
Redakcija: GLenmcre 5-7281 BALANDŽIO (APRIL) 1 D„ 1953 M. Administracija: GLenmore 5-7068 10 CENTŲXXXVIII. Nr. 24

680 8U8HWICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEW YORK

Sveiki Sulaukę Šventų Velykų
Latvijoje vėl išvalė viršininkus, kad jie 

dar nepakankamai valė, gyventojus
vadinamas Latvijos pabaisaStockhoimas. —švedų dien-

Prezidentas Bseniioweris pritarė. Tris dienas, tris naktis kalbas kalbėjau, 
ketvirtį dienelę streikuot išėjau

Roma. — Tris dienas ir tris rių pradėti streiką ir demoas-
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rastis “Dagens Nyheter” pra
neša, kad Latvijoje laukiama 
naujų valymų, nes tiek Rygos, 
tiek ir Maskvos radijas kovo 
15 reikalavo iš naujo su šak
nimis išrauti “trockininkų, so
cialdemokratų ir sionistų liku
čius.” Latvijos komunistų laik
raštis “Ciną” kovo 15 pakarto^ 
jo tuos reikalavimus: “Paskuti-
niai buržuaziniai naconalisti- 
niai likučiai kolūkiuose, admi
nistracijoje ir visose viešose 
įstaigose turi būti tuoj likvi
duoti.” Pranešta (taip pat, kad 
ligšiolinis Latvijos saugumo 
ministeris, “Latvijos Beria”, 
Alfons Noviks atleistas, o jo 
vietoj paskirtas N. K. Koval- 
čiukas.

Noviks buvo senas komunis
tas iš Latvijos, daug sykių sė
dėjęs už komunistinę veiklą] 
kalėjime. Jis tarnavo NKVD, 
buvo apdovanotas Lenino ordi
nais ir generolo laipsniu. Buvo

Lenkai Susitarę dėl. 
egzilines valdžios
Vokietija. — “Die Neue Zei- 

tunr”. amerikiečiu leidžiamas 
laikraštis, vasario 21-22 pra
neša apie estų egz. vyriausybę, 
sudarytą Rei. Praneša taip 
pat, kad buvęs Lenkijos karo 
ministeris ir kariuomenės va
das Sosnokowski esąs numa
tytas Lenkijos egz. vyr. prezi
dentu. Jam pasisekę pasiekti 
susipratimo tarp dabartinės 
Lenkijos egz. vyriausybės ir 
jos opozicijos. Dabartinis Len
kijos egz. prezidentas Zaleski 
atsistatydinsiąs ir savo vietą 
perieisiąs Sosnokowskiui. Opo
zicija su tuo sutinkanti ir ilgus 
metus trukęs konfliktas būsiąs 
baigtas.

Propaganda už Klaipėdos pri
sijungimą varoma

Vokietija—Laikraštis “Gies- 
sener Anzeiger” vasario 21 ap
rašinėja Klaipėdos miestą ir 
kraštą ir tvirtina, kad tai nuo 
amžių vokiška žemė ir vokie
čiai niekuomet to krašto neat
sisakysią.

Aidų mokslo premi
ja paskirta Dr. A.

Maceinai
“Aidų” žurnalo durtą už 

praeitus metus mokslo premiją 
gavo Dr. A. Maceina už veika
lą "Saulės Giesmė”. Premija 
pripažintą visais balsais. Komi
siją sudarė pirm. Dr. J. Gir
nius, sekretorius A. Vaičiulai
tis ir nariai: L. Dambriūnas, 
T. B. Grauslys ir S. Sužiedėlis.

“Darbininkas” po Velykų iš
ris tik penktadienį (balandžio 
10 d.) Antradienio (bal. 7 d.) 
numeris yra paankstintas ir 
siunčiamas kaip sekmadieninė 
Velykoms laida su šiuo nume
riu. Did{J| Penktadienį visai

nuo pat 1944 metų, kai tik jis 
atsisėdo į saugumo viršininko 
vietą. Bet kaip tik tą pačią ko
vo 15 per Maskvos radiją buvo 
paskaitytas straipsnis iš “Prav- 
dos”, parašytas Latvijos kom. 
partijos gen. sekretoriaus Į£aln- 
berzino, kuriame reikalavo su
stiprinti Latvijos pasienio sau
gumą. Matyt, Noviks dar no.:a-
kankamai “valę”.

VOKIETIJA KREIPIASI 
Į JT

Bonna. — Vokietijos parla
mentas nutarė kreiptis į JT, 
kad jos pavestų vienam orga
nui rūpintis belaisvių ir civili
nių deportuotų gyventojų grą
žinimu. Nurodoma, kad Vokie
tija buvo pateikusi JT arti 
100.000 sąrašą karo belaisvių, 
kurie yra atsiliepę :š Rusijos ar 
anie kuriuos patirta iš kitų be
laisvių. Neatsiliepusių, bet Ru
sijoje dingusių esą apie 1,- 
300.000; civilinių deportuotų iš 
rytų Vokietijos 750,000.

Jungi. Tautos. Vietoj nerve* 
go T.ygve Lie į JT gen. sek
retorius susitarta rinkti švedą 
Dag Hammarsk’old. užs. rei
kalų vlceministerį, 48 m.

-------3—----------------------------

BolševikŲ šnipai
Stockhc-hnas. — Paaiškėjo, 

kad keli asmens, sakydamlesi 
esą Švedijos saugumo policijos 
atstovai, lankėsi pas pabaltie- 
čius, gyvenančius Goeteborge. 
Klausinėjo juos apie gyvenimo 
sąlygas Švedijoje, pabėgimo 
priežastį, kokiais keliais pa
bėgo į Švediją, kokis jų politi
nis nusistatymas ir t.t. Tardo
mi buvo daugiausia paskutiniu 
laiku į Švediją aitvykę Ižmonės, 
kurie dar nėra kaip reikiant 
susipažinę su krašto sąlygo
mis.

Toks tardymas truko net iš
tisą pusmetį, kol įsikišo švedų

DABMNnmAMB SUSTKKIKAVU8, nnM* tn«kW* sabe- 
ns H nttobvaba pHeM Bejytd*. Cta matome •trvttcaajaa- 

plaka** Mnanasabala VaBay, Pa.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija kovo 26 d. pas pre
zidentą Eisenhowerį išbuvo ar
ti puses valandos. Delegacija 
įteikė prezidentui raštą, kuria
me pasisakė už prez. Elsenho- 
werio paskelbtą pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo politiką ir 
prašė dviejų dalykų: 

1. paraginti JAV senatą ra- • 
tifikuoti Genocido Konvenciją;

2. padėti Tarybai pravesti 
JAV Kongrese nutarimą, ku
riuo būtų sudaryta speciali ko
misija apgaulingiems Lietu
vei, Latvijos ir Estijos “liau
dies seimų” rinkimams ištirti, 
kad visam pasauliui būtų paro
dyta, kari biauriai Sovietų val
dovai pasielgė su tomis trimis 
Baltijos valstybėmis, kurias 
jie pavergė, ners nesigėdi * 
skelbtis pasauliui, kad jie esą 
mažų ų tautų draugai ir išlais
vintojai.

Prezidentas parodė— sako
ma ALTo vykdomojo komiteto 
komunikatte—didelį palankumą 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui, * 
tačiau pabrėždamas, kad j’.jT dės 
visas pastangas išvengti gink
luoto konflikto, kuris galėtų 
atne.’ti dar baisesnį ve rgą Lie-

tardė pabaltieeius
policija. Policija įspėjo visus 
pabėgėlius, kad jei ateity pasi
taikytų- tokių, “tardytojų”, pa
reikalauti iš jų asmens pažymė
jimo, o jei jie tekio neturėtų, 
kuo greičiausiai pranešti poli
cijai. Gotebergo policija juos 
pavadino “kriminalistais”. Kas 
tie “kriminalistai”, nėra sunku 
suprasti. Vienas laikraštis pa
rašė, kad už to tardymo stovi 
kažkoks rusas. Tikriausiai tai 
bolševikų atstovybės žmonių 
darbas. Stebina tik, kad Švedi
jos policija teapsižiūrėjo po 
pusės metų.

tuvos žmonėms negu tas, kurį 
jie kenčia dabar.

Prezidentas taip pat pasisa
kė pritariąs Amerikos Lietuvių 
Tarybos sumanymui kelti aikš
tėn klastingas priemones, ku
riomis Sovietų valdžia bandė 
pridengti savo smurto darbus 
prieš Lietuvą ir kitas Baltijos

tuvių organizacijas jį paremti.tautas.

JAUNASIS D. QSENHOWEBIS nelabai patenkintas,/ kad jo sesuo 
Barbora taiso jam kaklaryši. Prezidento vaikučiai (anūkai), berniukas 
-5 ir mergy tė 3 metu, ruošiasi Velykoms. • ,

Klaipėdos bažnyčia paversta restoranu
Vokietija. — “Ostdeutsche 

Zeitung” .vokiečių pabėgėlių 
savaitinis laikraštis, rašo, kad 
Klaipėda seniau turėjusi 45,000 
gyventojų, dabar 60,000. Iš

1954 ŠVENTIEJI METAI
Kom?. — Laukiama, kad 

Pijus XII 1954 metus paskelbs 
“nepaprastais — šventaisiais 
metais”. Priežastis — tais me
tais sukanka 100 metų, kai bu
vo paskelbta Nekalto Prasidė
jimo, dogma; tais metais gali 
būti kanonizuotas Pijus X.
. Nepaprasti šventieji metai 
buvo 1908 ir 1929. Paprastais 
šventaisiais metais skelbiami 
kas 25 metai,‘pradedant nuo 
1450.

• Vidurinei Norvegijai Vati
kanas steigė apaštališkąjį vi
kariatą ir jo vadovu paskyrė 
vysk. John Reuth, kuris anks
čiau buvo Vokietijoje katalikų 
vyrų organizacijų direktorius.- 
Be to, Norvegijoje dar yra 
šiaurėje ap. prefektūra ir Nor
vegijos sostinėje Oslo ap. vika
riatas. Norvegijos katalikai šie
met švenčia 800 metų sukaktį, 
kai buvo įsteigta pirmoji Tron- 
gheimo arkivyskupija.

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, dcad ji jaučiasi padrą
sinta kreiptis j JAV Kongre
są, kad jis ištirtų apgaulingus 
rinkimus pavergtoje Lietuvoje 
ir kitose Baltijos respublikose. 
Kad šitas žygis būtų sėkmin
gas, Taryba kviečia visas lie-

jų 45% yra rusų, 5% vokiečių 
ir 50 proc. lietuvių.

1954 miesto pusė buvo su
griauta. šiandien jau apie ket
virtadalis atstatyta. Gyvena
mųjų patalpų trūksta. Vadina
moji anglų bažnyčia paversta 
re toranu ir pirtimi. V cnintelė 
bažnyčia pamaldoms — kapi
nių koplyčia.

Nidoje žvejam už darbą mo
kama labai pigiai. Sugaunamos 
Suvies savo reikalams teleidžia 
pasilikti tik iki vieno centnerio.

Tilžė yra punktas, pro kurį 
badaujantieji Rytprūsių vokie
čiai vyko 1945 į Lietuvą. Ten 
gyveną vokiečiai buvo suregis
truoti, kad būtų paruošti trans
portui į Vokie tiįą.

Karaliaučiuje atnaujinti bun
keriai. Prie Aistmarų įtaisytos 
V ginklų stotys. Pats miestas 
apjuostas trigubomis sargybo
mis.

30.0Cj snst^’nvo plieno fabrikuose
Prttstnirgh. — Kovo 31 trys

didžiuliai plieno fabrikai sus
tojo. 30,000 darbininkų paskel
bė streiką, protestucd- mi :rieš 
tai. kad 3 garvežių mašinistai 
už netinkamą darbą buvo nu
bausti 10 dienų atleidimu iš

naktis Italijos komunistai be 
pertraukos senate kalbėjo apie 
įstatymą ryžių darbininkų rei
kalu, kad tik užvilktų kitą 
klausimą —- parlamento rinki
mų įstatymą, kuriuo rinkimuo
se laimėjusieji 50f? balsų gau
na tuo pačiu 65% parlamento 
atstovų.

Daugelis senatorių kalbų he- 
atlaikė ir suoluose sumigo. Pa
galiau . ir senato pirmininkas 
neiškentė — kalbas nutraukė 
apie ryi.ius, ir .ryžių įčatymą 
nubalsavo atmesti. Komunistai 
sukėlė triukšmą, kuriuo metu 
daugiausia nukentėjo kėdės ir 
stalai. Kai pirmininkas iškėlė 
parlamento rinkimų klausimą, 
triukšmas dar padidėjo. Senato 
pirmininką turėjo užstoti sar
gai kaip siena nuo gerbiamųjų 
senatorių rūstybės. Viena ko
munistė žilam senatoriui mar
kizui Gerin šėrė antausį, o tas 
mandagiai atsiliepė: “Dėkok 
Dievui, kad tamsta esi moteris 
ir kad aš esu džentelmenas.”

Įstatymas vis tiek buvo pri- rinkimus, kurie turi įvykti bir- 
imtas. Tada komunistai davė į- - žrito-T d Vyriausybė mano,----
sakymą savo 2 milijonams na- kad ji išsilaikys. -N.

AR KORĖJOS KARAS GALI BAIGTIS?
Tokios viltys nustelbė spau

doje visus kitus reikalus, kai 
kom. Kinijos min. (pirmininkas. 
Chou En-lai per radiją paskel
bė, kad-Korėjos karui baigti 
galėtų būti atnaujintos derybos 
tokiomis sąlygomis:

1. Tuojau pat repatrijuoti 
karo belaisvius, kurie to nori;

2. Likusius karo belaisvius 
perduoti neuatraliam kraštui, 
kad būtų surastas teisingas 
sprendimas dėl jų repatriavi- 
mo;

3. Neutralioji šalis turi leisti 
abiem pusėm kalbėtis su be
laisviais, kad būtų jiem išaiš
kintas repatriacijos klausimas.

Kom. Kinijos min. pirminin
kas taip pat pritarė gen. Mark 
Clarko, sąjungininkų vyriausio
jo vado Tol. Rytuose, siūlymui 
tuojau pat pasikeisti ligoniais 
ir sužeistaisiais karo belais
viais, kaip tai numatyta Žene
vos konvencijoje.

Dėl pasikeitimo belaisviais 
ligoniais,

nors kom. Kinija pasisakė 
tam pritarianti, bet tarp Clar
ko fa- komunistų yra vienas nu
tylėtas skirtumas. Clarkas turi 
galvoje ligonių ir sužeistųjų 
repatriaciją,Jaisva valia, o ko
munistai apie tai nutyli.

Dėl visų belaisvių 
repatriacijos

sakoma, kad komunistų pa
siūlymas esąs labai panašus į

darbo.
Dėl srtreiko kasdien iškris iš 

plieno gamybos 25,000 tonų. 
Uždarytosios dirbtuvės per me
tus pagamina 9 mil. tonų, arba 
8% visos krašto plieno gamy
bos.

tracijas. Vidaus reikalų mlnic- 
teris Scelba atsakė: Mano poli
cija pasiruošus sutikti bet ku
rią netvarką. Nuo 1948 m. ne
buvo tokio komuini:tų susidūri
mo su policija. Komunistai pa
sijuto, kad streikas neįvyko, o 
policijos guminės lazdos išvaikė 
visas demonstracijas ir dauge
lį sugrūdo į kalėjimui. Vienoj
Romoj buvo suimta 'c.- tūks
tantį.

Šiuo kartu nukentėjo ir 
tarptautinių spaudos agentu., ų 
fotografai, kuriems tekįe įvy

kiai yra skanėrtai. Pc’iciios 
jeepas prirėmė keturis tokius 
fotografus prie sienos, ir, kai? 
vienas fotografas paskui pa
reiškė, policininkas šūktelėjo: 
“Na, bent sykį klius ir ponams 
fotografams.” Jbos esą aplupo 
guminėm lazdom; kur pakliu
vo, o paskui kaip bulvių maišus 
susimetė į jeepą ir nusigabeno 
•į nuovadą. Ten išsiaiškino, bet 
kas įdėta, to neišimsi.

- Tai vis įžanga* į parlamento

Indijos siūlymą, kuris buvo JT 
narių pritartas, bet Sovietų ir 
kom. Kinijos atmestas. Tačiau 
skirtumo yra—ir net didelio. 
Indija siūlė nerepatrijuojančių 
belaisvių likimą atiduoti į ketu
rių valstybių rankas,, o kai jos 
nepajėgs jų likimo išspręsti, 
grąžinti klausimą JT. Komunis
tai tuo tarpu siūlo belaisvių 
repatriavimo ir likimo klausi
mą atiduoti į vienos valstybės 
“neutraliosios” rankas. Žinant 
bolševikų sugebėjimą terorizuo- 

-ti ne tik žmones, bet ir valsty
bes, aišku, kad ta “neutralioji” 
valstybė (dar bus ginčas, kas 
yra ta neutralioji!) bus leng
viau jiem terorizuoti nei galų 
gale JT. Tokiu būdu belaisvių 
likimas atsidurtų daug dides
niame pavojuje, nei Indijos bu
vo pasiūlytoje išeityje.

Komunistų siūlymas jukelė 
Amerikoje ir JT susidomėjimo, f 
tačiau jis svarstomas su dide
liu nepasitikėjimu. O nepasiti
kėjimui yra pagrindo, atsime
nant, kad pernai spalių 8 nu
trukusiose derybose dėl belais- 
vių\ąmuinstai teturėjo pagrin
dinį tikslą — derybomis laimėk 
ti laiką.

Sykiu sovietai pasiūlė dery
bas ir Europos fronte dėl oųo 
susisiekimo sutvarkymo. So
vietai pamatė, kad jų Malen- 
kovo valdžios agresyvumas 
perdaug įtempė santykius. Juos 
reikia vėl atleisti ir laisvojo 
pasaulio dėmesį užmigdyti vil
timis, kad derybom galima bus 
viską išspręsti; kad visas apsi- 
ginklavimas nėra reikalingas. 
Ar ne tam dabar derybos ir 
reikalingos?

Tačiau Britanija vėl deda į 
jas daug vilčių. Tam reikalui 
peršaukia ir savo atstovą iš 
Maskvos, kuris gali pateikti 
tikslių tirtų, ką galvoja Kini
jos viešpačiai.

9
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Maironio ar Baltrušaičio kelią rinktis?Pinigai ir pakasynos
AMh| Nr. 4 Juozas Girnius

Aserika. teks visiems aatatvM tiek, jog Švelnus tonas ėmė e* -naujos santvarkos įgyvendini
mą. Lietuva, kaip ir kiti Pabal- ,

vdnti, dar ramiau, negu iki šiol, 
ir netrukdomai vystyti savo 
tautinę kultūrą, tik suteikdama 
jai socialistinį turinį...'

tų ‘lietuvių HknSs’, atseit, vie
nas iš mūsų vaikų, tebeprisi
menąs savo kilmę, bet rašąs

liteli ' Jh M&ę mT» <

—Tamsta nemana!, p. komi
sare, kad Vakarų Europai, ko- 

' vojančiai su vokiečių užmačio
mis, gali ateiti į pagalbą Jung
tinės Amerikos Valstybės su 
savo neribota medžiagine ir 
technine galia. Toji valstybė, 
kaip žinoma, jau vieną kartą 
yra išgelbėjusi Vakarų Europą 
su jos santvarka. Nemanau, 
kad įvykiai negali pasikarto
ti-

— Vųsai teisingai tamsta, p. 
ministeri, pastebėjai, — pabrė
žė Molotovas. — Gerai žinome, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės nori įsijungti į šį karą ir 
visais būdais tą įsijungimą pro
vokuoja. Nesitikim, kad mums

i muš draugus nepasiduoti tai 
provokacijai, bet mūsų tai ne
baugina. Mes geriau pažįsta
me tą kraštą, negu tie, kurie jį 
valdo. Tamsta buvai apsilankęs 
.Jungtinėse Valstybėse?

