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ISPANAI PATENKINTI

daug lėtai rūpinasi 
Ameriką su Sovietų

mokslininkais, rašytojais, kad 
susidarytų vieni kitais pasiti
kėjimas.

Už tai kunigas buvo įkištas 
j kalėjimą, viešai paskelbiant, 
kad jis parodęs nepagarbą 'pre
zidentui.

sybė per 
sutaikinti 
Sąjunga.

Administracija: Glenmore 5-7068

BOSIMIEJI DIPLOMATAI... Amerikos atstovas JT Henry Cabot 
Lodge, Jr. aprodinėja JT įrengimus vaikam.

mą. Pasirodė, kad tokių šeimų 
jau yra 90,000; jom išdalyta 
1,170.000 akrų, kiekvienai šei
mai apie po 13 akrų. Taip pat 
pastatyta 18,270 narni), 169 
mokyklos ir vaikų darželiai, 
nutiesta 880 mylių kelių, ūkiam 
pavesta 4,063 traktoriai ir apie 
40,000 kitų įvairių mašinų.

žemės reformos planas nu
matoma įvykdyti per 12 metų. 
Dabar jo įvykdytas viena s treč
dalis.

KIEK ITALŲ GAVO ŽEMES
Italijoje Foggia mieste buvo 

kongresas naujų žemės savi
ninkų, kurie iš valdžios gavo 
žemės, vykdant žemės refor-

ŽMONES ŽCTŲ UŽ DVIEJŲ 
MYLIŲ

Atominė bomba, sprogdinta 
Nevadoje gegužės 5, buvo 35,- 
000 tonų jėgos. Numestoji į 
Hiroshimą buvo tik 20,000. Da
bartine bomba norėjo patikrin
ti, kiek sprogdinimo jėgą galė
tų atlaikyti žmonės. Pastaty
tuose namuose buvo pridėliota 
manekenų — lėlių, o rūsyse 
laikoma gyvų šunų, pelių ir kt. 
gyvulėlių. Per dvi mylias nuo 
sprogimo vietos namai sugriu
vo, ir visi žmonės būtų žuvę. 
O iš po griuvėsių iš rūsių Su
neš ir kiti gyvulėliai pasirodė 
gyvi.

TANKAS — tai sovietų paminklas Berly.ną užėmus. J?s buvo 
amerikiečiu zonoje. Iš po nakties jį rasdavo dažnai apterliotą. 
Pagaliau čia jį nukelia ir atiduoda sovietam, kad išsigabentų.
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MRS. JOHN HOULE iš Glen- 
da!e, Calif., rengia siuntinė irs 
savo sūnui katalikų misijonie- 
riui, kuris buvo Kinijoje ir lai-, 
komas dabar kalėjime. Iš pas
kutinio laiško motina spėja, 
kad jam “plovė smegenis”.

TYLIOS SUKAKTYS
Reimse, Prancūzijoje gegu

žės 7 atšvęsta kukliai Vokie
tijos kapituliacijos 10 metų su
kaktis? Tame Reimse prieš de
šimt metų vokiečių gen. • Jodl 
pasirašė kapituliacijos raštą. 
Vokiečiai tada* norėjo kapitu
liuoti tik prieš vakarinius są
jungininkus, o prieš sovietus 
kovoti toliau, kad apsaugotų 6 
milijonus pabėgėlių. Bet vaka
riniai sąjungininkai reikalavo, 
kad kapituliuotų vokiečiai be 
jokių sąlygų. To reikalavo tuo 
metu ir Eisenhoweris. jodl pa
sirašė. Kapituliaciją prieš bol
ševikus* buvo pasirašyta gegu
žės 9.

New Yorko jaunųjų nusi
kaltėlių gaujos tebejaudina. 
Brome policija suėmė 31 ber
nioką. kurie priklausė dviem 
gaujom, pasirengusiom tar- 
pusavo kautynėm. Vienas 
žmogelis Bronxe aptiko gau
jas ginklų sandėlį. Kai nuo 
jo pravijo “sargybinį" ir gau
jai ginklų neišdavė, jie gra- 
inetų dukteriai. Telefonais 
sino perpjausią gerklę jo 11

visi pasiūlytieji kunigai. Se
nųjų ateivių išrenkami 6-8 
(galutinis skaičius priklau
sys nuo dar neatsiųstų bal-

• Maskvoje ir visoje Sovietų 
Sąjungoje spaudžia dideli šal
čiai. Rusam kišama mintis, kad 
kalti dėl to Amerikos atominiai 
sprogdinimai.

Prancūzijos ir Sovietų Sąjun
gos ministerių konferencija 
įvyks Austrijos klausimu, tai 
numatoma, kad bus pajudin
ti ir kiti pagrindiniai reika-

• Prancūzijos radikalų parti
jos pirmininkas Herriot pasi
traukė. Jo vietoj numatomas 
buvęs min. pirm. Mendes-Fran-

kimų 
tinė 
atėjo 
prieš

ministerių (Ameri- 
ir Prancūzijos) su- 

sekmadienį, gegužės 
8; jau pirmadienį, gegužės 9, 
posėdžiai Nato, kuriame da
lyvavo lig šol 14 valstybių. 
Dabar pirmu sykiu dalyvau
ja ir penMoliktasis narys — 
Vokietija, f Tuo. pačiu metu 
posėdžiauji, ir Europos sąjun
ga, kurioje lig šiol buvo 6 
valstybės (Anglija, Belgija, 
Italija, Luxemburgas, Olan
dija, Prancūzija), o nuo šiol 
ir septintoji —Vokietija.

• Darbo departamentas pra
nešė, kad nuo kovo 1 iki balan
džio 1 dirbančiųjų skaičius pa
didėjo 1,250,000. Bedarbių yra 
2.962.000. Daugiausia darbo 
padidėjo statybose.

rūmą paskelbus, tiek perdė
tas yra aliarmas, kai prieš 
prieš porą savaičių iš pa- 
skiepintų 4.000.000 vaikų 29 
susirgo polio. Vyriausybė į- 
spėjo susilaikyti nuo tolimes
nio skiepijimo, iki ištirs. Jos 
žodis turėtų būti tartas pir
madienį.

ĮSTATYMAS ir moterims
Indijoje priimtas įstatymai, 

kuriuo draudžiama daugpatys
tė ir kuriuo taip pat gali mo
terys iškelti skyrybų bylą. Lig 
šiol tą teisę turėjo tik vyrai.

Politiniai įvykiai pereitą 
ir šią savaitę labiausiai susi
telkė Europoje. . Vakarų są
jungininkai aiškinasi ir fron
tą stiprina Paryžiuje, Sovie
tai su savo satelitais tariasi 
Varšuvoje.

Paryžiuje kelios konferen
cijos.

