, o 
jų vieton atgabenami kiti. Tuo 
;>ūdu norima sudaryti visu 
sovietinės imperijos pakraščiu 
gyventoju juostą, kurie su Va
karais neturės jokip kontakto 
ir nuo to kontakto atskirs vi
sus kitus jų vergiįon patekusius 
gyventojus.

šiuo tikslu čia gabenami įva
ža kistano totoriai. Astrachanės 
kazokai, uzbekai, kalmukai, 
kirgizai. Vidurinės Azijos kaza- 
kai ir nuo lediniuotųjų jūrų pa
kraščių Karelijos čukčai. Ka
dangi jų dauguma ne tik nemo
ka jokių Vakarų kalbų, bet net

-*n*i<hiruM« *u naikintoju “Hok. 
*»n" lėktuvnešio “Wa.*p” kapi
tonas B. C. McCaffree buvo ap
klausinėta* įvykį tiriančio juru 
teismo. McCaffree pareiškė, jog. 
parkerto* vėją krypčiai, ji* buvo 
davę* į*ekyma ,naikintajam* 
"Hoh*on" ir pakei*ti
kryptį. Tačiau i* "Uob*on” ji* ne
gavę* patvirtinimo, kad įsakymas 
priimta*.

juokiasi iš šių. girdi, jūs norite 
pirma surinkti žinias, o nenori
te pradžioje imtis prie paties 
reikalo — sunaikinti atominius 
ginklus ir nusiginkluoti.

Ir taip vėl viskas — nuo pra
džios iki pabaigos — panašu į 
b< galinę dainą. C) Malikas tuo 
tarpu kalba prieš visus ir, kai 
ji- kelia ranką, prašydamas 
baiso. niekas nesistebi, jog jis 
kalbės prieš, o tik laukia, ko
kiais dar naujais žodžiais jis 
pradės įžeidinėti savo kolegas.

Dabar dirba abudu komite
tai, bot abiejuose Kompromisų 
negirdėti. —sn—

UŽDANGA
ii- rusiškai, tai nei jie su vaka
riečiais. nei vakariečiai su jais 
negalės į jokį kontaktą sueiti.

Šie Azijos ir kitu tolimų sri
čių gyventojai čia gabenami, 
pusiau kaip kaliniai, pusiau 
kaip kolonistai. Jų čia atvyksta 
vis nauji transportai, bet jie ne
paleidžiami bent sovietinės 
tvarkos prasme laisvai gyven
ti. Visą laiką jie paliekami ka
rinių sargybų priežiūroje ir jų 
gyvenvietės yra pusiau kolcho
zai. pusiau koncentracijos sto
vyklos. Šios sargybos, atrodo, 
skirtos tam. kad atgabentieji 
nesueitų bent į šiokį tokį sąlytį 
su dar likusiais vietos gyven
tojais ir neužkrėstų Sovietų 
taip bijomu vakarietiškumu. 
Kad jiems padarymų vietos. So
vietai .jau išgabeno apie 7 mi
lijonus vietos gyventojų ir vis 
dar vykdo naujas deportacijas. 
Tikslus skaičius į pakraščius 
jau perkeltų tų Azijos gyvento
jų nėra žlenomas^Tačiau jis y- 
ra jau gana žymus, o jį vis di
dina nuolatiniai nauji transpor
tai.

NAUJIENOS Iš SUFFOLK 
DOWNS

Visų nustebimui, atidarymo 
dieną nesusirinko tiek žmonių, 
kaip buvo tikėtasi. Priežastis— 
kad vyksta Eastem. "Mass. au
tobusų streikas. Autobusai, ku
rie ateina iš Lyn. Salėm. Law - 
rence. Lovvell ir kitų North 
Shore ir Merrimac Val’ey cen
trų nepasirodė šią dieną.

Taigi, kaip matome, susisie
kimas yra vienas iš reikalin
giausių priemonių palaikyti 
lenktynių ir kitų sporto šakų 
veiklą.

Eastern Racing sąjunga tu - 
rėjo rinkimus savo akcininkų 
ir direktorių sąjungos susirinki
me.

Akcininkų susirinkime. Burt 
F. Moodv ir Maxwell M. Rabb 
buvo perinkti direktoriais pen
kių metų laikotarpiui... Ear! F. 
Gibson buvo perinėtas iždinin
ku... Agnės D. Legg perinkta 
sekretore ir La\vrence P. Har- 
ring buvo išrinktas revizorium.

Direktorių sąjungos susirin
kime. Judge John C. Pappas 
perinktas sąjungos preziden
tu: Josepr B. Harrington buvo 
perinktas chrek torių sąjungos 
pirmininku: Agnės E. Legg — 
iždininkės padėjėja, pagaliau 
Bill Corum ir VValter L. Rarri- 
son — viceprezidentais.

George Hettinger. žinomas 
kaip “Littie Iceman”. ir kuris 
yra pradėjęs savo karjerą Suf- 
folk Down arenoj, grįžo į East 
Boston areną pirmą kartą. 4- 
24-52. po 3 metų.

Arklių lenktynių mėgėjai, 
kurie yra įpratę sekti lenktynes 
per televiziją, bus apvilti, nes 
šį sezoną Suffolk Downs arklių 
lenktynės nebus rodomas per 
televizją. Bet sutartys yra da
romos su VVNAC televizijos 
stotim, kad laiks nuo laiko bū
tų perduodami lenktynių žino
vų pranešimai.

Spaudos puslapiuose

N EPERSISTENGTA?AR
DIRVA Nr. 15. h 16 paskel

bė Dr. Anyso str. ‘‘Diplomati
jos šefas ir Vlikas”. Jame su
traukiamos tos pačios tezės ir 
kartojama ta pati argumentaci
ja, kuri buvo vartota tautinin
kų spaudoje, kada buvo įsiliep
snojusios tuo klausimu diskusi
jos. Šiandien nėra prasmės nei 
dėl tų tezių nei dėl argume.nta- 
c jos kartotis. Viena pusė pasa
kė savo, kita savo. Viena ant
ros neįtikino, tad tegul kiekvie
na savo nusistatymo ir laikosi. 
Bet M. Anyso str. patraukia 
dėmesį savo argumentacijos 
formulavimu ir savo antrinėmis 
mintimis, kurios neturėtų būti 
priimtinos ir vienai ir antrai 
pusei ir nuo kurių reiktų susi
laikyti letuviškai galvojančiam 
žmogui.

1. Štai atsiliepdamas į prof. 
J. Kaminsko ir Vilko teisių ko
misijos teigimą, kad diplomati
jos šefo institucija nėra konsti
tucinis dalykas, kad ji norėta 
sukurti nekonstitucine tvarka. 
— M. Anysas tai institucijai 
pateisinti imasi palyginimo:

“Konstitucijoje taip pat ne
rasime nuostatų apie sovietų į- 
gulų įsileidimą į Lietuvą ir vė
liau įvykusią visos Lietuvos o- 
kupaciją. šitas trūkumas nesu
trukdė svetimai valstybei Lie
tuvą okupuoti:”

Palyginimo faktas teisingas: 
Lietuvos konstitucija nesu
trukdė bolševikams jėga Lietu
vą okupuoti. Nesutrukdė net 
su jais sudaryta sutartis. Bet 
faktas nėra dėsnis, taisyklė, 
norma, prieš kurią reikia nusi
lenkti ir juo pasekti. Minimo 
fakto — Sovietų okupacijos 
nepripažįstame ir prieš ją ko
vojame. Negalime priimti, kad 
tokis faktas būtų siūlomas dės
niu p. Lozoraičio veiksmams 
kelyje į diplomatijos šefus. Ne
priimtina, kad Lietuvos mmis- 
terio veiksmų teisėtumas būtų 
sulyginamas su svetimos vals
tybės, o juo labiau Sovietų 
veiksmų teisėtumu Lietuvos 
atžvilgiu. Tai atrodo įžeidimas 
ne tik tam, kuris lyginamas, 
beta iš viso lietuviui. Tiesa, M. 
Anysas tą palyginimą ne pats 
išrado. Jį pasiskolino iš p. Loz. 
pareiškimo spaudai. Tačiau nuo 
to palyginimas nė kiek nėra 
priimtinesnis.

2. Pripažindamas, kad diplo
matijos šefo institucija nėra 
konstitucinė. M. Anysas nori 
sumažinti konstitucijos reikšmę 
tokiu samprotavimu:

“Grįžtant prie konstitucijos 
nereikia .ją pastatyti kaip visų 
dalykų pradžią, kaip valstybinę 
“alfa ir omega"... Visi viduji
niai perversmai neina pagal 
konstitucijos nuostatus, bet 
dažniausiai prieš juos.... Susi
darius naujai faktinei padėčiai 
atitinkamai pakeičiama ir kon
stitucija. Tai yra ne tik valsty
binės. bet ir tarptautinės viešo
sios teisės pripažinti teisiniai 
dėsniai, kurie galioja ne tk sve
timų valstybių, bet ir Lietuvos 
valstybiniame gyvenime.”

Iš autoriaus samprotavimo 
būtų logiška pritaikomoji išva
da jo keliamam diplomatijos 

šefo klausimui: į diplomatijos 
šefo instituciją galima žiūrėti 
kaip į atsiradusią vidaus per
versmo keliu. Vadinas, pervers
mas prieš gruodžio 17 d»enos 
perversmo sukurtą padėtį ir jos 
konstituciją... Bet mums čia ne 
tai rūpi. Mus stebina tokiu 
samprotavimu konstitucijos 
apskritai nupiginimas. jos nu
vertinimas: jei perversmas su
daro naują padėtį, pakeičia 
konstituciją — ir viskas gerai. 
Gal taip lengvai su konstituci
jomis galima apsidirbti Pietų 
Amerikos nuolatiniuose per
versmuose, bet Europoje į kon
stituciją rimčiau žiūrima. Pozi
tyvistų sukurtoj teisė pripažįs
ta. kad perversmo, jei jis lai
mi. padariniai ilgainiui įsitei
sėja. Bet faktas yra, kad ir 
perversmininkai paprastai nori 
išsitekti veikiančios konstitu
cijos ribose ar į ją sugrįžti 
tuojau po pereversmo, rodo, 
kad jie supranta konstitucijos 
reikšmę. Nacizmas pasirinko 
pirmąjį kelią: pasistengė ateiti 
į valdžią konstituciniu keliu ir 
tik paskui vykdyti revoliucinę 
programą. Gruodžio 17 dienos 
perversmas ėjo antruoju keliu: 
pasistengė padarinius legali
zuoti veikiančios konstitucijos 
tvarka. Tik patys įsiteisinę, 
tautininkų žmonės jau siekė 
pakeisti konstituciją. Jei jie bū
tų tai darę veikiančios konsti
tucijos tvarka, niekas neturėtų' 
pagrindo prikaišioti, kad res
publikos prezidentas sulaužęs 
priesaiką, sulaužydamas kons
tituciją, kad tas laikotarpis ne
teisėtas ir t.t. Tie priekaištai 
plaukia iš to, kad tada pažiū
rėta per daug laisvai į konsti
tuciją. Taip pat lengvai kaip 
dabar sugestijuoja M. Anysas.

Tokis konstitucijos nuverti
nimas pakerta valstybingumo 
dvasią, ir dėl to jis nepriimt- 
nas.

* 3. Nauja konstitucija turėtų 
būti kuriama įstatymo keliu. 
Asmuo į tą instituciją turi būti 
skiriamas įstatymų numatyta , 
tvarka. Diplomatijos šefo insti
tucijos atžvilgiu — jeigu jau 
pasiuntiniai skiriami pagal vei
kusią tada konstituciją prezi
dento aktais, tai pasiuntiniams 
viršininkas reikalingas neže- 
mesnio organo skyrimo. Aiš
kindamas. kodėl taip negalėjo 
būti padaryta, M. Anysas nus
toja buvęs teisininkas ir virsta 
istoriku. Faktus jis šiaip nu
šviečia:

“Lietuva kaip ir kitos PabaI 
tijo valstybės... buvo patekusios 
į nepaprastą pavojaus padėtį... 
Šitą pavojaus padėtį nepakeitė 
nei tas faktas, kad Smetonos 
vyriausybė stengėsi šitą pavo
jaus faktą užtušuoti... Politi
niam pasauliui buvo aišku, kad 
prie pirmos progos Sovietų Są
junga Lietuvą galutinai oku
puos.”

Teisinga, kad ta pati padėtis 
buvo ir Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse. Tik latviai 
rado reikalinga netušuoti ir pa
daryti realų ir formalų vyriau
sybės nutarimą, kuriuo davė 
pilnus įgaliojimus min. Zari-

SPAUDOS NAUJIENA
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niui. Lietuvos vyriausybė jokio 
nutarimo nepadarė. Tas vienas 
min. Urbšys padėtį gelbėjo sa- 
\o telegrama.

Kodėl nebuvo Lietuvos vy
riausybės nutarimo, autorius 
šitaip faktus nušviečia:

“Mums visiems dabar žino
ma, kad tuomet ministerių ta
rybos posėdžiuose dalyvavo 
vienas aukštas kariuomenės pa
reigūnas, kuris kiekvieną žygį 
pranešė ten, kur jo buvo pagei
daujama. Vienas pasikalbėji
mas su ministerių pirmininku 
arba prezidentu būtų taip pat 
suklupdęs sumanytą nutari
mą.”

Vadinas, ministerių taryboj 
vienas ministeris buvęs šnipas. 
Taryba tai žinojo, jeigu nedrį
so slaptų dalykų svarstyti. Ir 
tai žinodama, nesiėmė jokių žy
gių... Dar daugiau, sumanytu 
nutarimu nebuvo galima kalbė
tis nei su min. pirmininku nei 
su prezidentu...

Ar tokis teigimas apie šnipą 
ir čia pat neaiškios prasmės tei
gimai apie min. pirm, ir prezi
dentą nesukelia piktų aliuzijų? 
Ar ne perdaug jau laisvai ir 
nekontroliuojamai vartojamas 
žodis,# kuris veda į susiniekini- 
nimą. Tai jau paniekinimas ne 
Smetonai, ne Smetonos vyriau
sybei, bet apskritai Lietuvos 
vyriausybei. Jau vienas toks 
pasinešimas susiniekinimo keliu 
nėra priimtinas.

4. Kai autorius vartoja posa
kius: “Mums visiems dabar ži
noma”, “Visi” viduįniai per
versmai neina pagal konstituci
jos nuostatus”, “Dailei valsty
bių jis pripažįstamas diplomati
jos šefu”, “Visi naujieji pasky
rimai” — matyt, kaip jis dalį 
nori suvisuotinti. Toks suvisuo- 
tinimas ir yra faktų frizavimas, 
iškreipimas, tušavimas. Taip 
faktai pritempiami prie iš ank
sto turimos idėjos. Tas faktų 
tempimas žūt būt ir priveda, 
gal būt nesąmoningai. prie 
aukščiau minėtų nepriimtinų 
minčių ir teigimų. Reikia ap
gailestauti. kad tai daro vienas 
iš teisininkų, iš kurių esame 
pratę laukti galvojime ir žody
je tikslumo ir taiklumo.

MAŽRJA DARBAS IR 
UŽDARBIAI

• Tekstilės pramonėje yra 
150.000 bedarbių. Priežastys y- 
ra dvi: viena, daugumas teksti
lės fabrikų iš šiaurės keliasi į 
pietus tiktai su mašinomis: 
darbininkai lieka vietoje be 
darbo (pvz.. Lawrence. Mass.): 
antra, yra sumažėjusi užsieny
je rinka tekstilės gaminiams, 
nes jau atsistato kitos valsty
bės ir pačios prisigamina reika
lingų audinių, kurie ligi šiol bu
vo perkami iš Amerikos

• Didžiosios bendrovės skun
džiasi. kad šiemet, mokesčius 
sumokėjus, .joms liko labai ma
žai uždarbio. Taip buvo tik 
prieš 1046 metus. Nuo tų metų 
pelnas vis kilo, o šiemet staiga 
nukrito. Pavyzdžiai nurodomi 
tokie: Gencral Motors gryno 
pelno užkalė 10 procentų. US 
Steel — taip pat 10 procentų, 
Union Carbide — 20G, US 
Rtfober — 30G, Chrysler — 
41% arba S18.8 mil. Nejaugi 
to nepakanka?
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POZICIJOS ARČIAU TAIKINIO
ŽINIA mums maloni: Voice of America atidarė lietuviškąjį 

skyrių Europoje: jo organizatoriais paskirtos įgudusios jėgos iš 
centro; transliacijos sudažnintos... Tai turėtų reikšti pripažinimą, 
kad jos pateisina vyriausybės viltis ir skiriamas lėšas.

O viltys — tikima, kad transliacijos veikia pavergtuosius ir 
pavergėjus. Žinios apie Amerikos politikos siekimus, pavergtųjų 
veiklą užsieniuose, laisvojo pasaulio gyvenimą kursto ir stiprina 
pavergtųjų rezistencinę dvasią. Iš laisvojo pasaulio besibraunanti 
pro uždardą akcija priešą, kuris transliacijas uoliai seka,—ner
vina ir demoralizuoja.

Lietuviškų transliacijų prasmę galima kitaip suprasti: kurs
tyti rezistencijos Lietuvoje nereikia. Ji išaugo be jokio garso iš 
Vakarų, net žodžio iš jų neprisišaukiant. Okupanto persekiojimas 
ten rezistenciją sukurstė, kietą, nepermaldaujamą. Kai prade'o 
veikti Voice of America lietuviškai, pavergtoje Lietuvoje ne vie
na kaitaliojo džiaugsmą su nusivylimu. Džiaugėsi, kad pagaliau 
jie suprasti. Tačiau norėjo mesti aparatą, kaip jie sakos, pro 
langą, girdėdami, kaip vis dar švelniais, jų supratimu, žodžiais, 
kalbama apie agresorių. Taigi Lietuvoje šiandien reikia greičiau 
prilaikyti pasipriešinimo nuotaikas, kad ištvertų, save ir kitus iš
saugotų galimai ilgiau.

Kas toliau? Jei Voice of America, Free Europe, balionėliai 
ir kiti psichologinio karo “pabūklai” teturi tikslą priešui sunku
mų pridaryti, jo veiklą pririšti “namie”; jeigu pavergtųjų rezis
tencija kurstoma tik tam, kad priverstų Staliną šnekėtis ir at iša
kyti nuo tolimesnės agresijos, tai visas psichologinis karas būtų 
tik baisus laisvųjų egoizmas — jų laisvei apsaugoti. Pavergtie
siems jis būtų pražūtingas kaip anuo metu Atlanto chartos žo
džiai, kuriais jie buvo suvedžioti. Jais patikėję sustiprino rezis
tenciją naciams, pasiliko savo krašte toliau kovoti ir Vakarams 
talkinti, bet buvo išduoti. Tokis būgštavimas kyla šiandien vėl, 
kai spauda iškelia naujojo JAV ambasadoriaus Maskvoje tikėji
mą, jog geruoju būsią galima susiprasti 'su Maskva. '

Tačiau stiprėja visuomenėje įsitikinimas, kad Vakarų, lais
vųjų ir pavergtųjų, likimas jau neatidalomas. Jeigu norėsi Euro
poje tik apginti, kas dar liko, o nenorėsi atgauti, kas prarasta, tuo 
atveju Europos ateities likimą šiandien jau lygina su Korėjos li
kimu.