—.Neteko, — prisipažinau, 
bet skaityti apie šią valsty

bę esu daug skaitęs...
— Vadinasi, neturite supra

timo, kas yra toji palaida bala, 
kuri vadinasi Jungtinės šiau-

. rėš Amerikoj Valstybės. Ame
rikos žurnalistai ir iš dalies ra-

’ šytojai gudrūs (mastera) mul
kinti gražiais žodžiais kitus ir 
save, kada kalba apie -savo 
kraštą. Bet jais tikėti netenka, hė Molotovas._
Nors ten kalbama apie huma
nizmą ,laisvę, lygybę, demokra
tizmą, bęt visa tai šlykščiau
siais veidmainiavimas, taip 
charakteringas anglosaksų 
žmonėms. Ten kiekvienam 
žingsnyje bažnyčia, bet neatsi
žvelgiant į tai, nėra kito ma- 
terialistiškesnio pasaulio, ku
riame vertinamas tik pinigas, 
pinigas ir pinigas.. Ten kiek
vienas pareigūnas, nuo papras
to policininko iki jų prezidento, 
yra visuomet pasiryžęs apsi
rikti ir suklysti, jei tik tasai 
paklydimas padidina jo eina
mąją sąskaitą banke. Mes — 
ne stačiokiški vokiečiai, pasitikį 
vien kumščiu. Mes rasim būdus 
padėti Jungtinių Valstybių po
litikos vairuotojams paklysti, 
kai tas-jų paklydimas bus 
mums naudingas. Todėl jų įsi
jungimas į karą mūsų visai ne
baugina. Visi, kurie deda į 
juos viltis, turės skaudžiai nu
sivilti....

Molotovas pažada įtikinti 
Lietuvos liaudį

...Jutau, kad mūsų pasikalbė
jimas darosi vis labiau įtemp
tas. Matyti, mano žodžiai ir 
prieštaravimai erzino Molotovą 

K
sAS KABIAI KOBEJOJE Mimeac* telefono ryii-

r
i

L.

jog jau negalėjau susilaikyti. 
Todėl atsakiau, kad visa Lietu
vos 'tauta seniai yra apsispren
dusi būti nepriklausoma ir gy
venti savitu gyvenimu. Aš ne- . 
abejoju, kuris bus atsakymas į 
klausimą, jei tik nebus pavar
tota prievarta.

— Žodis “prievarta” išimtas 
iš mūsų žodyno, — gana griež
tu balsu pasiskubino atsiktfšti 
Molotovas. — Prievartos ne
naudosime, bet mokėsime jūsų 
liaudį įtikinti, kad josios labas 

Jo įjungimo reikalauja, nes tik 
tokiu būdu ji galės, visos Ta- ' 

t rybinės Sąjungos prieglobstyje, 
gyventi ramiu gyvenimu, ne
bijodama pavojaus, kad bus 
įtraukta į karo skerdynes.

Pareiškiau abejojimą, ar at
sirastų pasaulyje tauta, kuri 
duotųsi save įtikinti, kad jai 
naudinga atsižadėti savo ne
priklausomybės dėl ramaus 
gyvenimo svetimoje prieglobs
tyje. Lietuvių tauta, kuri daug 
savo sūnų paaukojo dėl laisvės, 
juo mažiau duosis tokiais su
metimais įtikinama.

— Pamatysi tamsta," kad ne- 
praslinks nei keturių mėnesių, 
kai liaudis visose Pabaltijo 
valstybėse pasisakys už įsi
jungimą, kuris įvyks be jokių 
sukrėtimų, nors jais tamsta 
mane baugini, — patikrino ma- 
__________ Baigdamas 
mūsų pasikalbėjimą, norėčiau 
tamstai dar kartą patarti ra
miai pažiūrėti tikrenybei j a- 
kis. ir turėti omenyje mūsų re
alios politikos visai žmonijai 
svarbius uždavinius... Lietuva 
negali pasilikti išimtinėje pa
dėtyje. Jos ateitis priklausys 
nuo visos Europos likimo, ir aš 

. tai turiu suprasti, — aiškino 
Molotovas. — Protingiausiai 
pasielgtume, jei be svyrayimo 
pasiduotume komunistinės par
tijos vadovavimui, kuri yra 
griežtai nusistačiusi įvykdyti 
visos Europos suvienijimą ir

- VELYKINĖ EGLUTE
Velykinė Eglutė, pasipuošu

si gračiu dail. P. Osmolskio 
viršeliu ir iliustracijomis, skel
bia Velykom pritaikytus eilė
raščius, pasakojimus ir novelę. 
Toliau tęsiama Senutės pasa
kos, pasakojimai apie tėvų že
mę. Po tėvynės dangum, At
žalėlės ir uždavinių skyrius.

VELYKINE ATEITIS
Prieš pat šventes pasirodė ir 

Velykų — balandžio mėn. — 
Ateitis, gražiai iliustruota, 
daug įdomios Šventiškos me
džiagos.

Krėvė pasisakė suklydęs

Paskutinius savo išvedžioji
mus Molotovas jau kalbėjo sto
vėdamas, duodamas tuo supra- 

kas turėjo lyti pasakyta. ,
Aš irgi atsikėliau ir stovėda

mas- atsakiau, kad komisaro 
žodžiai manęs neįtikino. Kaip 
pasielgs mano kolegos vyriau
sybėje, aš nežinau. Aš asmeniš
kai manau, jog neturiu teisės 
pasilikti ilgiau Lietuvos vy
riausybės 'priešakyje, nes su
klydau ,pasitikėdamas Tarybi
nės vyriausybės pažadais, kad 
jos ginkluotos jėgos atėjo į Lie
tuvą tik apsaugoti josios ne
utraliteto, . bet ne tam, kad 
kištųsi į vidaus gyvenimą. Su
klydau pasitikėdamas, ir todėl 
turiu padaryti iš to tinkamą 
išvadą. Be to, nenoriu daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės pakasynose...

— Tokis tamstos žygis mums 
šiuo metu būtų labai nemalo
nus, ir aš tikiuosi, kad gerai 
pagalvosite, kol apsispręsite,— 
atsakė man Molotovas, išeida
mas į kambario vidurį. ‘

Atsisveikinome šaltai, be to 
draugiškumo- jausmo, -. su ku
riuo mane Molotovas buvo su
tikęs. Išeidamas žvilgteriau į 
laikrodį. Be 23 min. buvo trys 
valandos.

AUBURN, Maine, apsemtas potvynio, išsiliejus Androscoggin upei. 
Nuostolio pridaryta už milijonus dolerių. Nauj. Anglijoje tai vienas 
iš didesnių potvynių nuo 1936 m. Be pastogės liko 3.000 žmonių.

Valdybos nariai nenori skolinti
Dariaus-Girėno Komiteto

valdybos posėdis įvyko kovo 
27 d. Pirm. J. šaltis ir adv. S. 
Briedis pranešė iš savo lanky
mosi pas paminklą projektuo
jantį architektą. Pagal projek
tą, paminklą sudarytų šlifuoto 
granito pagrindas ir vėliavos 
stiebas. Jrašas būtų bronzinėj 
lentoj anglų ir lietuvių kalbo- 
sęįs. Anglų kalba būtų įrašyta: 
“Lietuviai lakūnai Darius ir 
Girėnas nugalėjo Atlantą iš 
New Yorko, USA, į Kauną, 

.JJetuvą,-1933 m. liepos 17 d.” 
Lietuviškai — ištrauka iš lakū
nų testamento: “šį skridimu 
aukojame Tau, Jaunoji Lietu
va”.

Architektas ir kontraktorius 
už darbą ir medžiagą reikalau
ja $6200. Be to, Parkų Depar
tamentas reikalauja persodint 
du medžius ir sutvarkyt aikšte
lę, kam reikėtų papildomų iš
laidų ,ir tuo būdu liepdra pa
minklo statybos išlaidų suma 
pasiektų $8.000. šiuo metu ko
miteto ižde yra $5779.28, tad' 
dar trūksta apie $2220. Buvo 
pasiūlyta, kad trūkstamai su 
mai sudaryti visi valdybos na
riai paskolintų po $100. Tačiau 
tik trys su tuo sutiko. Dėl to 
nutarta, kad valdyba suk riestų 

. masinį susirinkimą reikalui ap

, NORTON SOLND laivas bando nauja raketą kuri gali būti paleista 
j krantų arba j kitus laivus. Raketa pavadinta “Reguhiš” vardu.

vie&i laiškai ,D-j u|tjmatumo Lietuvai

Man labai gaila, kad negaliu 
asmeniškai pasakyti lietuvišką 
ačiū p. M., raide pasirašiusiam 
už tokią puikią bu v. Lenkijos 
užs. ministerio Becko atsimini* 
mų knygos recenziją, kiek ji 
liečia Lietuvos-Lenkijos santy
kių raidą iki kovo 17 d., 1938 
metų.

Savo recenzijos pabaigoje:— 
(žiūr. Darbininko kovo 13 d., 
19 n-rį), p. M. reiškia pageida- 
vimą? “kad tie pulk. Becko ap
rašyti dalykai butų nušviesti 
iš lietuviškos pusės tų žmonių, 
kurie dalyvavo ano meto politi
nėje veikloje ir kurie dar išliko 

““gyvi ir atsidūrė laisvėje.” -

svarstyti. Be to, išsiskyrė val
dyboje nuomonės ir dėl paties 
paminklo projekto. Katalikų ir 
tautininkų atstovai mano, jog 
Darius su Girėnu turėtų būti 
pagerbti tinkamesnių pamink
lu, ir reikalauja sušaukti drau
gijų konferencijų šiam klausi
mui apsvarstyti. Tuo tarpu so
cialistai ir nežinia kam įsileisti 
komunistai tai nuomonei prie
šinasi.

Siuvėjams pakelia 
atlyginimus

Siuvėjų unija f ACW of A) su
sitarė su siuvyklų savininkų 
sąjunga dėl siuvėjams atlygini
mų pakėlimo. Kaip paskelbta 
nuo gegužės 25 d. valandai at
lyginimas pakeliamas 121j 
cento, bet 2’į cento būsią iš
skaitoma pašalpų reikalams. 
Tačiau siuvėjai mano, jog dėl 
darbo siuvyklos!' sumažėjimo 
šie atlyginimo pakėlimai žy
miau jų padėties n»'j»agcrins.

— Vengri joje komunistinė 
vyriausybė pnskrllK'. kad “dar
bininkai pareikalavo" nešvęsti 
antros Velykų dienos (pirma
dienio) Tą dieną, kaip žino
ma, katalikams mišių išklausyti 
neprivaloma Ir daug kur Vely
kų antroji diena nešvenčiamu. 
Vengrijoje iš s<'n<> buvo šventė.

Kiek aš tą reikalą suprantu, 
tinkamiausią atsakymą galėtų 
duoti mūsų buvusis anuo metu 
džs. reik, ministeris, p. St. Lo
zoraitis, nes j o dešinioji ranka, 
politinio dep-to direktorius, p. 
Juozas Urbšys, bolševikų iš
vežtas iš Lietuvos, ir būtų la
bai labai gera, jei jis šian
dien tebebūtų gyvas!

Lenkijos ultimatumą priė
mus, p. St. Lozoraitis atsista
tydino ir jo vietoj buvo pakvie
stas 0. J. Urbšys, o į pelitinio 
dep-to direktorius buvo pa
kviestas p. Ed. Turauskas.

Aš čia suminiu pavardes tų 
asmenų, kurie pirmoje eilėje 
galėtų duoti pulk. Becko kny
gos recenziją “iš lietuviškos 
pusės.” Noriu tikėti, kad anks
čiau ar vėliau tas bus padary-

Nors šias eilutes rašantysis 
anais metais tebuvo daugiau 
savo viršininkų nurodymų 
techniškasis bendradarbis, ta
čiau, kad tie reikalai nenueitų 
į užuomarštį, jau prieš keleris 
metus paruošė apie šimto pus
lapių brošiūrą, ją pavadinęs: 
“Trys ultimatumai”.

1949 m. pavasari -pasiekęs, 
Chicagą, parodžiau ją ALTo 
pirmininkui, mūsų konsului, ti
rui P. Daužvardžiui ir kitiems 
asmenimis, siūlydamas ją iš
versti į anglų kalbą kaip pro
pagandinę medžiagą. Bet., de
ja, man buvo paaiškinta, kad 
tam dalykui reikią lėšų, na ir 
t.t.

Vienintelis asmuo, kuris ma
no atsiminimais gyvai domėjo
si, buvo dr. A. Tarulis, parašęs 
apie tuos dalykus didelio mas
to knygą, kuri taip pat mūsuo
se neranda lėšų jai paskelbti.

Reikia manyti, kad mūsų pas
kutinio pasiuntinio Maskvoje, 
a. a. Lado Natkevičiaus, atsi
minimus p. Natkevičienė iš
gelbėjo, nors 1944 m. jų turėtą 
Vienoje butą subombardavo. 
Man teko nugirsti, kad tokių 
užrašų p. L. Natkevičius tikrai 
turėjo.

Manding, jei mūsų ALT-as 
randa reikalo New Yorke lai
kyti informacini biurą, kaš
tuojantį apie trisdešimt tūks- 

tėktų po kelis šimtus dolerių 
išleisti ir tokiems atsimini
mams arba tokiai medžiagai, 
kaip a^i. L. Natkevičiaus. Tik 
visa “bėda”, kad ne mes tuos 

Dr. Petro* Mamaite

NAUJI KARIMŲ GINKLAI

dovybė pranešė, kad ji turi po
vandeninį laivą su radto bango
mis valdomais šoviniais. Šovi
niai gali būti leidžiami iš po
vandeninio laivo ir vairuojami 
j taikinį greičiu, kuris pralenkia 
garso greitį. Sprogstamoji ga
lia kaip atominės bombos.

tautinei kultūrai į pasaulį” 
svarsto poputaėjautį šūkį: iš
vesti mūsų kūrėjus^ pasaulį, į 
tarptautinius vandenis. Auto
rius mano, kad tas šūkis esąs 
kilęs labiau iš mažos tautos sa
vo menkavertiškumo pajauti
mo. Jos ilgesys išeiti į pasaulį 

‘ reiškia norą tuo menkavertiš
kumu nusikratyti. Tačiau au
torius taip pat įspėja, kad šitas 
šūkis duoda praktiškai tik dve
jopą pasirinkimą: arba liktis 
su savo kyrybinėm pastangom 
savo (tautoje, arba trauktis iš 
savo tautos ir pereiti į kitą ku
rią didžiąją tautą ir joje reikš
tis. Galimybę suderinti pirmą 
su antruoju autorius atmeta. 
Jis rašo:

“Baiminuosi, ar šis skatini
mas į tarptautinius vandenis 
nebus skatinimas palikti savo 
tautą. Nenuveiktų šios mano 
baimės nė užtikrinimas (deja, 
negalimas), kad duosime pa
saulinių vardų. Ak tie, vardai! 
Prileiskime, sekančios kartos 
Hemmingway ar Faulkner bū-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
VINCAS KRĖVĖ - MICKE

VIČIUS — Rašytojo 70 metų 
sukaktis. Išleido Čhicagos Lie
tuviu Literatūros Draugija 
1953 m. Viršelį piešė Mikas Ši
leikis, 187 psl. Kaina 2 dol.

Dan Kuraitis — ATSIMINI
MAI. Naujienų leidinys, 1953 
m., 208 psl. Kaina 2 dol.

Ignas J. Šeinius —RAUDO
NASIS TVANAS. Išleido Tal
ka New Yorke 1953 m. Viršelis 
dail. Pr. Lapės. 327 psl. Kaina 
3,50 dol.

KARYS nr. 3 — pasipuošęs 
Prisikėlimo viršeliu. Turinyje 
pažymėtina: T. žiūriačio —Gy
venimo Aleliuja, Adv. K. Jur- 
gėlos — 18 30-31 m. sukilimas, 
Stalinas ir jo palikimas. Nume
ris gausiai iliustruotas.

KOLUMBUOS LIETUVIS, 
— gruodžio - vasario nr. (8). 
Turinyje pažymėtina: Iz. Va- 
syliūno — “Lietuvos idilijos”, 
E. Vazyliūnienė — Kai susi
duria du pasauliai, savo kūry
bos pluoštelis, apžvalgos ir lie
tuvių gyvenimas Kolumbijoje. 
Numeris gražiai sutvarkytas ir 
iliustruotas.

VELYKŲ PASAKOS
Ką -tik, matomai, taikyta 

kaip velykinė dovana mūsų 
mažiesiems, lietuviškų knygų 
rinkoje pasirodė naujas Vagos 
leidinys N. Butkienės Velykų 
Pasakos. Turinyje randame 6 
įdomias velykines pasakas a- 
pie kiškučius, margučius, ir 
vaikučius. Iliustruota turiniui 
pritaikytais paveikslėliais. Tri
jų spalvų meniškas viršelis, 
pieštas dail. P. Osmolskio. Di
doko formato. Pardavinėjama 
po 1 dol.

Kai vaikų literatūros šiuo 
metu maža tepasirodo, šios Ve
lykų Pasakos yra tikra dovana 
mažiesiems. Ją įsigyti galima 
pas platintojus ir leidykloje, ra
šant šiuo adresu: VAGA, 210 
Humboidt St., Brooklyn 6, N. 
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mūsų tautai laimėta? Nieko, 
nes tik vardas, tik garbė, atseit 
tik sakinys biografijoje ‘of Li- 
tuanian descent’.

“Užuot entuziastiškai laukę 
šanso pasileisti į ‘tarptautinius 
vandenis’, greičiau žinokime 
jau šiandien, kad kiekvienas 
mūsų vaikas, apdovanotas kū
rybos malone, atsistos prieš tą 
patį klausimą, prieš kurį savo 
laiku stovėjo Maironis ii' Balt
rušaitis: šviesti savo tratai ar 
ieškoti pasaulinio garso? Mai
ronis apsisprendė už savo tau
tą: joje jis ir likš, neatplėšia
mai su ja suaugęs. Baltrušaitis 
išėjo, jei ne į pasaulį, tai bent 
į rusus. Nežinau, kiek Maironis 
būtų laimėjęs, sakysim, leidęsis 
į lenkus. Bet jeigu jis ir antruo
ju Ad. Mickevičiumi būtų len
kams tapęs, mums jis branges
nis likęs tuo Maironiu, kurio 
niekada į pasaulį neišvesime...

Kiek būtume laimėję Baltru
šaičiu, jei jis būtų likęs mūsų 
poezijoje! Tiesa, į amžiaus ga
lą ir jis grįžo į mus, nors ir di
dele poezija, bet tarsi tik ne- 
sklandžiame vertime. Grįžo 
tragišku liudininku mažos tau
tos sūnaus, tamsoje palikusio 
namus ir išėjusio šviesos žiebti 
pasaulyje, kuriame-ir taip -bu- - 
vo šviesu. Bet buvo jam sun
ku (prasimušti iš kitų šviesų, 
nors ta pati šviesa būtų taip . 
skaisčiai nušvietusi namus, 
tamsoje skendėjusius".