Trijų 
Anglijos 
sirinko

Varšuvoje antradienį vyks
tanti Sovietų Sąjungos ir sa
telitų konferencija
žada sudaryti tarpusavio pa
galbos suartis ir bendra ka
rinę vadovybę — “raudonąjį 

Nato”,
po to, kai Maskvai nepasisekė 
sul aikyti Vokietij os nuo įtrau
kimo į vakarų bloką; po to, 
kai Maskva atšaukė savo su
tartis su Anglija ir Prancūzi-

2040, J. 
Rėklaitis 

1915, 
1906, 
Ben-

mens. Rinkimai 
rose apylinkėse 
taika. Iš vienos 
misija praneša, 

diena buvus kaip tau- 
šventė; iš kitos rašo: 
balsuoti ir tie, kurie 
balsavimus buvo kal- 

prieš bendruomenę.
Pažymėtina,, kad išrenkami

šios bendros vadovybės : 
pirmutinis tikslas — susirasti j 
teisinį pagrindą Sovietam lai-. '3 
kyti Vengrijoje bei Rumuni- / 
joje savo karines įgulas ir to- 
liau taikos sutartį su Austrija 
pasirašius.

Drauge su derybom dėl 
Austrijos Sovietai nori užka
binti ir
Vokietijos klausimą—jos su- 
jungimą, jos dabartinių sks;/Ją 

nų garantijas

Tose konferencijose siekia- tybes galvą Bao Dai, kurį at- 
ma suderinti vakarinių są
jungininkų nuomones pir
miausia dėl Austrijos sutar
ties, toliau dėl kitų Europos 
ir Azijos klausimų.

Dėl taikos su Austrija 
valst. sekretorius Dulles pa
sisakė esąs optimistas. Esą 
gal net šios savaitės gale ji 
galinti būti pasirašyta. Trys 
ministeriai taip pasiūlė Mo
lotovui.

Britanijos už. reikalų mi- 
nisteris MacMillaųas pareiš
kė savo vyriausybės norą, kad 
kuo greičiau susitiktų vy
riausybių galvos — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos.

Prez. Eisenhowerio ligšioli
nis nusistatymas — nesisku
binti su tokia konferencją; 
pirma užsienių reikalų mi
nisterių konferencija turi pa
ruošti kelią, kad Eisenhove- 
i jo, Edeno, Faurė ir Bulga- 
nino konferencija nebūtų 
veltui. Anglija ir Prancūzija 
siūlo padaryti tai Šveicarijoj 
liepos mėn. Dulles pažadėjo 
atsakyti atsiklausęs prezi
dento.

Dėl Vietnamo reikalų 
Dulles tarėsi su Faurė. Pran
cūzija remia Vietnamo vals-

..Vyriausioji rinkimų komisija 
jau suskaitė, kas bendruome
nės rinkimuose gavo dau
giausia balsų. Daviniai nėra 
galutiniai, nes lig šiol neat
siuntė jų Bostono ir Long 
Beach, Calif., apylinkės. Jų iškristi, 
pora šimtų „dalyvių balsų 
skaičių dar pakeis ir gali šiek 
tiek pakeisti išrinktuosius as-

VAIZDAI SOSTINĖJE
Vietnamo sostinėje Saigone 

vaizdai margi. Vienoje dalyje 
trinksi patranka, ir vartuose 
ant skarmalų ryšelio sėdi kai
mietė moteris, glausdama prie 
savęs visai nuogą kūdikį. Vos 
už mylios prancūzų kvartale, 
kur europiečius saugoja 35,000 
kareivių, priešais Contintntal 
viešbutį elegantiškas prancū
zas geria savo kasdieninę ka
vą. Ir kiti restoranai veikia, 
juose vakarais renkasi coctail 
partijos, kortuoja, šoka, kinai 
paveikslus rodo. Tik daugiau 
nervingumo kiekvienas pajun
ta, kai ir į šį kvartalą įsiver
žia pabėgėliai, išbalę išalkę, 
tempdami paskui save verkian
čius vaikus.

sigabeno dabar į Paryžių. 
Amerika aiškiai pasisakė už 
paramą ministeriui pirmi
ninkui Diemjr kurį Prancūzi
ja ir Bao Dai nori pašalinti. 
Kompromiso, kaip Vietnamo 
klausimą išspręsti, nesurasta- 
Tačiau Amerika palaiko, kad 
Vietname reformos eitų le
galumo keliu, be jokios dik
tatūros. Ar Dulles sutiks kal
bėtis su Bao Dai, priklausys 
nuo to, kiek pasiseks Dulles 
susitarti dėl Vietnamo likimo 
su Prancūzijos ministerių pir
mininku Faurė.

NE EVERESTAS IR NE AL
PĖS, Tai tik Central Park 
New Yorke, kur policininkai 
gelbsti nuslydus) nuo 40 pčdy 
aukftčlc uolos.

• Britai paprašė Sovietų Są- : Jf
jungą, kad sutiktų duoti dau- 
giau laiko evakuotis pabėgę- ■ 
liam iš šiaurės Vietnamo j pie
tus. Jų yra 800.000. o laikas - 
pagal Ženevos sutartį baigiasi 
gegužės 18. '-g
• Prez. Eisenhoįveris 200 miL . 

dol. nori skirti penkiolikai Azi
jos kraštų — Afganistanui, e| 
Pakistanui, Indijai, NepaI, Cei- 
lonui, Burmai. Thailandui, La- 
os. Cambodijai. pietų Vietna- 
mui. Indonezijai. Formozai, Fi
lipinam. pietų Korėjai ir Japo
nijai.

• Paryžiuje rašytojai išįvai- į 
rių tautų gegužės 25 susirenka 
pagerbti rašytojo Julle Verne, 
mirusio prieš 50 metų. Atstovų 
būsią iš 22 kraštų, į kurių kal
bas yra išversti Julle Verne ro
manai. O jų prirašė 104.

• Vokietijoje iškilmingai pa
minėta rašytojo Schillerio 150 
metų mirties sukaktis. ♦>.

Gaučys 1731, M. Gimbutienė 
1705, J. Stukas 1700, J. Bo 
ley-Bolevičius 1694, A. Nasvy- 
ti 1685, J. Ginkusl679.

Kuris iš pastarųjų pasku
tinių keturių kandidatų turės 

nulems Bostono ir 
Lcng Bfeach dar nežinomi da
viniai.

Laiškais balsavo 225 as- 
praėjo atski- 
įvairia nuo- 
apylinkės ko- 
kad ten rin-

jau suskato, kas bendruose 
grasino policininkam, kad 
su jais “atsiskaitysią". Vieno 
'policininko sūnų apdaužė, 
kad įspėtų, jog ir tėvui taip 
būsią. Į vieną policininką pa
leido šūvį.

Septyniolikametį Santana, 
kuris nušovė 11 metų nieku 
nekaltą Blankenshap, reika
laujama pripažinti pirmo lai
psnio žmogžudžiu.