Psichologinio karo priemonės gali priešui nervus prigadinti, 
bet nuveikti — ne. Tikėti, kad radijo apšviesti žmonės pašalins 
režimą, tegali tik politiniai svajotojai. Bet lokių s’aičius taip pat 
mažta. Auga įsitikinimas: jei po psichologinio karo priemonių 
neseka kitokia akcija, tai miliardai žodžių į anapus uždangos te- 
rekš ne ką daugiau kaip tiek pat muilo burbulėlių. Sovietai su
pranta tik savo “vargonų” ir JAV “atomų” kalbą.

Šiam įsitikinimui augant, reiktų žiūrėti į Voice of America 
akciją kaip į vieną pirminę visos sudėtingos akcijos grandį; į lie
tuviškojo skyriaus atidarymą Europoje kaip į šaltojo karo pozici
jų ir lietuviškame bare perkėlimą arčiau taikinio.

Nors Stalinas, pradengęs 
truputį geležinės uždangos 
kampą, šaukia visus po sparnu 
savo, vaidindamas patį nekal
čiausią avinėlį ir Picasso taikos 
balandėlį skraidinąs po visą pa
saulį, bet ruso karinis galvoji
mas nė kiek nepasikeitė. Prieš
lėktuvinė apsauga ir ištisos sa
los “Stalino vargonų” saugo 
Maskvą ir kitus svarbesnius 
miestus. Tą paslaptį atidengia 
vienas Sovietų aviacijos majo
ras, pabėgęs į Vakarų Vokieti
ją. švedų Stockholmes-Tidnin- 
gen bendradarbiui pavyko su 
tuo majoru pasikalbėti. Anot to 
majorb, Stalino vargonų aštvo- 
niavamzdžiai artilerijos pabūk
lai gerinami neatsikvėpiant. Jie 
jau nebevežiojami ant sunkve
žimių, kuriuos bekaukdami 
vargonai tuoj apversdavo. Da
bar jiems padirbti specialūs 
lafetai. Sklaidos elipsė gerokai 
sumažėjus, ugnies intensyvu
mas nuo 24 šūvių per minutę 
padidintas ligi 34.

Rusai daro bandymus ir su 
dvvlikavamzdžiais Stalino var
gonais. Svarbiausioji naujeny
bė yra automatiniai radariniai 
taikikliai, kurių reikšmės, kovo
jant su priešo aviacija, negali
ma nutylėti.

Žinoma, Stalino vargonų mo- 
deminimas nėra baigtas ir to
bulas. bet jie vis tiek yra la
bai efektyvus ginklas, kurio

Amerikos BaZso pareigūnai J. B. LauCka ir K. Grinius išvyksta j Europa ten pradėti lietuvių kalba radijo trans
liacijų i pavergta Eietuva. Iš kairės i dešinę stovi: Pabaltijo kraštų ir latvių skyriaus vedėjas H. W. Eielnors, 4. 
Laučka, lietuvių skyriaus vedėjas K. -Jurgėla. K. Grinius irLietuvos generalinis konsulas 4. Budrys.

K. RAUKLAUKIS, 
mūsų bendradarbis Švedijoje

padarinius galima matyti So
vietų ginklų “bandymų lauke’” 
— Korėjoje, kur priešlėktuvinė 
apsauga JAV aviacijai pasidarė 
daug pavojingesnė, negu prie
šo naikintuvai.

Jau prieš porą metų buvo 
nutarta svarbesniuosius Sovie
tų miestus, susisiekimo mazgus 
ir pramonės centrus aprūpinti 
ištisomis “ugnies salomis”, su
stiprintomis Stalino vargonais, 
su priešo aviacija kovoti. Pa
prastai tokios "ugnies salos” 
turi po 30 Stalino vargonų, tai
gi 240 vamzdžių. Aplink Mas
kvą ir Leningradą tos salos tu
ri dvigubą pabūklų skaičių. 
Lėktuvų nepaprastas greitis 
verčia turėti daug tokių išbar
stytų “salų.” Aplink Leningra
dą jos nusitęsia apie 25 mylias 
į gilumą, o aplink Maskvą apie 
30.

Būtų perdėta tvirtinti, kad 
tekios “salos” sudaro tokį tan
kų tinklą, pro kurį negalima 
prasimušti. Atstumai labai di
deli, svarbių ir pažeidžiamų 
taškų labai daug. Ugnis iš ats
kirų “salų” tik išimtinai suda
ro nepertraukiamą lauką. Taip 
vadinamųjų “tuščių zonų” yra 
apsčiai, bet jas reikia labai ge
rai žinoti, norint atskrendant 

išvengti Stalino vargonų “gau
desio”. Tų “tuščų zonų” nega
lima niekada žinoti, nes “salos” 
nėra pastovios tvirtovės, o nuo
lat keičiamos baterijos. Be to, 
vietiniai Sovietų naikintuvai 
stengiasi įmanevruoti priešo 
lėktuvus į “reikiamus” kvadra
tus toje “salų” šachmatų len
toje.

Tačiau toji sistema turi dide
lių ir lemtinų spragų, nes reikia 
didelio tiek batarijų, tiek žmo
nių skaičiaus. To Sovietų ma
joro žiniomis, tik Maskva, Le
ningradas ir Baku turi pilnas 
tokių “ugnies salų” sistemas. 
Visa kita gigantiškoji ginklavi
mosi pramonė Sibire laukia sa
vo eilės gauti tokias “salas”, 
tačiau patenkinti ją darosi vis 
sunkiau ir sunkiau, nes dis
proporcija tarp pareikalavimo 
ir pajėgumo taip pat didėja.

PAVERGTOJE
• Lietuvos rusinimą norėda

mi paskubinti, Sovietai buvo 
sušaukę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kalbininkus, kuriems iš 
Maskvos atsiųsti instruktoriai 
nurodė, jog visokių rusiškųjų 
terminų nereikia versti į vie
tos kalbas. Esą galįs nuo to nu
kentėti įvairių marksizmo kla
sikų vertimų tikslumas. O tuo 
būdu atsirandą ir įvairūs nu-

Anzio, Italijoj. JAV karių kapinėse penkių metų Elena Bafile užde
da ant nežinomo JAV kareivio kapo pavasario gėlių. Čia JAV penkto
sios armijos šeštasis korpusas prieš aštuonetu metų išsikėlė Į Italijos 
krantų ir keturis mėnesius atlaikė laukinius naciu puolimus.

LIETUVOJE
krypimai nuo generalinės lini
jos. Be to, pasiskolindamos žo
džius iš “turtingiausios pasau
lyje” rusų kalbos Pabaltijo 
tautų kalbos praturtinsiančios 
savo žodyną. J Pabaltijos tautų 
kalbas įtraukti po okupacijos 
rusiški skoliniai ir verstiniai žo
džiai draudžiama pakeisti sa
vais atitikmenimis.

• Klaipėdos miesto vykdo
mojo komiteto pirm. K. Pet
rauskas rusų kalba leidžiamoj 
“Sov. Litva” rašo, jog “tarybi
nė valdžia ir net pats Stalinas 
asmeniškai padeda Klaipėdos 
žvejams nuolat didinti žuvies 
gaudymo produkciją.” Tačiau 
kuo Stalinas asmeniškai Klai
pėdos žvejams padėjo ir kuo jis 
prisidėjo prie “žuvies gaudymo 
produkcijos” kėlimo, taip ir ne- 
paaiški. Iš straipsnio nematy
ti. kad jis būtų su žvejais plau
kęs į jūrą ir padėjęs jiems tin
klus traukti.

• Dar daugiau norėdami iš
spausti iš kiekvieno dirbančio
jo, Sovietai pravedė Stalinui 
laiškų rašymo kampaniją, kur 
turėjo būti pasižadama, kad 
dirbs kiekvienas “daugiau, grei
čiau, pigiau ir geriau”. Kas 
ateity tokio savo pasižadėjimo 
nepildytų, bus laikomas “tėvo 
ir mokytojo” paniekintoju bei 
sabotažininku, už ką laukia ir 
atitinkama bausmė.

• Lietuvos dailininkai pri
versti piešti tik įvairius agitaci
nius “paveikslus” ir lipinti bol

ševikinių bonzų statulas. Nese
niai suruoštoje Vilniuj taria
mo j meno parodoj buvo išsta
tyta P. Vaivados ir B. Pun- 
dziaus skulptūros “Leninas ir 
Stalinas svarsto elektrifikaci
jos planus”, Rudzinsko "Pio- 
ner” ir “Otličnica učebv”, bro
lių Žūklių darbo Cvirkos ba
reljefas ir kiti panašūs. Jokio 
politinei propagandai nepa
vergto meno nėra okupuotoje 
Lietuvoje likę nė žymės.

• Ko mokosi Vilniaus operos 
solistai. Kaip sovietinė spauda 
praneša, pernai metais net 39 
Vainiaus operos ir baleto solis
tai baigė universiteto vakarinį 
marksizmo skyrių. Dabar ten 
mokąsi net 160. Tačiau ar tą 
“mokslą” baigę solistai geriau 
dainuoja ir šoka, nepranešama. 
Nepranešama, nė kiek procen
tų jie perviršino tuos “moks
lus” išėję darbo planą. Prikiša
ma tik, jog kai kurie aktoriai 
dar esą neišgyvenę praeities 
papročių.

• Komunistams atrodo, jog 
Vilniaus universitete dar vis 
kartais prasiveržianti naciona - 
listinė buržuazinė dvasia. PZI 
to labai sustiprintas dėstytojų 
sekimas, bolševikiniu terminu 
tariant, “išplėsta paskaitų kon
trolė, kritika ir savikritika.” 
Personalas esąs papildytas "la
biau kvalifikuotais kadrais”, 
žinoma, tuos, kurių paskaitose 
įžiūrėta “buržuazinė nacionali
stinės dvasios”, pašalinant ir 
pristatant prie miškų kirtimo 
Sibire.

SARGAS
3.

— Matyt, jai ta draugė bran
gesnė už mane..., — eidamas 
mąsčiau. Nors kitą dieną ji 
nuoširdžiai atsiprašė, tačiau 
mano nusistatymas nepasikei
tė...

Bėgo dienos, o aš buvau vie
nas. Daugiau jos nelankiau. Iš 
tiesų, gal būt, aš pats savąją 
laimę sugrioviau, bet... nesi
gailėjau. Ak, gal ir labai gai
lėjaus, bet dar nebuvau pame
tęs vilties ir dar vis laukiau ir 
tikėjausi. Marytė, matyt, ma
nydama, kad aš apie ją visai 
negalvoju ar esu pamiršęs, ne
ieškojo manęs. Tur būt, ji ma
nė, jog laikas visa išaiškins.

Kai po kokių metų pamačiau 
ją su kitu, mano širdis sudre
bėjo. Man rodės, kad ji tyčio
jasi iš manęs, ir taip norėjos 

' atsilyginti tuo pačiu. Greit taip 
ir padariau... — senelis sargas 
nusišypsojo. Jo veidas buvo lyg 
atjaunėjęs ir nušvitęs. Gal jį 
paveikė praėjusių dienų prisi
minimas, o gal — išsipasakoji
mas.

Lauke jau buvo visai tamsu, 
tik pro atvirą langą sklido žie

dų kvapas. Sargas pamažu pa
sakojo toliau:

— Bet argi nėra kvaila būti
nai pasekti kitą.’ Ar gi yra kas 
blogesnio, kaip atsilyginti tuo 
pačiu? Susipažinau kitą mer
gaitę. Tiesa, man ji niekuomet 
nepatiko, tačiau norėjau atsily
ginti Marytei. Mačiau, ji tai 
pergyveno, bet aš kaip tik tuo 
džiaugiaus. Argi aš galvojau 
tada, kad šitas mano žaidimas 
pakeis visą gyvenimą? Argi 
maniau, kad šį nevykusį žaidi
mą sutiks Marytė kaip tikreny
bę, manydama, jog aš atsitikti
nai su ja praleidau keletą sek
madienių. Gal ir nebūtų taip 
visa susidėję mano nenaudai, 
jeigu prie to dar nebūčiau ko 
nors pats pridėjęs.

Vieną kartą man teko toliau 
važiuoti. Atsitiktinai tuo pačiu 
traukiniu važiavo ir Marytė su 
savo sužadėtiniu. Tik tą dieną 
sužinojau, kad jie buvo ką tik 
susižiedavę. Aš stebėjau .ją. No
rėjau prisiminti tas dienas, kai 
mes buvome draugai ir taip 
artimi vienas kitam. Bet aš aiš
kiai mačiau, — ji manęs ven

gia. Padariau išvadas, kad ji 
neužmiršo mūsų bendros pra
eities. Gal dar galima ją sugrą
žinti. Sugrąžinti! — Ūžė mano 
mintys.

Ją mylėjau kaip aną vakarą, 
o gal dar labiau. O ji — štai va
žiuoja su sužadėtiniu. Ji myli 
savo būsimą vyrą, o aš... Ji 
manęs niekada nemylėjo.

Vienoje stotyje pasikeitė ke
leiviai. ir aš patekau arčiau. 
Tada ji man nusišypsojo ir tuo 
pačiu metu kažką pakuždėjo 
jam — sužieduotiniui. Jis šyp
telėjo. bet nežvelgė į mane, nu
sisuko į langą ir stebėjo bėgan
čius medžius.

Mintys virė mano galvoje. 
Pavydas degė. Laukiau progos 
su ja pasikalbėti. Ir tokia pasi
taikė. Vienoje stotyje, kai ke
leiviai. .jos kaimynai, lipo iš 
traukinio. Marytė atsistojo, 
kad jie galėtų geriau pasiimti 
savo daiktus. Ji atsirado visai 
arti manęs. Nors buvo tarpas, 
koks žingsnis nuo jos, bet ji 
slinko vis atgal ir savo drabu
žiais palietė mano petį.

Ji atsigręžė ir nusišypso
jo.

— Nekalbėkite, nepriminkite 
nieko. Mes per daug vienas ki
tam neprižadėjome. — ji vėl 
surimtėjo, nusisuko ir nuėjus 
atsisėdo į savo vietą. Ir ten ji 
žiūrėjo pro langą, tokia rimta, 

tokia susimąsčiusi. Jiedu nieko 
nesikalbėjo, kol gretimoje sto
tyje išlipo iš traukinio.

Aš keliavau toliau ir keikiau 
visa, labiausiai ją. Ji kalta, kal
ta!

Buvo pavasaris tada. Girdė
jau. čiulbėjo paukščiai, ir spro
go medžių lapai. Mane suėmęs 
laikė kažkoks nepaprastas liū
desys. Rodės, kad visko jau nu
stojau gyvenime. Bet aš nega
lėjau to parodyti kitiems, jie 
būtų pasijuokę iš manojo 
skausmo... Ne. jie tikrai nebūtų 
supratę, nes kito skausmą su
prasti tegali tik labai retas 
žmogus. Pagaliau aš buvau per 
daug išdidus.

Giedojo varnėnai tą pavasa
rį. žydėjo gėlės, bet man pri
minė laidotuves. Mano pavasa
rio svajonė nuskrido kaip dai
na. kurios aidas paliko giliai 
širdyje.

Galbūt, kad visi reikšmin
giausi mano gyvenimo įvykiai 
yra surišti su pavasariu. Atro
do. kad ir šis paskutinis lapas 
ar ne pavasarį užsivers —sar
gas valandėlei susimąstė, bet. 
pamatęs išgąstingai žvelgian
čias kaimynės akis, pridėjo:

— Bet nenugąstaukite. Juk 
kiekvienas pasukame dausų 
link vieną kartą. Argi svarbu, 
kada! Kai gyvenimas praeina 

pro tave, daugiau nieko nebe
turi laukti...

— Nors širdis man ir verkė, 
— kalbėjo sargas toliau, —bet 
ką aš pergyvenau, to niekas 
nematė. Aš net pats sau neno
rėjau to parodyti, ir juokiaus 
su draugais, stengdamasis ne
rūpestingai leisti dienas kaip 
anksčiau. Dar vis mėginau gal
voti. kad Marytė tik tyčiomis 
buvo paskelbusi tas sužiedotu- 
ves.

Gal didžiausias mano kerštas 
pasirodė tada, kai pasiūliau sa
vo naujajai draugei kartu pinti 
su manimi liūdesį ir džiaugsmą. 
Aš taip pat būtinai norėjau, 
kad mūsų vestuvių diena sutap
tų su Marytės. Norėjau tą die
ną praleisti kuo iškilminigau- 
siai. kad tik ji pamatytų, kad 
jos vestuvės yra daug kukles
nės. Jonė, mano busimoji žmo
na, atrodė, visai nejautė, kas 
dėjosi mano širdyje, ir buvo pa
tenkinta. kad mes nelaukiame 
daug laiko ligi vestuvių. Aišku, 
mano minčių ji negalėjo išskai
tyti. Ji manimi didžiavosi ir, 
atrodė, tikrai mylėjo. Aš tai jos 
meile pasinaudojau atkeršyti 
Marytei..

Buvo puiki mūsų vestuvių 
diena. Mačiau tik. kad Marytės 
veidas buvo baltas kaip niekuo
met. Argi aš buvau teisus, .jei 
akimis sekiau Marytę, o ne sa

vo jaunąją žmoną? Bet apie tai 
aš negalvojau. Ne. man tada 
visa tai nerūpėjo. Net šiandien 
negaliu gerai prisiminit, kain tą 
dieną atrodė mano sužadėtinė, 
po kelių minučių tapusi mano 
žmona.... Žinau tik viena, kad 
ji turėjo būti graži, nes turėjo 
tikti baltas drabužis prie tam
sių plaukų ir kiek pablyškusio 
veido. Bet argi tas galėjo pa
kreipti mano mintis kita kryp
tim? Gal. jeigu aš būčiau tai 
pastebėjęs..

Tik po kelių dienų pajutau, 
kaip kartais negalvojant gali
ma padaryti klaidą, kurios jau 
niekuomet neatitaisyti. Sten
giausi apie nieką negalvoti, bet 
aš nebuvau iš tų. kurie viską 
greitai pamiršta, arba tik sten
giasi pamiršti ir sutinka su .tuo, 
ką jiems primeta gyvenimas. 
Kai dabar pagalvoju, pats ne
galiu suprasti, ar aš negalėjau 
prisitaikinti prie gyvenimo, ar 
tik nenorėjau. O juk dažnai 
mes sakome, kad daug ko ne
galime padaryti, tačiau tai bū
na tiktai paprastas mūsų užsis
pyrimas. Aišku, panašių išvadų 
tegaliu tiktai dabar prieiti. Gai
la, kad kartais mintys ateina 
gerokai pavėluotai...

Iš tiesų, po vestuvių apie nie
ką nenorėjau galvoti, net apie 
savo žmoną. Ir kada po metų 
sutikau Marytę, ji man atrodė 

dar gražesnė. Po kurio laiko į 
mūsų šeimą atkeliavo duktė. 
Bet manęs nei tas nepaveikė. 
Aš ilgėjaus daugiau nebegrįž
tančių dienų. Tikriau pasakius, 
jų nenorėjau pamiršti. Ir bu
vau aš nelaimingas. Aš bijojau 
net savo mažai dukrai pažiūrėti 
į akis, vis jausdamas sąžinės 
priekaištą, kad aš nenoriu jos. 
nes aš nemyliu jos motinos. O 
gal. man rodydavosi, kad ji 
gali suprasti manas mintis ir 
paaugusi man prikaišioti. Grei
čiausia. kad aš nei pats ne žino
jau. ko tada bijojau. Tur būt. 
pats savęs...