“Jei reiktų šiuos visus rūpes
čius apie mūsų tautinės kultū
ros kelią bei tarptautinių van
denų troškulį baigti tam tikra 
išvada, nerasčiau kitos, kuri 
savaime plaukia iš Maironio ir 
Baltrušaičio kelių: savų vers
mių vanduo gaivesnis už sveti
mų šalių vyną, savajai tautai 
laimėtoji šviesa brangesnė už 
pasaulinio vardo garsą. Tebū
nie pirmuoju rūpesčiu, kad kū
rybinė šviesa neišblėstą mumy
se, besistengiant ja svetimuo
sius nušviesti. Ne pasaulinė 
istorija ir ne visuotinė kultūra 
išlaikys mūsų tautą gyvą, o tik 
mūsų pačių tautinė kultūra. 0 
kai iš tiesų būsime pasiekę pa
saulinės reikšmės laimėjimų, 
pasitikėkime, jog pasaulis pats 
juos ras: taip bus lengva juos 
i pasaulį išvesti.”

Tarptautinė Laisvų  jų
Žurnalistų Sąjunga

kuriai šiuo metu pirminin
kauja Dr. V. Dambrava, savo 
valdybos ir sąjungoje dalyvau
jančių tautų atstovų susirinki
me, įvykusiame Ballic Frce- 
dom House, pagerbė estų dip
lomatą ir žumąįistų Pusta jo 
70 metų sukakties proga.

DR. GABRIEL G. 
GREGORIADES 

praneša apie atidarymą 
optometrinio kabineto 
497 Jersey Aveiine 
JERSEY CITY, N. J. 
TeL HEnderwnl-7Ml
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Altas lankėsi pas prezidentą
Praėjusiame “Darbininko” numeryje buvo trumpai praneš

ta, kad Alto Taryba lankėsi pas prezidentą D. Eisenhovverį. 
Šiame numeryje yra paskelbtas ilgesnis pranešimas, iš kurio su
žinome, kad su prezidentu visą pusvalandį buvo kalbėtasi Lietu
vos reikalais. Tuojau po to lietuviškasis “Amerikos Balsas” 
pranešė Lietuvai apie audienciją ir plačiai atpasakojo, kas buvo 
kalbėta. Ryšium su ta audiencija verta atkreipti dėmesį į du da
lykus.

Priimdamas Amerikos lietuvių atstovus, prezidentas D. 
Eisenhovveris davė visiems suprasti, kad Lietuvos reikalai JAV 
rūpi. Jie rišasi su JAV pagyvėjusią akcija' vaduoti pavergtąsias 
tautas. Tai yra geras (žingsnis į priekį, palyginus su nesena dar 
didžiųjų politikų taktiką glostyti neužglostomas pokarines žaiz
das. Žinoma, greitos atmainos negalima laukti, o yoač tikėtis, 
kad kas griebtųsi ginklo kitam iš nelaimės vaduoti. Bet jei tik
ros taikos nebus, sužvangės ir fizinė jėga. Tik ji nebus sukalėta 
mažųjų gyvybei ginti. Bet gera jau tai, kad vis stipriau kelia
mas balsas, jog kankinamos tautos turi atgauti laisve. Pavergė
jams ,be abejo, tai nepatinka. Prez. D. Ęisenhoweris, oficialiai 
priimdamas lietuvių delegaciją, Maskvai ir norėjo tai pabrėžti, o 
lietuvius sustiprinti jų kovoje už laisve.

Alto Tarybos iškeltas prašymas, kad Kongresas imtųsi tvrin«- 
ti ,kaip Baltijos valstybės buvo užgrobtos ir kaio iose pravesti 
liaudies seimų rinkimai, yra ypatingos reikšmės. Bo’ševikai wo 
teisę į tas tris valstybes grindžia tautos valia. Jie patvs gerai 'i- 
no, kad rinkimai buvo nelaisvi ir suklastoti.-Bet e' tuo remiasi, 
tai prisipažįsta, kad kito pagrindo nėra: okupuotus Balti-os kraš
tus turėtu tuojau palikti, iei tautos valia rasirodvtu buvus su
klastota. Ji ir nebuvo okupantams nalanki. Ir Hahar Ba’tuns 
kraštai mielaina balsuotu išsijungti iš Sovietu Sanm^os. iei tik 
būtu leista laisvai pasisakyti, remiantis net pačia Stalino konsti
tucija.

Tad Alto Taryba iškėlė prezidentui "erai na"”Ma ’*• 
taiklu siūlymą, kuris taiko demarkuoti Sovietu .Sąjungos “demo
kratiškumą” visame oasauly-e. Baltijos valstybės buvo pirmos 
aukos tos raudonos demokratijos: paskui ėio k;>i kraštai. T *hai 

■ gerai, kad lietuviai pirmi ir iškėlė ta princinini klausima. Tam 
tikru atžvilgiu jis yra reikšmingesnis už Katvno tvrnėiimus. nes 

' prie Smolensko buvo išžudyti tūkstančiai, o Kremliaus “liaudies 
balsavimais” pavergti ir žudomi milijonai, čia taip oat vra Įvy
niotas genocidas, tik ne paskiru žmonių, o ištisu tautų. Sovietai 
ta savo kalte dengia “demokratija”. Jau seniai buvo laikas tą 
skraistę nudengti.

Taigi Alto Taryba yra pradėjusi svarbų žingsni. Toliau lie
ka lietuvių visuomenei ir organizacijoms paremti Alto prašymą 
savo memorandumais, to paties pėikalaujant. ir telkti rinigo tam 
darbui pravesti.

ATEITIS JAU PRASIDĖJO
Apie Europos ligas ir Amerikos svajones '

Jaudinamės, kad prancūzai 
ar vokiečiai daro ne taip, kaip 
mes norėtume. Traukome pe
čiais, kad ir amerikonai nemo
ka veikti. Gal mes be reikalo 
jaucfinamės, nes jų nepažįsta
me, o gal jie iš tikrųjų klaidin
gais kebais eina, nes jie savo 
uždavinių nepažįsta. Vienus ir 
kitus atprasti, įvertinti stengia- * 
si toliau ir giliau pramatančius 
galvos.

Ką prigyveno Europa ir ko
kią rolę vaidina bendrame pa
saulio žaidime, štai kaip mėgi
na atvaizduoti rašytojas Ar- 
thur Koestleris.

Piknikas niekeno žemėje
Taip jis pavadina dabartinį 

Europos gyvenimą. “Niekeno 
žemėje“ tautos pramogauja, 
nežinodamos, gal už metų, o 
gal ir už mėnesio įsiverš j tą 
žemę sunaikinimas. Ar ne 
žiauru tai įsivaizduoti. T&d 
geriau užmerkti akis ir skęsti į 
neurotinį sapną. Protarpiais 
tikrovės prožektoriai praplėšia 
sapną, bet dosiniai vadai sku
binas vėl sutvarkyti aparatą, 
kuris turi laikyti sapne užliū
liuotus.

Prancūzas su žmona, dviem 
vaikais ir kanarėle — kaip gi 
kitaip jis gali sutikti invazijos 
grėsmę, jei ne užmerkdamas 
akis ir pasitikėdamas: o vis gai 
kaip nors... Jei jis krautuvėles ropos valstybėms: viena ar ki-

u. sveikina Prancūzijos minis-
terį pirmininku Rene Mayerį, atsilankiusi j VVsLshinjftoną. Viduryje 
Prancūzijos ambasadorius JAV Henri Bonnet.

savininkas, jis eis ir toliau pre
kiaus, niekam žalos nedaryda
mas. Jei jis politikas ar inte
lektualas, jis stengsis savo ap* 
gaufingą sapną pateisinti ir jį 
laikyti (bdele politine išmintim. 
Prancūzijos neutralumas, Ang
lijos iaoliacionizmas, Vokietijos 
daugelio bukaprotiškas prieš
taravimas ginklavimusi yra pa
grįsti ne politinėm pažiūrom, 
bet noru surasti argumc-ntų 
savo viltim, kad piknikas “nie
kelio žemėje” galės dar toliau 
tęstis.

Dabartinė Europa serga nc- 
urozu, kurio svarbiausias ženk
las — tikrovės baimė, nuo tik
rovės bėgimas. Tai jau sritis, 
kuri turi būti gydoma psichiat
rų.

Kitas europinės suirutės šal
tinis labai artimas pirmajam 
— tai klaidingas apsisprendi
mas pasirenkant “arba — ar
ba”. Europietis tiki, kad tegali 
būti pasirinkimas arba Vaka
rai arba Rytai, arba dalinė lais
vė arba visuotinė tironija. Bet 
pasirinkti laisvę reikalauja pa
siryžimo kovoti, o antroji gali
mybė tereikalauja užtraukti 
ant galvos antklodę ir sakyti, 
kad esi neutralus.

Penkiasdešimtaisiais metais 
pasirinkimas Europai yra toks 
pat kaip keturiasdešimtaisiais 
metais mažosioms vidurio Eu-

sžryžimas būti kankiniu.

O gal dar gafima sugyventi?

Mšgdomasi ta mintimi, įsi
klausant į pareiškimus, jog 
tikrai gakma. Galima būtų apie 
tai galvoti — sako Koestleris— 
turint prieš akis atsilikusius 
kraštus, Kiniją, Sibirą, centrinę 
Aziją, panašiai kaip 15 amžiu
je buvo surastas sugyvenimo 
būdas tarp krikščionybės ir is
lamo. Tuose kraštuose autori
tetinis režimas gali būti perei
namoji sistema iš viduramžinio 
feodalizmo į pramoninį libera
lizmą. Bet tai neįmanoma mo
derniuose Vakarų kraštuose, 
kur Bastilijos seniai sugriautos 
k* kur demokratinės laisvės iš
kovotos.

Krikščionybė ir islamas su
gyvenimo galimybę surado tik 
dėl to, kad turkai prie Vienos 
vartų buvo sugrūsti; kad .ara
bai nepasiekė Paryžiaus ir iš 
Ispanijos buvo išvyti Mūsų lai-

Liepojoje kas trečias gyventojas yra ateivis rusas
Is Latvijos pabėgę žvejai 

“Latvijos” laikraščiui pareiš
kė, kad jie žino tik apie lūki
mą dviejų karių, kuriuos 1946 
išdavė Švedijos vyriausybė. 
Vienas buvo įpristatytas prie 
kelių tiekimo ir nela:mingo atsi
tikimo metu suvagi.-, ė tas; kitas, 
gyvenąs Liepojoje. Iš anglų zo
nos repatriavusi Keiriu šė ma 
1949 buvo deportuota į Sibirą. 
Tas pats, atsitiko su kjta latvių 
šeima, grįžusia iš anglų zonos.

žiauriausia akcija prieš par
tizanus ir visus, kas turėjo su 
jais ryšio, buvo 1948.

Liepojos m estas militarizuo
tas. Uostas pilnas povandeninių 
ir kitų karo laivų. Mieste gausu 
pasienio apsaugos dalinių. Jie 
apmokomi tiesiog gatvėse. Ma
žiausiai kas trečias Liepojos 
gyventojas yra rusas.

Permainos Kremliuje ir an
tisemitiniai įvykiai satelitiniuo
se kraštuose labiausiai sujaudi
no žydus, kurie į Liepo ą buvo 
sugrįžę iš Rusijos. Liepojos 
batų fabriko rusai darbininkai 
vieną dieną laukė savo direk
toriaus žydo pasirodant, kad 

kais šventosios Romos Imperi
jos, kuri vedė kovas prieš isla
mą,' sostinė persikelia į Wa- 
shingtoną. Europos tautos vie
nos yra bejėgės prieš rytų or
das atsispirti kaip kitados fe
odaliniai kunigaikščiai. Mums, 
europiečiams, tai skaudu, bet 
tai neišvengiama išvada. Isto
rija paskirsto roles ne visada 
pagal artistų noras, — baigia 
Koestleris. Tenka tik pridurti, 
kad nelaimė yra, jog tautos 
kaip ir artistai, nesupranta, 
kada jos į primadonas nebetin
ka ir kokios rolės joms kada 
dera vaidinti...

Kai akys vis labiau krypsta į 
Ameriką, kaip vienintelį išgel
bėjimą, kai kurie rašytojai mė
gina prasiveržti dar gUtau į at
eitį ir pramatyti, kuo pavirs ta 
dar jauna, energinga ir turtin
ga, taąp pirmųjų atsistojusi A- 
merikos žemė. Europos spau
dos korespondentas iš Wa- 
shmgtono Robert Jungk kaip 
tik ir pamėgino įžiūrėti, kur 
link Amerika žygiuoja ir kokie 
jos ateities ženklai. TUos ženk
lus jis išdėsto savo knygoje.

“Ateitis jaa prasidėjo”

Vedžiodamas skaitytoją po 
Amerikos centrus, kurie dirba 
Amerikos ateičiai — po Ala- 
mogardo, kur buvo išsprogdin-

galėtų jį nulinei uot. Direktorius 
tai patyręs, tą dieną visai neat
vyko.

Iš užsienio laikraščių gauti 
draudžiama. Nemalonėn paten
ka ir tie, kurie gauna maisto 
ir drabužių siuntinėlių. Rašyti 
į užsienį oficialiai nėra utldrau- 
sta, bet ir rašantiems laiškus 
ir klausantiems užsieninio radi
jo taikomos represijos pir-į 
miausia darbovietėje. Visi ra
šantieji laškus turi nurodyti sa
vo adresą. Į užsienį siunčiami 
laiškai turi pereiti cenzūrą. Jei 
į pašto-dėžutę būtų įmestas 
laiškas tiesiog, tai valdininkas 
patikrina iš gyventojų sąrašų, 
ar teks gyventojas yra.

* “Amerikos Balso” daug kas 
klausosi Bet ne visi teisingai jį 
supranta. Pereitais metais iš 
kažkurios “Amerikos Balso” 
transliacijos būrelis latvių buvo 
susidarę išvadaą, kad lemtin-

Vokiečių laikraštis “Die 
Stone” rašo, kad evangelikų 

parapija Tauragėje dabar tu
rinti apie 400 tikinčiųjų. Baž
nytine kalba esanti lietuviška. 

ta atominė bomba; po White 
Sands, kur yra aviacijos stra
teginė Sostinė, po Kalifornijos 
uranijaus vietas, po paslaptin
gąjį Los Alamos miestą, kuris 
yra atominės jėgos Kremlius— 
po visas kitas vietoves, kuriose 
kuriamas naujasis pasaulis, au
torius daro išvadą, kad bus su- 
ku 'i ir nauji politiniai sieki
mai, ir nauja dvasia, ir net nau
ja religija.

Anot Jungko, Amerika jau 
pralaužė naujojo pasaulio rė
mus ir įžengė į naujausiąjį. Jai 
rūpi daug didesni dalykai ne
kaip laimėti naujas teritorijas. 
Amerikiečiai iš esmės yra di
desni garbėtroškos, — sako 
Jungkas, — negu apie juoszgal- 
voja pikčiausi jų priešai. Jie 
svajoja valdyti ne kontinentus 
ar visą žemės rutulį, bet dar 
daugiau. Amerika stengiasi pa
imti | savo valdžią, visišką 
valdaą, visa, gamtą ir jos 
reiškinius.* šitas titaniškas sie
kimas nori laimėti Kūrėjo, sos
tą — sukurti kosmą pagal žmo- - 
gaus proto sugalvotus dėsnius. 
Jos sugalvota technika sukurs 
pasaulį, kuriame pats žmogus 
bus paaukotas ir virs tik labo
ratorijos dalele. Jis pasijus 
technikos priremtas prie sie
nos. Vargiai jis bus laiminges
nis nei dabartinėje padėtyje...

gieji įvykiai jau čia pat, Ir iš 
to džiaugsmo nugėrė net už į- 
monės turtą. Baigėsi (tuo, ’kad 
gavo po 10-25 metus.

Paklausti, kaip ūkiai dabar 
Latvijoj atrodo, bėgliai pasa
kė: “Dabar po sniegu yra run
keliai, bulvės ir kitas derlius, 
nes valoma labai prastai.” 
Kiekviename valsčiuje (prak
tiškai tie vardai žmonių vardi
jami) yra po tris kolchozus. 
Rusai į juos nevažiuoja, ne- 
befit tik į kolchozų administra
ciją; rusai plusta į miestus. 
Kolchozų centruos įvestas 
“bendras katilas”. Bet šiaip
kaimų gyventojai maitinasi
daugumas namie. Buvo pa
skelbtos 300 rublių premijos 
tiems, kurie traktoriais nukels 
savo trobas į kolchozus. Kol
choze į darbą prisistatyti rei
kia 6 vai. ryto, nors kelio reikia 
padalyt kartais po 5 ir 10 ki
lometrų.

Nors mokyklose daroma vis
kas, kad vaikai būtų pritrauk
ti į komjaunuolius, bet daugu- %
mas tebėra tėvų auklėjimo įta
koje. (PLB Vok. Inf.)
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® ® ® ® MERGAITĖ 
----------- ----------------  PAULIUS JURKUS ------------------------------

Sode pasitiko rrtane skalbinių 
vėliavos. Plevėsavo jos, pilnos 
saldės ir vėjo, vandens ir šar
mo. Prieš šventes, prieš Vely
kas jos išsitempė sode!

Džiaugsmingai šokau iš veži
mo ir stvėriau lagaminą.

. — Sveikas, Aleksį — šaukė 
visi. Sveikinaus, bučiavaus ir 
stebėjaus: kokie meilūs, kokie 
brangūs, sugrįžus iš miesto. 
Jie visai ne tie, kuriuos palikau 
po vasaros atostogų. Jų žodžiai, 
tartum prinokę obuoliai kren
ta į mane ir lepina.

Kambarys, mano kambarys! 
Valandėlę stovėjau, alsuoda
mas malonų kvapą, jaukią ši
lumą, paskum priėjau prie sta
lo. Jis, lyg senas bičiulis, lauk
damas svečio, apsirengęs baltai 
— užsitiesęs staltiesę. Paju
dintas subildėjo ir bosu atsakė 
į mano džiaugsmą. Už jo — 
knygų lentyna, kurią pereitą 
vasarą pats pasidariau. Stovi 
ten knygos lyg draugai, kurie, 
vieną kartą susitikus, patraukė 
savo sąmojais ir mostais, ku
riais pasitikėjai ir palikai sau
goti savo kambarį. BūVau pri

miršęs jų veidus, apsirengimą, 
— akim perbėgau jas.

Į kambarį įbėgo pusseserė 
Ona, tokia geltonplaukė ir 
šviesi, tartimi su skalbiniais 
būtų išplovus visą žiemos rū
pestį. Ji tik juokėsi ir krykštė, 
apkabino ir pabučiuoja, pas
kum tampė mano paltą ir atsa- 
ginėjus vilko žemėn.

— Fui, koks tu negeras! 
Lyg parvažiavo, tuoj ir kiša 
nosį į knygas. Nematai, kad 
(tau parnešiau gėlių, a va! —ji 
parodė prie lovos stlaiuką.

Gražiam išpūstam stiklinia
me inde geltonos pavasario le
lijos sumerkę laibas kojytes. O 

žvilga, o jau mirga, o 
džiaugiasi, kad jų kojytės ap
kibę burbuliukais, lyg sidabru 
papuoštos. Su jomis džiaugėsi 
ir Onutė, kraipė galvą, ir jos 
plaukų gelsvumas dengė leli
jas. Ji paliko gėles ir įsitvėrė 
į mane.

— Kur lauktuvės, a? — ir 
puolė-prie lagamino, kurį jau 
narstė mama iš apvalkalų.

— Ką taip sunkaus parve
žei? Ar šviną, ar plytas, —ji 

mandagumo, reikėjo pranešti, 
kad tu, Onute, išteki!