ŽMOGUS ILGĖJA
Vokietijos medicinos infor

macijos biuras paskelbė, kad 
viename universitete 35'/ visų 
jame studentų esą aukštesni 
nei 1,80 metrų. Jų tėvų genera
cijoje tokių buvo tik 17'/. Esą 
žmogus augąs. Iš to turės prak
tiškas išvadas pasidaryti siuvė
jai, lovų (žinoma, ir karstų) 
dirbėjai

Rabbi Zev Zhavy New Yorke 
kritikavo vakarų sąjunginin
kus, kad jie taip greitai davė 
'nepriklausomybę vakarų Vo
kietijai, kuri dar tik prieš de
šimtį metų įvykdė tokius nusi
kaltimus prieš žmoniškumą ir 
demokratiją.

Kitas rabbi Israel Goldstein 
siūlė įšaldyti dabartinius san
tykius tarp Rytų ir Vakarų de
šimčiai metų ir per tą laiką 

_ __ _ niekti visus klausimus išspręsti
1 J ~ Ispanijoje pasitenkinimo su- taikiu būdu. Pirmiausia keistis

Dėl Saiko serumo nuo polio kėlė žinia, kad Prancūzijos vy- 
susijaudinimas nemąžta. Kiek riausybė nutraukė paramą is- 
perdėtas buvo džiūgavimas panų respublikonų egzilinei vy- 
dr. Saikui savo surastą se- riausybei. Prancūzijos užsienių

reikalų ministeris Pinay nori KUO NORI ĮTIKTI 
bendradarbiauti su Ispanija dėl RINKIKAM?
Maroco klausimų. Anglijos rinkimai gegužės 26

Min. pirm. Edens, kalbėdamas 
rinkikam, žadėjo imtis visų 
priemonių, kad būtų pašalinti 
nesutarimai tarp Rytų ir Va
karų. O darbiečių vadas tvirti
no, kad konservatorių vyriau-

SOVIETAI LAIMĖJO
Sovietų studentai atsisakė 

nuo ekskursijos į Ameriką, kai 
vizas išduodant jiems reikėjo 
daryti pirštų nuospaudas. Da
bar Amerika sutiko, kad sovie
tų ūkinės delegacijos nariam, 
kurie vyksta į Iowa valstybę 
susipažinti su Amerikos žemės 
ūkiu, nereiktų pirštų spausti. Ligšioliniai daviniai pagal 

balsų skaičių yra tokie:
Kun. St. Yla 3480 balsų, 

prel. J. Balkūnas 3435, prel. 
I. Albavičius 3110, St. Barz- 
dukas 2730, A. Rudis 2544.

Juras 2409, A. Mi- 
2349, St. Kolupaila 

K. Musteikis 2241. kun. 
2212, J. Bajerčius 

Maciūnas 
2039, M.

Kapočius 
Zakarauskas

AUTO AUKŲ 54,000
Montrealy, Canadoje, posė

džiauja Amerikos, Anglijos ir 
Canados gydytojai bei psichiat
rai ir svarsto, kaip sumažinti 
autokatastrofų skaičių, nes 
pernai tuose trijuose kraštuose 
jose žuvo 54,000 žmonių.

Argentinoje nuo spalio mėn. 
diktatorius Peronas griebėsi 
persekioti kunigus ir katalikų 
organizacijas bei mokyklas.

Už ką ten sodina į kalėjimą, 
rodo istorija su kunigu Egidio 
Esparza. Tas kunigas per pa
mokslą pasisakė apie Perono 
spaudės siūlymus atskirti vals
tybę nuo-Bažnyčios. “Spauda— 
kalbėjo kunigas — pabrėžia, 
kad daugelyje kitų Amerikos 
kraštų valstybės yra atskirta 
nuo Bažnyčios. Norėčiau pri
dėti prie to, kad jokiame iš tų 
Amerikos kraštų kunigai neso
dinami į kalėjimą už tai, kad 
jų nuomonės skiriasi nuo val
džios, nei darbininkai nepaša
linami už tai, kad jie katalikai. 
Jei mes norim pasekti tais 
kraštais vienu atžvilgiu, tai 
turime pasekti ir kitais”.

Iš tų, kuriuos skelbė ir pa
laikė "Dirva“, yra išrinkti 
8-10, “Garsik’ skelbtųjų apie 
35-17; iš tų, kuriuos skelbė 
“Naujienos” — 2. Tačiau kai 
kurie iš jų kartojosi ir vie
name ir kitame sąraše — tų 
pačių buvo "Dirvos“ ir "Gar
so“ sąraše; tų pačių "Dirvos“ 
ir "Naujienų“ sąraše.

Papildomos žinios iš Rock- 
fordo paskutinių trijų kandi
datų padėtį pakeitė: jie susiri
kiavo jau tokia eile — Ginkus. 
NcGvytis, Boley-Bolevičius.

Diplomatai Paryžiuje ir Varšuvoje
Svarsto Europos ir Azijos valstyhiįi likimą

•^1S
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PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ............... $6.00
Brooklyn, N. Y."......  $6.50
Pusei metų ......   $3.50
Užsienyje .............................. $6.50
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Brooklyn, N. Y. .........  $6.50
Haif year ............  — $3.50
Foreign —....................  .. $6.50
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^Vakarų frontą stiprinant
Didelė klaida atitaisyta po dešimties metui
Prieš 10 metų gegužės 7 vokiečių gen. Jodl atvyko į Ame

rikos bei Anglijos štabą Reimse ir pasisiūlė kapituliuoti prieš. 
Ameriką ir Angliją; tik prašė leisti jiem toliau kariauti prieš 
bolševikus.

Vakariečiai vokiečių pasisiūlymą atmetė. Daugiausia tada 
nulėmė Amerikos nusistatymas.

Klaidą, nors ir per vėlai, pastebėjo Amerika. Kai išvydo 
Sovietų Sąjungos pasikėsinimą, užgrobti visą Europą, Amerika 
ėmė traukti į bendrą vakariečių frontą ir Vokietiją. Trejų 
metų pastangos šį pirmadienį baigtos laimėjimu — Vokietija 
priimta į Nato. Karinis frontas nuo to sustiprės tik ateity, nes 
Vokietija tebėra neapginkluota. Tačiau politiškai tai gali su
stiprinti Amerikos liniją ir tuojau, nes netrukus bus nebe trys 
vakarų “didieji”, o keturi, ir Amerika bus ne viena prieš Ang
lijos ir Prancūzijos nuomonę, bet greičiausia bus remiama Vo
kietijos.

Padėtis nauja ir teigiama, jei nebus kitos klaidos, į kurią 
dabar traukia Anglija ir Prancūziją.

*
Anglija ir Prancūzija labiau nei bet kada nori tik vieno — 

kad jas pačias paliktų jų dabartinėje padėty. Tą nori įkalbėti 
ir Amerikai, sukliudydamos rūpesčius pavergtaisiois ir jų iš
laisvinimo reikalais. Amerikoje vienas rabby siūlo dabartinę 
padėtį įšaldyti dešimčiai metų.

Praktiškai tąi reikštų ne tik naują nusivylimą Pavergtiem.. 
Tai reikštų ir atstūmimą jėgos, kuri yra anapus geležinės už
dangos, iš bendro vakariečių fronto.