— Taip ilgai negalėjo tęstis, 
tuo labiau, kai aš pamačiau to
kią laimingą Marytę. Jos vaiz
das niekuomet nedingo iš akių. 
Prieš tai nebuvau pagalvojęs, 
kad toks mažutis, mano akims 
žūrint. apsirikimas, taip būtų 
mane sukrėtęs. Mano žmona 
jautė, kad aš gerokai pasikei
čiau. Aš stengiausi kur nors ki
tur. tik ne namuos, praleisti lai
ką ir neturėjau net mažiausio 
noro su ja pasidalinti bent pa
prasčiausiomis mintimis. Degti
nė man padėdavo visa pamirš
ti. Tuo metu man rodės, kad 
Jonė norėjo mane pažeminti, ir 
kad aš ateičiau jos atsiprašyti. 
Bet aš negalvojau, kad esu že
mai puolęs, ir nutariau neat-

(nukelta į 4 psl.)
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“
PONAS BDOA IŠSIGĄSTA BOLŠEVTKV — KAS DAI GIAI
IŠNAUDOJO DAKKNINKĄ, KAIP FONAS BIMBĄ.— ĮKIŠO Z=L_

ATCMft K BIMBOS ttMĘL

Bolševikų oktųjacija 1940 m. 
lietuvių tautai buvo gana neti
kėta. nors komunistinis c leme n- 
tas viešai ir kalbėjo, jog netru
kus Lietuva būsianti išvaduota 
iš kapitalizmo ir buržuazijos. 
Tas pačias mintis tuo metu 
skleidė kamajiškiains ir ponas 
Bimba, stambaus ūkio ir malū
no savininkas, vienas iš didžiau
sių Kamajų valsčiaus “išnaudo
tojų.” Kai 1940. VI. 15 vakare 
per Kamajų miesteli ritosi bol
ševikų tankai, ponas Bimba 
džiaugėsi naujais laikais. Jis 
dar tą pačią dieną parašė savo 
broliui Antanui laišką, kuris, 
jei gerai prisimenu, tuojau pat 
ir “Laisvėje” išspausdino. Po
nas Bimba išgyrė bolševikus, 
jų kareivius ir padėkojo už iš
vadavimą...

Po kelių dienų vėl rašė laiš
ką savo broliui Antanui, bet 
dabar jau keikė sovietinius uba
gus. kurie visa perka ir patys 
savo nieko neturi. Antai, bol
ševikų kareiviai išpirk? Kama
jų miestelyje visus lenktinius 
peilius. Paprastai kareivis 
pradžioje pirkdavo vieną peilį. 
Paskui jau klausdavo kito, tre
čio ir t.t. Labai nustebdavo, 
kad galima visi pirkti. Pradžio
je bolševikų kareivis laikydavo 
tai gryna propaganda, bet kai 
nusipirkdavo, įsitikindavo, kad 
galima. Po to į krautuvę įvirs
davo visas būrys. Visi klausda
vo tik peffių. Lygiai taip buvo 
ir su visais kitais daiktais. Ži
noma. pirmiausia ieškojo pirkti 
laikrodžių, paprastų žadintuvų. 
Vėliau pirkosi batus, medžia
gas. kumpius, drabužius...

Kamajų dvare, tikriau Bim
bos ūkyje, visi stovėjusieji ka
reiviai užsikrėtė “buržuazi
niais” daiktais. Bimba tai gerai 
matė ir jų kalbas suprato (ru
siškai gerai jis mokėjo). Jis 
žinojo, kad vieną kareivį, prisi- 
pirkusį keiioliką peilių ir siun-

SARGAS
(Atkelta iš 3 psl.)

gaiioti. Jonės priekaištai man 
pasidarė daugiau nepakenčiami 
ir nutariau išsivaduoti. Maniau 
pagaliau suradęs tikrą sprendi
mą... Deja... tuoj ir vėl pama
čiau. kad mano buvo klysta, 
bet kelio atgal man niekuomet 
nebuvo .. Vieną vakarą ilgai 
kalbėjau su žmona, ir tai buvo 
mūsų paskutinis vakaras drau
ge. Ji verkė ir prašė sugrįžti, 
jeigu pamatysiu klydęs ir ieš
komos ramybės nerasiu. Bet. 
argi aš galėjau pas ją grįžti po 
kelių metų, dar daugiau viskuo 
nusivylęs ir prašąs atleidimo? 
Ne. to aš negalėjau padaryti. 
Nors aš kentėjau daug daugiau, 
bet tas skausmas buvo man vie
nam tik žinomas.

Ir kai ankstų rytą ėjau pro 
duris, mano kojos buvo sun
kios. tartum švininės.. Niekas 
manęs neišleido, nes aš pats tą 
amžiną kelionę pasirinkau. Vi
sas santaupas palikau jai ir 
dukrelei. Išėjus pro duris, pa
mačiau prie mūsų namo žydin
čias chrizentemas. Jos, man 
rodės, taip liūdnai žiūrėjo į ma
ne. lyg .jausdamos, kad daugiau 
.jau mos nesusitiksime. Buvo 
ruduo tada, ne tik gamtoj, bet 
ir širdyje. Biro lapai. Ėjau 
sunkiais žingsniais, palaidojęs 
ne tik savo laimę, bet ir savas 
dienas.

Ilgai dar po to važinėjau. Vie
name mieste negalėjau ilgai gy
venti. Liūdesys buvo toks ne
žmoniškas. kokio dar niekuo
met nebuvau pažinęs. Ir paga
liau po kiek metų atvažiavau į 
šj miestą Iš karto dirbau įvai
riuose fabrikuose, kol gavau 
darbą čia, šioje mokykloje. Tai 
berods buvo prieš dvi dešimtis

JONAS DIRŽYS

tusį savo giminėms, tuojau pa
sišaukė politrukai. Vargšą la
bai sumušė, o paskui nuvedė į 
Kamajų šilą, vidurnaktį, ir be 
jokio triukšmo po egle pakasė. 
Paskiri ir kiti panašiais būdais 
buvo “gydomi nuo buržuazinės 
figos.”

FOuą Bambų subuožino
Buvo 1940 m. liepos sekma

dienis. Kažkoks iš Rokiškio 
atvažiavęs “lioidies” sūnus kal
bėjo miestelio rinkoje ir rėkė, 
kad reikia įsijungti į Sovietų 
Sąjungą. Buvo priimta ir re
zoliucija tuo reikalu, nes "liau
dies seimas" turėjo rinktis ir 
“nutarti parvežti saulę.” Minia 
nebuvo gausi, išskyrus tik vie
tos “lioidies sūnus”. Minioje 
klausėsi ir ponas Bimba. Tik 
vienu kartu tas rokiškietis “sū
nus” pakėlė balsą, pareikalavo 
išdalinti visokių ‘lioidies” siur
bėlių dvarus ir buožių ūkius. Jis 
minėjo tada Masiulius. Putri
mą. Indriūną ir pabaigė... ponu 
Bimba, pirštu durdamas į jo 
pusę.

— Ir šitokie “lioidies" suve
džiotojai. kaip Kamajų dvaro 
ponas Bimba, prisiplėšę iš dar
bininkų pinigo Amerikoje, turi 
būti nubuožinti ir už darbinin
kų skriaudimą nubausti. Kas 
iš jūsų nežino, kad tas buvęs 
juodnugaris dabar minta iš 
darbininko prakaito. Ar kas 
daugiau išnaudoja darbininką 
Kamajų apylinkėse, kaip ponas 
Bimba? — griaudė tas “lioi
dies sūnus.”

Ponas Bimba pasitraukė į 
šalį, o kažkas iš minios metė 
šakaliu ir nuo grindinio su
griebtu arklio mėšlu. “Lioi
dies sūnūs” iš pačių Kamajų 
miestelio, sukišę pirštus tarp 
lūpų, sušvilpė ir nutuliojo tar
tum šunį.

Po šio garsaus mitingo bu- 

metų... Ilgas laiko tarpas, bet 
laikas plaukia greitai. Tik kai 
kada man rodės, kad laikas su
stodavo prie mano durų ir ne
norėdavo praleisti šių dienų, 
kurios buvo pilkos ir ilgesiu iš
kaišytos. Aš kenčiau vienatvę, 
bet tik joje pajutau išsivadavi
mą ir atgailą už klaidas, ku
rias padariau kažkada, visai 
negalvodamas. Aš nedrįsau, o 
gal buvau per daug išdidus, tai 
padaryti viešai, atsiprašant Jo
nės, todėl net dvigubai turėjau 
kentėti čia. šiame atsiskyrėlio 
kambarėlyje.... — ir jis nutilo.

Buvo jau arti vidunaktis. Pro 
langą sklido žiedų kvapas. Lau
ke žydėjo obelys. Vėjelis pama
žu pūtė pro atvirą langą į kam
bario gilumą. Lauke buvo tam
su ir tylu. Visai nesigirdėjo .jo
kių žingsnių. Tik iš dangaus 
švietė mėnulis.

Sargas daugiau nieko nekal
bėjo tą vakarą. Matyt, gyveno 
prisiminimais ir nenorėjo iš jų 
atsibusti. Ta kaimynystėje gy
venanti moteris suprato tai, ir 
pamažu, vos girdimai, uždarė 
langą, užgesino šviesą ir išėjo...

★
Po kelerių metų šią istoriją 

papasakojo ta pati sargo kai
mynė. Jis jau buvo miręs. Tas 
pavasaris dar nebuvo jam pas
kutinis. tačiau nuo savų dienų 
jis buvo pakankamai pavargęs, 
todėl užsimerkė poilsiui... Ji 
sakė, kad prie karsto stovėjo 
juodai apsitaisiusi jauna mote
ris. ir iš jos akių tekėjo ašaros. 
Kartais rodės, kad ji neverkė iš 
skausmo, nes kažkoks džiaugs
mo šešėlis praskrisdavo veidu. 
Ir tas, jo kaimynės pasakoji
mas. paliko čia gulėti. Tai da
lelė jo išsisklaidžiusių dienų. 

vau pas J. Bimbą užėjęs. Valgė
me drauge pietus. Bimbos širdis 
virė pykčiu, jis išsijuosęs keikė 
naują valdžią. Tada žadėjo ra
šyti broliui Antanui ir prašyti 
padėti jam išvažiuoti vėl atgal 
į Ameriką.

Tą pačią ar sekančią savai
tę ponas Bimba išvažiavo į 
Kauną. Lankėsi JAV konsula
te. Ten sužinojo, kad yra pra-

SKAMBIOS LATVIU DAINOS S0. BOSTONE
Motinos Dienos išvakarėse 

šv. Petro parapijos choras, va
dovaujamas komp. J. Kačinsko, 
Municipal Building salėje su
rengė Amerikos Latvių Tauti
nės Bendruomenės choro kon
certą. Tai yra sveikintinas ir 
gražus dviejų chorų bendradar
biavimas. Kalbos apie lietuvių 
ir latvių tautų giminystę, apie 
jų seseriškumą ir broliškumą, 
bus tušti žodžiai, kol mes ne
išmoksime keistis savo kultū
rinėmis vertybėmis, kol nejsi- 
jausime į bendruosius giminin
gų tautų siekimus, kol tų viso
kiom iškilmingos progom kar
tojamų minčių nesuvisuotinsi
me.

Bostono lietuvių ir latvių 
chorai pradėjo žengti tuo rea
liuoju keliu. Prieš kurį laiką 
šv. Petro parapijos choras vie
šėjo pas šio miesto latvius, o 
dabar latvių dainos suskambėjo 
So. Bostone, kur gyvena ir-sa
vo kultūrinius parengimus ruo
šia lietuviai. Latvių Tautinės 
Bendruomenės choro koncertas 
mums buvo reta ir įdomi mu
zikinė šventė. To koncerto me
tu mes įsiklausom į savo šiau
rės kaimynų dvasios ritmą ir 
melodiją, mes susipažinome su 
latvių chorinėm dainom, su jų 
chorinio dainavimo kultūra.

Latvių dvasia, jų dainos rit
mas ir melodija, be abejonės, 
yra giminingi mūsų muzikiniam 
pasisakymui. Tik mes. kaip 
“pietiečiai”, gal esame kiek į- 
vairesni ir spalvingesni. Tačiau 
latviai, neišgyvenę to žiauraus 
carinės Rusijos persekiojimo, 
kaip išgyveno lietuviai, gerokai 
anksčiau pradėjo kultyvuoti 
savo chorinę dainą, todėl ir jų 
chorinės muzikos literatūra jau 
gerokai gausi ir turininga. Lat
vių chorinis dainavimas, jų di
džiulės dainų šventės, kuriose 
dalyvaudavo kelios dešimtys 
tūkstančių dainininkų. buvo 
žinomos ir gražiai vertinamos 
visose kaimyninėse valstybėse. 
Visa tai sako, kad latvių cho
rai yra pasiekę aukšto ir kultū
ringo dainavimo lygio, gilaus ir 
išgyvento įsi .jautimo į savo tau
tos dainą.

Ką per dešimtmečius ir am
žius tauta sukuria, tai sunku 
prarasti ir sunkiausiomis gyve
nimo valandomis. Tai parodė ir 
čia aptariamas latvių choro 
koncertas So. Bostone.

Pirmiausia reikia pažymėti, 
kad tai buvo ne profesionalų, 
bet dainos mėgėjų choro kon
certas. Ir .jo sudėtis vargo die
nų sunkumais pateisinama: 27 
moterys ir tik 12 vyrų. Tai, 
žinoma, negali neatsiliepti į 
choro dainuojamų dainų skam
besį. Nors ir galingi šio choro 
vyrų balsai, ypačiai bosų ir ba
ritonų. vis dėl to gražūs sop
ranai ir altai skambėjo daug 
skaidriau, galingiau. Tačiau 
choro balsai išlyginti, jo intona
cija pakankamai švari, choras 
yra pajėgus atlikti vokaliniu ir 
muzikiniu atžvilgiu sunkias ir 
sudėtingas dainas. Buvo aiškios 
ir skaidrios sopranų viršūnės, 
sodrūs altai, keletą sykių sus
kambėjo net ir retesni basso 

leidęs jau daugelį metų visus 
registracijos terminus ir nebe
gali pasinaudoti įvairiomis len
gvatomis. Grįžusį namo pasi
griebė Kamajų milicja: ko jis 
landąs po Amerikos konsula
tą?...

Poną Bimbą nubuožino
"Liaudies seimui” priėmus 

naująjį žemės dalinimo patvar
kymą. Kamajų dvaro žemės 
norinčių atsirado gana daug. 
Paprastai tai buvo visi Kamajų 
miestelio “lioidies sūnūs”, kurie 
iki tol nebuvo dirbę žemės, iš
skyrus tik daržus miestelyje. 
Kei reikėdavo užpildyti jiems, 
kokį turi žemės ūkio invento
rių. tai vienas jų sužymėjo du 
kibirus vandeniui nešti, naš- 

phofondo. Choras pajėgia pa
siekti galingo fortissimo ir nu
sileisti į tylų pianissimą. Trum
pai tariant, Amerikoje Latvių 
Tautines Bendruomenės choras 
nėra praradęs latvių chorinio 
dainavimo kultūros, dainuoja 
su ekspresija, nestokuoja niu
ansų ir spalvinguo.

Latvių koncerto repertuaras 
buvo turiningas, įvairus ir 
gausus. Padainuota apie 20 dai
nų. jų tarpe ir mūsiškė “Namo 
broleliai”, palydėta audringais 
pkųimias. Dauguma dainų, 
nors ir latvių liaudies dainų 
motyvais sukurtos, savo forma 
buvo sudėtingos, kai kurios 
tikrai puikūs muzikaliniai kūri
niai. Atskirai atžymėtinos J. 
Vitolio “Severino dainius”, A. 
Jurjanio “Į viršų”. Em. Meln- 
gailio “Senovė”, V. Ozolinio 
“Prieblandoje”, A. Kalninio 
“Dainuodamas gimiau, dainuo
damas augau”, J. Zaličio “Ke
lias į gimtinę”. Visos čia su
minėtos dainos buvo atliktos su 
įsijautimu, su savo tautinės 
dainos nuoširdžia meile.

Amerikos Latvių Tautinės 
Bendruomenės choro dirigen-

= BALTIMORE, MD. =
Lietuvos Universiteto

Lietuvos teisininkų tremtinių 
draugijos Baltimorės skyriaus 
iniciatyva buvo surengtas Lie
tuvos Universiteto 30 metų į- 
kūrimo sukakties minėjimas 
gegužės 10 d. 8 vai. vakaro šv. 
Alfonso parapijos salėje. J mi
nėjimą atvyko prof. Vacį. Bir
žiška. prof. Stanka, prof. Kri
vickas ir ministeris Pov. Žadei- 
kis. Visi svečiai padarė atitin
kamus pranešimus. Lietuvos 
Universiteto auklėtinių vardu 
kalbėjo Alg. Leonas, o minėji
mui vadovavo O. Armanavičie- 
nė. Dalyvavo daug Lietuvos li
to buv. studentų ir šiaip nau
jųjų ir senųjų baltimoriečių.

Sekmadienį, gegužės 11 d., 
šv. Alfonso parapijoje baigėsi 
aštuonių dienų misijos, kurias 
vedė kun. J. Vaišnys, S.J., at
vykęs iš Chicagos. Misionierius 
kasdien laikė misijų klausyto
jams mišias, pasakė po 2 pa
mokslus ir laikė gegužine pa
maldas. Misijas baigdamas, su
teikė .jų dalyviams apaštališ
kąjį palaiminimą ir visiems pa
dovanojo po paveikslėlį su dar
bų santrauka, kuriuos atliekant 
būtų pasiekta amžinoji laimė. 
Misijomis pasinaudojo gana 
daug parapijiečių, ypač vaka
rais. paskutinėmis savaitės die
nomis ir sekmadienį. Kun. tė
vui J. Vaišniui už šį iš širdies 
atliktą didelį pastoracijos dar
bą parapijiečiai nuoširdžiai dė
koja.

Dievo Motinos garbei
šv. Alfonso bažnyčia Motinos 

Dienos proga ypatingai pager
bė Dievo Motiną Mariją, su
rengdama Jos garbei nepapras
tai iškilmingą procesiją, su
jungtą su 4 valandos po pietų 
sekmadieninėmis pamaldomis.

Procesijoje organizuotai da
lyvavo šv. Alfonso parapijos vi*

Sus, geležinį grėblį ir kastuvą. 
Kiti ir tokio žemės ūkio inven
toriaus neturėjo. TaSau jau 
1940 m. rugpjūčio mėn. jie iš
kilmingai šeštadieniais vaikš
čiodavo po Kamajų dvaro lau
kus ir buvo pasiskirstę po ke
lius ha žemės. Šiokiomis dieno
mis bandydavo ir ganyti po po
no Bimbos žemę, jo visai nesi
klausę. Vėliau žemės dalinimo 
komisija šiuos pirmuosius kan
didatus “nuskriaudė”: nedavė 
žemės. Jos gavo turintieji šiek 
tiek daugiau ūkimo invento
riaus negu kibirus ir neščius. 
žinoma, pasipylė skundai, 
šmeižtai. Komisija buvo pakei
sta, tačiau Bimbai nuo to nepa
sidarė geriau — jo ūkis buvo 
išdalintas. (b. d.) 

tas — muz. Janis Austrams. 
Tai pajėgus ir gilios muzikinės 
kultūros choro vadovas. Latvių 
kompozitorių kūrybą, matyt, 
jis yra išstudijavęs, kiekvieno 
jų stilių pažįsta, dirigavimo 
meno sunkumus yra įveikęs. Jo 
mostai aiškūs, kupini gyvybės 
ir ekspresijos. Choras jo ran
kai klusnus, kiekviena jo mu
zikinė fazė savaimingai išgy
venta ir išbaigta. Spėdami ne - 
lengvas jo darbo sąlygas, turi
me tarti, kad Janis Austrums 
tikrai yra talentingas latvių 
dirigentas, latvių chorinių dai 
nų intepretatorius. Koncerto 
klausytojai daugiausia buvo 
lietuviai, bet matėsi, ir vienas 
kitas Bostono latvis. Klausyto
jų, žinoma, galėjo būti nors 
dvigubai daugiau, tariau buvu
sieji latvių dainomis gėrėjosi 
labai nuoširdžiai. Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu latvių 
chorą pasveikino inž. J. Gimbu
tas, o Lietuvių Latvių Vienybės 
vardu dr. Mickevičius.

m. S.

sos bažnytinės organizacijos, 
parapijinė mokykla, vaikų dar
želis. Žmonių buvo pilna baž
nyčia. Pamaldas laikė pats kle
bonas prel. L. Mendelis.