— Aš? — ji tiesiog suriko 
nuo kėdės. — Palauk, dar ber
nai daugel batų nuplėš mane 
šokindami! O vestuvės bus, 
bus! Ir tu nenujauti Išminčiau! 
Paskaityk knygas, pamatysi, 
kas išteka. — Ji vėl nutraukė 
visą ryšulį ir kišo man tiesiai 
į akis. —Skaityk visas biologi
jas, kitas “logijas”.... O čia 
mes vejame gijas ir ištekame.

Ji užmetė knygas ir nušoko 
nuo kėdės.

— Vestuvės bus,—ji įsikibti 
į mano atlapus it« šelmiškai 
juokėsi patampė ir nubaigė 
tęsdama, — Kristina išteka!

Mama, lyg nieko negirdėda
ma, kraustė baltinius į spintą ir 
staiga sužiuro į mane.

— Išteka?! — nustebau.
— O ką veiks, atėjo metas, 

reikia mergaitei pasižiūrėti...
— Už ko?
— Gerai išteka, — atsakė 

- mama, ir uždariusi spintą, nu
sivedė mus visus ifkąsti.

Prie stalo kalbos nušoko į 
kitus namų reikalus,* o jų — 
begalėj Klausinėjau, patariau 
ir juokiausi, bet mintys nuolat 
grįžo prie Kristinos. —Išteka!

Už\-algius Ohutė atskubėjo 
su kastuvais ir išragino į so
dą:

— Gimnastika sveika, reikia 
pakadnėti lysves!

šypsojosi, Onutė gi nekantri 
šokinėjo aplink. Kai atidarė 
lagaminą, ji pirmoji vertė vis
ką laukan ir ištraukė "dvi ska
reles. Atsisėdo asloje ir tuoj iš
skleidė, bėgo akim per jos 
raštus.

— Šita mamai’ šita man, — - 
padalino skareles ir susirūpino:
— Negražios, Aleksį negra- 
Ižios... Padėjus skareles, vėl 
naršė lagaminą. — O kas čia
— knygos! Ką tu, iš knygų 
namus statysi. Išminčius, ži
nai, kad namuose nėra jokio 
mokslo, čia tik virtuvė ir lau
kai — tauškėjo linksma ir lai
minga, ir suskubusi rinko kny
gas, dėjo jas vienon krūvon. 
Staiga pašokus susirado virve
lę .surišo knygas ir, pasistačiu
si kėdę, kėlė ant lentynos!

— Palaukit, man knygos 
reikalingos, man egzaminai! .

— U ha! Žlibas pasidaryti 
pėr tas knygas—kalbėjo nuo' 
kėdės ir šelmiškai juokėsi, — 
dabar tikrai knygos nebus rei
kalingos. Dabar, AJeksiuk, Ve- 

• ilyfcos ir vestuvės----- ji nutęsė
šitą žodį ir nusisukus užkėlė 

Jiriygas.
Mama pasižiūrėjo į ją, į 

mane, ir per jos veidą perbėgo 
šypsena.

— Vestuvės? — nustebau ir 
žiūrėjau į Onutę, j mamą, — 
Aš pasakysiu, reikia truputį

Norėjo mane sulaikyti kad 
iš kelionės sušilčiau, bet aš pa
sirinkau sodą, ne kambarius. 
Ten pasikalbėsiu su Onute. Ji 
papasakos visa, kaip čia atsiti
ko!

Per praviras stiklines gon- 
kas išėjom i sodą. Gražu ir 
miela! Jau pavasaris perėjo 
per žemės odą, ją iškutenda- 
mas, iškrfdamas žolių lopelius. 
Nuvožė ir avilių šiaudines ke
pures Jr nūnai baltuoją avi
liai atrodo kaip pilys, laimė
jusios didįjį žiemos apgulimą. 
Jie pravėrė savo vartos h* iš
siuntė pirmuosius žvalgus į so? 
dą. Zvhnbdami jie persiuva sa
vo respubliką ir vėl neria į a- 
viiį. Tada išeina aptingusios 
bitės lyg kokie pilies maršal
kos ar ministeriai, pasižvalgo 
ir, lydimi tarnų, vėl grįžta vi
dun, — dar jiems nepatinka ti
rai Staiga išsprunka kelios 
jaunos bitelės, pilies dainiai 
gųjgavęs sargybas, ir, sutūpę 
čia pat ant laktos, užtratAūa 
pirmąsias daineles. I jų garsus 
atliepia varnėnai kurie iš
pustą, išsivalę žvilgančius 
švarkelius, tik švilpia, tik kle
ga Vrie pravirų savo dvarų.

Pavasaris! Velykos! •

Giliai įtraukiu orą, pakvipu
sį žeme, ir žvalgausi į visus 
kampus. Onutė tuoj tempia ma

ne ir Vėpla nuvalyti takelį, iš

lyginti lysvių akmenis, o pati 
nubėga prie šiaurinės obels, 
kur krienų “plantacijos”. Stip
riai verpia koja, išrauna piršti
niuota ranka šaknis ir meta 
krūvon. Velykoms reikia krie
nų, be jų — joks Velykų sta
las!

'Žiūriu į jos padrikus plau
kus h* džiaugiuos. Mes diddi 
draikai Ji mano dėdės,“ ma
mos brolio, dukra. Namuose' 
buvo nedaug žemės, o prie sta
lo daug burnų. Taip ir atsi
kvietė mama pas mus. Ji nors 
baigia devynioliktos,, bet jos 
veidas toks smUūcutis, liemuo 
vos pralenkęs jurginą. Ji atro
do kokių praldoHooa ar dar 
mažiau. Bet > niekada nesiel
vartauja dėl savo mažo ūgio. 
Visada smailą nosytę suka į 
saulę, o šviesius plaukus lei- 
d2£š vėjam draikyti. Kai prieš 
porą metų ji atvažiavo, nedrą
siai perėjo per mano kambarį 
ir brūkštelėjo ranka per kny
gas nusijuokdama:

-r- Koks kebtas pasauks: 
vieni mokosi Hti gyvena.

Taip mes k* pasidarėm (ban
gais, tikrais Daugais. Ji visada 
manęs laukė grįžtančio, pasa
kojo visas naujfenas, visada iš
leisdavo į miestą ir nesigaBė- 
davo namų nuotakos taiScaita.

Ji žino viską, kas nutko su 
Kristina, kurt gyvena tik ana

pus mūsų miestelio gatvės. Iš 
abiejų pusių sodai, kaip du 
knygos puslapiai atsiskleidę, 
per vidurį — kelias, lyg balta 
juosta ištiesta. Taip žiūri lan
gas į langą, matai žiburius, su
skaitai kieme'žingsnius. Kris
tina tikriausiai žino, kad aš 
parvažiavau, ji tikriausiai ma
tė. Žvalgausi po kiemą^ bet ten 
— nė vieno žmogaus/iSeniau Ji 

tuoj pasirodydavo ir pamoda
vo ranka.

— O kur šaudai akim? — 
pagavo mane Onutė.

. Užsimečiau kastuvą ir nuė-' 
jau pas ją.

— Sakyk, Onute, kas čia 
nutiko,

— Palauk! — ji nusviedė 
kastuvą. — Yra svarbesnių 
reikalų. Vestuvės tai vestuvės, 
bet sulos vis tiek reikia. Ką 
aš tau duosiu, kai tu pareisi 
skaudančia galva.

Ji padrikt padriokt ir nušo
ko atnešti grąžto. Stovėjau aš 
po baltom skalbinių vėliavom. 
Jos mosavo ir karpė mano 
žvilgsnį. Tik gatvė tarpe* taip 
arti, o ji — tokia tolima. Ką 
ji susirado? gitas “susirado” 
man nepatiko, net širdi skau
dino, Man atrodė, kad jos gy
venime esu tik aš vienas, bet 
dabar — štai kitas. Ir kas jb?

(Bus daugiau)
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1934 m. Courtney buvo pa- . . JnrjL1

ST. MICHAEL’S CHURCH

žūčių, Eliriošė tavo brangy
bės ir carų karūnos. Prie Vie
nos jau bu vo krflbmėjęšis kaž
koks šaltkalvis ir užlaužęs

kad jis atrakins visas mažo 
miestelio duris. Lažybas kurnė
jo. Vėliau jis nukeliavo j Vo
kietiją pas savo sesutę. Ten

/tarus.
1916 m. anglų karo laivas

ro vamzdžius. Iš kampų srovė 
rieše skeletus ir metė tiesiai į 
juos. Tai buvo kažkas ne_'a- 
praatoi baisaus. Visi laukė rmr-

plaukai buvo balti.

Taip jis ir užbaigė visus dar

umo tienksmo ausyse pradėjo
Šviesa

bž* duris?”
Devynerių metų stojo pas. 

šaltkalvį mokytis amato. Ten

giau į marių dugną, nors ir 
auksinį. Bė to, jam liko tik vie
na neatrakintą spyna, kuri bu

vo pinigai. Bet tuo metu trūk- na prie mirties vartų.

įsilaužimo meistras atidaro visas duris
New Yorke 126 gatvėje gy-

tas, kad ji viena tokia visam

Jo tėvas buvo prancūzas, 
motina vokietė iš Prūsijos. Gi
mė Amerikoje. Nuo pat ma- 

jį dorumo

t

x Sugrįžęs į Ameriką, tarnavo 
kariuomenėje, laivyne. Kartą 
jį uždarė dviem parom į da 
boklę. Jis, rakinėdamas duris, 
išlandė visas kalėjimo vienu
tes. Kur tokį dėsi/ kad raktai 
nelaiko? •

Turėdamas 22 metus pasi
darė naras. Uždirbo didelius 
pinigus, bet prasidėjo karas. 
Buvo mobilizuotas ir tarnavo 
New Yorke ,laivininkystės sky
riuje. Vienas iš jo darbų buvo 
atrakinti internuotų vokiečių 

' laivų “Vaterland” ir “Kron- 
prinzessan Caecile” duris. Pa
gautų laivų įgUIa raktus buvo 
išmetusi į jūrą. Vienam laive 
tuo pačiu metu kilo gaisras. 
Šaltkalviui pasisekė atidaryti 
paskutinę minutę duris į dina
mito kambarius ir išgelbėti lai
vą nuo milžiniško sprogimo. 
Tada jis suprato, kad ne tik 
gydytojai, bet ir šaltkalviai ga
li išgelbėti žmogaus gyvybę. 
Šiuo atveju išgelbėjo šimtus, 
kurie dar buvo laive.

1922 m. jis atidarė savo įmo
nę — šaltkalvio dirbtuvę pa
čiame New Yorke. Kaimynai, 
kurie 1 lankė, nepagalvojo, 
kad šį jauną šaltkalvį priims 
cfidieji pasaulio politikai.

Iš Savo kasdieninio gyvenimo 
jis pasakoja juok ngų nuotykių.

landas ieškojo rakte skylutės, 
— taip ji buvo paslėpta tarp 
pagražinimų. Po <f/y13tos dienų

Būdamas Kremliuje, jis vie
name muzėjue tado krūvą se
nų grandinių ir raktų iš Kata
rinos II laikų, šiam garsiam 
“šaltkalvių meistrui iš Ameri
kos” juos ipardavė už dvidešimt 
dolerių, nes šie carų laikų 
“niekniekiai” jų visai nedumi- • 
no. Tarp šitų “niefcniekų” bu
vo viena žiedų grandinė, gry- 
rriaūsios platinos, kur kiekviena 
grandinė turėjo savo sprt*ą ir 
raktą. Tai buvo viėfio Sibiro 
kalinio daugelio metų darbas, 
kad išsipirktų laisvę. Jis 98 gran
dines padarė dė!*to, kad rusuo
se yra priežodis: reikia 98 rak
tų, kol išeisi iš Rusijos kalėji
mo. šiandien ši platininė gran
dinė kabo šaltkalvio bute.

Jis taip pat buvo ir Japoni
joje, kai 1923 drėbė usi žemė 
sugadino valstybinių bankų sei
fų užraktus. -Niekas negalėjo 
jų atrakinti, reikėjo šauktis šio 
meistro iš New Yorko. Ir ^o- 
henze Hemai po pirmojo Didžio
jo karo pasišaukė jį, kad at
rakintų jų seifus.

Dvi nelaimės

Vieną kartą tuo pačiu metu 
paskambino vienas vyras, kuris 
tuoj pat šaukėsi jo pagalbos, 
ir moteris. Courtney pirmiau
sia nuskubėjo pas vyrą. Jis sto
vėjo prie automobilio ir šaukė 
greičiausiai atidaryti bagažinę. 
Ten esą jo du vaikai, kurie ga
lį nutrokšti. Raktai pamesti,

Mirtis žiūri į akis

Kur tik buvo užrakintas tur
tas, tuoj jo šaukėsi. Pasisamdė 
jį ir tie, kurie domisi jūroje 
nuskendusiais turtais. Tai yra 
dideli turtuoliai, bankininkai 
ir fabrikantai. Jie, žinoma, pa-

plaukė ant minos ir prie Ofk- 
ney salos nuskendo. Su juo nu
skendo ir 1000 Vyrų įgula. At
sirado Sir Basil Zaharbff, ku
ris borėjo įkeldinti turtą.

1.933 m. buvo surengta laivo

rastas jo laužas. Tom vieton iš
plaukė laivas su narais ir šalt
kalviais. Laive buvo geriausių 
narų iš visų kraštų: Italijos, 
Vokietijos, Graikijos ir net 
Australijos.

Laivo laužas buvo anrfeštas 
smėliu. Reikėjo jį išpomt^uoti. 
Šiaip taip narams pavyko per 
dvi skyles patekti į laivo vidų 
ir ten įsiveržti į kapitono kaju
tę. Sprogdinamosios medžia
gos negalėjo naudoti. Reikėjo 
visur atrakinėti duris ir laužtis 
pirmyn. Gynybos bokštuose 
rado skeletus su autinėmis ant 
galvos, šalimais stovėjo ir a- 
municija, kurios niekada nepa
naudojo. Kitą dieną jie surado 
šimtus skeletų tų žmo
nių, kurie norėjo įsiveržti į lai
vo denį.

Taip praėjo kelios savaitės, 
kol pasiekė duris, už kurių tu
rėjo būti auksas, šiaip taip ati
darė vandens prispaustas du
ris ir kajutėje pamatė du ge
riausiai išsilaikiusius karinin
kus, nes ten nebuvo vandens ir 
oro. Vanduo įsiverpė ir srovė, 
pagavus abu karininkus, nešė 
tiesiai į žengiančius narus. Sro
vė buvo tokia didelė/ kad jie 
atrodė, lyg tikrai pultų. Court- 
ney juos nubloškė į- šalį, o ant
ri du, kurie sekė iš paskos, tuoj 
davė pavojaus signalą į viršų.

dangtis pats užsitrenkė. Tėvas 
nerimo ir nekantravo, Court 
ney po poros minučių atidarė 
dangtį ir rado viduje du vai
kus, rafriai bėmiegančitis.

Courtney nuskubėjo į antrą 
vietą. Ten tuo pačiu metu at
vyko ir gaisrininkai. Moteris 
susirūpinusi šaukė, ir Courtney 
beregint atidarė duris. Moteris 
nuskubėjo į virtuvę it sušuko: 
“Dėkui Dievui, pačiu laiku, ne
sudegė” — ir iš kftfcflies iš
traukė kepamą žąsį.

šukuos šaktytave
Vieną kartą popietyje dide-K„ 

fiu greitu atvAžtevo' prie * jo 
dirbtuvės mėsos stankvėžrtriš— 
MMytUvas, ly&maa greitosios 
policijos, šaldytuve būva užda
rytas pato pardavėjas; kuris 
tarėjo raktus, šoferis pradžio
je net nepastebėjo, tik paskui 
išgirdo silpną sienos daužymą. 
Pirmiausia jis nuvažiavo pas 
paprastą šaltkalvį, bet šis ne
galėjo atidaryti specialios spy
nos. Jiš Kepė kreiptis | Court- 
ziėy. Tada šoferis paštkvfetė 
policiją, ir ši itatoCMais kauk
dama nuvežė per Visą miestą 
pas Courtney. Jis po 20 minu
čių atrakino duris ir Ctfnogus 
buvo išlaisvintas iš Šaldytuvo.

Jj dažnai kvietėsi policija, 
kad atrakintų įvairias duris. 
Kartą net kalėjimas buvo pa
metęs faktas tr vieno kalinio 
negalėje HMštL Įteikėjo šauk
tis jo pagalbos.

Žinios iš We
Misi Sukaktį

Šiais metais sausio 3 d. suėjo 
50 metų nuo šv. Kaztoriero lie
tuvių drat^ijos įsteigimo, šią 
sukaktį numatoma iškilmingai 
paminėti.

Šiais metas draugijos valdy
bą sudaro: Juozas Sakalauskas 
— pirmininkas, toms parei
goms perrenkamas kelinti me
tai iš eilės. (Jis yra ganęs JAV, 
bet lietuviškame draugi os vei
kime visuomet veiklus), Jurgis 
Valys — vieepirm., ir nariai 
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Lawrene€ę Mase*
Grižas ta^kyGMs muzikos 

koncertas j
Kovo 29 d. šv. Pranciškaus 

parapijos bažnyčioje įvyko baž
nytinės muzikos koncertas. 
Programą išpildė parapijos 
choras, vadovaujamas ^nuz. A. 
Šankaus, kuris ir vargonais a- 
kompanavo, ir sofistai Stefia 
Raznauskas, Izabela Zoluba, 
Geraid McCalf, I-ene Lib- 
bey, J. Bl$(2ėvit?tas, J. Cfer- 
iHauskas ir J. Lismrkas.

Koncerto pt^grsmbį tavo 
atlikta ištraukos ft T. Dubois 
kantatos “Septyni Kristaus žo- 
dži^’ if koftJpoacijCT T. Bra
zio, A OctfMMlt, A. DresSter, 
J. Areadett, a Bteet, Karti. O’- 
Cotaeli, C. SfctaHRfcto, F. T. 
Waltcr ir'C Frank.

itfieid, Mas-.
Juozas Gicavečius (Gatės), Ka
zimieras Kovaliauskas (Cava- 
leski), Edvardas Cvirka, Jonas 
Baliulevičius ir Petras Samu- 
levičius.

Uetartig Trenktų Draugija 
kovo mėnesį paskyrė auk: AL- 
Tui — 10 deri., Vasario 16 gim
nazijai, Vokietijoje,. 10 dori.,' 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų invalidams — 5 dol., ir 
ABN — 5dot

Mirė 1953 m.
" Kašėlionis, Pranas, sulaukęs 
gilios senatvės, 83 m. amžiaus, 
mirė sausio mėnesio 12 d. Pa
laidotas sausio mėn. 15 d. šv. 

-Marijos vardo kapinėse.
Vaivada, Jonas, sirgęs ilges

nį laiką, mirė sausio 27 d., su
laukęs 66 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs is Veliuonos 
parapijos, Lietuvoje. Kadangi 
velionis šeimos neturėjo, tad 

* visą laiką &<> rūpionsi bei jį 
globojo jo artimi giminaičiai 
Mr.. ir Mrs. Pranas ir Nelė A- 
domavičiai, gyv . 70 Clinfon 
Avė. Palaidotas sausio 30 d. šv. 
Marijos vardo kapuose.

Jutkevičius, Viktoras, 63 m. 
amžiaus ilgai ir sunkiai sirgęs, 
mirė vasario 19 d. Velionis bu
vo kilęs iš švbbiškit} km., Aly
taus apsder. Palaidotas šv. Ma
rijos vardo kapuose.