Polio paraližiuoja vaikus. Tikėjimas, kad bolševizmas jau 
pasikeitęs, kad Žukovas esąs prezidento draugas ir dėl to gali
mas sovietais pasitikėjimas, paraližiuoja politikus. Polio atei
na su vasaros karščiais. Politikus užklumpa šitas paralyžius su 
artėjančių rinkimų karštlige.

Nuo tos politinės ligos įspėja patys dienos Įvykiai.
Jei Vokietija šiandien atgavo nepriklausomybę, tai dėl 

kad ji kietai laikėsi prieš Sovietų gundymus ir grasinimus.
Jei Žukovas dešimties metų Vokietijos kapituliacijos proga 

trenkia Amerikai į veidą, kad ji rengia karą, kad jo pavojus 
sustiprėjęs dabar, tai tam, kad turėtų pagrindo stipriau suimti 
į saują savo satelitus.

■ Jei šiom dienom ėmė leisti Berlyne laikraštį, kurį laiškais 
siuntinėja atskiriem tremtiniam su gundymais grįžti, tai dėl 
to, kad bolševikai įvertina net šitą negausią tremtinių jėgą, 
atsidūrusią šiapus uždangos.

to,

ITALIJOJE Lietuvos vardas 
darosi vis plačiau žinomas. Iš
girdę sakant "Lietuva” arba 
“lietuvis”’, jau nemaža dalis 
italų mūsų krašto nenukelia 
už Atlanto į Meksiką ir neso
dina į Skandinavijos kalnus, 
kaip būdavo seniau, o kalba 
apie Baltijos krantus ir Ne
muno šalį.' Man pačiam teko 
patirti, iš kur jie sužinojo tiks
lią Lietuvos geografinę padėtį 
ir jos dabartinius vargus. Pa
sirodo, yra skaitę straipsnius 
tokiuose stambiuose italų laik
raščiuose, kaip “H Messagge- 
ro”, “H Quotidiano”, “H Tem
po”. Neatsirado jie ten atsitik
tinai.

Žymia dalimi tai yra nuopel
nas kun. V. Mincevičiaus, ku
ris turi plačių pažinčių aukš
tesnės visuomenės ir valdžios 
sluogsniuose. Tiesiog gali pa
stebimai matyti, kiek per de
šimtį metų jo nuveikta infor
macijos darbe. Antai, tuojau 
po karo beveik buvo neįmano
ma patekti net į Vatikano or
ganą su paprasta žinute apie 
Vasario 16 minėjimą. Dabar 
visi laikraščiai su nuotrauko
mis tai plačiai aprašo, o “L’Os- 
servatore Romano” dažna pro
ga įsideda ilgus aprašymus, 
informacijas ir kitokius straips
nius apie Lietuvą.

šį kartą noriu atkreipti dė
mesį į “H Messaggero”, patį 
didžiausį Italijoje dienraštį, ku
riame tilpo Bari universiteto 
prof. Giovanni Neco straipsnis 
apie “šaltas Velykas Lietuvo
je”. Koks gražus ir jaukus bei 
pilnas idilijos tasai aprašymas! 
Jis mums ir tuo Įdomus, kai tai 
buvo 1940 metų Velykos, pas
kutinės dar nepri klausomoje 
Lietuvoje. Prof. Giovanni Neco 
tada buvo Lietuvoje, dėstė ita
lų kalbą universitete.

“H Messaggero” dienraščio 
literatūrinėje dalyje kartais 
pasirodo straipsniai prof. Tur- 
chi, didelio lietuvių draugo, o 
kartą tame pačiame laikrašty
je gražų straipsnį apie savo 
draugą poetą Jurgį Baltrušai
tį parašė garsusis konvertitas 
Giovanni Papini.

Smagu .stebėti, kaip dažnėja 
tokie straipsniai, kurių anks
čiau nė su žiburiu nebūtum ra
dęs. Pasirodo apie Lietuvą į- 
vairios žinios, kaskart vis pla
tesni lietuviškų švenčių aprašy
mai, lietuviškųjų papročių pa
vaizdavimai, supažindinimas su 
Lietuves gamta ir žmonėm1;.

Prof. Giovanni Neco “H Mes
saggero” balandžio 9 numery
je aprašo ankstyvąsias šaltą
sias Velykas, pietiečiui žmogui

taip neįprastas. Tas jo aprašy
mas yra kartu ir simboliškas, 
sakytumei lyg koks gamtos 
ženklas, kad Lietuvą netrukus 
užguls žvari ir negailestinga 
“Sibiro žiema”, kurios kruvi
nos pūgos tebesiautėja ligi šio
lei. Lietuvos žmonėms, it su- 
šalusiem paukščiam, nėra kur 
dėtis pastogės bei mavsto susi
rasti. Jie gyvena tarsi Dantės 
pragare. Tik
kranksi... Bet skaitykime 
pačią ištrauką ano straipsnio'

i

Lietuvių Velykos su 22 
laipsnių šalčiu

“Velykos 1940 m. Kaune. 
Varpai skambino “Resurre- 
xit”, ir jų aidai maišėsi su 
sniego pūga. Man tai buvo la
bai neįprasta. Tiesa, varpai 
gaudė “Aleliuja”, bet jų 
džiaugsmas čia pat būdavo 
žiemos vėtrų nustelbiamas. 
Aš negalėjau niekaip su šia 
padėtim susigyventi, nes ma
no

ATSISKAITYMAS
— Į CEZARIO PETRESCO

Cezaris Petresco, gimęs 1892 
m., yra vienas žymiausių ru
munų rašytojų. 1931 m. jis ga
vo tautinę premiją. Nemaža jo 
rastų yra išversta į svetimas 
kalbas.

stočių pusiaukelėse būdavo 
smukle-;. Ten, plačiame kieme, 
galima būdavo nusikinkyti jau
čius, o vėsioje lapinėje atsi
kvėpti ir pasišnekėti prie puo
delio vyno.

paskui

kalvos 
ir bai-

griūva, virsta į dulkes, ir vie
nišas keleivis iš nuobodumo no
toms nenoroms žiūri į kitą van
dens linijos pusę; į mažytį to
lumoje traukinį, kuris pasišvil- 
paudamas linksmai dunda slė
niu nuo,vieno raudono stogo 
prie kito, traukdamas 
save baltų dūmų kuodą.