Motinos Dienos proga prela
tas labai užjautė vargstančias 
lietuves motinas tremtyje, Eu
ropoje. Jų sunkiai daliai bent 
akimirkai palengvinti paskyrė 
bažnyčios pajamas, gautas Mo
tinos Dieną per antrąją rinklia
vą, 230 dol. Šią sumą prelatas 
dar papildė iki 300 dol. ir sku
bos keliu išsiuntė tėvui Alf. 
Bematoniui į Vokietiją, kuris, 
geriau žinodamas vietos sąly
gas, padalins labiausiai reika
lingoms motinoms.

Rengiamasi šventai 
kelionei

Šv. Alfonso parap. klebonas 
prelatas L. Mendelis rengia pa
rapijiečių šventąją kelionę į 
pranciškonų vienuolyną Wa- 
shingtone. Kelionė įvyks atei
nantį šeštadienį, gegužės 24 d. 
Visi, kurie vyks, prašomi susi
rinkti prie šv. Alfonso bažny
čios šeštadienį apie 8 vai. ry
te. Išvykstama 8:30. Kas ren
giasi važiuoti autobusu, prašo
mi iš anksto įsigyti bilietus pa
rapijos raštinėje. Bilieto kaina 
3 dol. asmeniui.

Kelionės tikslas — bendrai 
pasimelsti ir. atitrūkus nuo 
kasdieninio darbo, pasidžiaugti 
vienuolyno pavasariniu grožiu 
ir savybėje pabendrauti. Nu
matoma, kad keliauninkams 
mišios vienuolyne būsiančios 
10 v„ rožančius ir stacijos —1 
vai. po pietų ir baigiamosios 
pamaldos su palaiminmu 4 vai. 
po pietų. I Balti morę grįžtama 
apie 6 vai. vakaro. Parapijie
čiai, kurie šioje kelionėje norė
tų dalyvauti, prašomi nieko 
nelaukiant susižinoti su savo 
klebonu, prel. L Mendeliu.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Šv. Sesto pirmuoju atsto

vu Japonijai paskirtas arkivys
kupas Maximilian de Fuersten- 
berg, belgas. Japoniją prie Va
tikano atstovaus laikinai Au
gustinas Kanayama, charge d’ 
affairs titulu, kol bus paskirtas 
pasiuntinys. Japonijos atstovy
bė prie šv. Sosto jau buvo 
1942-1945 m.

• Rose Venerini, italė vie
nuolė, mirusi 1728 m., paskelb
ta palaimintąja gegužės 4 d. Ji 
rūpinosi jaunųjų mergaičių 
auklėjimu. Amerikoje pirmo
sios jos sekėjos (Venerini Sis- 
ters) įsikūrė Lawrence, Mass., 
1909 m. Dabar jų yra 60. Dirba 
Bostono, Albany, Providence, 
Worcester ir Springfield vysku
pijose.

• Pragos arkivysk. J. Be ra n 
ir vysk. J. Hlouch, laikomi ka
lėjime, Čekijos komunistinės 
vyriausybės nutarimu bus tei
siami kaip “valstybės išdavi
kai.”’ Įdomu yra tai, kad suda
roma bendra byla su įkritusiais 
į Stalino nemalonę buvusiais 
stambiais čekų komunistų šu
lais — Rudolfu Slanskiu ir Vla
dimiru Clementi. Jie pirmieji 
pradėjo kabintis prie katalikų 
vyskupų, o dabar patys įkliuvo 
į bėdą. Nekask duobės kitam!

• Pnsaonisčių vienuolynų 
kongregacija, šiemet mini 100 
metų sukaktį. Jos pirmiausia į- 
sikūrė Anglijoje (Sisters of the 
Cross and Passion). Dabar jų 
yra 553 vienuolynai ir centrai 
Anglijoje, Airijoje, Argentino
je, Čilėje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Lietuvaitės 
pasionistės sudaro Nukryžiuo - 
tojo Jėzaus Seserų Kongregaci
ją, įsikūrusią Pensilvanijoje 
1925 m. ir centrą dabar turin
čią Brockton, Mass.

• Mažoji Amerika prie Rei
no” — taip vadinama ameri
kiečių katalikų parapija, suda

KAS K4 SAKE
Ar esi tikras, kad pats 

neklysti?
Iš Muencheno, Vokietijoje, 

pajudėjo vienas traukinys 
Stuttgarto kryptimi. Greitai 
prisistatė konduktorius tikrin - 
ti bilietus. Jis labai nustebo, 
kad visi keleiviai važiavo ne ta 
kryptimi. Jis patarė jiems 
sekančioje stotyje išlipti ir pa
laukti kito traukinio. Tada vie
nas paklausė: “Ar esi tikras, 
kad pats neklysti?” Pasirodė, 
kad pats konduktorius buvo į- 
sėdęs ne į tą traukinį.

Vedę vyrai kalbasi
— Aš turiu nuostabią žmoną, 

— tarė vienas savo draugui,— 
ji kiekvieną rytą atneša man 
pusryčius į lovą.

— Aš turiu nuostabesnę. — 
atsakė draugas, — kiekvieną 
rytą aš jai nunešu pusryčius į 
lovą.

Moteris prie vairo
— Parodykite man savo lei

dimą vairuoti automobilį. — 
klausia policininkas vienos mo
ters, kuri pervažiavo gatvėje 
raudonas šviesas.

— Aš neturiu. Man buvo pa
aiškinta. kad aš tokio niekada 
negausiu.

Kaip seniai snsitnokę
Pasiekę povestuvinės kelio

nės tikslą, jaunųjų pora išlipo 
iš traukinio.

— Turiu vieną prašymą, 
brangusis, — tarė jaunoji žmo
na, — elkimės čia taip, .jog 
žmonės manytų, kad mes jau 
seniai susituokę.

— Gerai, mieloji, — atsakė 
jis, — tad nešk tu abu lagami
nus.

Gegužės mėn. įdomiausia knyga apie Marijos 
pasirodymus Fatimojc

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

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Rev. M. Vembre,

m CANTON STREET, STOT GHTON, MASS.

ryta Bannoje, Vokietijoje. Jai 
e vadovauja Monsg. Howard 
Smith, sekretorius arkivysk. 
A. J. Muench, Šv. Tėvo atstovo 
Vokietijoje, amerikiečio. Pa
maldos laikomos vienoje vokie
čių bažnyčioje.

• Aukščiausias Teismas JAV 
išaiškino, kad “konstitucija 
nereikalauja iš vyriausybės bū
ti priešiška tikėjimui”, dėl to 
viešos mokyklos ne tiktai netu
ri teisės kliudyti mokiniams 
mokytis religijos, bet privalo 
duoti jiems laiko religijos pa
mokoms.

• Marijos Apsireiškimas Pa
tintoje bus atvaizduotas filmo- 
je, kurią ėmėsi gaminti War- 
ner Brothers Co. (Burbank, 
Cal.) Kino artistai Suzanne 
VVhitney, Sherry Jackson ir 
Sammy Oggg vaidins Luti ją, 
Jacintą ir Pranciškų —pieme
nukus. kuriems Marija pasiro
dė 1917 m.

• Maršalas Tito, bolševikinis 
Jugoslavijos diktatorius, moky
tojų konferencijoje pareikalavo 
griežtai kovoti su “religijos 
prietarais” ir vaikų “nenuodyti 
tikėjimo tiesomis.” Priežastį jis 
nurodė labai paprastą: “religi
ją aš laikau prietarais ir nuo
dais.” Argumentas yra labai į- 
domus: jei Tito. pvz.. apaktų ir 
nematytų saulės, negi galėtų jis 
kitus įtikinti, kad saulės visai 
nėra? Tikėjimo tiesomis jis .jau 
seniai apako, dar būdamas 
Maskvoje, kurias ateistines li
nijos jis nuosekliai laikosi. Jo 
teisinimasis toje pat konferen
cijoje. kad jis tikėjimo neperse
kioja, yra grubus melas.
• Atsivertė Philipinų masonų 

ložės galvas (didysis mist rast 
V. Carmone. Jis prie kunigo ir 
liudininkų atšaukė savo puoli
mus. nukreiptus prieš K. Baž
nyčią

Kaip visuomet
Vienoje krautuvėje:
— Norėčiau 36 žvakes mano 

žmonos gimimo dienai.
— Kiek? — paklausė nuste

bęs pardavėjas.
— 36 — kaip kas metai!

Smuklėje
Vakare į smuklę susirinko du 

teismo valdininkai ir abu buvo 
nepatenkinti viena byla, kurią 
prieš pietus sprendė.

— Turėjome spręsti pagal 
paragrafą 123a. — galvojo vie
nas.

— Drauge, jūs labai klysta
te.— jūs gerai neįvertinate da
vinių.

Tada draugas pašaukė pada
vėją.

— Pasakyk man, ar jūs tu
rite baudžiamųjų įstatymų 
knygą

Padavėjas susirūpinęs nu
skubėjo pas šeimininką. Po va
landėlės jis sugrįžo ir tarė:

— Knygos gal nereikės, iko
nas tuoj atsiima savo vyną.

Neskaitėm laikraščių
Kartą audros užklupti du ke

leiviai turėjo prisiglausti kai - 
mo smuklėje. Seimininkė atne
šė kavos ir tarė:

— Prakiuro debesys, kaip 
tikram tvane.

— Kaip kas?
— Kaip tvanas. Žinote Nojų 

su arka, Ararato kalną ir kar
velius....

— Nežinau, — atsake vienas 
keleivių, — jau trys dienos, 
kaip mes neskaitėm .jokio laik
raščio.
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VAIKIŠKASIS

“VARDAN
DIEVO”

VCRDDNwevo
Vardan Dievo žegnone krikš

čionis pradeda savo maldą. O Į 
ji. makia, yra jo betarpiško I 
santykiavimo su Dievu išraiš
ka. Sunku liūtų įsivaizduoti ki
tą kurią, šalia maldos, žmogaus 
santykiavimo su Kūrėju formą, 
kuri tokiu paprastu betarpiš
kumu prilygtų maldai. Netgi 
mintis, jokiu žodžiu neištarta, 
jei tik turi savyje susižavėjimą 
dieviškąja kūryba, nuolankumą 
Kūrėjui, skundą ir prašymą 
Jam. yra ta |»ati malda.

Platus ir sudėtingas yra su
augusio žmogaus dvasinis pa
saulis, tokie patys yra jo rū
pesčiai ir vargai, laimėjimai ir 
džiaugsmai. Jie atsispindi mal
doje. kai žmogus ryžtasi pasi
dalinti savo i>ergyvenimais su 
Dievu.

Vaiko dvasinis pasaulis yra 
kitoks. Jis yra jo siaurutės gy
venamosios aplinkos atspindys. 
Todėl ir vaiko malda yra tada 
geriausia, nuoširdžiausia, kai ji 
iškyla iš .jo dvasinio gyvenimo 
ribų. Vaiko malda yra dažnai 
konkretus (daiktiškas) prašy
mas ir kartu padėka Dievui 
už gautąsias malones. Juo pa
prastesnė tokios maldos forma, 
juo nuoširdesnis vaiko kreipi
masis į Dievą. KoĮ vaikas dar 
nemoka skaityti, jis mokosi 
maldų iš tėvų, dažniausiai mo
tinos. lūpų. Mokosi žegnonės, 
Tėve mūsų, vėliau kitų maldų, 
bet labai dažnai tėvai jam pa
deda pat pradžioje melstis sa
vomis. kartais lik vienu sakiniu 
pasakomomis, maldomis, k. t. 
“Dievuli Jėzau, saugok mano 
tėvelį, mamytę ir mane! 
Amen.”

Vėliau, vaikui pramokus 
skaityti, jau melstis iš savos 
maldų knygelės vaikui taip 
smagu! Jis tuo pačiu jaučias 
lx?nt kiek prilygstąs suaugu
siems. Maldaknygė vaikui do
vanojama dažniausiai kuria y- 
patinga proga: pii’mosios Šv. 
Komunijos, vardinių, gimimo 
dienos ir pan.

Ligi šiol stigome maldų kny
geles pradedantiems skaityti 
vaikams. 6-šių metų vaikas dar 
neįkąsdavo kun. P. K. Kirvelai- 
čio “Jaunuolių maldų”, tiek dėl 
turtinio, tiek ypač dėl normalių, 
bet vaikams per smulkių, rai
džių.

Neperseniai pasirodė nauja, 
tik mažiems vaikams skiriama, 
maldų 
vo.’” 
čiuose 
mc .ją 
maldininkams? Ją parengė ži
nomas jau nebe vienos knygos

Stambus, kvadratinis rai
džių šriftas, raudonos spalvos 
antraštės, daro tekstą labai 
patrauklų ir lengvai skaitomą.

Tekste teko pastebėti porą 
spaudos klaidų: Vadan Dievo 
(iškritusi r raidė 5 psl.) ir Už- 
atrėja (t ir a sukeistos 50 
psl.).

Didelis darbas atliktas ir 
dailininko Pauliaus Augiaus. Jo 
paveikslėliai, be vieno kito ma
žiau vykusio, yra tiek patrauk
lūs ir skoningi, kad vieną-kitą 
jų norėtum turėti ir padidintą,

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
REORGANIZACIJOS REIKALU

autorius kun. prof. Stasys Yla.
Kalbant apie šią vaikų malda- tinkantį vaikų kambario sie- 
knvgę, tenka pažymėti, kad ji 
yra dviejų žmonių, poeto-peda- 
gogo ir dailininko - liustrato- 
riaus, sudėtinis kūrinys.

Visa knygelė, jau paėmus ją 
į rankas, 
jausmą 
viršeliai, 
rius... 
turinys. Jį sudaro eiliuotos mal
delės ir paveikslėliai kiekviena
me dešiniajame puslapyje. 
Maldelės - eilėraštukai veda 
skaitytoją per jo gyvenimo die
ną, savaitę, mėnesius,, metines 
šventes, skramentus, sukakčių 
progas (Tėvelių šventė. Kuni
gėlio šventė; trūksta maldelės 
Motinos Dienai), pagaliau atve
da į vaiko šventadienį su Šv. 
Mišių pagrindinėmis maldomis 
ir Tėve mūsų su šv. Marijos pa
sveikinimu pabaigai.

Kokios nuotaikingos 
maldos, gali liudyti pora 
vyzdčlių:

kelia pasigerėjimo 
Gražūs ir patvarūs 

geros rūšies popie- 
bet užvis maloniausias

nai. Paveikslėliuose pakanka
mai jaučiamas tiek vaiko žvilg
snis į pasaulį, tiek ir tautinis 
stilius. Visas iliustracijos atlik
tos dviem spalvom, kaitalio
jant jas kas kelintas puslapis.

Sunku įsivaizduoti lietuvių 
šeimą, turinčią 6-9 metų am
žiaus vaikų, be šios brangios 
turiniu ir forma, bet pigios sa
vo kaina dovanėlės. Juk dova
nojama vaikui įvairiomis pro
gomis daug ir brangių dovanų, 
tik ar pagalvojama, kad bran
giausia, jo sielai ir protui ver-

Harrison, N. J., lietuviu parapijos sodalieėiu grupė Motinos Dienos 
dainavo per WEVD radijo stoti šeštadienį. Regutės !♦ d„ 4.45 v. 

p.p. Sėdi (iš kairės j dešine) A. Stužienė, A. Kazowičienė. A. Serofinie- 
nė. H. Jankauskienė ir M. Birknerienė. Stovi — A. Smicelskienė. A. 
M hite, S. Betza. H. Mačiulskienė, sesuo Ancilla, E. Mitchei:, M. Ne- 
krnšienė ir M. Velerac.

tingiausia, dovana yra gera 
knyga, kada maži vaikai ren
giami šv. Komunijai. Jos proga 
Vardan Dievo maldaknygė bus 
viena reikšmingiausių lietuvių 
tėvų dovanų savo mažiesiems.

(Vardan Dievo mažųjų mal-

dos. Tekstas kun. Stasio Ylos. 
Paveikslai dail. Pauliaus Au
giaus. — Išleido Nek. Pr. Sese
rys. Putnam, Conn. Spaudė TT 
Pranciškonai, Brooklyn, Nevv 
York. Kaina $1.25).

V. C—nas

KATALIKIŠKOJI AKCIJA MISIJŲ KRAŠTUOSE
Kameriniai

vaiko
pa-

Rytas:
Atsikėliau iš lovelės, 
Dievulėli, man padėk
Be kaltės praleist dienelę — 
Žingsnelius visus lydėk.

Ir mamytę, mano tėtį, 
Sesutes ir broliukus 
Teikis. Dieve, vis lydėti. 
Teikis laimint jų takus.

Uepos mėnesiui:
Aušros Vartų,
Motinėle,
Meldžiam rankeles
Iškėlę —
Mūsų Vilniuje budėk!
Saugok Lietuvą
Tėvynę
Ir jos senąją
Sostinę —
Jai aukotis mums padėk!

Po pamokos: 
Geras Dieve, 
Ačiū Tau, 
Kad rašau ir 
Paskaitau.

Sunku pasirinkti, kuris čia 
maldos pavyzdėlis pats -būdin
giausias, gražiausias. Jokia ki
ta malda šv. Mišių pradžiai taip 
nebus vaikiška, kaip ši, kiek 
“Pulkim ant kelių” primenanti, 
malda:

Kaip krikščionybė, taip ir 
Akcija Kamerūne (Prancūzų 
kolonija) yra pačioje savo kū
rimosi pradžioje, nes pirmieji 
misionieriai šią šalį aplankė tik 
1890 metais. Mažas misionierių 
skaičius, priverstas sunkiai ko
voti prieš pagonizmą bei feti- 
šizmą ir rūpintis šalies gerove, 
yra didelė kliūtis Katalikų Ak
cijai tvirtai susiorganizuoti. Pa
dėtis pagerėjo 1937 m. dviejų 
uolių misionierių dėka: T. 
Boneau ir pasauliečio Dr. Au- 
joulot. T. Boneau surinko di
desniuose centruose valdinin
kus ir darbininkus, sukurda
mas Katalikų Akcijos ratelius. 
Dr. Aujoulot įsteigė naują Ka
talikų Akcijos draugiją, pava
dindamas ją ”Ad lucem”, ku
rios tikslas yra suorganizuoti 
katalikus studentus ir visus in
telektualus, įsąmoninti juos ti
kėjime. kad padėtų misionie
riams nešti tikėjimo šviesą 
netikintiems ir atgaivinti ją at
šalusiuose. ši organizacija 
greitu laiku paplito visoje šaly
je, nešdama Bažnyčiai didelių 
vaisių. Tais pačiais metais 
Aujoulot įsteigė ligoninę 
200 lovų, kurią aptarnauja 
lūs “Ad lucem” draugijos
riai. Po dešimties metų buvo 
atidaryta dar kita panaši ligo
ninė ir įsteigta pirmoji kunigų 
seminarija, skirta šalies gyven
tojams.

rengiamos vasaros stovyklos, 
rekolekcijos, įvairios studijų 
savaitės.