Visi jie tavo viert M pirmų
jų steigėjų lietuviškos, šv. Ka*

Kai jie išsikėlė viršun, visi 
buvo didžiai sujaudinti. Tik pa
ilsėję ir atsigavę, vėl leidosi 
į laivą, kur vėl tų dviejų kari
ninkų lavonai juos persekiojo. 
Praėjo visa savaitė, kol narai 
galėjo normaliai dirbti. Kapi
tono kajutės prieškambaryje 
surado dideles šešias dėžes su 
pinigais. Jas reikėjo ten pat 
vietoj>atidaryti. Courtney net 
sugašb tris dienas, kol atida-

Prisikėlusio Kristaus

Ramybes ir Taikos

LINKI

LINKSMŲ VELYKŲ!

Kleb< kum M. G< Kcm^žis
Kun- V* Karalevičitis
Kum J. Praghlbickas

fidete, kad HByrčjo langai H 29 mytbtį.

Kun« M« J* Kazėnas 
fit. Ražžtalero Parapijos Klebonas

Mūsų Išganytojaus Prisikėlimo šventė yra nepaprastai 
džiugi ir garbinga, ypač tikinčiam žmogui, kuris gavėnios 
metu liūdėjo, apmąstydamas Kristaus Kančią.

Šios Didžios šventės proga, nuoširdžiai sveikiname visus 
parapijiečius ir linkime

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

riatesybės žrhonėrns, kurie ji su 
didžiausia pagarba ir svetingu
mu priėmė. Sekančią dieną jis 
buvo vainikuotas Albanijos 
karaliumi Po kelių valandų

kartu su

nebuvo jokio išrigelbėjano, bet 
srovė staiga nuėjo kita krypti
mi, ir jie šiaę> taip jttstūmė 
duris ir, tuoj numetę smėlio ba
lastą, pasileido į viršų. Vienas 
narų buvo minęs, kiti buvo stip
riai sukrėsti, Coučtney buvo 
nusilaužęs ranką. Laivas nu
skubėjo j pirmą uostą ir Visus 
paguldė tigoniReje. Po keturių 
dienų Courtney pasižiūrėjo į

buvo pilna auto'nių pinigų. Po 
savaitės darbo ant laivo deno 
iškėlė 60.000 svarų aukso. Bet 
laive jau baigėsi majsto atsar
ga. Kapitonas nenorėjo rizi
kuoti su tokia didele pkfigų 
suma. Jis pasuko į Vokietijos 
uostą ir, palikęs pinigus bei ap
sirūpinęs maistu; vėl grįžo prie 
darbo jūroje.

Laivo laužas vėl buvo apneš- nustodamas drąsos leistis dau- 
tas smėliu, vėl reikėjo pompuo
ti, kol priėjo prie laivo. Pama
žu vėl pasiekė kabiną, kur bu-

Margam pasaulyje ir taip būna
Irgi sukaktis

Oldenburge Vokietijoje— 
gyvenąs Otto Witte šiomis die
nomis atšventė “jubilėjų”. 
Prieš 40 metų jis sugalvojo Al
banijos kraštui iškrėsti nema
žą pokštą. 1913 metais turkų
kunigaikštis Halim Eddin bu
vo laukiamas Albanijoje, nes 
jis turėjo perimti krašto valdy
mą. Witte, apsirengęs kaip tur-

zinriero vardo, parapijos West-
fielde ir.priklausė to paties 
vardo liętuvių draugijai. *

Pakrikštyti
gv. Kazimiero lietuvių para

pijos bažnyčioje 1953 m.:
Rapolas Tarnauskas, sūnus 

Benedikto ir Daratos Tamaus- 
kų. Pakrikštytas sausio 1 d.

Eugenijus - Kazimieras Dū
da, sūnus Eug. ir Kazimiero 
Dūdų, pakrikštytas sausio 25.

Ričardas - Eugenijus Vais
kus, sūnus Prano ir Margaritos 
Vaiskų, pakrikštytas sausio 25.

Simonas - Kazimieras Tar
nauskas .sūnus Simono ir Joa
nos Tarnausiu, pakrikštytas 
vasario 1 d., 1953 m.

Laurencas - Antanas Stry- 
charz. sūnus Luito ir Veroni
kos (Labuckaitė) Strychaz. pa
krikštytas vakario 15 d.

Juozas - Stasys Bagdonas, 
sūrius Stasio ir Emilijos Bag
donų, pakrikštytas kovo 15 d.

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Gerbiamieji Parapijiečiai!

BAVONNE, N. J,
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Prisikėlusio Kristaus 
Ramybes ir Taikos

i*

ž <r

0
Ktin. J. Gurinėtas, klebonas

Kun, Dr. M. Ražaitis g
Kuli. A. Parancevicius |
Aušros Vartų Parapija, New York i

atvyko ir tikrasis kunigaikštis. 
Witte nieko kito neliko,kaip tik 
bėgt. Dabar jis gyvena Olden
burge ir retkarčiais gardžiai 
pasijuokia iš albanų, kurie ga
lėjo pasiduoti tokiam pokštui.

Šeirių prebtems
Paskutiniu metu Amerikoje 

labai susirūpinta senesnio am-
žiaus žmonių gerbūviu, ši prob
lema studijuojama labai inten
syviai. Pagal NY Times, prieš 
kebas dienas Kellbg fundacija 
yra paskyrusi virš 100.000 
doL problemai studijuoti. Studi
jų centru numatytas JJafvard 
universitetas Cambridge, Mass.

PRAŠOME ATKREIPTI
DfiMESf

į Mrs. Petronėlės Urbanavi- 
čienės velykinį sveikinimą 
“Darbininko” Nr. 25 (antroje 

. dėlyje, 6 pšl.). Ji sveikina
“Darbininko” skaitytojus ir

avalynės krautuvę 547 Kti-
prašo Velykų proga aplankyti

Y. Sveikinime praleistas adre
sas.

Sveiki, sulaukę Šventy Veiyky!
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO 

BIČIULIUS IR RĖMĖJUS

LETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA
♦

“DarHninko^ Administracijoje
galima gauti šiy knygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. — $1.50 
Nelo Vkm, ŠV .ANTANAS PADUVIETIS,

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p. $1.00
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE

PASAULIO PABAIGA, 110 p. $1.00
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas. $5.00
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. 1.00
Axel Muthe, SAN MICTteLE KNYGA, I dalis, 325 p. 2.50

” ” J • H dalis, 308 p. $250
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. $250
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fortseta, MARU A KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo Metai. 150 p. $3.00
H. MAčiulytė-Daugirdienė, TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. >1.20
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p. >1.50
A. Gcrvydas, UZ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p, $2.25

DARBININKAS
«W miMIWMni AVĖ., MMMKE.YN II. N. T.
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JAKŠEVlCiAMS GELBĖTI FONDAS ||g'"yj^Įjį^'ĮNJS Rėmėjų Seimelis

Šiemet seimelis įvyko Wor-. 
cesteryje, Aušros Vartų parap. 
kovo 15 d. Jis prasidėjo našio
mis, kurias atnašavo kun. C. 
Jutkevičius. Seimeliui pritai
kintą pamokslą sakė prel. Pr. 
Juras.

Posėdžiai vyko parapijos sa
lėje, kuri Worcesterio rėmėjų 
skyriaus buvo gražiai išpuošta. 

.Šalutinėje patalpoje buvo su
ruošta gausi dovanų parodėlė 
ir sveikinimai kongregacijos 
viršininkei M. Anunciatai.

Seimelį atidarė ir pirmą žodį 
tarė Worcesterio rėmėjų pirmi
ninkė B. Milerienė. Sugiedojus 
AmeriMbs himną, maldą sdkal- 
bjo kieto, kun. K. Vasys, kuris 
pirmas ir pasveikino seimelį 
savo ir Kunigų Vienybės var-

■ du. Seimeliui pirmininkavo 
prel. Pr. Juras, sekretoriavo J. 
Jakavonytė. Garbės prezidiu- 
•man buvo pakviesti: svečias iš 
Romos prel. L. Tulaba, kleb. 
kun. K. Vasys, seselių kapelio
nas kun. J. švagždys, kongre
gacijos gen. M. Anunciata, jos
padėjėja M. Imelda, Woreeste- . vu ir savo prieteliais, šiais me

tais pradėta rūpintis naujos 
koplyčios statymu. Padaugėjus 
seneliams ir augant seserų 
skaičiui ,be didesnės koplyčios 
nebeįmanoma apsieiti. Vasarą, 
kada seserys grįžta iš parapi
jų, turi klausyti mišių iš gre
timų kambarių, pradarius duris. 
Kitas seselių prašymas — tai 
pagalba pašaukimų reikale žo
džiu ir malda. Pašaukimų ne
daug ,o • seselių reikia parapi
joms kasmet daugiau. Jei kiek
vienas nueširdžiai padirbės, 
svarbiam pašaukimų reikalui, 
daug pasitarnaus didesnei Die
vo garbei ir mūsų tautos labui. 
Baigdama M. Anunciata nuo
širdžiai dėkojo visiems gerada
riams.

Motinos kalba buvo per
traukta atvykusio J: E. vysku
po J. Wright nuoširdžia kalba. 
Jis seimelį sveikino, linkėjo

nuosavybes: Broektone, Mass., 
ir Elmhurste, Pa. Vienur ir 
kitur yra 76 seneliai. Per abie- 
jus namus kasdieną tenka pa
maitinti 112 asmenų. Be to se
serys dirba 14 parapijų, kur 
moko vaikus mokyklose, veda 
vaikų darželius, atlieka k&te- 
chizacijos darbą, dirba su so- 
dalietėmis ir kitu jaunimu, ren
gia vaidinimus, duoda muzikos 
pamokas, vargonininkauja ir 
veda chorus, savo namuose or
ganizuoja mergaitėms ir mote
rims rekolekcijas, bažnyčiose 
atlieka tvarkymo darbą ir k. 
Visa tai atlikti padeda gauna
mos geradarių aukos, seselių 
gaunami menkučiai atlygini
mai mokyklose ir senelių mo
kesnis už išlaikymą (7 seneliai 
laikomi be jokio atlyginimo, 
nes vieni jų tremtiniai, o kSti 
beturčiai). Dėka geradarių iki 
šiol pasisekė išvengti skolų, 
nors dviejų namų statybai ir į- 
vairiems remontams išleista a- 
pie 80,000 dėl. Pasitikint Die-

pasisekimo ir palaimino daly
vius.
. Po motinos kalbos, visam su- 
sšrrnkjmui sugiedojus Marija, 
Marija, sekė K. Mockaus kalba.

rio rėm. pirm. B. Milerienė ir 
prelegentai
Mockus ir adv. J. Grigalius. Re
zoliucijų komisiją sudarė: A. 
Lešinskas, O. Česnienė, A. Ma- 
tijošaitienė, M. Smilgienė ir 
A. Srižiedelienė.

Pasauliečių vardu sveikino 
adv. Mileris. . Jis karštais žo
džiais ragino labiau ęasitikėti 
Dievu ir vardan Jo mylėti arti
mą, savo tautą ir remti seseles 
vienuoles, kurios aukojasi tau
tai ir artimui. “Mūsų niekas 
neremia, mes neturime miiio- 
nierių, tad padėkime patys 
sau.” Prel. L. Tulaba sveikin
damas prašė remti seseles mal-, 
domis ir aukomis, nes jų aukos 
kelias yra nelengvas.

Gen. motina Anunciata, pa
sveikinusi visus rėmėjus k* sve
čius, savo pranešime nupasa
kojo vienuolyno darbus ir rū-

adv.' Mileris, K*.

įdomių ntihčių apie vienuolių 
gyvenimo raidą per ilgus krik- 
ščionijbs gyvavimo teikus. Kal
bėdamas apie Amerikos vie
nuolius priminė lietuviškų vie
nuolių milžinišką reikšmę pa
rapijų mokykloms. Be seselių 
mokyklos negalėtų išsilaikyti, 
nes seserys mokytojos katali
kams mažiausiai 4 kartus pa
pigina mokyklas. Visi turėtą į- 
sijungti į seselių rėmimo dar
bą, res atgimusioj! laisvoji Lie
tuva bus ir jų reikalinga.

LRK Susivienijimo vicepir
mininkas adv. J. Grigalius kal
bėjo angliškai.

Paskutinis kalbėjo vienuoly
no Broektone kapelionas, žino
mas lietuvių veikėjas kun. J. 
gvagždys, nupasakojęs, kiek 
meilės ir kantrybės parodo se
serys besfaugydamos senelius, 
kurie dažnai saviems vaikams 
persįžnku prižiūrėti. Nekartą 
jas suskaudma ir priekaištai 
dėl per mažo jų lietuviškumo, 
nes naujieji ateiviai iš pradžių 
negalėjo jų suprasti. Dabar 
naujakuriai vis labiau jungiasi 
į talką seselėms. Nažiūrint visų 
sunkumų, vienuolynas auga, 
auga ir jo rėmėjų skaičius. 
Štai ir dabar, seniesiems rėmė
jų skyriams lyg ir apvytus, 
gražiai pasireiškia dar visai 
naujas Worcesterio skyrius.

1 Po prakalbų buvo įvairiausių 
sumanymų ir pasiūlymų. Mi
lerienė siūlė daryti stipresnes 
gildąs (rėmėjų skyrius), nes 
tik tokiu būdu galima prilaiky
ti savas moteris ir savą jauni
mą .Pranešė, kad jų gildą su
daro maldos ratelį pašaukimo 
reikalui. P. Pauliukonis siūlė * 
labiau išpopuliarinti spaudoje 
seselių veiklą. Daug kas ir iš 
naujųjų ateivių mielai jas pa-

lą Žtootų. Prd. R*. Juras siūlo 
organizuoti maldų ratefius pa
šaukimams ūgdyti ir steigti ko
misijas aukoms rinkti. Prel. L. 
Tulaba siūlo stiprinti centrinę 
organizaciją ir per ją veikti.

Pi) diskusijų skyrių atstovai 
sveikino seimą ir ta proga įtei
kė aukų. Iš Šo. Bostono Griga; 
liūnienė $500, iš Brocktono 

. Cesnienė $400, iš Woroesteno 
Milerienė $300, iš Lawrehee Pi- 
Spiehė $100. Iš Norwoodo kun. 
R. ša&alys įteikė $50. Pačiame 
susiriiikane surinkta apie $100. 
Adv. Grigalius aukojo 10 dol.

Seimelio pabaigoje priimtos 
šios rezoliucijos:

1. Pradėti didesnį vajų moti
niškų namų Broektone kčipiy- 
čios statybai, kviečiant visus 
rėmėjų skyrius išvystyti gy
vesnę veūdą, renkant aukas.

2. Pagyvinti akciją už pašau
kimus į vienuolišką gyvenimą, 
kviefiaht rėmėjus daryti įta
kos ,kad Šeimose, mokyklose, 
bažnyčiose ir per spaudą būtų 
sukurta nuotaika, kurioje pa
šaukimai gėlėtų geriau tarpti.

3. Išreikšta padėka visiems 
sveikinusiems, rėmėjams, au
kas įtekusiems ir dalyviams.

Be to sėkririis ypatingi' pa
dėką išreiškė vietoUOlybd gera
darei J. Jakkyonytei už jt® pa- 
sišverttkną ir darbą seselių la
bui.

Seimelis baigtas malda ir 
Lietuvos Himnu. Po pasėdžio 
vis dalyviai malonių šefrntein- 
kių buvo paltyiesti prie sk&tiais 
valgiais apkrauto Stalo. Paskui 
buvo gražus Worcesferio soda- 
liečių vaidinimas “Paskutinė 
Romos Vestalė”, kurią sureži
savo seselė Genovaitė, Worces- 
terio seselių vienuolyno virši
ninkė, o įžangos žodį, 
kindamas vaidinimą, 
kleb. K .Vasys. A

Dąugėfts lietuvių pažįsta ar 
yrti girdėję bei skaitę, kad 
tremtiniai Jakševičtai, gyvenę 
Keftifrfefie, Vokietijoj, turėda
mi rtėsvel:ą dukrelę, negalėjo 
įvažiuoti į Ameriką. Janė Jak- 
ŠevičSehė yra gydytoja ir labai 
daug gero padariusi lietuviams. 
Ji su savo Šečma 1950 m. išvy
ko j Pakistaną. Čia prasidėjo 
dar sunkesnės gyvenamo dienos 
taip svetimoj ir sunkioj aplin
koj. Ji pati, būdama silpnės 
sveikatos, pradėjo sirgti. Daro
ma viskas, kad būtų galima 
juos išgelbėti. Dabar susidarė 
sąlygos jiems atvykti j Ameri-

poj, bent laikinai, patalpinti 
savo dukrelę gydymui ir mo- - 
kymta. Visam tam sutvarkyti 
skubiai reikalinga gertAa suma 
pinigų, bent nemažiau $3000.- 
Jų giminės, sesuo ir švogeris 
Markuliai bei pažįstami—kUn. 
A. Stanevičius, ktirf. J. Klimas, 
F. FfcŠtatats ir kiti — pradėjo 
kelti jų gelbėjimo fondą. Pra
džią jau turi. Lig šiol suaukota

(JevelanJe organizuojasi verslininkai
apylaakės ekonominio 

skyriam susirinkime kovo 22 
d» pranešimą apie skyriaus 
veiklos pobūdį, gaires ir for
mas padarė agr. V. Bartkus: 
reikią lietuvius kreipti į pelnin- 
geshitis verslus — prekybą, 
pramonę, amatas ir t.t.; teikti 
šiuo reikalu suinteresuotiems 
lietuviams moralinės bei mate
rialinės, paramos; sekti darbo 
rinką ir apie ją informuoti 
lietuvius; skatinti geresnį pro
fesinį pas.rengimą ir pasitobu
linimą; remti studentas; ska
tinti ekonominį sotaterumą; 
nukrc i ti rietuvių santaupas į 
kredito draugijas, kooperaty
vus ,akc. bendroves ir kt.; su
kurti tautinius židinius — lietu
vių namus; talkininkauti Eko
nominei Lietuvos Studijų Ko
misijai ;telkti lėšas išlaisvintos 
Lietuvos ūkiui įstatyti; orga
nizuoti priemones ekonominei 
veiklai skatinti bei remti ir kt. 
Susirinkimas kelia
moms mintims pri
tarė : pianas esąs geras, ir 
be galo daug būtų laimėta, jei

Toliau buvo išrinkta apylinkės 
ekonominė komisija: J. Augus- 
tinavičius, V. Bartkus, dr. Ad. 
Damušis, B. Gaidžiūnas, H. 
Idzelevič'.ūs, Edv. Kershaūskas, 
St. Kudokas, S. LanteuSkas, P. 
MuZiolis, K. Šukys, J. Urbšai- 
tis. Dvyliktąjį barį į šią komi
siją skiria apyF.nkės valdyba, ir 
juo yra paskirtas J. čluberkis. 
Apylinkės pirm. St. Barzdukas 
pasidžiaugė naujai sūsiorgana- 
zavusius apylmfcės skyrnuni: 
apylinkė laukianti iš jo grtfžos 
iniciatyvos, svėlkų sumanymų 
bei užsimojimų, konkrečių dar
bų. Susirinkime latinešrmą taip 
pat padarė ahksčteū šalia LB 
suorgahizuotos LtettMų Natnų 
kųmisijos prrto. J. Daugėla, at
sinešdamas į sotirinfcirną ihž. 
Edv. Kersnartsko partmgtą da
bartinių Lietuvių Klubo namų 
pertvarkymo projektą. Klausi
mą toliau tirti ir svarstyti pa
vesta naujai Išrinktai ekonomi
nei komisijai. SoSirinkhnaš bu
vo gausus, gyvas ir darbingas. 
Pirmininkavo A. Jonaitis, sek-

MABCEZXA WfiS8 riėm l«l 
fMtKiint, kartema prltaky- 
tt potto afcfefa*» 
banrta aahrenttet* pr*fea*rk*a 
Dr. Salk- BraMjM ipaaM 
parėtus, kad skiepai dar aeaa- 
rtatMta «a Tktara ptMtia r®rU-

nors jo dalia būtų įgyvendinta, rttorteteo Br. Sflstakis. ti. nea Jfe dar baadMM.