Smuklė, kuri buvo 
viršuje, taip pat tuščia
gia griūti. Stogo vietoje kyšo 
tik sparai, lentos vėtrų nudras
kytos; viduje švilpia vėjas;

Visi vežėjai būdavo tarp sa- buvo durys ir langai geležinė- 
vęs pažįstami, lyg būtų iš to 
paties kaimo, žinodavo vieni ki
tų rūpesčius ir silpnybes. Daž
nai smuklėje kiek ilgiau už
trukdavo, kai staiga kuris ki
to apskričio vežėjas, gerdamas

taika pynėsi su jaunučiais 
žalmenimis, besitiesiančiais į 
jaunatve žydinčią saulutę. O 
čia didelėmis snaigėmis žy
dėjo dangus ir vėjas blaškė 
po kiemą. Kažkur 
kranksė kuosų pulkai 
dingdavo pilkšvam 

šiltai apsirengę

ženklo, kad galėtų • pražysti. 
Gal mano pietiečio jausmai 
tai tik teišgyvena? Ne! Ir 
lietuviai nuo amžių kasmet 
to laukia, štai, kaip nežino
mas dainos .autorius prabyla:

Oh fiorisci, fiorisci 
tu, ęandido meluccio! 
O žydėk, žydėk, 
balta obelėle!

Kietos žiemos ir džiugaus 
pavasario niekas nėra geriau 
supratęs už Kristijoną Done
laiti, didžiausią lietuvių po
etą. Jame “žmoniškoji kome
dija” taip tampriai susijusi 
su gamta-šiluma, šalčiu, Ke
tum ir sniegu. Apie ką galėjo 
“lietuvių Dantė” giedoti savo 
“Metuose”, jei ne apie tai, 
ką žmonėms metai neša — 
džiaugsmą, skausmą, darbus 
ir vargą.

aukštai 
ir greit 
danguj, 
žmonės 

kuosų pulkai • linksmai skubėjo į bažnyčias.
Aš stebiu pro langą. Kieme 
du mažyčiai vaikai ima ritin
ti sniego gniūžtę. Iš pradžios 
jiems eina lengvai, bet ritu
lys auga ir kartu ima svilti 
prie žemės. Neužtenka ran
kų; jie ima spirti susirietę ir 
kojom, lyg Dantės pragare 
ketvirto rato pasmerktieji. 
Man gaila jų. O taip norė
čiau, kad jie čia galėtų vejoj 
pusplikiai lakstyti ir kryks-y Tarpvartyje pasirodo senu-
tauti, kaip mūsieji vaikai.

Sodas? Į jį galiu žiūrėti, bet 
ir jis dar nepabudęs, snau
džia po žiemos skraiste. Tik 
mano mielosios obelaitės jau 
ima busti ir laukia pavasario

nusileidžia prie jo kojų. .Ta 
pranciškoniška scena turėtų 
mane gerai nuteigti, bet kad 
ta pietietiška nuostalgija me- 
ta savo šešėlį ant savo vaiko "į 
šiaurėje”. K

Toliau autorius nuoširdžiais J 
►žodžiais aprašo rogėmis iški- 
lą į kaimą ir ten vykusias įį- 
piškas lietuviškas vaišes, pa- J 
taisiusias 
nuotaiką 
gražiomis

pilnai velykinę 
ir užsibaigusias 

liaudies dainomis.

gražių straipsnių

vaizduotėj velykinė nuo-

kas, nešinas trupinių paukš
čiams. Jis susiieško pliko ledo 
vietelę ir pamaldžiai trupi
nius paberta. Tai daro kelis 
kart per dieną. Jo mažyčiai 
draugai paukšteliai drąsiai i

Be
apie Lietuvą, italų spaudoje 
vis dar pasitaiko “seno pali
kimo” lenkų propagandos, 
kad Lietuva ir Lenkija beveik 
tas pats. Dėl to, nepaisant 
stiprios lietuvių informacijos, 
teks laikrašis “Orizzonti” (ba
landžio 3), aprašydamas Ma
rijos garbei išleistus pašto 
ženklus, Aušros Vartus ran
da... Lenkijoje. Tuo nesiste
bėkime. Propagandos ir in
formacijos darbe, lietuviam 
reikia dar daugiau pasitemp
ti ir nekaišioti pagalių Į ra
tus tiem, kurie dirba.

G. K.

Ne menesiui, bet
T!?

Pavasario sonataM. K. ČIURLIONIS

Antrasis nieko neatsakė, sto
vėjo ištempęs ausis į kelią, 
žvilgsniu tirdamas baltą plotą. 
Jau trys dienos kaip nebesnigo, 
nuo šalčio storas iškritusio 
sniego sluogsnis buvo kietas. 
Išilgai plento baltos kekės ka
rojo nuo telefonų vielų, kurių 
nepaliaujamas monotoniškas 
ūžimas buvo panašus į slopina
mą styginio instrumento garsą.

visam gyvenimui
Sovietinė “Tiesa” . kovo 6 

pranešė 
Lietuvos 
“plėšinių 
išvykimo 
giai’ 
merginom, kurie siunčiami į 
tarybinį Ostrovsk’o ūki Ku- 
stanajaus srity. Į tą pat ūkį 
išsiųsti * ir Šalčininkų rajono.

Iš kitų Tiesos numerių maty
ti, kad kovo 20 atsisveikinta su 
išvykstančiais iš Panevėžio, 
Klaipėdos, Alytaus. Vilniaus 
radijas kovo 21 kalbėjo: “Įsi
savinti naujų žemių partijos 
kvietimu išvyko tūkstančiai iš 
mūsų šalies jaunuolių, tarp jų 
šimtai jaunųjų patriotų iš T. 
Lietuvos miestų ir kolūkių so
džių. Vien Kupiškio rajonu 
daugiau kaip 30 jaunuolių ir 
merginų pareiškė norą vykti į

• plėšinines žemes”.
Vilniaus radijo pranešimu, 

Vilniaus komjaunimo organi
zacija savo parinktuosius “sa
vanorius” pasiuntė į Nekraso- 
vo tarybinį ūkį. Klaipėdos — į 
Puškino. Šiaulių — į Ostrovs- 
kio.
Kuriam laikui jie ten išvyko?
Atsako į tai “Švyturio” žur

nalo 4 nr.: • ’
plėšinines žemes jaunuo

liai vyksta ne mėnesiui, ir 
dviem: o ilgam — gal būt 
saro gyvenimui.”

Koks ten gyvenimas? 
I Atsako Vilniaus radijo 

reiškimas balandžio 18:
“Atsiliepdami į partijos šau

kimą. į tolimą Kazachstaną 
savanoriais išvažiavo šimtai 
Lietuvos jaunuolių. Visiems 
jiems buvo aišku, kad ten jų 
laukia didelis ir sunkus dar
bas: jiems teks kęsti šaltį, lie
tus, nepriteklius. Tačiau šau
kė partija — ir jie išvyko”.

šaukė?.. Deja, priversti. 
Karo metu masiniai irgi “šau
kė” darbams į Vokietiją.

apie gabenamus iš 
jaunuolius į Sibirą 
plėšti”. Šiauliuose 

popieriai “keliapini-
įteikti 46 vaikinam , ,ir 

kurie

keiktis ir pasakys, kad Dievas ] 
man vra davęs kojas ... Ta-1 
da ... I

Savo sakinio jis nebaigė, tik ] 
perkėlė vėzdą iš vienos pažas- j 
ties į antrą. Paskum tyliai su
sijuokė ir užsimerkė. Ivg no
rėdamas įsivaizduoti visą įvy-I 
kio eigą. Antrasis negalėjo nu-i 
sikratyti mintimi, kad jojo 
draugas, kuris taip ramiai visą 
dalyką ruošia, yra didelis 
niekšas; ir jam vėl baisiai norė
josi, kad viskas būtų kuogrei- 
čiausiai baigta, net jei jį turė
tų parguldyti ant sniego .kara
bino kulka.