“Katlikų Jaunimo Sąjūdžio” 
organizacijai yra pavesti dau
guma lenkų našlaičių. Šalies 
valdžia per karą parsivežė 700 
karo sunaikintos Lenkijos vai
kų, kuriuos apgyvendino val
džios įstaigose. Jie ten gavo 
pirmą auklėjimą anglų kalba ir 
N. Zelandijos pilietybę. Pasibai
gus pirmąjai valdžios globai, 
vaikai perduodami vyskupams. 
C.Y.M. pareiga yra surasti naš
laičiams katalikiškas šeimas, 
kurios galėtų juos toliau auk
lėti ir išleisti į mokslus, parū
pinti darbo ir padėti jiems vi
suose jų reikaluose. Ji rūpinasi 
taip pat palenkti šalies valdžią, 
kad padėtų surtaikintos Europos 
našlaičiams vaikams.

laiko liturginį giedojimą, ad
ministruoja parapijos turtą, 
organizuoja katalikišką jauni
mą. Tai dešinioji kunigo ranka. 
Misionieriui lieka tik priržiūrė- 
ti katechistui pavestą darbą. 
Jis yra tikras Katalikų Akcijos 
karžygis, daug prisidedąs prie 
krikščionybės išsiplėtimo tarp 
pagonių.

Dr.
su 

uo- 
na-

knygele “Vardan Die- 
Jau matome ją laikraš- 
skelbiamą. Bet ar turi- 
įsigiję savo mažiesiems

Puolam po kojų, 
Jėzau meilingas, 
Kaltes atleiski, 
Būk gailestingas.

Viltį sudėjom 
J auką Tavo, 
Visus mus glauski 
Prie širdies savo.

Uganda

Didelį sunkumą evangelizuoti 
šį kraštą sudaro milžiniški nuo
toliai tarp misijų stočių ir trū
kumas kunigų. Pagalbon čia 
ateina Katalikų Akcija. Dides
niuose katalikų centruose yra 
suorganizuoi uolūs konvertitai, 
kurie kaip tik ir tęsia misionie
rių pradėtą darbą. Jie lanko li
gonius, moko vaikus ir senuo
sius. nepajėgiančius lankyti mi
sijų stočių, katekizmo, padeda 
draugams savo gražiu pavyz
džiu ir žodžiu krikščioniškai 
gyventi, paragina juos priimti 
sakramentus, laikytis Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų.

Kitas Katalikų Akcijos kar
žygis yra krikščionių bendruo
menių galva. Pačioje Viet 
Nam krikščionybės pradžioje 
kiekviena didesnė ar mažesnė 
krikščionių bendruomenė išsi
rinkdavo savo galvą, kuris at
stovauja bendruomenę prieš 
kleboną ar vyskupą. Per jį atei
na Bažnyčios vyriausybė įsta
tymai, ir jie yra atsakomingas 
už jų vykdymą. Per jį turi eiti 
ir bendruomenės pageidavimai 
bei prašymai Bažnyčios atsto - 
vams. Tačiau niekada nebuvo 
sukurta centrinė valdyba, kuri 
juos vienytų į vieną parapinį ar 
diecezinį vienetą. Tai primity
vios Katalikų Akcijos formos, 
kurios Viet Name tęsėsi per iš 
tisus tris šimtmečius.

Po platųjį pasaulį išsisklaidę 
lietuviai žurnalistai turi visą 
eilę juos siejančių uždavinių — 
savo srityje jiems tenka prisi
dėti prie bendros kovos už Tė
vynės laisvę, atstovauti savo 
kraštą ir tautą tarptautiniuo
se žurnalistų sambūriuose, ieš
koti kelių lietuviams žurnalis
tams įsijungti į savo profesinį 
darbą, rūpintis spaudos bend
raisiais reikalais ir padėti pro
fesijos draugams.

Visi šie dalykai verčia lietu
vius žurnalistus susijungti į 
vieną glaudžią profesinę bend
ruomenę ir palaikyti tarpusavio 
artimus ryšius, nes kitaip neį
manoma šiuos uždavinius įvy
kinti.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
buv. Lietuvių Žurnalistų Są
jungos valdybai negalint imtis 
iniciatyvos, minėtus uždavinius 
vykdant, tenka ieškoti kito ke
lio. LŽS-gos Nevv Yorko sky
rius, remdamasis LŽS pirm. A. 
Merkelio ir kitų valdybos narių 
pareikštu sutikimu ryžtasi, 
kaip LŽS-gos Reorganizacine 
Komisija, šį darbą atlikti. Tuo 
tikslu žemiau pasirašę kreipia
si į visus lietuvius spaudos 
žmones, kviesdami juos užsire
gistruoti, prisiunčiant žemiau 
nurodytu adresu: 1) vardas, 
pavardė, 2) adresas, 3) nuro
dymas, kuriuo pagrindu laiko 
save kvalifikuotu registruotis. 
Siųsti ne vėliau kaip iki š. m. 
liepos 15 d. Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos New Yorko skyriaus 
valdybai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Akcija pagreitintų galimai 
greičiau atlikti narių registra
ciją, o tai pareina nuo visų Są
jungos reorganizacija suintere
suotų spaudos bendradarbių.

LŽS-gos Reorganizacinė 
Komisija:

A. Gražiūnas, D. Penikas. V. 
Gedgaudas, S. Narkeliūnaitė, 

V. Rastenis. A. ŠalčiuB.
Ištrauka iš LŽS Reorganiza

cijos Tvarkos Taisyklių
1) ...LŽS nariu gali būti re

gistruojamas kiekvienas, ata- 
• tinkąs bent vieną iš šių kvalifi
kacijų: a) yra buvęs LŽS nariu 
Lietuvoje: b) yra liet, spaudos 
redaktorius, c) yra nuolatinis 
periodinės spaudos bendradar - 
bis.

LŽS nariu negali būti asmuo, 
bendradarbiaująs komunistinė
je ar šiaip Lietuvos Nepriklau
somybei priešingoje spaudoje...

...6) Nuolatiniu periodinės 
spaudos bendradarbiu laikomas 
pasireiškiąs spaudoje bent 10 
straipsnių per metus, visuome
ninio bei kultūrinio gyvenimo 
temomis, arba periodiškai, ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį, 
teikiąs bent vienam laikraščiui 
ar informacijos įstaigai žinias 
ar apžvalgas iš viešojo gyveni
mo ar bent kurios jos srities, 
arba yra pastovus spaudos foto 
korespondentas...”

“Rašiniai profesinės specia
lybės klausimais arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik
raščiuose redagavimas neįskai
tomas į periodinės spaudos 
bendradarbio kvalifikacijas.”

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS

“Katalikų
(C.Y.M.) 

tik 10 me-

• Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno auklėtinės, kurios atliks 
Seserų Rėmėjų seimo meto. Resušės 13 dieną. Pranam, Conn.. menine 
programą.

Naujoji Zlandija

Katalikų Akcija Naujojoje 
Zelandijoje veikia 
Jaunimo Sąjūdžio” 
vardu. Ji veikia dar
tų. bet per tą laiką pajėgė pla
čiai išsiplėsti ir tampriai susior
ganizuoti. Jo nariai turi mėne
sinius susirinkimus, kuriuose 
išdirbami veikimo planai, atlie
ka metines rekolekcijas ir turi 
nustatytos kasdieninių darbų 
planus. Kuopų vadai susirenka 
kartą į dvi savaites kartu stu
dijuoti Evangelijos dvasios, ku
rią laiko šių dienų gyvenimo 
taisykle, ir duoti kuopų veiki
mo apyskaitas.

Asmeninis narių tikslas yra 
prieiti prie atšalusių ir apsilei
dusių katalikų. Bet čia .jaunuo
liai sutinka didžiausią kliūtį: 
sumaterializėjimą. iššauktą ap
linkumos, kurioje katalikai gy
vena ir dirba. Didelė dauguma 
šalies gyventojų yra indiferen
tiški bet kokiai religijai ir 
praktiškai yra be jokio tikėji
mo.

Masakos vikarijate neseniai 
įsikūrė “Marijos Legijono” 
draugija, kuriai priklauso tik 
moterys. Jų tikslas yra toks 
pat. kaip ir katalikų vyrų akci
jos. Bet šalia to ji turi ypatin
gą misiją: apsaugoti šeimas nuo 
sugedimo.

Šios Katalikų Akcijos drau
gijos, nors dar yra pačioje sa
vo veikimo pradžioje, tačiau la
bai sėkmingai veikia ir smar
kiai plečiasi. Jų nariai, būdami 
nuolatiniame santykyje su įvai
riomis visuomenės klasėmis, 
lengviau kaip dvasiškiai gali 
pastebėti jų reikalus ir paruošti 
kelią kunigui.

Socialinis veikimas siekia su
kurti katalikų jaunimui sveiką 
paslinksminimui aplinkumą. 
Ancklande ir Duncdine C.Y.M. 
turi didelius savo namus, ku
riuose. be koplyčios, yra .jauni
mo biblioteka, skaitykla, sporto 
salės ir restoranas. Kaimuos

Virt Nam
Katalikų Akcija Viet Name 

(Indokinijoj) įsisteigė pačioje 
šio krašto evangelizavimo pra
džioje. Vos atvykę, misionie
riai tuoj stengėsi surasti padė
jėjų pasauliečių tarpe. kurie 
tęstų pradėta misionierių dar
bą. Taip kilo vienintelis misijų 
istorijoje sąjūdis, pavadintas 
katechistine veikla. Tai pasau
liečiai konvertitai, kurie be įža
do laiko celibatą ir atlieka vi
sus misionieriaus jiems paves
tus darbus: niošia katechume- 
nus krikštui, .juos moko kate- 
chizmo, prižiūri bažnyčias, pa-

Po to, kai pop. Pijus XI pa
skelbė atsišaukimą į pasaulio 
katalikų jaunimą organizuotis 
Bažnyčios pagalbai, ir Viet Na
me popiežiaus balsas rado at
garsio. 1934 metais buvo su
šauktas visuotinis susirinkimas, 
kuris nustatė Katalikų Akcijos 
gaires. Buvo paliktos senosios 
katalikų akcijos formos, įstei
giant naujas popiežiaus nusta
tytais principais. Taip kilo trys 
Katalikų Akcijos grupės pagal 
skirtingas jaunimo klases: stu
dentų, darbininkų ir -kaimo jau
nimo. Kiek vėliau (1940) kata
likų darbininkų jaunimas persi
organizavo prancūzų J.O.C. pa
grindais. Jos įsteigėjas yra vie
nas šalies jaunuolis, baigęs 
Prancūzijoje teisę ir sociologi
ją ir pats buvęs J.O.C. Vos grį
žęs į tėvynę, tuoj sukėlė katali
kų darbininkų jaunimo sąjūdį. 
Būdamas darbo inspektorium 
Haiphonge lengvai galėjo .sueiti 
į santykį su darbininkų jauni
mu ir pažadinti jų reikalavimus 
bei vargus. Po sunkių penkių 
metų darbo pagaliau pasisekė 
suburti 500 darbininkų jaunuo
lių ir įsteigti J.O.C. draugiją, 
padalintą į šešias kuopas. Jos 
pasisekimas buvo toks didelis, 
kad net pagonys pareiškė noro 
joje dalyvauti Nemažesnio pa
sisekimo susilaukė ir Hanoi, 
kur subūrė 300 darbininkų jau
nimo. Greitu laiku J.O.C. papli
to po visą šalį su centrine val
dyba ir savo kuopomis. Pasku
tinis karas ir prancūzų Viet- 
nam konfliktas sutrukdė plačią 
J.O.C. veiklą šalyje. Jos nariai 
stojo į kovotojų eiles ir ne vie
nas žuvo, kovodamas už savo 
tėvynės teises.

Kaip JT* su dirbtiniu 
Ketumi?

Karo Departamentas po pen- 
kerių metų bandymų sustabdo 
tyrinėjimus iššaukti dirbtinį 
lietų. Tyrinėjimai buvo daromi 
padedant General Electric Co. 
Jie buvo pradėti 1947 metais, 
kai du šios bendrovės moksli
ninkai, Dr. Vincent Schaefer ir 
Bemard Vonnegut, paskelbė, 
kad debesis “apsėjus” tam tik
rais kristalais, galima sukelti 
lietų. Prieš dvejus metus Karo 
Departamento buvo paskelbta, 
kad tyrinėjimai davė gerų re
zultatų. Pavyzdžiui, lėktuvas 
debesuotoje vietoje, kur jam 
reikia nusileisti, gali prasikirsti 
pro debesis “skylę” (priversti 
debesį greitai išsisklaidyti). Ar 
tai yra tikrai praktiška, neži
nia. Manoma, kad bandymai y- 
ra gerai pavykę, užbaigti, 
jų daviniai neskelbiami.

Meksikoje atrastos senos 
freskos

Meksikos miesto muzėjaus 
pranešimu netoli San Juan Te- 
otihuacan pvramidės surasta 
gerai išsilaikiusios mūrinės 
freskos, kurios esančias 2.000 
metų senumo. Freskos buvo su
rastos prie pat Saulės pyrami- 
dės 6 pėdos žemėje. Jų spalvas 
yra labai gerai išsilaikiusios ir 
gana ryškiai nufotografuoja
mos. Manoma, kad šias freskas

padare tie patys senieji pyra- 
mydžių statytojai.

Seniai išmirę gyvūnai
Žemės sluogsniuose, kaip 

žinoma, dažnai aptinkamos lie
kanos tokių gyvūnų, kurių jau 
seniai nebėra. Juos kartais ga
lima pamatyti muziejuose, kur 
jie sudurstomi iš surastų kaulų. 
Neseniai Italijoje, Alpių kal
nuose. rasta viena dolomitų o- 
la (Grigno Grotta) su labai 
gausiomis 20 rūšių gyvūnų lie
kanomis. Jie yra iš to meto, kai 
didelė (Europos dalis buvo ap
klota ledu. Italijos mokslininkai 
dabar toje oloje daro tyrinėji
mus.

tik

Nuodinga žuvis
Vienas anglų mokslininkas 

Frederick Mitchell, ilgą laiką 
praleidęs betyrinėdamas Indi
jos vandenyno salas, parsivežė į 
Londoną nedidelę, penkių cen
timetrų žuvį, kuri gelia kaip 
angis. Jai įgėlus, po 30 minu
čių žmogus miršta.
Sprogstamoji medžiaga gydo

Iš vartojamojo sprogstamai 
medžiagai nitrato yra pagamin
tas naujas vaistas (peritrate), 
kuris padeda gydyti širdies li
gas (pav., angina pectoris). Dr. 
Travis VVindsor (Universitv of 
Southern California) yra jį iš
bandęs 125 asmenims, iš kurių 
90 vaistas gerai padėjo.

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos

STASIO BŪDAVO

Apysaką

VARPAI

SKAMBA
«- WRWH W«A

DIENU" leidykloje. 9204 S.Galite įsigyti “LIETUVIU
Broadwav, 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
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Kureišienė. A. Akstinienė. J. 
Balsevičienė, Z. Tamulevičienė, 
Z Gaidienė, I. Pigaga, J. Au
gustinai ičius ir M. Nedzv i’ckas.

J. M.

• Kun. Jonas Bacevičius dir
bęs dvejus metus Veronoj, a- 
merikoniškoje parapijoje, nuo 
gegužės mėnesio 1 dienos vys
kupo perkeltas į naują vietą, 
Oakes, N. D., St. Joseph ligo
ninės kapeliono ir Si. Charles 
parapijos padėjėjo pareigoms. 
Kun. Bacevičius parapijiečių 
buvo mėgiamas ir jie atsiveiki- 
nimo proga suruošė gražias 
išleistuves, pasakydami kalbų 
jo ir Lietuvos garbei. Per tuos 
dvejus metus buvo čia gražiai 
garsinamas Lietuvos vardas, 
Lietuvos žmonių kančios ir sta
lininių bernų daromos nedory
bės.

Naujasis kun. J. Bacevičiaus 
adresas: St. Charles Rec-tory. 
Oakes. N. D.

• Vytautas Sadauskas kelin
tas mėnuo yra Korėjoje fronto 
linijose. Jaunojo kareivio tėvas 
—Ild. Sadauskas vadovauja lie
tuviško alaus varyklai "VVhite 
Bear.”

• Kaz. Radavičienė, gyv.
Chicago. III.. Pranciškonų spau
dos centrui paaukojo $5.00.

• Akt. J. Pusdešrio pastango
mis Detroite prie radio klubo 
įsteigtasis meno kolektyvas 
"Alka", daug įnešęs gyvumo į 
vietos kultūrinį gyvenimą, šiuo 
metu ruošia dvi komedijas: 
Vinco Adomėno “Svetimas 
plunksnas” ir Keturakio “Ame
rika pirtyje". Sekančio sezono 
atidarymui režisierius Justas 
Pusdešris yra numatęs H. Su- 
dermano dramą “Garbė".

• Genovaitė Aleksiūnaitė, 
jau pasižymėjusi pianistė, nuo
lat akomponuojanti lietuvėms 
dainininkėms, birželio mėnesį 
baigia konservatoriją.

• A. Vilainis, kuris Chicago- 
je buvo įsteigęs "Nemuno" 
knygyną ir leidyklą, knygyno 
inventorių ir knygas pardavė 
Mykolui Zablockui. kuris toj 
pačioj vietoj laikys knygyną, 
tiktai kitu vardu. A. Vilainis 
lieka “Nemuno" leidyklos savi
ninku ir jumoro laikraščio 
"Pelėda" leidėju.

• Liuda Jakubauskienė, Vil
ma Rėklienė. Jadvyga Mulokie- 
nė ir Navickaitė-Sugintienė 
praėjusią savaitę išlaikė reika
lingus valstybinius egzaminus 
ir įsigijo registruotos gailestin
gos sesers vardą. Lietuvės gail. 
seserys, dirbančios amerikiečių 
ligoninėse, labai gerai reko- 
menduojasi savo išsilavinimu, 
pareigų atlikimu.

Klebonas kun. K. Vasys 
balandžio 30 d. išvyko su 

maldininkų ekskursija į šventą
sias vietas Europoje. Jis daly
vaus Eucharistiniame Kongre
se Barcelonoje. Taip pat aplan
kys Išganytojo pašvęstas vie
tas Palestinoje. Laivu Inde- 
pendence grįš atgal apie bir
želio 10 d Savo dvasios vadui 
parapijiečiai linki gražios ke
lionės.

Vaikučių šventė
Balandžio 27 d. Aušros Var

tų parapija džiaugėsi gražia 
iškilme: buvo vaikučių pirmoji 
komunija.

8 v. kleb. kun. K. Vasys. savo 
kunigų padėjėjų asistuojamas, 
vaikučius procesijoje atvedė į 
bažnyčią. Visos mergaitės ir 
berniukai buvo pasirėdę gra
žiais baltais drabužėliais.

Po krikšto apžadų atnaujini
mo prasidėjo šv. mišios. Jas 
laikė ir šv. komuniją dalijo 
pats klebonas kun. K. Vasys. 
Drauge su mažaisiais artinosi 
prie Dievo stalo ir jų tėvai su 
artimaisiais.

Vaikučių buvo 29. jų tarpe 7 
naujai atvykusių šeimų.