I

paais- 
pasakė 
S. M.

Hartfordu Conn.
Kovo 22 d. A. Gustaitienės 

vadovaujama vaidintojų grupė

“ Atžalyną”'. | spektaklį atsi
lankė apie 400 vietos lietuvių, 
kuriems ir veikalas ir vaidini
mas paliko labai gerą įspūdį.

Laukiame A. Kuprevičiaus 
koncerto

Sekmadienį, balandžio 12 d. 
8 vai. vak., Bushnell Memorial 
salėje ruošiamas pian. A. Kup
revičiaus koncertas. Į koncer
tą ruošiasi ne tik vietos, bet ir 
apylinkės lietuviai, norėdami 
išgirsti žymų# mūsų meninin
ką. Jo priėmimui šeštadienio 
vakare pas p. Gižienę rengia
mas pobūvis, kuriame ruošiasi 
dalyvauti žymių svečių ir iš 
tolimesnių vietovių.

Agota Staakevičieaė,
žymi vetos lietuvių veikėja, 

sunkiai susirgo ir paguldyta li
goninėn. Jai padaryta operaci
ja ,bet yra vilties, jog greitai 
pasveiks.

ctja Eltminavičius $300, S. 
Bartkevičius, Jacksonville, 
Ohio $100, K. Bartkevičius 
$50, per P. Paštaką iš Chica
gos $105.00; viso $1055. Bet 
tai tik pradžia. Dar reikia dau
giau kaip du sykiu tiek. Mat, 
reikia apmokėti visą kelionę ir 
užtikrinti dukrelės išlaikomą. 
Tikima, kad reikalinga suma 
bus Sukelta greitu laiku, žino
ma, $1" ar kad ir $10 aukomis 
labai sunku bus sudaryti reika
lingą sumą. Visi prašomi pri
sidėti prie šios šeimos gelbėji
mo. Pinigus galima siųsti per 
‘Darbininko” administraciją, 
kuri persiųs Fondo sąskaitom 
Liberty Bldg., & Loan Ass., 
202 N. Broad St, Philadelphia, 
Pa .

Ateitininkai į BnHmere. Ba
landžio 4 d. Philadelphijos at
eitininkai keliauja į kaimyninę 
Ateities kuopą — Baltimorėj, 
kur bus jų svečiai ir dalyviai. 
Jie dalyvaus programoj su 
vaizdeliu, paruoštu A. Gaigalo, 
ir dainomis. Ten įvyks 2 dienų 
ateitininkų suvažiavimas, posė
džiai ir koncertas su marga 
programa balandžio 5 d. Tai 
bus atsilyginimas už Baltimc- 
rės ateitininkų dalyvavimą Phi
ladelphijos ateitininkų rengta
me suvažiavime. Tai labai ver
tingas jatmimo bendravimas ir 
bendras idėjfrris atsigaivinimas. 
Tikimasi, kad ir daugiau pana
šių švenčių bus rengiama mū
sų katalikiško jaunimo dva
siai ugdyti ir draugiškumui pa
laikyti.

Prelato pagerbimo iškilmės. 
Philadelphijos lietuviai, ypač 
Šv. Kazimiero parap. parapijie
čiai pagerbs prelatą Ignacą

viu-baliumi, kurs bus parapijos 
salėj, balandžio 19 dieną, 6 vai. 
vak. Pobūvio metu bus įteikta 
pagarbos' ženklan draugijų do
vana. Parengiman laukiama la
bai daug lietuvių, čia dalyvaus 
svečiai iš visos apylinkės.

Pašventino naujas stacijas.
Verbų sekmadienį Tėv. B. 

Grauslys, OFM, iš Brooklyn, 
N.- Y., įvedė Kryžiaus Kelius 
naujoj šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Stacijos padarytos dailin. Pet
ro Vaškio. Jis sukūrė kiekvie
ną staciją kaip atskirą veikalą. 
Todėl jo stacijos yra kitokios, 
kaip paprastai matomos. Tai jo 
lietuviškos sielos kūriniai kiek
vienai Kristaus kančios paslap
čiai išreikšti. Todėl ir jo moder
niškai gražios stacijos nustebi
no ne vieną žiūrovą. Jose ma
tyti gilios paslapties, susikaupi
mo, pilnumo, visos stacijos la
bai gražios perspektyvos, gy
vos išraiškos.. Gal dėl nepilnai 
gilaus įdėjimo į sierią, stacijos 
gali kiek atrodyti neryškios. 
Bet ir tai pasikeis, kai bus su
dėti vitražai. Pirmą sykį jos 
buvo apeitos už visus parapijos 
geradarius, mirusius nuo pat 
bažnyčios pradžios.

Didingos Velykos. Philadel- 
phijos lietuviai labai didingai 
švęs Velykas lietuvių katalikų 
bažnyčiose su gražiomis proce
sijomis anksti Velykų rytą, pa
maldomis ir kitais lietuviškais 
papročiais, ypač lietuviškais 
margučiais. Tai vis palaikytini 
papročiai.

Solistė Juzė Augaitytė sėk
mingai dirba muzikai ir lietu
viams. Ji palaiko ir ugdo lie
tuviškos dainos bei muzikos 
meną» mokydama mokykloj ir 
privatiškai. Savo daina ji jau 
yra žinoma plačiai visame mie
ste ir apylinkėj. Kelius sykius 
savaitėje gieda įvairiose baž
nyčiose, o paminėjimuose ir į- 
vairiomis kitomis progomis vi
suomet mielai kviečiama dai
nuoti.

Kovo 22 ji gražiai atliko pro
gramą International Institute 
su Marco Famess. Minėjimas 
buvo surengtas Penna. Society 
of Colonial Dames of America.

Kovo 19 ji šventė savo vardi
nes. Didoka grupė draugų ir 
pažįstamų sveikino ją. Lietu
viškuose Vakaruose kovo 20 
kalbėjo jaunimui mūsų liaudies 
ir klasikinės mužikos klausi
mu. Yra pasižadėjusi ir toliau 
šviesti jaunimą muzikos srity-

• Vaikų 'stovykla Kome- 
bunk Port, Me. Jau ketvirti 
metai, kaip praciškonai prie 
savo vienuolyno vasaros mietu 
laiko berniukų stovyklą. Šią f 
vasarą berniukai stovyklaus 
nuo birželio 28.d. iki rugpiū<3o
2 d. Laisvų vietų jau nedaug li
ko, dėl to tėvai, norintieji siųs
ti savo vaikus stovyklauti, turi 
skubiai rašyti vienuolyno vir
šininkui: Rev. Father Superior, 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunk Port, Me.

• Atostogos Kennebunk 
Port, Me. Kas kartą atostoga
vo pas pranciškonus, tas su ma
lonumu atostaogas mini per iš
tisus metus ir sekančią vasarą 
atvyksta su draugais. Prasta 
tik tai, kad iki šiol patalpos 
buvo per mažos ir nedaug va
sarotojų jose tesutilpdavo. Šią 
vasarą padėtis šiek tiek pasi
keitė, nes patalpos truputį pa
didintos, dėl to ir svečių dau
giau galės atostogauti, šiemet 
atostogų sezonas prasidės bir
želio 28 d. ir tęsis iki rugsėjo 1 
d. Jei kas norėtų Šią vasarą 
praleisti gražioje gamtoje, prie 
Atlanto vandenyno, grynai lie
tuviškoje aplinkumoje, tegu iš 
anksto užsisako sau vietą. Rev. 
Father Superior, Franciscan 
Monastery, Kennebunk Port,

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Vyčių 116 kuopa 
balandžio 18 ir 19 d. minės 

savo 25 metų gyvavimo sukak
tį. Ta proga ruošiamas vaidini
mas, kurį parašė ir režisuoja 
kuopos narys D. Vaškas, para
šęs jau nemaža ir kitų kuopos 
vaidintų dalykų. Minėjimo gar
bės pirmininkas yra dvasios 
vadas kun. J. C. Jutkevičius. 
Parengimo darbams pirminin
kauja Algirdas Krasinskas. Mi
nėjimo iškilmės įvyks Vilniaus 
Aušros Vartų para p.

ATITAISYMAS
Leonardo Andriekaus eilč- 

rašytje “šv. Tomas” paskuti
niame posme 2 eilutėje sūsilie- 

’» jo raidės. Pasmas turėjo būti 
toks: “Jau Šaukiau: kas Atgai
vins mane, vai kas” (Darb. N. 
25, 1 psl.).

“D”. rep. C. Valančiūną iškilmingu pobū-

CHICAŪOJE IR
• Al. Gahfingcr, buvęs po

piežiaus šveicarų gvardijos ka
pitonas .atvyko su žmoha ir 5 
vaikais į Chicagą, pasiryžęs čia 
nuolatiniai atpsigyventi ir pa
sidaryti JAV piliečiu. Kaprt 
Gahlinger eidavo tarnybą po
piežiaus atoartenientudse ir ly-

APYLINKĖSE
dėdavo į audiencijas atvykstan
čius įvairių kraštų atstovus bei 
kitus įžymius asmenis. Jis sako, 
jog retas kuris iš popiežiaus 
lankytojų išeidavo iš audienci
jos be didelio dvasinio susijau
dinimo.
• Vysk. W. D. O’Briea,

— - ■ <—

KAM KĘSTI KANKINANČIUS

cM„ įskaitant persiuntimą. 500

REUMATO ir ARTHRlfM 
SKAUSMUS!

Dabar aalMe MMMjtaialitit 
■aajate tiddMMte tatetafe 
Amerpol TftbtHs 
Si nauja ilga ŽaHa tabletė ^reit 
numalfhM htfolMafttl rtfaudma. 
Salia skausmą rfraMnaitAif fne- 
džiagv <r pagrimSrtfu vitaminu 
B-l it C. Aumtpot tdri ttoa- 
mine. naują, ypatingą apsaugi
ne medžiagą, kuri pagreitina 
veikimą, atnešdama greitesni 
•palengvėjimą. Amcrpol tabletės 
gaunamos visose vaistinėse, ar
ba rašyti Amerpel Associates, 
Depu 601.2806 W. Augusta Blvd. 
Chicago 22. III. 100 tableėiu 4 
t abi. Econoniy Size pokelis $15.

Chicagos aukziliaras ir Katali
kų Bažnyčiai Platinti Draugi
jos pirm., liepos 11 d. minės 
savo kunigystės auskinį jubile- 
jų. Konsekruotas vyskupu jis 
buvo 1934 m. balandžio 25 d.

Liet. Studentų Sąjunga šio
mis dienomis inkorporuota Illi-
nois valstybės įstaigose. Inkor
poruotas taip pat ir šalpos 
Fondas. *

NEWARKO IR APYL. TREM
TINIŲ DRAUGIJAI

Nuoširdžiai dėkoju Newar- ' 
ko ir jo apyl. Tremtinių Drau
gijai, kad užjausdami mane 
sunkioj materialėj padėty, pas
kyrė man 50 dolerių vienkarti- 
rfę pašalpą.

Maloniai pranešu, kad mano 
padėtis pagerėjo, nes vyras po 
ilgos ligos jau pasveiko ir pra
dėjo darbą. Taigi šiuo atveju 
pašalpos nesijaučiu būtinai rei
kalinga. Atsisakydama man 
skirtų 50 dolerių, tikiuosi su-
teikti Draugijai progą skirti 
pašalpą labiau reikalingiems.

Kotryna Graudušieaė.

fctoylyoiiV} DeAKDOHK 24819
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Ask For Ad Taket

Display

T-engvas ir tikras taupymo būdas. 
Pajn-aiyk dar šiandien atsiusti ne
mokama "Save-by-Mai!" informa
cija ir atidaryk sąskaitą.
* 2'f dividendo.
* ferteraitrris sąskaitų draudimas

Hr $10.000.
* draugiškas ir mandagus

patarnavimas
* namu ir morgi^tų paskolos.

L 0 M B A R D “S52S"
Daugiau kaip 28 metai veiklos

6635 W. CERMAK - BERWYN - Gl adersoa 4-2600



Help wanted Ėemale
SIUVĖJOS—PAVYZDŽIU DDUU4O68IUV1JOS

dalini (section) bHusių siuvimą. Pas*

Kreiptis
Hcniar recently

EMPL. AGENCY Į

BENETTE BLOUSE CO. 
592 E. 183rd St., Bronį, N. Y.

nos, motėm apatinuku (silpo), austi
niai ir trikotiniaL Gerus atlyginimas, 
pastovus darbas. Kreiptis:

781 E. 136 St, Btoax. N. Y.
Tel. CT 99987

^SPORTAS
LEDO RUTULIO 

r __
P.^Gaavytea

Dcsiūūigiaal Mxtu rutuliu sttMxiw., 
VCtu-vU M.wu.eipu sputui uu-

Amerikos plačioji spauua jau se,uai 
pranešė, kad penktą tau m is euvs 
proiesionanncs pmnenyoes laimėjo 
Detroit Red VVings. Jų aummavuuas 
šioj srity j pnijgsm ar goi >u.\ p.v,- 
lemua i«. *; kankees pranašumą 
beisbole. Tačiau mėgėjų sritis mi
ndoje pauuoje lavą; retai pamini
ma, nors paskutiniu metų yra įvy
kę eilė įdomių reiškinių.

Kai praeitais metais Oslo mieste 
olimpinių žaidimų metu buvo pra
vestas ledo rutulio turnyras, kuri 
laimėjo ledo rūtulio salis, Kanada, 
šio kontinento atstovai, ypač ameri
kiečiai pasižymėjo europiečiams ne
įprastu žiaurumu, kadangi profe
sionalai šioje šalyje savo žaidimuose 
labai smarkiai naudojasi fizine jėga, 
tai nenuostabu, kad ir mėgėjai tokį 
žaidimo stilių išvystė. Gi europie
čiams, jis svetimas ir todėl jų spauda, 
ypač šveicarai, užpuolė amerikiečius 
ir iš dalies kanadiečius. To pasėkoje 
abiejų kraštų rinktinės šiais metais 
atsisakė dalyvauti pasaulinėse pn- 

' menybėse. Gi tokio masto ledo rutu
lio pirmenybės, be Kanados, pana
šios j beisbolo pirmenybes be ame
rikiečių. Kanados dominavimas 
šioj sporto šakoj yra plačiai žino
mas. Todėl Zuenche pravestos pir
menybės buvo savotiškas šios šaKos 
bankrotas. Buvo laukiama daugelio 
kraštų atstovų ir ypač tikėtasi SSSR 
rinKtmės, kuri tačiau paskutine mi
nutę atšaukė savo sutikimą dalyvau
ti. Tuo būdu turnyre dalyvavo iik 
čekoslovakai, švedai vokiečiai ir pa
tys šveicarai.

Staigmeną patiekė švedai, kurie 
nugalėjo favoritus čekoslovakus 
5:3. švedai pirmenybes laimėjo, nes 
po minėtų rungtynių čekoslovakai 
iš tolimesnių varžybų pasitraukė dėl 
prezidento Gottwaldo mirties. Tuo 
būdu antrį" vietą laimėjo Vokietija, 
gi patiems šeimininkams atiteko tre
čioji, bet kartu ir paskutinė vieta. 
Galima piktintis, kad tokio masto 
turnyras skaitomas pasaulinėmis 
pirmenybėmis. Amerikos leontinenlo 
atstovams pavyko jų boikotas, nes 
be jų pirmenybės įgavo labai blankų 
antspalvį.

šiomis dienomis SSSR rinktinė vis 
' dėlto išjudėjo už geležinės sienos.

Priešininku jie pasirinko vidutinio 
lygio norvegus, kuriuos 2 kartus iš 
eilės nugalėjo. Rungtynių rezultatai 
10:2 ir 8:0. Tai buvo revanšo rung
tynės. nes tuoj po Stalino mirties į 
Maskvą nuvykusi Norvegijos rinkti
nė pralaimėjo abu susitikimus su 
rusų atstovais. Rezultatai tačiau bu
vo švelnesni: 7:0 ir 5:1.

Pastebėta, kad rusai vyksta tik į 
tokias pirmenybes, kurias, rusų eks
pertų manymu, galima laimėti. Vie
nas iš ryškesnių pavyzdžių yra fak
tas, kad po pralaimėjimo prieš Jugo
slaviją rusai atsisakė dalyvauti pa
saulinėse futbolo pirmenybėse.

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

Buvusiam A. L. Bendr. 1-os New Yorko Apylinkės 
pirmininkui

K. KRUŠINSKUI IR JO ŠEIMAI, 
mirus inž. P. Barzilauskui,

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge Hūdirne netekę 
tokio žymaus mūsų tautiečio.

A. L. Bendruomenės
1-os New Yorko Apyfinkės Valdyba

Mielai Pranciškai Skužinskienei, 
liūdesio valandoje, sesutei Kotrinai staiga mirus, 
gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi —

M. VHkutaiticnė,
V. Vilkvtaitis su šeima,

KUN. V. VILKUTAICIUI, 
liūdesio valandoje, mielai sesutei Kotrinai staiga minis, 

gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi —

ne vienas lietuvis 
savo sportines pra-

UKTVVIU ATLETU KLtlBUI 
59 BflETV

Brooklyno Lietuvių Atletų Klubas 
motin gegužės 9 d- Schvraben B91L 
474 Kniekerbocker Avė., Brooklyn. 
savo 5G metų sukakties minėjimą. 
Per tuos 50 metų Klubas sparto sri
ty yra išvaręs platų darbo barų, pa
skatindamas lietuvius dalyvauti 
sporte ir sudarydamas sportavimui 
sąlygas. Jo išlaikomose sporto rei
kalams pa 
atletas 
lyba*. Beveik kas metai veikė šio 
Klubo įvairių sporto šakų rateliai— 
beisbolo, basketbolo, ristynių, bokso 
ir kt. Taip pat kas metai Klubas 
rengė po keliolika sportinių pramo
gų, ypač metiniai Klubo piknikai 
būdavo tarsi lietuvių sportininkų 
šventės, į kurias suvažiuodavo jų iš 
įvairių vietovių.

Klubo narių tarpe yra buvę visa 
eilė pagarsėjusių sportininkų. Pir
masis toks visoj Amerikoj pagarsėjęs 
jo narys buvo stipruolis Antanas 
Kandratas, garsėjęs apie 1907 m. 
Buvęs garsus lietuvis boksininkas 
Edie Benson savo sportinę veiklą 
tai pat pradėjo šiame Klube. Palai
kė Klubas ir artimus ryšius su Jack 
Sharkey.

Dabartinis Klubo reikalų vedėjas 
D. Welton (Osipavičius), kuris tuos 
reikalus sėkmingai veda, jau dauge
lį metų, prieš 25 metus taip pat bu
vo plačiai pagarsėjęs, lengvo svorio 
boksininkas.