Gerklei vėl išdžiūvus, jis-iš
gėrė paskutinius degtinės la
šus. Kartu su alkoholio karščiu 
jį apėmė apsvaigimas. Aprūku
sios smuklės sienos ėmė linkti, 
pradėjo suktis. Kiek kartų jis 
buvo ėjęs pro šią smuklę! Nie
kada jam nebuvo atėjusi min
tis, kad jis, toks rimtas vyras, 
kurio namie laukia žmona ir 
vaikai, galėtų čia ateiti su nu
sikalstamomis mintimis, ir ty
koti kaip didkęlio vagis! Ta
čiau jis nejautė jokio gailesio, 
jokios dvejonės. Nuo to laiko, 
kai j;.s prieš du mėnesius išėjo 
iš žandarmerijos punkto su su
laužytais šonkauliais, jis tik 
galvojo apie šią atsiskaitymo 
valandą, štai du mėnesiu, kai

drąsos, juodu pasidalydami ra
gauja iš butelio degtinę, nury
ja po gurkšnį, nusišluosto ap
šarmojusius ū<>us ir pasižiūri 
vienas į antrą, netardami nė 
žodžio. Juodu seniai pasiryžę, 
jakių kalbų jau nebereikia. Rei
kia pasakyti, kad juodu tik tas 
vienas tikslas čia suartino, nes 
šiaip juodu tarp savęs neturi 
nieko bendro, žemesnysis pa
saliom klastingom akim, liesu Kelyje — nieko, 
veidu vyrukas, apsivilkęs paru
dusią nuo ilgo dėvėjimo gunče, 
buvo kone valkata. Antrasis, 
priešingai, buvo pasiturintis 
ūkininkas, vienas pirmųjų kai
me — rudenį jo aruodai visuo
met pilni grūdų. Dar prieš du 
mėnesius jis žiūrėjo su panieka 
į tą nedidelio ūgio vyruką klas
tingom akim. Daugių daugiau
sia, žiaurią šaltą žiemą jis aną 
sušelpdavo maišeliu kukurūzų 
miltų, palydėdamas, supranta
mas daiktas, savo dovanas kar
čiais patarimais ir negailestin
gais pamokymais.

Štai juodu dabar vienas šalia 
antro, vėzdais apsiginklavę, ty
ko prie kelio — tarytum nuo 
pasaulio pradžios juodu nieko 
kito nė neveikė.

—Dabar, jis turi tuoj pasi
rodyti, — taria žemo ūgio vy
ras, teliūškuodamas butelyje 
degtinės likučius.

Nuo balkšvo, be saulės dan
gaus krito sutemos. Toli, ant 
lygumos, valandėlei pakilo glū
džiai kvarkiančių-vamų pulkas. 
Slėnyje tingiai nudundėjo per 
tiltą juodas prekinis traukinys.

Žemesnysis', norėdamas su
šilti ir atgaivinti sustingusius 
sąnarius, ėmė trypti kojomis, 
judėti, pūtė į rankas, trynė 
pirštus, susisuko papirosą. Pas
kui savo tabokinę ištiesė ant
rajam vyrui, tačiau tas tik nu
mojo ranka. Jo gerklę lyg kas 
veržte veržė. Kaip jis norėtų, 
kad viskas jau būtų baigta. 
Kad nors greičiau!

Žėmo ūgio vyras susimąstęs 
žiūrėjo į nukrintančius papiro
so pelenus, lyg jie jam turėtų 
įkvėpti veikimo būdą.

— Aš pasirodysiu ... Pasa
kysiu, kad mane kelyje užklu
po naktis ir jį paprašysiu pa
vėžinti ... Jis, žinoma, pradės

jis nuo tos nešlovės pats savęs 
nebepažįsta. Dabar jo eilė!

— A!
Žemo ūgio vyras, kuris tu

pėjo prie sienos, vienu šuoliu 
pakilo. Slėnio posūkyje pasi
rodė rogės.

Pradžioje mažas juodas taš
kas. kaip tolima skruzdėlė bal
tame lauke, paskui didėjo, ryš
kėjo. Rogėms kylant šlaitu 
aukštyn, du bičiuliai. įsmeigę 
akis, pažino mėlyną milinę. 
► uodu nieko vienas antram ne
tarė. abudu žinojo, ką turi kat
ras veikti... Kaip būtų gera s 
dar |>o gurkšnį nurijus! Abie- 
jų mint:.-* buvo ta pat*. Tačiau 
butelis buvo tuščios, ir juodu 
ji toli nusviedė. Vieną akimir- 
ką jį sekė akimis, žiūrėjo, kai .*£ 
jis kreivai įsmigo į sniegą. 5 
Kaip pamažu artėjo rogės! " —

(Bus daugiau)

mis grotomis, dabar vėpso juo
dos skylės. Vasarą toj vietoj, 
kuri kadaise buvo'garsi visame 
apskrityje, savo linksmumu ir 
triukšmu, dabar auga tankūs, 
žmogaus didumo drignių ir 
liaugarų krūmai. Senų laikų 
niekas nebeatsimena. Net nebe
žino vardo nei smuklininko, nei 
smuklininkės, kuri pagal tų lai
kų paprotį turėjo būti žvalių 
akių ir patraukiamos šypsenos 
— dėl jos, be abejonės, dažnas 
keleivis turėdavo nutraukti sa
vo kelionę. Dabar kalvos viršu
je buvo tik apgriuvusios sienos 
ir krūva akmenų.

Už smuklė.3 sienų slėpėsi du 
vyrai ir laukė “atsiskaitymo 
valandos”. Tatai sena istorija.

Nuo kalvos viršaus kelias 
skiriasi.

Platus plentas, šalimais ap
augęs senomis tuopomis suski
lusia žieve, su baltais metali
niais tiltais per upeliūkščius, su 
dabar tuščiomis griūvančiomis vyną, atsimindavo, kad, jo su- 
pašto stočių sienomis, leidžiasi , „ ’ . . f
žemyn į Romano apskrities pu- nai turįs rasti vieną bambalą 
sę ir eina gražia Moldavijos ly
guma. Kitas kelias, prastesnis, 
akmenuotoms, kyla aukštyn ir ilgos linksmos kalbos ir juokai, 
drąsiai rangosi tarp krūmais ir 
tankiais pušų miškais apaugu
sių kalvų ir kalnų, iš kur pro 
visą slėnį plečiasi nepaliauja
mas tentpiuvio žviegimas.