šv. šeimynos D-jos jubilėjus
Ši draugija yra pašalpinė. 

Sekmadienį, gegužės 4 d., ji 
šventė savo veikimo 25 metų 
jubilėjų. Iškilmės prasidėjo pa
maldomis Aušros Varių para
pijos bažnyčioje, nes ši draugi
ja veikia šios parapijos ribose.

Viešas minėjimas buvo atlik
tas parap .salėje 4 vai. po pietų. 
Minėjimą atidarė draugijos pir
mininkė Julė Aikšnorienė. Pas- 
sveikinus susirinkusius, iškil
mei vadovauti pakvietė žinomą 
lietuvių veikėją Antaniną VVac- 
kell (Vaškelevičienę).

Apie draugijos įsikūrimą 
parnešimą padarė pirmas jos 
pirm. Juozas Glavickas. Paskui 
draugiją sveikino kitų VVorces- 
terio draugijų atstovai. A. Ži
linskas sveikino šv. Kazimiero 
d-jos vardu. A. Dailydė— šv. 
Jurgio d-jos vardu. J. Pigaga
— šv. Liudviko d-jos. P. Bačin- 
skienė — Marijos Vardo d-jos. 
V. Kazlauskas — šv. Jėzaus 
Vardo d-jos. Ona Staliulionie- 
nė — šv. Petronėlės d-jos. 
Marg Karas — Am. Liet. R. 
Katalikių Moterų Sąjungos (5 
kuopa). M. Mitrikienė — Sene
lių Draugijos. M. Laužonienė— 
LRK Susivienijimo 98 skyriaus. 
A. Kraučelis — Sandaros d-jos. 
J. Vaitekūnas — Birutės d-jos, 
M. Žemaitis — Susivienijimo 
d-jos 57 sk.. M. Katinienė — 
Aušros Vartų d-jos. Br. Miller
— Aušros Vartų par. ALRK 
Moterų s-gos 69 kp.. Margare-

ta Dodge — Lietuvių Moterų 
Klubo. Komandierius St. Wa- 
skell — Katalikų Karo Vetera
nų Kureišos posto ir koman
dierius J. Juges — Lietuvių 
Karo Veteranų posto. Sveikin
tojai pasakė jubiliatei draugijai 
daug gražių sveikinimų ir įtei
kė dovanų.

Pagrindinę kalbą pasakė adv. 
A. Milleris. Taip pat kalbėjo 
kun. J. Jutkevičius ir kun. P. 
Dambrauskas. Visi kalbėtojai 
ypatingai pabrėžė vieną daly
ką: Amerikos lietuviai katali
kai ir jų draugijos atliko daug 
didelių darbų, kuriuos žūt būt 
reikia tęsti toliau.

Minėjimą gražiaia paįvairino 
Jonas Polaskas. padainuoda
mas solo dvi lietuviškas dainas, 
o Aušros Vartų Sodaliečių šo
kėjų grupė pašokdama 
tautinus šokius, 
buvo muz.

Iškilmes 
programos 
kuri labai
visai programai.
Pagalios pavaišinti visi kviestie
ji svečiai. Vaišių rengimu rū
pinosi šie draugijos nariai: M.

Lietuvos Vyčiu 116 kuopa 
ruošia savo paskutinį šio sezo
no kortavimo vakarą, taip va
dinamą Militarv \Vh;st. antra - 
dienį. gegužės 20 d. 8 vai. vak. 
Kadangi vasara tuoj bus ir dėl 
kaiščio nepatogu turėti tokius 
parengimus, kuopos nariai stro
piai dirba, kad šis paskutinis 
šio sezono parengimas būtų 
kuo geriausias.

Įvairias komisijas sudaro:
Garbės pirm. kun. C. Jutke

vičius. Dvasios Vadas,, pirm.— 
J. Sinkevičiūtė, ižd. A. K. Kra- 
sinskas. bilietų plat. M. Šiau.ry- 
tė, stalų pareng. —E. Grigas, 
kuopos pirm., užkandžių—Ona 
F. Miller, dovanų — J. 
sinskas, reklamoms — 
tas Stevens.

Komisijos ir visi 116
nariai nuoširdžiai kviečia visus 
VVorcesterio ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti į šį parengi
mą su savo draugais. Bus labai 
skanių užkandžių, daug bran
gių bei naudingų dovanų ir bus 
galimą linksmai praleisti porą 
ar trejetą valandų tikroje lie
tuviškoje nuotaikoje.

Ateikite visi ir paremkite sa
vo dalyvavimu Vyčių darbą.
. Lauksime. čemodanas

Kra-
Rober-

kuopos

tris
Prie pianino 
Burduiis. 
žodžiu baigė 
A. Wackell,

Vincas 
gražiu 
vedėja 
sumaniai vadovavo

Kun. Dr. K. Rėklaitis, tik ka atvykęs iš Romos, artimas arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus bendradarbis dalyvaus Neką to Prasidėji
mo Seserų Rėmėjų 'Seime, gegužės ĮJ d.. Putnam. Conn. ir papasakos 
savo atsiminimus. Kaip žinome, šis seimas paminės !5 metų sukaktį 
nuo arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus mirties.

CLEVELAND, OH1O

i
♦

l+i

Motinos Dienos minėjimus 
gegužės 11 d. surengė:

Aušros Vartų moterų d-ja šv. 
Jurgio parap. salėje. Buvo su
vaidintas patriotinis veikalėlis 
“Pasiaukojimas Tėvynei", po 
to įvyko šokiai.

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLO A
1550 KYT.OCYCI.ES |

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. t
Jei norite šioje radijo prog-ramoje skelbtis, kreipkitės adresu: +

K.NIGHTS OF LITHl’ANIA W L O A T
BRADDOCK, PA. J

A 
74.^.4.4.+++++++4_w.+4.+++++++++++++++++++++++++4.+++++++++,-

*♦ + + + ♦* 
♦
♦

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

I P GINKIS Direktoriii*

W,«l ^IHKNKIS t VAI. POPIET

GYVUOJA PER 15 METU
>r<> bangorrj* 'ransl'uolami 

rmuiienos iriizika ‘vietinės 
Jokiai, ir 1.1. Vestuvės.

W5 GRANO

I F <,I>KI«
IMf*kt<>nin

HHKI, 16<M kr

i

STREET

žinios. Į>ar**ngrimai koncertai 
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tl> JF.ZAVITAS
Muzikos IMr.

Naujoji parapija savo salėje. 
Moksleiviai ateitininkai lietu

vių salėje. Apie lietuvę motiną 
čia jautriai kalbėjo A. Tamulio- 
nis. Atidaromąjį žodį pasakė 
kuopos pirm. J. Vyšniauskas, 
eilėraštį padeklamavo E. Žilio
nis ir kt.

Per 8 vai. pamaldas šv. Jur
gio bažnyčioj motinų intencija 
šv. komunijos organizuotai ėjo 
šv. Vardo draugija, veteranai, 
sodalietės, ateitininkai, skau - 
tai.

Lietuvę motiną paminėjo ir 
lituanistikos mokykla pamokų 
metu klasėse. Ji taip pat pas
kelbė ir konkursinį rašinėlį a* 
pie motiną. Laimėtojams mo
kytojų draugija skiria premi
jas. Konkurso komisiją sudaro 
V. Kavaliauskas 
Augustinavičienė 
nes. Rašinėlius 
gali įteikti.

(pirm.). A. 
ir P. Balčiū- 
mokiniai dar

?
I

V. I BARFVRTI S 
Pr*nriHmq IMr. j

“Nemunas žydi”. G. Veličkos 
2 veiksmų muzikinis veikalas, 
žiūrovą nukelia į Lietuvą — į 
žaliuojančias ir žydinčias Ne
muno pakrantes. Draminis 
veiksmas čia vyksta dainas dai-

nuojant. jaunimui šokant ir 
muzikos instrumentams skam
bant. čia prasiskleidžia dirban
ti pramogaujanti Lietuva, pri
sirišusi prie savo tradicijų ir 
auginanti sveiką gražų jauni - 
mą.

Veikalą režisuoja pats auto
rius. muzikinės dalies vedėjas 
yra St. Sodeika, šokiai—I. Ei- 
drigevičiūtės. instrumentinė 
dalis — B. Pakšto, dekoracijos 
— dail. P. Kaupo.

Vakaras įvyks gegužės 17 d. 
(šeštadienį) 7:30 vai. VVHK ra
dijo stoties salėje 5000 Euclid 
Avė. (netoli 55 gatvės). Salėje 
bilietai parduodami nuo 6 vai. 
Mašinoms pastatyti rezervuo
tas WHK Parking Lot (įva
žiuoti iš Prospect Avė.).

Tad ateikime pagyventi pa 
liktosios Lietuvos gyvenimu ir 
paalsuoti jos gyvą ja dvasia!

Maironio paminklui kultūri - 
niame lietuvėj darželyje pasta
tyti šv. Jurgio bažnyčioj gegu
žės 11 d. buvo įvykdyta rink
liava.

Šiame darželyje jau tebesto
vi anksčiau pa tatvti dr. J. Ba
sanavičiaus ir dr. V. Kudirkos 
paminklai (biustai). Pagal pla
ną vieta palikta ir tautos atgi
mimo dainiui bei pranašui Mai
roniui. tačiau ligi šio! ji vis te
bebuvo tuščia. Dabar jam pa
minklą pastatyti iniciatyvos

J
Bolševikams okupavus I.ietmraudonarmiečiai po savaitės užėmė ir a.a. arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 

įsteigtos kongregaeijos motiniškaji namu Mariampolėje, palikdami seseris be pastogės. Apvaizdos lėmimu, nedide 
lis būrelis seserų atsirado Amerikoje fr. gerų žmonių |K dedamos, įsikūrė Putnam. Conn. Čia jos auklėja lietuviš
kąjį jaunimų, globoja senelius, ruošia rekolekcijas me: gaitėms ir moterims, spausdina laikraščius ir knygas. 
Joms labai reikia koplyčios. Kas galėtų koplyčios statybai aukų suteikti, tai galėtų padaryti per seserų rėmėjų 
seimų, kuris įvyks gegužės IX d.. Putnam. < onn.

i—1

REKOLEKCIJOS TREM
TINĖMS

Uždaros moterų rekolekcijos, 
ypač tremtinėms, įvyks gegu
žės 30. 31 ir birželio 1 d. d. 
Kviečiamos visos moterys, ku
rios gali savo pareigas trumpai 
palikti, pasinaudoti dvasinio 
susitelkimo dienomis. Rekolek
cijas ves kun. prof. St. Yla. Re
kolekcijos prasideda penktadie
ni. 8:00 vai. vakare, ir baigiasi 
sekmadienį. 4:00 vai. po pie
tų. Atlyginimas už visą reko
lekcijų laiką $7.00. Įsiregis
truoti prašoma kiek galima 
greičiau arba telefonu Putnam 
8-5828. arba šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior. Immacuiate 
Conception Convent, RFD. 2, 
Putnam, Conn. (9.16.20)

Hatford. Conn
IDS 6 kuopos narių susirin

kimas, paskutinis prieš vasaros 
atostogas, šaukiamas gegužės 
18 d.. 1 vai. p.p. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sunkiai serga trys kuopos 
nariai: J. Burbulis. T. Špelis ir 
J. Vaičiulis.

šv. Jono Evang. Draugija, 
vasaros atostogų metu, savo 
susirinkimus turės kiekvieną 
pirmą mėnesio antradienį 7.30 
vai. vak. Taip pat draugija tu
rės du išvažiavimus-piknikus: 
birželio 8 d. ir rugpjūčio 17 d. 
Lietuviu darže, Glastonburv, 
Conn... prie gražios Connecticut 
upės.

imasi šv. Jurgio parapija. Už
simojimas gražus ir remtinas, 
tik reikėti! smulkesnių infor
macijų apie patį jo vykdymą.

Rašto klubo susirinkimas į- 
vyko gegužės 11 d. Balašaieių 
bute. Svarstytas ir priimtas 
klubo statutas. Latvių rašyto
jas Fm. Skujeniekas padare in
formacinį pranešimą 
belio 
reatą 
gerkv 
bą".

Akademikų skautu ir skau - 
čių sambūris gegužės 10 d. Co- 
lonia! Girders salėje surengė 
lietuvišką midučio ir ragaišio 
pobūvį, turėjusį gero pasiseki
mo.

Ateitininkai moksleiviai ge-* 
gogužč's 11 d. lietuvių salėje su
rengė šokių vakarą, kuriuo 
daugiau domėjo i tik pats jau
nimas.

apie No- 
literatūros premijos lau- 
švedų rašytoja Pacr La
istą ir jo romaną “Bara-

A. V.

PIIIL A D ELFU I A, Pz\
Ralfo susirinkimas

Ilgai rengtas Balfo susirinki
mas įvyko gegužės 10 d. šv. 
Andriejaus parap. salėje. Ma
žas susirinkusių būrelis išklau
sė plataus ir įdomaus J. Valai
čio pranešimo ir plačiai svars
tė visos lietuviškos veiklos 
klausimą. Po diskusijų buvo 
renkamos aukos. Surinkta $81,- 
15. Pridėjus klebono kun. J. 
Cepukaičio auką $200.00. Bal
fo centrui pasiųsta $281.15.

Padarius pranešimus iš abie
jų skyrių, nutarta juos sujung
ti į vieną. Dabar naujon Balfo 
valdybon išrinkta: pirm. S. 
Ramanauskienė, vicepirm. V. 
Šalčiūnas ir kun. St. Raila, sek- 
ret. O. Roznikienė. iždin. P. 
Pūkas, nariais K. Baltrukonis 
ir Bachas. Revizijos komisijon 
išrinkta prof. J. Puzinas. 
Turskis ir J. Ranonis.

A.

Apdovanojo šokėjus.
Gegužės 9 d. lietuvių tautinių 

šokių grupė gražiai pasirodė 
Penna. universiteto kultūros 
vakare ir laimėjo gražias do
vanas. Daug rūpesčio ir darlx>, 
mokant tautinių šokių. įdeda J. 
Karalienė.

lankėsi iš Chicagos
Tėvas J. Venckus. S. J., ge

gužės 10 d. buvo susto.jęs Phi- 
ladelphijoj ir lankė savo pažįs
tamus. Jis išvyko vesti misijų 
į Easton, Pa. Žada ir philadel- 
phijiečiams padaryti tokias re
kolekcijas gegužės 23. 24 ir 25 
dienomis.

Laimės automobilį
Šv. Kazimiero parapijos lei

džiamas automobiljs laimėji
mui dabar stovi sekmadieniais 
prie bažnyčios, kad visi galėtų 
įsigyti laimėjimo bilietų ir jį 
laimėti parapijos pikniko metu, 
birželio 29 d. 1952 melų žalios 
spalvos Pl.vmouth atrodo labai

‘ Mūsų žinios”, 
tremtinių laikraštėlis, vėl išėjo. 
Jis pilnas informacijų ir pra
regimu iš Draugijos veiklos. 
Vedamu jame švelniai pasako 
karč’ą tiesa, kad mūsų lietuviai 
nėra jautrūs lietuvių ir Lietu
ves gelbėjimo reikalams, ypač 
maža auku Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo proga.

šeštadienio mokykla 
ekskursuoja

Prie šv. Kazimiero parapi jos 
veikianti šeštadienio lietuvių 
mokykla turės savo išvyką bir-

želio 7 d. laivu į Rivervievv 
Beach. N. J. Ekskursiją remia 
klebonas kun. I. Valančiūnas, o 
jai vadovaus mokytojai. Norin
tieji kiti šeimos nariai prie eks
kursijos prisidėt, mielai kvie
čiami.

Tremtinių piknikas
Labdaros tikslu organizuoja

mas piknikas bus gegužės 18 d. 
Visi laukiami ir visi kviečiami 
Mikolaičio gražiam sode.

P. J. Barauskas buvo apie 3 
metus Lietuvių Klubo, 928 E. 
Moyam.ensing šeimininku. Jis 
dirbo klubo gerovei labai uo
liai. Dabar jis iš tų pareigų pa
sitraukia. Klubas birželio 1 d. 
ruošia atsisveikinimo pobūvį.

šeštadienio vakarai
Lietuvių klubas. 928 Mo- 

vamensing Ave.; pradėjo šeš
tadienio vakarais turėti ypatin
gą programą su muzika ir pasi
linksminimu. Tikima, kad visi 
tame parengime dalyvaus ir pa
laikys klubo reikalus.

Kun. St. Lukšį, šv. Jurgio 
parapijos vikarą, jo 10 metų 
kunigavimo sukakties proga, 
parapijiečiai ruošiasi pagerbti 
birželio 15 d.

Pagerbtuvėmis rūpinasi E. 
Kazakauskienė. Bilietų į pa- 
gerbtuvių vakarienę galima į- 
sigyti pas A. Čebatorienę, 3339 
Belgrade St.

w
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Gegužės 16, 1952 ■?

Kazys Škėma įkeltas į 1851 Golden 
Knights antrą — semi-finalį ratą. 
Pirmąjį ratą Škėma baigė 51^-11/,.

Golden Knight ženklą iš Bostono 
šachmatininkų turi tik: E. E. L'n- 
dervvood, H. B. Daly, W. VVatts ir 
Kazys Merkis.

Beshevsky - Najdorf baigia mat- 
čą. Beliko 2 partijos. Dabartinė pa
dėtis 101/2*51., Reshevskio naudai.

Los Angeles turnyre: Gligoric 
61.,-llJ,, H. Steiner 4 taškai.

SPORTAS PASAULYJE

New Yorke ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

fI
a

i
■ 
s

Liet. Radijo \ alandėlės “Kūtes” vadovas Jok. J. Stukas, solistė Z. 
Griškaitė ir muz. Alg. Kaėanauskas gražiai pravedė koncertą balandžio 
21 d. Apreiškimo par. salėje. Brooklyne. Nuotr. P. Labanausko

SPORTAS
Veda Al. VAKSELIS

ŽEMO LYGIO DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

Daugiau kaip 450 žiūrovų buvo 
liudininkais Eintracht Ovai stadio
ne įvykusios futbolo kovos tarp Lie
tuvių S. K. ir Lusitano F. C. iš Lud- 
lovv. Mass. pereitą sekmadieni (V. 
11). Kaip jau spaudoje buvo minėta, 
šis susitikimas buvo vienas iš dvie
ju JAV Mėgėjų Taurės rytinių vals
tybių finale.

Aikštė ir oro sąlygos buvo visai 
tinkamos šiam svarbiam sporto įvy
kiui pravesti, todėl palyginti gausūs 
lietuvių žiūrovų būriai buvo pasiruo
šė pamatyti tikrai aukšto lygio ir 
atkaklią kovą, nes priešininkas — 
New England meisteris — futbolo 
sluogsniuose yra žinomas, kaip gana 
aukšto lygio varžovas. Mate LSK 
kovą prieš German-Hungarians pe
reitais metais, nė kiek neabejojo lie
tuvius būsiant nemenkesnio lygio 
priešininkais.

Lygiai .3 v. p.p. žiūrovams prisista
tė LSK vienuolikė, žaliose unifor
mose: Kligys St. (specialiai atskridęs 
šioms rungtynėms iš St. Louis. kur 
jis tarnauja kariuomenėje); Modze- 
liauskas. Jančevskis; Jėgers. Saldan
tis. Steponavičius: Sabaliauskas.
Kalašinskas. Adomavičius. Jokūbai
tis. Gražys. Atsargoje: Vaitkevičius. 
V. Kligys. A. Badžiūnas. J. Simona- 
v ičius.