Jobu Jakubs

Lietuviai supliekė Minerva 8-3 (5-0)
Po skaudaus pralaimėjimo prieš 

Elizabeth <5-1) mūsų vienuolikė 
draugiškose rungtynėse su Minerva 
parodė kitokį, veidą ir j>asiekė įtiki
nančia pergale (8-3). Pirmam kėli
ny latvis Grasis pasirūpino trimis 
įvarčiais? Gražys su Kalašinsku į- 
kirto po du ir Kuhnt įterpė dar vie
ną. Antrame kėliny mūsų vyrai bu
vo per daug minkšti ir per daug tik., 
ri pergale. Tai puikiai išnaudojo 
Minerva ir pasiekė 3 įvarčius (vieną 
iš baudinio).

Mūsų vienuolikei beliko vienos 
pirmenybių rungtynės prieš Newark 
S. C., kurios numatytos 
mėn. 12 d.

Antroji vienuolikė 
rungtym-s draugiškai ir
J-.'arčius pasiekė Daukša 
gaivas srnugiu ir Kondratavičius.

balandžio

draugiškas 
baigė (2-2. 

klasišku

Lietuviu S. K. jauniai — 
Schuabt .i B — 2-4

Lietuv’ų sporto klubo jaunių vie
nuolikė kruopščiai ruošiasi artėjan
čiam 1953-4 metų sezonui. Sekma
dienio rungtynėse mūsų jaunieji: Jo
nušas; Jalinskas-Benikas; Virbickas- 
Ramanauskas - Starolis; Butrimas- 
Dubauskas - Cenkus - Budreckas - 
Birutis ir Setikas žemaitišku atkak
lumu kovojo prieš senus vilkus 
Schwaben S.C. Esant pasekmei 4-0 
Butrimas nelaikomai įkerta 11 met
rų baudinį, gi Birutis švelnina pa- 
sekme iki 4-2.

Mažieji sportininkai, vadovaujami 
Elevečkos, žada pirmenybėse irgi 
laurus skinti. Ant. Bagdtiūnas

PAIEŠKOMA:
Miss Jankauskaitė, gyve

nanti Paterson, N. J., iš Lie
tuvos išvykusi 1944 m. rugpjū
čio 1 d., prašoma pranešti sa
vo adresą “Darbininkui.”

M. VILKUTAITIENE, 
V. VLLKUTAITIS su šeima 
GEDVILŲ ŠEIMA 
D. VILKUTAITYTC

Tbotvalia įveftė Meogeij ir Cser- 
■eekį Chicagos miesto pirmenybėse 
ir bėra pustaškiu šeiniau ukrsiaiečio 
Turianskia

■ Turiansky laimėjo prieš' Cohen ir 
eina pirmuoju su 61/,—1/„ Tautvai- 
ša turi 6-1, Cohen 41/,-li/,, Toliau 
seka AL Zujus, Alb.~ Sandrin ir 
Grombacher po 4-3, Norin 3Ų,—21 
Jakštas 3-4, o kt. mažiau. ~

šitame rate Zujus įveikė Czernec- 
kį. o Jakštas pralaimėjo prieš Alb. 
Sandrin.

Pirmenybės artėja prie pabaigos. 
Beliko 4 ratai. Tautvaiša turės dar 
rungtis su Turiansky, Cohen su AJb. 
Sandrin ir Grombacher, o Turiansky 
— su Norin, Jakštu, Zujum ir Taut
vaiša. •

MontgMnery Major, U.S.C5. vice- 
p-kas, sveikindamas Kazį Merkį su 
Eastem Division laimėjimu Grand 
National p-bėse, rašo: ‘Tr.-_ Balt i c 
influence on American ci'.es? conti- 
nues to inerease“. Jis num Tautvai- 
šos žygius Chicagoje. Žemgalio --1 
Washington statė. Vaitonio—Kana
doje, Saiks — Vancoveuy ir kl.

Estas Šorapu antrukart laimėjo 
N. Zelandijos pirmenybes, surinkęs 
S-l taškų.

Mar Del Pista turnyras Argenti
noje jau įpusėjo. Gligorič turi 10-1, 
Najdorf 9Į.2- Jul. Baibochan 8. Elis- 
kases ir Guimard po 712. Cuellar ir 
Letelier po 7, Trifunovič ir Ojanen po 
6l <„ Pilnik ir Rossetto po 51Ą. Ame
rikietis H. Steiner turi 411,-614,.

Reshevsky - Najdorf sutarė pradė
ti atsigriebimo matėą tuojau po Mar 
Del Plata turnyro. Perini niatčą lai
mėjo amerikietis Ręstu vsky.

15-metis Spsasky sukirto Smyslo- 
vą (abu Sov. S-gos> Bucharcsto 
tarpt, turnyre.

Australas C. J. -S. Pnrdy laimėjo 
pasaulio koresp. pirmenybes, tapda
mas pirmuoju šio lošimo pasaulio 
meisteriu.

Koresp. lošimas Australijoje la
bai praplites. Australija vyrauja ko
resp .rungtynėse su Indija, Ameri
ka ir Anglija.

Jauniu pasaulio pirmenybės įvyks 
liepos 3-23 d.d., Danijoje. JAV siun
čia j tas p-bes James T. Shenvin iš 
Columbia Universiteto, buv. New 
Yorko State meisterį.

Praeitas jauniu pasaulio p-bes lai
mėjo jugoslavas Boris Irkov su 91.,- 
21..,, anglas M. Barker buvo antruo
ju su 8-4. ,

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTEK AVĖ. 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: TcL TE 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
5M EAST BROADWAY

South Boston. Mass.

1

Graboriai ir Baisanrootejai 
Patarnavimas diena ir naktį. 
.Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-9815

SOoth Boston 8-2669

S. Baraeevičius ar Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOBEPH BARACEVICIUS

Td. SOntk Boston 8-2500

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni šaltį vieną 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus Ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXAN D R O 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną išsigenume. 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtų lengveshis per
kąst. Ta arbata yra $2.00 už pokelį Ir 
prisiunčiant į namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D, tai ta pa
ti arbata $2J0.

ALEXANDER’S CO.
414 BBOADWAY

Sootii Boston 27, Maste.

Waler front property. ooruatricted.

Approximately 100 ft of dock. Bulk 
headed on 2 sides. approximately 
4500 sq. ft. of building for garage and 
Office building. Heated by oil. Pi/vate 
gasoline pump and tank. Wooden ga
rage on property 46x32.

RENTORSELL
Pbeue HA 4-8335. Or write: 

BOX M 25, ROOM 830 
11 W. 4nd t., NYC.

DISPLAY

SCHMIDTS FARM
Fort Hill Road, Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 people.

Phone Scarsdale 3-1294 
OPEN EVERY DAY

Skaitykite ir platinkite

Help Wanted Female
DARBININKES

įgudusios dirbti ksjiniu presu. Gami
nami rankinukai. Pastovus darbas, 
geras atlygteimas. Puiki proga paki- 
lūnuL Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
SALRO MFG. CORP.

831 Melrose SL, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HY 7-2538

SIUVĖJOS 
mokančios double Heedle (stitehing on 
eups), o taip pat l&glc needle siuvė
jos. Pastovus darbas prie Stanikų 
(brassien). Geras atlyginimas. Pui
kios paJdhmo sąlygos. Kreiptis: 
BRASSIERE CONTRACTING CO. 

1853 Cropsey Ave^ Brooidyn
Tel. ES 2-3587

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Patyrusios prie išeiginių suknelių 

(Street dresses) — $$14.75 ■ 
Dirbame 52 savaites i metus. Moka
me aukštesnius atlyginimus. Galima 
ušdirbtž $190 i savaite.

AUBURN DRESS CO. 
148 W. 26 St, N.Y.C. 

Tel. CH 8-7751

R N. SLAL'GB 
vietoj gyvenanti, silpnų asmenų prie
žiūrai. Pilnas išlaikymas. Sočiai secu- 
rity. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

BAPTIST HOME FOR AGED 
TeL Kl 8-9578

SIUVĖJOS 
patyrusios prie single and double- 
needle umtiną. Pastovus darbas, geras 
atlyghdrads. Malonios darbo sąlygos. 
Kreiptis: 

PERETZ BROS. 
327 W. 35 8L, N.YU.

DARBININKAS 
Įgudusios dirbti Merrow mašinomis.

Malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 
HENGAU KNTTTING MILLS 

1986 Cypress Avė. Brooklyn, N. Y.
TeL HE 3-9149 

(Decatur St. Bu* to Cypres* Avė.)

SIUVĖJOS RANKA
Patyrusios. Geras atiygMmas. Pui

kios darbo sąlygos. Kreiptis:
AARON UDELL

28 W. 39th SU N.YX.

KAKLARAIŠČIU IŠSIU VLNfcTOJOS
Darbas prie geros r&ties vyru kaklo 
apdaro. (Patyrimas bfittaas). Nuola
tinis gabalu kiekis, 5 dienos. Maloni 
aptinka. Kreiptis: •

BROOKS BROTHERS
19 E. 44th SU N.Y.C.

MERGINA
Durims Valymo dirbtuvėje (Retaildry 
eleaning ptent). Sužymėti ir skaičiuo
ti. Pastovus darbus, 
maa Kreiptis:

HTNDSOR PARK 
<73-39 BeD BHd.

TeL IIO. 5-1183

Geras atiygiui-

CLEANERS

H Iri t

3-bedroom ranch, 2-car attached ga- 
rage; full celMr; cotmtry setting; 4 
blocks from Saw MiU River Parkway 
4 N Y CeatiaI Statton. RK500. Cor- 
ner Odeli Avenue, 180 Westminster 
Deive. YO 9-2856.

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE 

767 Lexlngton Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Excellent positions available in 
all branches of the domestic 
field. We specialize in placing 
the right person in the right 
position.

BUSS. OPPORTTJN1TY

BUTCHER . GROCSRY - FBOZEN 
FOODS, FRUITS « VEGETABLES

4 Rm. Apt. Available
Long established, good income, excel- 
lent for couple— fuliy equipped. 
Owner mušt sėli due to illness.

122-17 lllth Avė., Richmond HU1
VI 3-5575

CLOTtfrNG

NEW A SUGHTLY
Men’s Suits, Coats, Shoes & Haberda- 
shery For Yourself and to send Over- 
seas, at very Reasonable Prices. Al- 
terations Free. Also Ladies’ Fur Coats

LUTA CLOTHtNG 
599 West 187th Street

Off St. Nicholas Avė. I.R.T. 191st St.

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
prie geresnės rūšies suknelių —$14.75 
line. Unijinė dirbtinė. Kreiptis:

L. aad J. DRESS CO.
194 West 27 Sti, N.Y.C. (9 aukštas)

SIUVĖJOS
Patyrusios prie Singer mašinų. Pašto 
vus darbas. Geras atlyginimas. Kreip-

Rex Baby Carriage Mfg. Co.
441 W. 167 SM N.Y.C.

(Arti Amserdam Avė.)

SIUVĖJOS 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. - 
Puikios darbo sąlygos. Kreiptis:

V. and F. FROCKS 
8738 — 25th Avė. Brooklyn

TeL ES 2-7118

SIUVEJOS
gorsetaj, Stanikų (brassiere). Pastovus 

: darbas, geras atlyginimas. Malonios 
i darbo sąlygos. Kreiptis:

us. Moka- 1 ___ __  _ _ _MERZON
666—5th Avė., N.Y.C. Tel. EL 5-9043 

SIUVĖJOS a 
įgudusios siūti išeigines (party) suk
neles — $14-$16 line. Pastovus dar-

be sąlygos. Kreiptis:
IRENE FROCKS

SIUVĖJOS

BARBARA — UN 
541 Bnedssy. N.YXL (5 aukštas) 

TeL BE 3-9844

SIUVĖJOS
Darbas dntMa (sectioa worfc). Siava-

RAINWEAR MFG. CO^
257 Weat 39 St, N.Y.C.

SIUVĖJOS • 
Patymrisi Darbas dalimis (section 
work). Siuvami vaikų drabužiai. D* 
bama ištisus metus. Geras atiygnb 
mas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
IAJUIS S. WEINER 

1363 Myrtie Ave^ Brooklyn, N. Y. 
(1 fligbt up)

BEAUT1CIAN 
darbui ištisų savaite arba savaitga
liais. Pasteras darbas, geras attygini- 
mas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
HELENOS BEAUTY SALON 

935 Sutter Are-, Broaklyn* 
TeL Dicfccm 2-9396

FABRIKO DARBININKES 
darbui kojiniu presu ir gurinkinėji- 
mui. Pastovus darbas. Dažni atlygini
mų pakėlimai. Maloni darbo atmos
fera. Teirautis pas: MR. MICOL, 

CA 6^376

TARNAUTOJA
12 valandų pamainai. 6 dienos, nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakaro, arba 5 nak
tys nuo 8 v. vakaro iki 8 v. ryto. Pa
stovus darbas. Geras atlyginimas. 
Puiki proga progresuoti.

Teief. OL 4-3484, arba rašyti:
Box M11C, RM 839, 11 W. 42nd St, 

N. Y. C.

DEKORATORES IR RŪŠIUOTOJOS 
darbai prie lempą, ftetovm darbas, 

gerąa atlygteimas. Malanio* darbo 
sąlygos. Kreiptis:

THE BOSE LAMP COMPANY 
34 Franfclin Avė., Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJOS MASINOM
Patyrusios su dviguba adata apsiūti 

stanflcu viršus ir apačias. Taip pat 
reikalingos geros siuvėjos vienguba 
adata. Geras atlyginimas. įmone pri
klauso unijai. Kreiptis:

BENNETT BRASSIERE CO.
5 E. 16th St., N.Y.C.

Skambinu OR 5-8749

siuvėjos 
patyrusios prie Miuzių 

taip pat reikalinga floor giri, mokan
ti visus darbus. Geras atlyginimas. 
Unijinė dirbtuvė. Kreiptis:

Gloria Blouse and Sportsvvear Co. 
199-94 — 101 Avė., Otone Park, L I.

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
darbui prie vidutinės kainos išeiginių 
(pąrty) suknelių. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Unijiaėdirbtuvė. 

Kreiptis:
ESTEL - MAKIE

133 W. 21 St, N.Y.C. (11 aukštas) 
Tel. CH 3-5980

MERGINOS - MOTERYS 
pakavimo darbui. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Puikios darbo sąly
gos. Kreiptis:

LONG ISLAND BAKING CO. 
63-08 — 69th Place 

Middle Village, Long Island

SIUVĖJOS
įgudusios siūti

STANIKUS 
(Brassieres)

Pastovus darbas
GERAS ATLYGINIMAS

Tarnybos privilegijos (Benefits) 
Moderni įmonė

LADY MARLENE BRA.
20 W. 33 St, N.Y.C.

<3rd floor)

SIUVĖJOS
patyrusia — darbas dalimis (section) 
arba vienetais (piecc work). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Siuvama 
bliuzės ir sijonai. Kreiptis:

A. and B. SPORTSWEAR
2384 — 86 St,, Brooklyn. N. Y.

TeL Coney Island 6-6734

BEAUTICIAN 
mokanti visus darbus. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Maloni darbo 
atmosfera. Kreiptis:

PALACE BEAUTY SHOP
599 Wilson Avė. Brooklyn, N. Y.

Tel. GL 2-3632

SUKNEIJŲ SIUVĖJOS 
įgudusios siūti geroe kokybės sportinį 
apdarą. Geras darbas. Puikios <iarbo 
sąlygos. Aukštas atlyginimas.

Kreiptis:
LORRAINE DRESS CO.

11^ W. 23 St, N.Y.C.

C Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI
PLANER OPERATORS 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

TURRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME C1TTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue prinL

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreiptis pM fmoofis superintendentą

■no K vnL ryt. figi 4 vai. p. p.

IMPROVED MACH1NERY ING
150 BITUKE STR., 

NMhaB, New Hatf birtų Tėtei. 4270

IŠSIUVINETOJOS
Patyrusios prie auksiniu siūlu. "Dideli 
atlyginimai. Pastovus darbas pea iš-
4J— a- — awSUS •

Nettie’s BuHUms Novelty Woeks 
848 — «tk Avė, N.Y.C.

Help wanled—Malė

WE NEED MEN
FOR 

AUTOMOBILE ASSEMBLY 
work on moving 

conveyer line '
MET AL FIN1SHERS 

SPRAYERS 
WELDERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Aftemoon shift
• Good base rates
• Cost of li^lng bonus
• Other employees benėfits

Apply in person 
Personnel Office open 
7 A.M. to 8.15 PJvL

UNCOLN-MERCURY PLANT 
Route 25 

Metuchen, New Jersey

MILLWRIGHTS
ELECTRICIANS
MACHINISTS

CLERK-TYPI8TS 
STENOGRAPHERS 

FOR AFTERNOON SHIFT
• Good pay
• Cost of Ivipg bonus
• Shift premium
• Other employees beenfits

Apply in person 
Personnel Office open 
7 A. M. to 8.15 P. M. 

LINCOLN MERCURY PLANT 
Route 25, Metuchen, New Jersey

GELEŽIES APDIRBĖJAI 
LAYOUT MEN

Prie ornamentuotų geležies gabalų.
Puiki proga. Pastovus darbas — ant- 
valendžiai.' -MR. BERG. • -

IRON AKT INC.
275 Jericho Turnpike, Mineola, L L 

TeL GA 7-0460

FACTORY HELP
40 hour week, rotating shift, excel- 
)ent starting rate. Good working con- 
ditions. Liberal vacation plan.

Mušt Read & Write English 
Call HY 7-2109

or apply at 72 Scott Avė. B’klyn, N.Y.

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
Geras atlyginimas, pastovus darbas. 
Kreiptis asmeniškai įmonėje.
United Ma«k and Novelty Co.

70-02 — 70th Avė., Glendale, 
Brooklyn 27, N. Y.

ENGINE LATRE HAND 
English or German speaking 
ALTAIR MACHINERY 

55 Van Dam Street, N. Y. C. 
AL 5-4510

DARBININKAS PRIE KONU8U 
(CONER)

UNITED TREAD
54 Bleeker t. N.Y.C.

DARBININKAI PRIE PAKAVIMO

bo sąlygos. Kreiptis:
FAIR CHE8TER PACKING CO.

Rm. 905 124 Palmer Avė. Mamaroneck, N. Y.



BOSI O N O žibios
Gražiai paminėjo “Aušros

vak. (kandūs verksmai,

limo mišios 5:30 vaL ryto. Bus

8

Grąžtai praėjusios misijos 
Kas ketveri metai parapijose

DkL ketvirtadieni — 9 vai. 
ryto mišios ir procesija.

Dtd. penktadieni — pamaldų 
pradžia 8 vaL Kryžiaus adora
cija ir procesija į Kristaus kar-

Kitos mišios Ve- 
bus 8, 9, 10, 11,

dur, Gounod — Sandus, Rose- 
wig — Salve Regina ir Haydn 
—Haec dies. 
lykų dieną 
12:15 vai.

kebai.
Did. šeštadienį — 7 vaL ryto 

ugnies ir vandens šventinimas, 
novena ir mišios. Vakare 7:30

Brooklyno lietuvių Apreiškimo 
parapijoj praėjo su gražiu pa
sisekimu, Vede Tėvai Jėzuitai.

Tėv. B, Markaitis, nors gim-

NAUJIENOS^

aukštąjį mokslą ėjęs Anglijoje, 
m&ijas pravedė angliškai kal
bantiems gražia anglų k.

Tev. J. Bružikas savo nuo
širdžiais pamokslais sutraukė 
tiek moterų, jog nė atsisėsti ne
užteko vietos. Draugijos, atsi- 
dėkodamos komunistų kankin
tam misionieriui, surengė jam 
pagerbti vakarienę. Kleb. kun. 
N. Pakalnis, misijas bažnyčioje 
užbaigiant, taip pat tarė nuo
širdų padėkos (žodį.