Kadaise tuose keliuose buvo 
didelis gyvenimas ir triukšmas. 
Javų vežimai girgžėdavo į kal
nų sodžius, o iš ten leisdavosi Smuklės uždarė savo langines, uau du mėnesiu, kai juodu lau- 
medžių prikrauti ratai. Pašto jų sienos dabar dažniausiai. kia patogios progos. Dabar, dėl

metimu, grįžęs namo, jis būti-

viršaus. Tada prie platkelio kil
davo triukšmas, prasidėdavo

Dabar, kai geležinkelis atsi
tiesė iš ano Moldavos kranto 
savo juodus bėgius ir raudonas 
stotis, visas tas gyvenimas 
dingo.

Plentas pasidarė tuščias. Tik 
retkarčiais nugirgždės koks ve
žimas iš vieno sodžiaus į kitą.



BARBI NIEKAS

Dangaus ir sąžines
Pasaulio istorija pakankamai 

įrodė, kad ginklai yra kartais 
neišvengiama priemonė kliū-

Tomas V. žiūraitis, O. P-

ką nors vertingo ir pastovaus 
sukurti Juo daugiau ginklų, 
juo daugiau kapų. Reikia pra- 

. syti ir belstis, reikia melstis ir 
kovoti, nepamirštant dangaus 
ir sąžinės balso, — tai vienin-

tavos laisvei ir pasaulio taikai 
įgyvendinti.

Malda ir kova -
Melstis nereiškia pasitrauk

ti iš gyvenimo, dūsauti nuoša
liame kampe ar bažnyčios ra
mioje kertelėje. Melstis reiškia 
būti gyvenimo cehtre, nuolat 
bendrauti su Dievu ir žmogu
mi, t. y. maldoje regėti Kūrėją 
ir Jo paveikslą — žmogų. Re
gime Dievą, vykdindami Jo va
lią; suprantame žmogų, įsi
jausdami į jo ^pasaulį. Griežti 
prasme malda yra bendravi 
mas su Dievu, išreiškiant Jan 
augščiausią pagarbą ir prašau 
sau malonių. Tai įgyvendint 
nėra lengva, bet' įmanoma i 
būtina, jei norime melstis. Ten 
ka kovoti su egoizmu, pavydu 
neapykanta ir betkokiu apsilei 
dimu. Malda ir kova — neiš 
vengiami, nes tokiu būdu mal 
doje susitinka Kūrėjas ir kuri 
nys, tik tokiu būdu yra pilnuti 
nis bendravimas su tikruoj 
dieviškumu ir žmogiškumu 
Malda — gyvenimas! Toki 
jos esmė ir paskirtis. Suprar 
tama, kad be tikros maldos nt 
įmanomas tikras gyvenimas 
be jos ir pasaulio problemo 
nebus išspręstos.

’ Todėl prezidentas Eisenhc 
. weris patvirtindamas Kongrt 

so nutarimą įstatymo keliu ; 
vesti maldos dieną už pasauli 
taiką, kvietė viso pasaulio žm< 
nes, ypač visus iš anapus gel< 
žinės uždangos, melsti 
drauge su Amerikos piliečia 
už taiką. Prezidentas pabrėžė, 
kad ne moderniausieji ginklai 
pradeda karą, bet žmonių va
lia. Ne atominė energija, bet 
malda yra pati didžiausia pa
saulyje jėga, kurią žmogus tu
ri savo galioje.

Mūsų Motinos rūpestis
Dievo ir mūsų Motina — Ma

rija yra vienintelė iš kūrinių, 
kuri geriausiai žino pasaulio 
tragišką padėtį ir priemones 
tos nelaimės išvengti Motiniš
ku rūpestingumu Ji jau daug 
kartų žemėn atskubėjo žmones 
pamokyti, padrąsinti ir paguos
ti. Matyt, mūsų dienos pasida
rė tokios pavojingos, kad Ji ne
laukia, kol visi susiprasime 
prašyti dangaus pagalbos, bet

pati mums tą pagalbą siūlo.
Kiekviena motina budi prie 

savo kūdikių, nežiūrint kokie 
jie Imtų: geri Ar blogi. Motina 
gali visas jai padarytas skriau
das užmiršti, bet ji niekada ne
užmirš pražūtin pasinešusių 
vaikų, duo labiau Marija to 
negali užmiršti, nes Ji, būdama 
Išganytojo Motina, tapo mūsų

rožančiaus dalį, (5 paslaptis);
3. Garbinti Marijos Nekalčiau

sią Širdį, atsilyginti Jai už 
įžeidimus ir pasiaukoti, kaip 
pasiaukojimo- ženklą nešioti 
Karmelio škaplierius arba 
atatinkamą medalikėlį;

4. šeimoje arba atskirai kas
dien kalbėti rožančiaus 
dalį, ’

>5. Vykdyti Dievo įsakymus ir 
^sąžiningai atlikti savo parei
gas.
Už šiy. sąlygų vykdymą Ma

rija pažadėjo pribūti mirties 
valandoje su išganymui reika-

SASSOFERRATO

Beatifikacijos bylos spinduliai
Dievo Tarno arkivyskupo 

cargio Matulaičio - Matulevi
čiaus beatifikacijos byla teikia 
daug vilties, kad sulauksime 
palankaus Bažnyčios Teismo 
sprendimo. Tai mus užtikrina 
naujai teikiamieji Dievo ženk
lai, rodantieji, kad arkiv. Jur
gis yra mielas Dievui. Tie gi 
ženklai, — tai iš Dievo gauna
mos nepaprastos malonės, už
tariant arkivyskupui Jurgiui.

Iki šiol iš Amerikos ir Kana
dos 28 miestų yra gauta 55 as
menų padėkos arkiv. Jurgiui. 
Kai kurie jų yra gavę po kele-

1

Gražiai paminėta 
Motinos diena

Motinos Dienos minėjimas 
buvo pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikė tėv. 
B. Mikalauskas, O. F. M., ir 
pasakė šventei pritaikintą pa
mokslą. Duetą sugiedojo J. Zu- 
brūjkienė su V. Paulioniene, 
pastaroji pagiedojo solo Avė 
Maria. Vargonais pritarė A. 
Paulionis.

Oficialiąją minėjimo dalį ati
darė P. Naiduškevičius, kuris, 
pasveikinęs motinas, pakvietė 
B. Simonaitienę skaityti pas
kaitą. Gražia kalba ir jautrio-

Parapijos komiteto nutarimas
Susirinkęs parapijos komite

tas A. žinaičio namuose, daly
vaujant klebonui tėvui B. Mi
kalauskui, OFM, priėjo išva
dos, kad reikia atsisakyti nu
matytos gegužinės birželio 5 d., 
Bieliūnų ūkyje, taupant laiką 
ir jėgas metinei parapijos 
švfentei, kuri įvyks liepos 2 ir 
3 dd. Ta Dievo Motinos Mari
jos garbei iškilmė, Lietuvoje 
buvo vadinama atlaidais, 
pavadinta

čia

Niagaros pusiausalio 
lietuvių švente.