Lietuvių varžovai — Lusitano F. 
C.: A. Vaz; A. Silva. D. Francisko; 
A. Francisko. J. Teixera. J. Garcia: 
A. Pereira. F. Costa. J. Fonte. A. 
Costa. A. Moraes.

Teisėjas rungtynėms buvo paskir
tas iš Philadelphijos Harry Rodgers.

3:10 vai. prasidėjo rungtynes lie
tuviams žaidžiant pavėjui. Pradžioje 
žaidimo priešininkas prispaudžia šei
mininkus prie vartų ir 2 stiprūs šū
viai. Kligio laimei, nepasiekia tiks
lo, prašvilpdami pro šalį. Lietuvių 
gynime ryškiai buvo matyti nesusi- 
žaidimas ir susidarė įspūdis, kad 
kiekvienas iš 5 gynime dalyvaujan
čių žaidikų džiaugėsi atsikratęs ka
muolio. paspirdamas ji dažniausia 
priešininkui. Keletas silpnu T„SK de
rinių užsibaigia prie svečių vartų, 
kai mėginama laikytis savo klaidin
gos taktikos, šaudyti tik iš ‘tikros" 
padėties <2-5 m.). 30 min. Jėgers 
perduoda kamuolį Adomavičiui, ku
ris susižaitięs su Sabaliausku iškiša 
ji Kalašinskui ir šis gražiu šūviu į- 
spiria pirmąjį įvartį <l:0). Tai buvo 
bene gražiausiai ir vienintelis šiose 
rungtynėse derinys. Tačiau prieši
ninkas tai priima, kaip ženklų pasi
spausti ir 35 min. iš susigrūdimo prie 
lietuvių vartų pasekmę išlygina 
1:1. Paskvdusiai dirbdamas. LSK 
puolimas sunkiai kasasi portugalų 
vartų link, kol 41 min. Gražio aukš
tas padavimas susiduria su priešinin
ko gyniko iškelta ranka (baudos 
aikštėje) ir teisėjas priteisia žalių
jų naudai baudini <11 m >. kuri Ado
mavičius meistriškai pasiunčia į vir
šutini kairįjį vartų kam;>a atžymė
damas lietuvių persvarą 2:1. Lusi- 
tanos pastangos pasekme išlyginti 
iki kelinio pabaigos. Jėgeriui ir Mo- 
dzeliauskui vadovaujant, nepasiseka.

•Tau pirmosios antrojo kėlinio mi
nutes žada lietuviams sunkią ir kie
tą kovą. Vėjo padedami portugalai, 
nesugrįždami toliau kaip ligi vidurio 
aikštės atakuoja Kligio vartus ir šis. 
nors pasigėrėtinai ginasi, daugeli 
tikslių šūvių sugaudamas. tačiau 48 
min. priešininkas antrukart rezul
tatą išlygina 2:2. Svečiu ant [mo
liai neatlyžta ir Saldaitį tikrai devy
ni prakaitai išmuša, kai iš abiejų ko
jų jam tenka kovoti už save ir ste
bėtinai silpnai žaidžianti Steponavi
čių. LSK puolimas iš ketvirto karto 
bandydamas pralaužti priešininko 
gynimą, atiduoda kamuolį Gražiui, 
kuris prasiveržia kairiame krašte ir 
iš 3 m. atstumo užbaigia šių rung
tynių pasekme 3:2 gražiu šūviu (78 
min.). Portugalai užsuka savo puo
limo mašiną ir tiesiog užtveriamąją 
ugnimi bombarduoja Kligio vartus, 
kuris gražiais paradais apsaugo LSK 
tvirtove nuo lygiųjų. Dvi minutes 
prieš rungtynių pabaigą Lusitano 
puolimas šauna j vartus, skrendanti 
ore Kligj sufoluoja priešininko puo

likas. todėl šis išautas įvartis teisėjo 
neužskaitomas ir rungtynių pasekmė 
lieka nepakitėjusi.

Bendrai rungtynės, nors ir laimė
tos. paliko gana kartoką prieskoni. 
Iš LSK futbolininkų buvo tikėtasi 
šiek tiek daugiau. Visai vietoje vie
nas lietuvių žaidikų pastebėjo, kad 
jei LSK būtų taip žaidęs prieš Vk- 
rainian Americans. tai šių rungty
nių mūsiškiams nebūtų reikėję žai
sti. nes būtų iškritę iš varžybų. At
rodo. kai kurių žaidikų praleistos 3 
savaitės be žaidimo ir treningo 
parodė tai. ką pereitą sekmadieni 
žiūrovai matė aikštėje.

Sekantį sekmadieni (V. 18) LSK 
vienuolikė vyksta i Ludlo\v. Mass. 
žaisti antrųjų finalinių rungtynių 
prieš tą pati priešininką jo namuo
se. Nugalėtojas iir kartu JAV Mėgė
jų Taurės finalistas bus tas vienetas, 
kuris per šiuos abu susitikimus su- 

> rinks daugiausiai įvarčių. Taigi LSK 
vienuolikei pakaktų būsimą susitiki
ma išlaikyti lygiąsias, kad patektų i 
JAV finalą. Tačiau priešininkui, jei 
ir šj sekmadieni LSK pasirodys to
kios formos, nebus sunku pasiekti 2- 
jų įvarčių skirtumu pasekmę.

Kaip ten bebūtų, linkėtina lietu
viams futbolininkams supliekti por
tugalus jų pačių žemėje.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkią

Lietuvių Atletų Klubo šachmatinin
kai pradeda atsigriebti

LAK šachmatininkai, po eilės ne
sėkmių. pereitų dviejų savaičių bėgy
je pasiekė gražių laimėjimų žaisda
mi Metropolitan Chess League “B."

Gegužės 2 d., viešėdami pas Bronv- 
tVestchester S. C., rungtynes laimėjo 
pasekme 51: 1 2 < Škėma. Staknys. 
Šukys. Mereškevičius. Vilpišauskas 
po 1: Galminas — 1/,).

Gegužes 10 d. iškovojo iš Staten 
Island S. C. pasekmę 31 ,',:21 2 (Paš
kevičius. Vilpišauskas. Merkevičius 
po 1: Šukys — 1.,: Staknys. Galmi
nas — 0).

Turiansky Chicagos nugalėtojas. 
Tautvaiša antras. Paskutiniam Chi
cagos pirmenybių rate, ukrainiečių 
meisteris Turiansky sulošė lygiom su 
Dahlstrom. Povilas Tautvaiša• turė
jo nusilenkti prieš puikiai lošusį a- 
merikietį Cohen Nodve<j įveikė buv. 
JAV open nugalėtoją A!b. Sandrin.

1952 metų Chicagos šachmatu pir
menybes jau baigtos. Jas laimėjo 
ukrainietis Turiansky. antruoju liko 
musu meisteris, praeitų metų Chica
gos nugalėtojas, Povilas Tautvaiša

šios pirmenybes buvo labai stip
rios sudėties, todėl ir varžybos buvo 
nepaprastai kietos. 8-nius ratus pir
muoju ėjo meisteris P. Tautvaiša. 
tačiau po nelaukto pralaimėjimo 
prieš Davidson <9-tam rate) pirma
vimą perėmė Turiansky, kuris, paro
dęs solvdų ir lygesni lošima, pirme
nybes baigė pirmuoju. Jis laimėjo 6 
[>artijas ir 5 sulošė lygiom.

Tautvaiša laimėjo 7. lygiom 1 ir 3 
pralaimėjo.

Tautvaišos lošimas šiuokart buvo 
per aštrus, davęs daugiau laimėjimų 
ir gražių partijų, kaip pav.. prieš 
JAV open nugalėtoją Alb. Sandrin, 
Angelo Sandrin. Dahlstromą ir kt„ 
bet trūko patvarumo dėl ko atsirado 
jo pralaimėjimai.

Tačiau, naujųjų ateivių: ukrainie
čio ir lietuvio iškopimas j Chicagos 
šachmatų viršūnes neša gražų pasi- 
tarnavimą savo tautiečių vardui.

Galutina padėtis: Turiansky 81., 
(iš II). Tautvaiša Cohen 7.
Alb Sandrin. N<>dved. Davidson. 
Dahlstrom po 51/,. J. Tums, V. 
Tums po 41 į. Berg 4. Rudelis 11.,.

Montrcalio pirmenybėse Ig. Žalys 
eina ketvirtuoju, turėdamas taškų 2- 
2. 1950 m. Žalys buvo Montrealio 
meisteris.

New Canadians ir Montreal Chess 
Club pirmauja komandinėse pirme
nybėse. turėdami po lygiai taškų, Už 
New Canadians lošia: Ig. Žalys pir
moj lentoj ir J. Stonkus trečioj.

Toronto lietuvių žaibo varžybas 
laimėjo Fabricijus su Mačiulai- 
tis ir Matusevičius po 5 L, taškų. Vi
so 9 dalyviai.

Gordte Howe, žymusis ledo rūtų- Į 
lio žaidėjas, laimėjo Kart trofeją. * 
kuri skiriama kasmet geriausiam N. 11 
H. lygos žaidėjui. Be trofejos G. 
Howe dar gauna $1000. Jis šiuo me
tu žaidžia už Detroit Red Wings ir 
praeito sezono metu pasiekė 47 įvar
čius.

žaidynės dėl Davės taurės tęsia
mos toliau: Prancūzijos tenisininkai 
buvo nuvykę į Oslo, kur jie susitiko 
su šeimininkais ir juos nugalėjo 3:0. 
Jugoslavai buvo nuvykę į Suomiją 
ir ten laimėjo prieš vietine rinktinę 
3:1. Tuo abu laimėtojai kvalifikavo- 
si antram rundui: Prancūzijos rinkti
nė susitiks su Olandija, gi jugoslavai 
kovos prieš anglus.

Airijos futbolo rinktinė viešėjo 
Vienoje ir sužaidė tarpvalstybines 
futbolo rungtynes prieš Austriją, ku
rias šeimininkai laimėjo rezultatu 
6:0.

Amerikiečių boksininkų rinktinė, 
kuri čia populiariai vadinama Gol
den Gloves. vieši Europoje ir turi ei
lę susitikimų prieš valstybines rink
tines. Reikia pasakyti, kad amerikie
čiai nuvylė, nes jie iki šiol nėra pa
siekę nei vieno laimėjimo. Dubline' 
jie pralaimėjo prieš Airijos boksinin
kus. gi Romoje. Berlyne ir Paryžiuje 
prieš šeimininkus teišsikovojo ly
giąsias.

Stuttgart Kiekers, kurie prieš 2 
savaites atvyko į JAV ir čia yra nu
matę sužaisti eilę futbolo rungtynių, 
laimėjo antrą susitikimą, šj kartą jų 
priešininku buvo Mięhigan rinktinę, 
kurią stuttgartiečiai lengvai nugalė
jo. 8:2. Rungtynes, kurios įvyko De 
troite, stebėjo per 5000 žiūrovų.

Škotijos futbolo meisteris Hiber- 
nian FC iš Edinburgh šiais metais 
yra numatęs eilę rungtynių su žy
miausiomis Argentinos komando
mis.

Manchester l nited. Anglijos fut
bolo meisteris, jau atvyko į JAV ir 
sužaidė pirmas rungtynes prieš vieti
nę rinktinę, kurią jie nugalėjo 4:0. 
Vietine rinktinę sudarė Scots Ame
ricans ir Nevvarko portugalų koman
dų geriausi žaidėjai.

Viena iš geriausių Ispanijos futbo
lo komandų Athletico de Madrid šio
mis dienomis atvyksta į JAV. kur jie 
numato sužaisti 2 rungtynes. Vėliau 
ši komanda yra numačiusi vykti į 
centrinę Ameriką, kur susitiks su 
geriausiomis meksikiečių ir Kubos 
komandomis. P. V.

Klaidos ptrtaisymas
“Darbininko" 34 nr. skyriuje Spor

tas Pasaulyje įvyko klaida. Iš “fut
bolo pasaulio" skirsnelyje buvo ats
pausdinta. kad Airijos rinktinė sun
kiai laimėjo prieš Amerikos rinktinę 
rezultatu 4:3. Tikrumoje tačiau Ai
rija rungtynes laimėjo 4:0. gi Stutt- 
gart Kickers turėjo sunkiai kovoti 
kol galėjo išsikovoti laimėjimą prieš 
German Americans rinktinę, kurią 
stuttgartiečiai nugalėjo 4:3. P. V

• V. šoHūnas niinois univer
sitete yra dabartinis stalo teni
so meisteris. Meisterio vardas 
šioje sporto šakoje jau ketvir
tas Semestras kai vis laimimas 
lietuvių.

Gauta .iš Europos vokiečių ga
mybos nauji) radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis j St. 
GRABLIAISKA, 5 Thomas 
Park, So. Boston, iMass.

Pas JUOZĄ KIVYTĄ.

gyvenantį
62 - 24 60th Avė., Maspeth,
L. I., N. Y. tel. HY 6-7812, yra

IŠNUOMAVIMU 
KAMBARYS

su baldais (furnished room) 
vienam asmeniui. Kreiptis po 
5 vai. vak.
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SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(st Forest P*rkw*y Station)
Woodhav<*n, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves j 
Koplyčias suteikiam nemokamai' 

visose miesto dalyse.
lAlDOTI VIU DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tek VTrginia 7-4490

i
i

3
I

i

•a

Bostone ir apylinkėse
Lithuanian 

Fu mitu re Co.
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laūdotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2184 i

-

M O V E R S —
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Lovai and Long Distance Movers

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

5

JOHN DERUHA, M. D.

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

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

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
tuviu aplinkoje.

LVASTJNAS
REALTY and INSURANCE

T.

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

DON ŠULA1HS
660 Willoughby Avė. 

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfc
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y»

Tel STagg 2-5043

Matthėw P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770 I

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

J. P. MACHUUS
- REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VTrginia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS ; \ 

SAVININKAI ;;
Lietnviška Užeiga, kur vH myi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;
Ui

502 GRAND ST, kampas Union Aw. BROOKLYN, N. Y.

♦HiiiiiiHHinniiniHiiiiiH

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIU 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS. 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Unioa Aveave Brooklyn, N. Y.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskat 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. * 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Butoo 8-2600

WA1TKUS
FUNERAL . HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADMAY 

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

Tel. PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 6-«434

GRAŽIAI ŠIA VASAROJIMO
VIETA

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Masm.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-A’iejų-Oil Burncrius

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

Tel. 189

LIETI VIV RADIO KORPORACIJA
502 E. Breadway, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programą p‘-r stotį WHEE, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadi- r>i bus -ekanti:

1— Falrons radio orkestrą
2— Dainos
3— Magdutes pa--aka

Po programai. ni-*lotv kit para.yt laiškelį ar atvirutę i Jotį WHEE. 
Litbuanian ITogram. .'".5 Court St . Boston. Mass . pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio r--įkalnis, rašykit radio otia> adresu: 5t>2 Ea>t 
Broadwav. So. Boston 27. Mass. Actu. Steponas Mtnkus

MIN. 1.. VOK TEK Al SKO. IlarrKon. N. J.. KleKtas 

ČESLOVO SASNAUSKO KOMPOZICIJAS 
m»I«, mišriems balsams »r chorui, pritariant fortapnnm 
arba vargonams,

LIETUVIŠKA MUZIKA
galima gauti

PRANCIŠKONU SPAt DOS I’ENTKE
680 Bushivick Avė., Rrooklyu 21, N. Y.

KAINA 83.50

'J

SAVE“£y)""’^
Mes instaliuojame visokios rūšies 

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

BROCKTON SERVICE
OTL BURNF.R and HEATING SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON. MASS.
Tel. 2608
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Kun Norb. Pakalnis.
Apreiškimo parap. klebonas, 

už 25 mini savo 41) me
rą kunigystės su', aktj. Klebo- 
n • garbei tu dieną yra na šla
ma vakarienė parapijos salėje 
5 vai. p.p. Programoje parapi
jos choras ir sveikinimo kalbos.

•: ,ndl"ę kalbą pasakys para
pijietis J. P. Mačiulis, kun. 
V. Bu&reckis šiai pro jai pai še 
specialią kantatą.

Bi’ietai į vakarienę kainuoja 
5 dol. Jų galima gau i klebo
nijoje. ir pas parapijos draugijų 
narius.

Parapiji << .1 r i ši -i gausiai 
savo klebono sukaktui ėse da
lyvauti.
Sodalh^čių 10-sis suvažiavimas

Nevv Yorko ir Nevv Jersey 
aps’ •. s ialiečių dešimtasis 
suvažiavimas šaukiamas gegu
žės 1S d., sekmadieni Apreiški
mo parap. salėje. Suvažiavimo 
pradžia 2 vai. p.p. Pamaldos ir 
precesija bažnyčioje 5.30 vai. 
vak. Banketas 6.30 vai. vak. 
Šokiai S vai. vak. parapijos sa
lėje.

Namu savininkams
Didžiojo Nevv Yorko lietuvių 

namų savininkų organizacijos. 
Brcoklyn and Queen Home Ovv- 
ners. Ine. narių labai svarbus 
ir paskutinis prieš vasaros ato
stogas susirinkime įvyks penk
tadienį. gegužės 23 d. 8 vai. va
kare. Logan Inn (Mikalauskie
nės! salėje. Atlantic Avė., ir 
Logan St.. East Nevv Yorke.

Šiame susirinkime bus išaiš
kinta nuomų kontrolės pakeiti
mai ir tai. kas atsitiko su mie
sto valdyt s sum mymais p: - 
kelti namams mokesčius. B? 
to. mūsų sekretorius Pijus 
Eukšnaitis 'kaitys labai Įdomią 
paskaitą.

E K R
Nieko nėra negalimo. Naujai 

atidarytame gražiame "Beek- 
man teatre (2 avė. ir 66 g.), 
pačiam moderniškiausiame ir 
patogiausiame visam Nevv Yor
ke. rodomas tikrai įdomus ir 
vertingas italų gamybos filmas 
"Never take no for an ansvver.” 
Kaip pats teatras yra toli nuo 
neramaus Times aikštės triuk
šmo. taip ir jame rodomas fil
mas yra ramus ir pilnas jau
kios šilimos bei paprastumo. 
Jokio nervų dilginimo, jokių 
didelių pergyvenimų— tik kaž
kokia maloni nostalgiia bus iš
sinešta iš šio filmo. Veiksmas 
vyksta Italijoje — Asyžiuje ir 
Romoje. Pagrindinis veikėjas— 
mažas berniukas Peppini (jo 
ro’ę nuostabiai vaidina mažas 
italiukas Vittorio Mannunta) 
turi asilą. Kai vieną dieną jo 
asilas suserga. Peppini nori jį 
nuvesti prie šv. Pranciškaus 
grabo, kad šventasis padarytų 
stebuklą. Žinoma jau neleidžia
ma. Et t Peppini nepripažįsta 
atsakymo "ne", važiuoja į Ro
mą. po didelių pastangų priei
na prie paties popiežiaus ir 
gauna leidimą. Atkreiptinas dė
mesys į meniškai puikią filmo 
fotografiją. Daug scenų filmuo
ta Vatikano meno galerijose.

Atominis miestas (Atomic 
City) yra visai kitokios nuo
taikos filmas: ten žiūrovas, no
rėdama- ramiai išsilaikyti savo 
kėdėje, turi gerokai įtempti 
nervus ir pasijaudinti. Atominis 
miestas filmuotas Meksikos pa
sienyje esančiame atominių ty
rinėjimų mieste Los Alamos.