Ž Vaišnys savo popu-
* Įtariais pamokslais pataikė į 
vyrų .širdį. Todėl kas vakaras 
gausiais būriais jie lankė misi-

. Misijos
Šv. Jurgio parapijoj, Bookly- 

lyne, iškilmingai buvo užbaig
tos Verbų sekmadienį. Jos tru
ko aštuonias dienas ir tikinčių
jų buvo labai gausiai lanko
mos. Misijas vedė pranciško
nai Tėv. L. Andriekus ir Tėv. 
B. Ramanauskas, kurie galėjo 
pasidžiaugti savo vestų misijų 
pasisekimu.

Dr. A. Trimakas
dėl stipresnio šįrdies sunega

lavimo paguldytas gydytis A- 
delphi ligoninėn. Gydo Dr. P. 
Bagdanavičius.

Juozas Kapočius,
apie dvejus metussbųvęs TT. 

'Pranciškonų spaustuvės Brook- 
lyne technišku vedėju, nuo ba
landžio 1 d. išvyko i So. Bos
toną rūpintis savo soaustuve ir 
Enciklopediio'? leidimu. Atsi
sveikinant jam buvo surengtas 
penietis su spaustuvės • darbi
ninkais ir “Darbininko” redak
cijos nariais.

Aldona Šlepetytč
pakviesta Camegie Hali ba

leto studijų skyriaus vedėja. 
Buvęs to* skyriaus vedėjas 
Grand Muradoff išvyko ilges
niam laikui baleto gastrolių į

Didžiosios Savaites pamaldų tvarka

8 vaL ryto. Išpažinčių bus klau
soma 7:30 vai. vak.

Did. penktadienį — Kryžiaus 
pagotnmo pamaldos 8 vaL ryt.

Did. šeštadienį — ugnies, 
žvakių ir vandens šventinimas 
8 vai. Po to mišios. Kompletai 
ir išpažintys — 7:30 vai. vak.

Šiomis dienomis bažnyčia 
bus atidara liį£ 10 vaL vak.

Velykų dieną — Prisikėlimo 
pamaldos 6 vai. ryto. Kitos mi
šios — 8,9,11 ir 12:15 vai.
~ Aob*os Vartę parap.

■ Did. ketvirtadienį — komu
nija 8 vai., mišios 8:30 vaL a- 
doracija — ištisą dieną. ♦

Didž. savaitės pamaldos

D. ketvirtadienį 8 vai. ryto 
giedama šv. mišios ir išdalina
ma Komunija. Po mišių išsta
tomas švč. Sakramentas ado
racijai, keri truks per visų die
ną ir naktį.

D. penktadienį 8 vai. rytų iš
kilmingas Šv. Kryžiaus garbi
nimas ir dienos pamaldos 3 v. 
p.p. ir 7 vai. 30 min. vak. Kry
žiaus Keliat Per vakarines pa
maldas bus rinkliava šv. že
mėje katalikams paremti

Did. (trečiadienį — popiet 4- 
6 vai ir vakare 7:30—9 vai. 
bus klausoma išpažinčių.

Did. ketvirtadienį — mišios 
9val. Po mišių procesija į ka

lėjimą. Komunija dalinama 
7:30, 8, 8:30 ir po 9 vai mi
šių.

Did. penktadienį — presank- 
tifikacijos mišios 8 vai. ir pro-, 
cesija į Kristaus karstą. 7:30 
vai. vak. Kryžiaus keliai.

Did. šeštadienį — 7 vai. ug
nies, žvakių ir vandens šventi
nimas. Mišios — 8 vai. Vakare 
7:30 bus giedama Komplito- 
rium. Išpažintys klausomos 3-6 
vai. po pietų ir 7-9 vai. vak.

Velykų dieną Prsikėlimo mi
šios ir (procesija 6 vai. Kitos 
mišios — 8, 9, 10, 11 ir 12:15 
vai.

tifikacijos mišios 8 vai., Kry
žiaus pagerbimas 8:30 vai., 
trijų valandų Kristaus kančios 
ant kryžiaus apmąstymai, ku
riuos ves Tėv. A. Rotti, S. J... 
12-3 vaL

Did. šeštadienį — vandens ir 
žvakių šventinimas 8 vai., mi
šios 9 vai., išpažintys — 4-6 ir 
7-8 vL vak.
x Velykų dieną — Prisikėli
mas ir mišios 6, 9, 11 ir 12:15 

. vai.

paskelbė, jog nuo kovo 31 d. 
priėmimas “USA Gift Parcels” 
į Austriją, Kiniją (siuntimas 
buvo apribotas tik Taiwan), 
Italiją, anglų-amerikiečių zoną 
Laisvojoj Triesto Teritorijoje ir 
Vatikaną yrą nutraukiamas. 
Nuo kovo 31 d. dovanų siunti
niai į šiuos kraštus bus priima-

tautine siuntimo tvarka. Pagal
bos siuntiniai yra dar priimami 
ribotam kieky tik į Ryukyu sa- 
1Q-

Tradicinė “Kultuvė”
kuri balandžio 1 proga pasi

rodo jau (trisdešimti metai, šį
met išeina Brooklyne. Reda
guoja J. Petrėnas.

dens ir ugnies šventinimas ir 
šv. mišios. 4 vai. p.p. ir 8 vai 
vak. valgių šventinimas. 7:30 
v. vak. pamaldos ir pamokslas. 
Ketvirtadienį ir šeštadienį ’ 
prieš pamaldas ir laike pamal
dų klausoma išpažinčių

Sekmadienį, bal. 5 d., 6 vai. 
ryto Prisikėlimas ir šv. mišios.

Bažnyčioje šv. mišios laiko
mos 6, 8, 9,10, 11:30, salėje— 

ir 9:30.

Rašytojų Klubas kovo 28 d. 
gražiai paminėjo “Aušros” iš
leidimo 70 m. sukaktį. Kalbėjo 
Iprof. V. Biržiška, nušviesdamas 
“Aušros” leidimo aplinkybes ir 
išdėstydamas daūg labai įdo
mių faktų iš ano meto lietuvių 
veikėjų gyvenimo bei darbų. 
Paaiškinamąjį žodį apie'aušri
ninkus pasakė Bern. Brazdžio
nis. Č. Šidlauskaitė ir A Gus- 
taitienė paskaitė * aušrininkų 
kūrybos ištraukų. Minėjimo 
pradžioje P. Lembertas paskai
tė “Aušros” pirmojo numerio 
prakalbą.

Kun. Juozas Naudžiūnas, 
jaunas So. Bostone augęs ku

nigas, lig šiol dirbęs Cambride 
parapijoje, paskirtas kapelionu 
į šv. Dvasios ligoninę.

Ant. Matjoškos, 
bostoniškio liet, visuomeni

ninko sūnelis, buvo sužeistas 
pravažiuojančio automobilio ir 
ilgesnį laiką buvo gydomas li
goninėje.

Padėka skautų rėmėjams
Nuoširdiems Bostono skautų 

bičiuliams p. A. Ivui, paauko
jusiam DLK Gedimino vilkiu
kų draugovei $10 ir p. K. Vi
leišiui, parėmusiam Bostono 
Skautų Vietininkiją $5 auka, 
tariame skautišką dėkui.

Bostono Skautų Vietininkiją

Cambridge, Mass.
Misijos mūsų parapijoje lie

tuvių kalba vyrams ir mote
rims įvyko kovo 2-9 d; h- anglų 
kalba kovo 9-15 d. Vedė Tėv. 
A. Mafiukna, M.I.C. Visą laiką, 
net ir nepaisydami blogo oro, 
parapiečiai misijas labai gau
siai lankė. Po misijų klebonas 
gavo keletą laiškų, kuriuose mi
sijų lankytojai reiškia jomis 
didelį pasitenkinimą.

Kristaus drobules paveikslus 
rodė ir aiškino žodžiu Kančios • 
sekmądienį kun. Gutauskas, S. 
J. Toji drobulė laikoma Turino 
bažnyčioj, Italijoje. Klausyto
jai dėkingi prelegentui už taip 
turiningą paskaitą.

Velykę rytą Prisikėlimo ap
eigos prasidės 6 vai,, ryto. šv. 
mišios Velykose bus laikomos 
kaip ir visais sekmadieniais — 
7, 8:30, 10 ir 11:30 val-

MIRTYS
Kovo 7 d. mirė Marijona C. 

Bogušaitė, palaidota kovo 9 d. 
iš Nekalto Prasidėjimo bažny
čios.

Kovo 17 d. mirė Jonas Ja- 
nes, 108 Beacon St., Somer- 
ville. Palaidotas kovo 19 d.

Kovo 1 9d. staiga mirė Joa- 
nna Dailidienė, 216 PearI St., 
Cambridge. Iškilmingai palai
dota kovo 21, šv. Mykolo Fo- 
rest Hills kapuose.

Kovo 20 mirė Katrina čapas. 
Palaidota kovo 23 iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios.

R. I. P.

Pas Bostono skautus
Kovo 14 d. pas pasktn. E. 

Gimbutienę buvo Bostono 
Skautininkų Ramovės sueiga. 
Po ilgos pertraukos buvo pasi
dalinta skautiškosios veiklos 
žiniomis. Vyresn. sktn. dr. .V. 
Čepas pravedė pašnekesį — 
“Silpnoji vieta mūsų S-gos emi
gracinėje organizacijoje.” -5ia 
(tema buvo gyvai diskutuota ir 
pareikšta naujų minčių.

So. Bostono viešosios skai
tyklos specialioje vitrinoje yra 
surengta lietuviškų margučių, 
rankdarbių bei medžio drožinių 
parodėlė. Prie jos surengimo 
daug triūso padėjo vyresn. 
škiltn. Irena Končienė.

Bostono “Lapinai“ “Skautų 
Aido” platinimo varžybose 
sėkmingai veržiasi į pirmąją 
vietą. Iš Toronto gautomis ži
niomis, “Skautų Aido” platini
mo vajus bus užbaigtas balan
džio 23 d.

Išėjo fabriko laikraštis
Bostono Dęmino cukraus 

fabrikas kovo mėn. išleido 
spaustuvėje spausdintą ilius
truotą fabriko laikraštį. Ka
dangi tame fabrike dirba labai 
daug lietuvių ir seniau atvy
kusių, ir jų vaikų ir naujųjų 
ateivių, todėl ir laikrašty jie 
paliečiami. Iš laikraščio suži
nome, kad Jonas Brašiškis, iš- 
dirbęs-42 metus, išėjo į pensiją, 
o K Urbonas aitšventė 45 metų 
sukaktį, kaip dirba fabrike. Jo
nas Taruška sveiksta po opera
cijos ir sulaukė sūnaus, o V. 
Klimas po ilgesnės ligos 
sosi.

Gros JOEY TUOPAS Orch.

b;' 
v

r
b

rašytojo Antano Vaičiulaičio, 
kurie kartu su kitais rašytojais

Nesrark, N. J., pasiklausyti 
mielos musę damininkes Juzės

Velykų dieną — Prisikėlimas 
6 vai. ryto. Kitos mišios — 9, 
11 ir 12:15 vai.

vykti į “Ateities” žurnalo mu
zikos - literatūros - meno - šo
kių vakarą, 180 New York

Did. penktadienį— Kryžiaus 
adoracija ir presanktifacinės 
mišios 8 vai. ryt.

Did. šeštadienį— vandens ^ei 
ugnies šventimas ir mišios 8

Po gavėnios rimties 
džiaugsmingo Velykų ryto New 
Yorko, New Jersey, Brcoklyno 
ir plačios apylinkės jausmas 
Velykų pirmą dieną, 6 vaL vak.

mirė kovo 28 d. Palaidota šv.
Jono kapuose .

ro programoje.

V’ ĮĖJIMAS 1.25 DOL. $1.00

•ooc

PROGRAMOJE dalyvauja:
J. AISTIS,

J. AUGATTYTE,

Sv. Jurgio parapijoj
D'd. trečiadienį — Graudūs 

verksmai 7:30 vai. vak.
Did. ketvirtadienį — mišios, 

procesija ir švč. Sakramento 
išstatymas adoracijai 9 vai.

A. Dambrauskaite dainuos Aidų koncerte
Lietuvos Operą nelengva bū

tų įsivaizduoti be A. Dambrau
skaitės, kuri tenai ilgą metų 
eilę savo nuostabiai gražiu bal
su ir gera vaidyba žavėjo mu
zikos bei dainos mylėtojus. 
Savo repertuaru ji labai tur
tinga — galėjo dainucti ir vai
dinti net 36 operose.

Baigusi Klaipėdos Konser
vatoriją A. Dambrauskaitė 
tuojau buvo pakviesta į Lie
tuvos teatrą. Ten kilo smar
kiais šuoliais, Lohengrino ir O 
telo operose pasiekdama pačias 
aukštybes. Ją greit susidomi 
užsienis. Ji kviečiama gastro
liuoja Talino, Paryžiaus, Vie
nos, Budapešto, Pragos ir kitų 
muzikos centrų . operose, kur 
susilaukia didelio svetimtaučių 
įvertinimo.

Tremtyje dainininkė be poil
sio koncertuoja įvairiuose 
miestuose. Be to, dar dainuoja 

ens

n.
i

Juzė Augaitytė Ant Vaičiulaitis

lė po Angliją, kur su kitais lie
tuviais solistais pasirodo Lon
dono ir kitų vietų išlepintai 
publikai. Muzikos kritikai vien
balsiai ją įvertina pirmaeile o- 
peros dainininke.
Atvyi'usi į Ameriką, A. Dam- 

rauskaitė nuolat koncertuoja 
lietuviams ir svetimtaučiams. 
Gyvendama Miami mieste Flo
ridoje, kur iš visos Amerikos 
suvažiuoja turistai. Solistė ten 
turi pakankamai progų (pasiro
dyti didžiulėms minioms kon
certuose bei festivaliuose.

Balandžio 12 d. New Yorko 
apylinkės lietuviai šią garsią 
dainininkę girdės kultūros žur
nalo “Aidę” koncerte, kurį 
rengia leidėjai — Tėvai Pran
ciškonai' Antanina Dambraus
kaitė čia pasirodys su liaudies 
dainomis ir arijomis iš operų 
Otelo, Manon, Fausto, Madame 
Butterfly, čigonę Baronas.

' MASPETH, N. Y.
Šimtmečio misijos

Brooklyno vyskupijos šimt
mečiui paminėti MaspethOplie- 
tuvių bažnyčioje ruošiamos mi
sijos. Lietuvių kalba misijos 
prasidės balandžio 12 d. ir ang
lų kalba balandžio 19 d. Abe
jos misijos truks po savaitę lai
ko. Pamokslus sakys kun. G. 
Motėjūnas, C. P. Kviečiami vi
si apylinkės lietuviai uoliai mi
sijose dalyvauti.

Vyčię pavasario pobūvis
Balandžio 17 d. Lietuvos Vy

čių 110 kuopa rengia pavasario 
šokius. Arion Temple Ball- 
rooms, 11-25 Arion Place, 
Brooklyne. šokiams gros du 
orkestrai. Jaunimas kviečia
mas balandžio 17 d. lankytis 
tik į šiuos šokius.

tai-

Lietuviškos knygos
P. Minkięnės rūpesčiu J 

krautuvėje galima gauti pirkti 
labai daug naujausių lietuviškų 
knygų, spausdintų ne tik šiame 
krašte, bet ir kitur. Greta kny
gų veikia ir lietuvių tautodai
lės skyrius. Kiekvienam patar
tina užeiti pas Minkus ir kiek
vienas ras ką nors sau įdo
maus.

Jonas Jonuškis,
“Keleivio” redaktorius, dėl 

širdies priepuolių turėjo atsi-
N gulti j ligoninę.

A. a. Boleslovas Jokubauskas 
geras ir darbštus lietuvis, 

mirė kovo 26 d. Visą ančių 
dirbo cukraus fabrike ir išdir
bo per 50 metų. Dieną prieš 
mirtį dar buvo dart>e. Gyveno 
22 Everett St., Dorchester. Bu
vo 70 metų amžiaus.

Kun. A. Abračinskas iškeltas iš Bostono

■ ? -‘į
i ■ '

“ATEITIES” žurnalas s. m. balandžio 5 d., 
šV. JURGIO DR-JOS SALEJE

180 NEW YORK AVĖ., NEWARK, N. J.
RUOŠIA

LITERATŪROS - NEN0 - NUZIKOS - ŠOKIŲ

• J. RAJAUSKAITB-SUŠIENE, 
A. VAIČIULAITIS, 

L. ŽITKEVIČIUS
PRADŽIA « VAL. VAK. ,

ALG. KAČANAUSKO

Kovo 25 d. Bostono Arki
vyskupas paskyrė kun. A A6- 
račinską vikaru į Cambridge 
lietuvių parapiją. Bostono lie
tuviams kun. A. Abračinskas 
buvo labai gerai pažįstamas, 
visų gerbiamas ir mėgiamas. 
Nuo 1940 m., kada buvo į- 
šventintas kunigu, ligi šiol 
kun. Abračinskas dirbo labai 
uoliai ir sėkmingai So. Bostonu 
lietuvių parapijoje. Buvo dau
gelio draugijų dvasios vadu ir 
ypač daug pasidarbavo atnau
jinant ir išpuošiant parapijos 
bažnyčią. Kun. A. Abračinskas 
ne tik sugebėjo surinkti baž
nyčios atnaujinimui dideles su
mas pinigų ir vadovauti dar
bams, bet yra įdėjęs ir pats la
bai daug savo asmeniško fizi
nio darbo. Kun. A Abračins- 
ką visi iparapijiečiai pažino kaip 
visada šviesios nuotaikos bei 
idealistinių nusiteikimų kunigą, 
gerą lietuvį, draugišką ir mielą 
asmenį. Jo staigų iškėlimą visi 
parapijiečiai labai apgailestau
ja. Visi bostoniškiai linki kun.

Albertui ištvermės, sėkmės ir 
užtikrina, kad neužmirš nei jo, 
nei jo. didelių darbų.

Vietoj kun. A. Abračinsko į 
So. Bostono liet, parapiją at
keliamas So. Bostone gimęs 
ir augęs kun. J. žeromskis, li
gi šiol dirbęs airių parapijose. 
Kunigu įšvėntintas 1941 m.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

AJphonse Stecke 
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Singeliais 

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

- LIETITVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WRSX—12M kilocyeles—MarMebead-Stlrm, Mans.

Kiekvieną SeštRdienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: UTHUANIAN RADIO 
HOUB, M Cottace SL, Nonrood, Mam.

Skyrius: UTHL’ANIAN FURNITURE CO.. 326 W. Broadway. 
So. Boston 27, Mass.

A.'ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-1618

NEKOKIOS BUS JŪSŲ VELYKOS
JEI PRIEŠ JAS NEA^SILANKYSITE

JAUNŲ MERGINU SODALICIJA
RENGIA

VELYKINIUS ŠOKIUS 
balandžio - April 5, 1953 

APREIŠKIMO PARAP. SALEJE 
Nortti 5th> & Havemeyer Rta.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
495 GRAND STREET RROOKLYN 11. N. Y.

Tel EVergrecn 4-9293
ČIA GALIMA GAUTI:

Velykų pasveikinimui specialių amerikinių ir lietuv:škų 
atvirukų, čia yra šokoladinių kiaušinių, zuikučių, avinėlių. 
Čia daugybė margaspalvių žaislų ir visokių kitokių dovanų 

mažiam, suaugusiems ir -seniems.
Užeikite — pasirinksite — įsigysite!

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. nakties.

Lietuvių Radio Draugijos Programos
4. P. OINKITM, niitlįtofUM

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenė* prarisimai, 

naujienos, muzika 
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