Pagal pereitam susirinkime 
padarytą rekomendaciją, šia
me susirinkime reikės nubal
suoti kai kurias įstatų pataisas, 
taigi labai yra svarbu visiems 
nariams susirinkime dalyvauti.

J. P. M.

A X A S
Svetimos valstybės šnipai pa
grobia vieno inžinieriaus sūnų 
ir už jo grąžinimą reikalauja 
atominių paslapčių išdavimo. 
Iškyla klausimas — kas svar
biau: patikėta paslaptis, ar sū - 
naus gyvybė. Inžinierius bando 
šnipus apgauti, bet nepasiseka. 
I visą istoriją neišvengiamai į- 
s maišo FBI. žinoma, šnipai su
randami kalnų tarpekliuose, o 
pagrobtasis vaikas paskutinė
mis akimirkomis išgelbstimas. 
Filmas surežisuotas tikrai pui
kiai. ir įtampa jaučiama didelė. 
Vaidyba gera. Nors nė vieno 
artisto nėraa garsaus savo var
du. bet visi vaidina neblogiau 
už tuos vadinamus didžiuosius. 
Ypatingai gražiai vaidina ma
žas berniukas (ir vėl’) Lee 
Aaker. Filmas rodomas May- 
fair kinoteatre. 7 avė. ir 47 g.

DsiL M. Dobužinskis, 
kaip dekoratorius dirbęs Nevv 
Yorke Metropolitan ir City 
Center Cperose. šiomis dieno
mis išvyko į Europą, kur pieš 
dekoracijas ir kostiumus Pary
žiaus baletui. Numatoma, kad 
dailininkas tenai užtruks apie 
vienerius metus.

Operetės Choras
prieš vasaros sezoną šį šešta
dienį ruošia savo nariams susi
rinkimą su dainomis ir vaišė-- 
mis. Susirinkimas įvyksta Pilie
čių Klube.
PIRMOJI LIETI VU DIENA, 
rengiama Tėvų Pranciškonų 
DARBININKO naudai. įvyks 
1952 rp. gegužės 30 dieną. 
Lietuviu Laisves parke, Linden. 
N. J.

įdomi programa, gardūs val
giai ir gėrimai. Jaukiai pralei
site laiką. Visi lietuviai kviečia
nt dalyvauti N. J. Lietinių Die
noje.

VISI KVIECUM! Į BALETO OPEROS KONCERTU

BALETO!
OPEROS •' ",f* » » .. -♦> *

KONCERTAS -.9', '

SEKMADIENI. GEGUŽES MEN. 18 D 3 VAL. P.P.
Capitol viešbučio didžiojoj salėj, 51 St. ir 8th Avenue New York City, N. Y.

a moje d® 1 y vavja
ANTANINA DAMBRAUSKAITt. Ka-ao r.^s -geros Pra-

■ - V--.' - • lni:e.-:'?juose ;vai:.as operas K carus; saro koncertas
P. r t. a pasr- Y

ALFONSAS U E PINAS soLstčjs. dideliu pa<sek?rru koncerravęs Vakarų
Arr.e:.E > *.

IPOLITAS NAURAGIS Y .r,- Va.--y? ere: . .. L r-.:zyrr* saro ken- 
s Eu.-'.pč v n A-r. er. k'-e

ALDONA SLEPETYTt ; nma baie.-mn New Y.-r«t - c $c **y ba.*tc d.rektc
r* - - r-a-.s* z jr.ee': ravųs. Paryz.-.e Madride Vier.o; pi-rrą cartą pas:
r:dy- Y'-ke ‘ *-4-.v-'ka. publika.

Programą praveda drarr.-.s aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS.
A r>& t, uc; et p a r. .s4 a s ALEKSAS MROZmSKAS.
3 . casncs $2 50.1 00 ' 50 Ja-jr.im .. 5. 00
S. ■ . ja. -a g.i Dnrbir. r.ke' BALFe Geb:;of . pas J. Gink j ir <cnc*rto di«ne 

pr.»
r-:nas ".k-rianias .leljrriagieins studentams relpti

Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo vyrų draugija gegužės 
11d. per 8 vai. mišias bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos, o po 
pamaldų turėjo mėnesinį susi
rinkimą. S. K. Lukas pranešė, 
kad šiemet Brooklyno vyskupi
jos šv. Vardo vyrų draugijos 
paradas įvyks gegužės 25 d., 2,- 
30 vai. p.p. Paradas prasidės 
nuo Pacific Street, eis Bedford 
Avė. iki Ebitets Field. kur prie 
specialiai pastatyto altoriaus 
bus pamaldos. Parade bus apie 
70 orkestrų Visi draugijos 
nariai prašomi dalyvauti.

Kitas susirinkimas bus bir
želio 8 d. 9 vai. ryto.

L. Kat. Darbininką klubo 
narių susirinkimas įvyko gegu
žės 10 d. “Darbininko” patal
pose. Kalbėjo J. Žerolis, ižd. P. 
Montvila padarė kasos apyskai
tą už keturis š. m. mėnesius. 
Klubas nutarė Lietuvių Dieno
je. liepos 6 d., Dexter Parke, 
turėti savo stalą ir prisidėti prie 
dienos organizavimo.

įsirašė nauji nariai: V. Vai
tiekūnas. O. Benikas. M. Ga- 
leckienė, N. šašienė ir K. Bak- 
šienė.

Aušros Vartą parapijos baž
nyčioje gegužės 18 d. per visas 
pamaldas misionierius sakys 
pamokslus ir rinks aukas mi
sijų reikalams.

— Parapijos vakarienė nu
kelta į rudenį.

Mergaitėms atostogauti
Prie Stony Brook Lodge, 

garsios lietuviškumu vasarvie
tės, šiemet paskirtos patalpos 
mergaitėms vasaroti. Suintere
suoti tėvai prašomi rašyti Pr. 
Lapienei tuojau, nes galės būti 
priimtas tik labai ribotas mer- 
gaičius skaičius. Adresuokite:

Mrs. Lapė, Stony Brook, 
Lonk Island.

Prof. J. Brazaitis 
gegužės 8 ir 9 dienomis lankėsi 
VVashingtone pas Lietuvos mi- 
niserį P. Žadeikį, kur kalbėjosi 
aktualiaisiais Lietuvos laisvini
mo reikalais.

J. Audėnas,
lietuvių patariamosios grupės 

narys į’Free Eurcpe”, kalbės 
šio šeštadienio J. Ginkaus radi
jo programoje. Taipgi bus per
transliuota pasikalbėjimas su 
prel. J. Balkūnu apie Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Pasta
rasis šiuo metu vieši Europoje.

Inž. Pov. Labanauskas,
“Voice of America” tarnau - 

tojas. įrašė į plokšteles New 
Yorko lietuviams kalbėjusiu 
trijų žvejų kalbas. Jų kalbos 
dalimis bus perduotos į Lietu
vą. kad jie tikrai žinotų, jog 
žvejai pasiekė šią šalį ir kalba 
čia apie jų vargą tėvynėje.

Pr. Lapienė, kuri savo vasar
vietės Stony Brook Lodge ofi
cialų atidarymą skelbia gegu
žės 31 d., prašo jau dabar re- 
zervuotis dienas įvairiems vasa
ros pobūviams bei piknikams ir 
kambarius atostogoms. Suinte
resuoti rašykite Mrs. Lapė, 
Stony Brook, N. Y.

A. f A.
Mirė *

Vytautas Barzdai t is, iš Mead- 
ville. Pa., mirė gegužės 12 d. 
Kūnas buvo parvežtas į New 
Yorką. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, geg. 17 d., iš šalinsko 
koplyčios. Apreiškimo parap. 
bažnyčioje mišios 10 vai. Paliko 
žmoną Magdaleną, du sūnus— 
Jurgį ir Robertą ir seserį Mari
joną Mačienę. Bus palaidotas 
šv. Jono kapinėse.

Jonas Kamila, 64 metų, mi
rė gegužės 10 dieną, palaido
tas gegužės 13 dieną, iš Aj 
reiškimo parap. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

Gražus motinų pagerbimas 
įvyko parapijos salėje gegužės 
11 d. Po šv. mišių ir bendros 
komunijos salėje įvyko bendri 
pusryčiai, surengti šv. Vardo 
drjos, Moterų Sodalicijos ir ki
tų parapijos dr—jų.. Parapijos 
vaikučiai ai liko gražią progra
mą.

Pirmoji vaikų Kociun'ja 
įvyksta sekmadienį, geg. 18 d., 
9 vai. ryto.

Putnam lietuvaičių seselių 
parengimas

gegužės 11 d. pasisekė labai ge
rai. Tą dieną bažnyčioje pa
maldas laikė seselių kapelionas 
kun St. Yla. Jis taip pat pasa
kė dienai pritaikintą gražų pa
mokslą. Po pamaldų seselės 
prie bažnyčios durų rinko savo 
statomai koplyčiai aukų.

3 vai. p.p. salėje po bažnyčia 
įvyko labai graži programa, 
kurią atidarė seselių rėmėjų 
skyriaus pirm. Šimkienė, pak- 
viesdama vadovauti programai 
dr. J. Leimoną. Vietos kleb. 
kun. Pr. Virmauskis pasakė 
širdingą žodį, Danutė Vebeliū- 
naitė pasakė savo sukurtą eilė
raštį motinai. Mergaitės atliko 
plastikos numerį, pavadintą 
“O, Lietuva, motinėle.”

Kun. St. Yla nuotaikingai pa
pasakojo apie Nek. Prasidėjimo 
seselių kongregaciją, jos praei
ty nudirbtus ir dabar dirbamus 
darbus. Mergaitės dar padaina
vo keletą dainelių ir pašoko 
keletą šokių, iš kurių ypatingo 
pasisekimo sulaukė K. Marijo- 
šienės naujai sukurtas ir išmo
kytas šokis “Audėjėlė”, kurį 
šokėjos turėjo kartoti. Savo 
eilėraštį pasakė D. Kriaučeliū- 
naitė. pranešinėjusi mergaičių 
atliekamą programą. Pabaigo
je žodį pasakė Sesuo Augusta, 
išreikšdama padėką visiems rė
mėjams. Seselė kvietė į rėmėjų 
seimą Putnam geg. 18 d. ir į 
liet, susiartinimo dieną liepos 
27 d. Mergaičių stovykla prasi
dės ibrželio 29 d. Seselė pabrė
žė, kad kongregacija vienu savo 
pagrindinių uždavinių laiko grį’ 
žimą į Lietuvą ir veiklą tarp 
lietuvių ir tarp rusų. Užtat kon
gregacijai svarbu gauti ko dau
giau naujų kandidačių į vienuo
le ną. kurios būtų parengtos bū
simoms misijoms.

Visi dalyviai skirstėsi tikrai 
sužavėti seselių darbu. Progra 
mos pradžioje buvo pademons
truotas filmas iš seselių laiko
mo vaikų lopšelio Toronto. Ka
nadoj, kur vadovauja seselė M. 
Apolinara.

75 metai telefonui. Lygiai 
prieš 75 metus. 1877 m. gegu - 
žės mėn.. Bostono laikraščiuose 
buvo atspausdintas praneši
mas. kad Aleksandras Grarham 
Bell užpatentavo Amerikoj ir 
Anglijoj telefono aparato išra-

I.ietuvos Vyčiai
Gegužės 23 d. 9 v. v. Nevv 

Yorko ir New Jersey apskr. 
vyčių suvažiavimo proga, ren
gia šokius didžiojoj Nevvyorker 
viešbučio salėje. I šokius kvie
čiamas visas lietuviškasis jau
nimas. įžanga: SI.80 (su tak
som). šokiam groja Joe Tho
mas ir jo orkestras.

Norintieji užsisakyti stalus ir 
visais kitais reikalais prašomi 
kreiptis į komiteto pirm. Larry 
Janonis, tel. MOTthaven 5-6424 
vakarais, arba į Juozą Mata - 
činską — Main 5-4300, dienos 
metu.

fteatyui Ai-Iru Šelpime Fondas
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LIETUVOS VYČIŲ
NEVV YORKO IR NEVV’ JERSEY APSKRITIS,

Penktadienį, gegužes 23 d..
kviečia lietuvišką jaunimą į

SUVAŽIAVIMO ŠOKIUS
Nevyorker Hotel didžiojoj (Grand Ballroom) salėj 

Šokiams gros Joe Thomas orkestras.
įžanga SI,80. įskaitant ir 

taksus.Pradžia 9 vai. vak.

Trys lietuviai žvejai prie Amerikos Balso mikrofono su A. B. at
stovu P. Labanausku ir oper. solist. V. Jonuškaite po >u pranešimų 
neayorkiečianis sugužės 11 d. Apreiškimo parapijos salėje. BrooMyne. 
Gegužės 18 d. 2 vai. p.p. jie darys pranešima masiniame lietuviu su
sirinkime So. Bostone Jligh Sckeol auditoriioje.

Nuotr. M. Sutkevičiaus

dimą ir kad tuoj bus pradėta 
įrengti telefonai, kuriais bus 
galima susikalbėti ne toliau 20 
mylių.

Šio jubilėjaus proga šiuo me
tu Bostone, Museum of Science, 
yra surengta telefonų paroda, 
kurioj galima pamatyti pirmu
tinį telefoną ir moderniškiaų- 
sius mūsų laikų telefonų apara
tus. Paroda gausiai lankoma.

Birutė Puzinaitė - Kaptanos, 
našlė su keturiais mažais vai
kais (2-6m), kuri neseniai at
vyko iš Austrijos, buvo sušelp
ta cukraus fabriko lietuvių dar
bininkų. Surinkta apie 45 dol. 
Aukotojų tarpe yra pora ir 
negrų.

The Pilot, Bostono arkivysku
pijos savaitraštis, gegužės 9 d. 
įdėjo straipsnį, kuriame rašo, 
kad pernai laisvame pasauly 
esantieji lietuviai minėjo pir
mojo Lietuvos karaliaus Min
daugo 700 metų krikšto jubilė- 
jų ir 25 metų Lietuvos Bažny
tinės Provincijos sukaktį, ta 
proga tremtyje esantieji Lietu
vos vyskupai, susirinkę 1951 
m. gegužės 13 d. Romoj, Lietu
vių šv. Kazimiero Kolegijos 
koplyčioj, paaukojo visame pa
sauly esančius lietuvius Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai. se
kant šv. Marijos paraginimus 
padarytus 1917 m. Fatimoj. 
Šiemet gegužės 13 d. visi lietu
viai meldžiasi už pasaulio taiką 
ir Lietuvos nepriklausomybę.

Bcstcn Traveler, plačiai skai
tomas dienraštis, beveik visą 
puslapi paskyrė aprašymui 
Kaz. Grubinskio, kuris dabar 
yra Korėjoj ir neseniai paties 
divizijos generolo buvo apdo

vanotas Bronzos žvaigždės me
daliu už išgelbėjimą 4 karių 
gyvybės pirmose fronto linijo
se. Ten pat įdėta jo didelė foto
grafija. Kazimiero tėvai gyvena 
So. Bostone, 391 E. 5th St.

Fatimos Marijos Būrelis
Bostone

plečia savo veiklą visoje Ame
rikoje. Būreliui labai uoliai va
dovauja dr. P. Kaladė, dr. J. 
Leimonas ir kt. Neseniai šir
dingą laišką būrelio vadovybė 
gavo iš prel. M. Krupavičiaus. 
Būrelis neseniai išsiuntinėjo 
laišką daugeliui kunigų, veikė
jų, kviesdamas jungtis į jo ve
damą akciją ir organizuoti ge
gužės 13 d. Marijos dieną ir 
maldos dieną už Lietuvos lais
vę bei pasaulio taiką. Tokia 
šventė Bostone bus gegužės 18.

Čigonas pardavinėja 
“relikvijas”

Parapijos biuletenis skelbia, 
kad kažkoks čigonas pardavi
nėja šventųjų relikvijas ir pa
brėžia, kad niekas neturi tei
sės relikvijų pardavinėti ir. kad 
jo darbas yra apgavystė.

Seną popierių vyskupijos 
naudai reikia atnešti į kieooni- 
jos kiemą arba į salę septintoj 
gatvėj sekmadienį, gegužės 18 
d.

Prel. K. Trbonavičiaus pa
minklo reikalais rūpinasi So. 
Bostono liet, parap. klebonas 
kun. Pr. Virmauskis.

Nauja Tefuiiška šeima
Gegužės 10 d. susituokė Jo

nas Zinka. Boston College a* 
lumnas su Pranciška Kleponv- 
te, parapijos choro dainininke 
ir aktyvia vyčių darbuotoja.
Sveikiname ir linkime laimės.

•

BROCKTON, MASS.
• Lietuvos žvejai, pernai pa

bėgę iš Lietuvos per Švediją, o 
dabar lankantieji lietuvių kolo
nijas Amerikoje, neaplenks ir 
Brocktono. Jie atvyksta čia ge
gužės 17 d. (šeštadienį). Pra
nešimą padarys VVinthrop mo
kyklos salėje (478 N. Main 
St.) 6 vai. vakare. Visi, kas no
ri sužinoti naujausių žinių iš 
Lietuvos ir kaip bolševikai ją 
kankina, malonėkite atvykti ir 
paklausyti. įėjimas nemoka
mas.

• Gegužinė procesija kasmet 
šv. Roko parapijoje būna labai 
gausi ir iškilminga. Šiemet ji 
ruošiama gegužės 18 d. (sek
madienį) 2 vai. po pietų. Da
lyvaus abu parapijos chorai, 
parapijos mokyklos mokiniai ir 
draugijos su savo vėliavomis. 
Prašoma taip pat visų parapi
jiečių gausiai dalyvauti. Proce
sija prasidės bažnyčioje ir eis 
gatvėmis.

• šv. Roko parapijos mokyk
la, mokslo metus užbaigdama, 
kasmet surengia pačių mokinių 
vakaro programą. Ji būna įdo
mi ir patraukli. Šiemet mokyk
la tokiam mokinių vakarui ruo
šiasi balai intensyviai. Vakaras 
įvyks gegužės 25 d. (sekmadie
nį) mokyklos salėje po pietų. 
Bus vaidinimas, dainos, šokiai

ir juokai. Visus prašome tą 
dieną niekur kitur nevykti, bet 
dalyvauti savo mokyklos pa
rengime.

• Motery Sodalicija gegužės
29 d. (ketvirtadienį) parapijos 
salėje ruošia pupų vakarą baž
nyčios statybai paremti. Be to, 
birželio 5 d. (ketvirtadienį) 
vakare pas Leonorą Stiklienę 
(Bunker avė.) tam pačiam tik
sli ruošiamas pupų laimėjimų 
vakarėlis.

• Nekalto Prasidėjimo Mo
tery Draugija gegužės 24 d. 
(šeštadienį) ruošia skanią ir į- 
vairią vakarienę, kurios pelnas 
skiriamas bažnyčiai statyti. 
Bilietus (tikietus) galima jau 
dabar gauti pas Draugijos na
res.

• Kun. Pr. Strakauskas, šv. 
Roko parap. klebonas, atlieka 
rekolekcijas Bostone, kunigų 
seminarijoje. Jį pavaduoja vi
karas kun. S. Saulėnas, kuris 
taip pat labai daug dirba su 
šv. Vardo.draugija ir vyčiais.

• Pamaldos už Lietuvą, pra
šant greitesnio jos išlaisvinimo, 
šv. Roko bažnyčioje buvo at
laikytos gegužės 13 d. (antra
dienį). Iš ryto buvo giedotinės 
mišios, užprašytos Maldos A - 
paštalavimo Draugijos, vakare 
gegužinės pamaldos. T.