Liepos 2 d. kaip tik ir yra 
Švč. Motinos Marijos Aplanky
mo šventė, kuri yra nukeliama 
į liepos 3 d., sekmadienį. Visos 
Niagaros pusiasalio lietuvį 
kolonijos yra pavestos Švč. 
Marijos globai. Tat yra mūsų 
dangiškosios Globėjos metinė 
šventė. Choras iš Ncw Yorko, 
vadovaujamas muz. P. Sako, 
giedos šv. Mišių metu ir [x> pa
maldų duos koncertą.

Jau nuo dabar ruoškitės į 
šią didžiąją mūsų šventę, kaip

nas iki ašarų. Po paskaitos 
kiekvienai motinai buvo įteik
ta gėlė ir sveikinimas. Tuojau 
sekė progai pritaikintas vaidi
nimėlis, kurį suvaidino vaiku- 
čmi, vadovaujami P. Tamulėno. 
Visi gražiai vaidino, bet labiau
siai visiems patiko' R. Rama
nauskaitė, ypač savo gražiu 
balseliu. V. Baltrūnas pasakė 
eilėraštį. Puikiai padainavo so
lo V. Paulionienė. Publika bu
vo begaliniai patenkinta. Mi- 
nėjimas baigtas giesme Marija, kad ruošdavotės Lietuvoje į

B.Marija. kermošių.

tą malonių; jos jiems atrodo 
nepaprastai didelės, bet vargu 
kurį įvykį galėsime (iš iki šiol 
prisiųstųjų) patiekti Bažnyčios 
Teismui kaip įrodytiną stebuk
lą, nes gavusieji tas malones 
nesuteikia būtinai reikalingų 
žinių bei dokumentų.

Du asmenys džiaugiasi at
gavę akių šviesą, visiškai ap
kurtusį ausis pasitaisė; kitam 
— ilgai varginusi ausies egze
ma staiga išnyko; trims pas
veiko rankos; šešiems kojų 
skausmai pasiliovė; du pagijo 
iš arthritis, 8 ligoniai pasveiko, 
16 gavo prašomų malonių, 
dviem nustojo skaudėję strė
nos; įvykę keturi atsivertimai; 
trys gavę prašyto darbo, o ki
tiems: tulžis pagijusi be o{>era- 
cijos, susitvarkė skilvio žaiz
dos, cukrinė liga dingo, reu
matas apleido, silpnaprotė duk
tė pasveiko, išprašė sveikatos 
dukterei ir vienam sūneliui, 
trūkis (rupture) be operacijos 
sugijo.

Postulacijos atstovas, kun. 
K. A. Matulaitis, MIC, nuo
lankiai prašo visų, kurie esa
te gavę nepaprastų Dievo ma
lonių, užtariant arkiv. Jurgiui, 
ka'd praneštumėte ne vien pa
gijimo įvykį, bet ir kitas bylai 
reikalingas žinias: lt Jūsų var
das, pavarde, adresas ir ligos 
vardas. 2) Jus gydžiusio dak
taro pavardė ir adresas. 3) Ko
kius vaistus naudojate, kada ir 
kaip; ar nuo jų pagerėjo? 4) 
Kada pradėjote šauktis arkiv. 
Jurgio pagalbos? 5» Kada pa- 
sveikote ir kaip; ar staiga, ar 
pamažu. 6) Ką sako gydytojas, 
ar jūsų liga visai išnykusi? 7) 
Liudininkų sąrašas, kurie yra 
matę jus sergant ir pasveikus. 
Būtų gera jų gauti aštuonis ad
resus. Visa tai siųskite adre
su:
Rev. C. A. Matulaitis, MIC., 

Mariau Kilis Seminary,

F a t i m oje apsireiškusi 
Marija pasiūlė pasauliui išgel
bėti šias priemones:
L Daryti atgailą, tobulinti 

savo gyvenimą, melstis ir au
kotis už nusidėjėlius, garbin
ti Švč. Jėzaus Širdį ir dau
giau Jos nebeįžeisti;

2. Kiekvieno mėnesio pirmą
jį šeštadienį priimti 
šv. Komuniją kaip atlygini
mo Komuniją ir bent 15 mi
nučių apmąstyti nors vieną

lingomis malonėmis, pažadėjo 
Rusijos atsivertimą ir pasau
liui taiką. Be pasaulio taikos, 
nebus ir Lietuvai nei laisvės, 
nei taikos. Jei minėti prašymai 
nebus vykdomi, Marija įspėjo, 
žmonijai gręsia dar baisesni į- 
vykiai, negu ligi šiol yra buvę.

Kol dar nevėlu
Šiuos prašymus vykdyti at

skiro asmens jėgų permaža, 
reikia vieningos ir organizuo
tos talkos: kur du stos, visados 
daugiau padarys ... Tam tiks
lui 1947 m. yra įsteigta tarp
tautine "Marijos Mėlynoji Armi
ja į kurią lietuviai priimti 1950 
m., Lietuvių tautinis centras 
yra Bostone. Centrą sudaro 
pirmininkas — dr. P. Kaladė, 
sekr. — dr. J. Leimonas, vyr. 
dvasios vadas kun. Alb. Kon- 
tautas. Kiekvienas gali iš cent
ro (665 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.) gauti pasižadėjimų la
pelius. Visų pasižadėjusių as
menų pavardės bus nusiųstos į 
tarptautinį Mėlynosios Armijos 
Centrą Fatimoje ir padėtos to
je vietoje, kur 1917 m. pasiro
dė Dievo Motina. Už visus na
rius kiekvieno mėnesio pirmą
jį šeštadienį Fatimoje laikomos 
šv. Mišios.

Kol dar nevėlu — stokime į 
MMA, atsiliepkime dangaus ir 
sąžinės balsui. Jau dabar ruoš
kimės tinkamai atšvęsti gegu
žės 13 dienos šventę. Kaip ži
nome, gegužės 13 dieną sueina 
4 metai, kai Lietuva tapo pa
aukota Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai ir paskelbta Nekalčiau
sios Marijos Širdies — Lietu
vos Karalienės šventė. Pasau
lio lietuvių maldos ir atgailos 
dienai ruošti vyr. komitetas, 
susidedąs iš 20 narių, prašo 
mieliems skaitytojams primin
ti, kad 
maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę būtų švenčia
ma gegužės 15 dieną, sekma
dienį.

K. BAŽNYČIA JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE
nui Xm raštą, kuriame sako
ma, kad JAV esame 10 milijo
nų katalikų daugiau nei jų pa
skelbta. Charlestono vyskupas 
(John England 1845 m. teigė, 
kad katalikų tuo laiku turėtų 
būti ne milijonas ir ketvirtis, 
bet mažiausia penki milijonai. 
Minėtos Rapalo Draugijos ži
nia, kuri buvo paskelbta “Lu- 
zerner Memoriale” arba “Ca- 
hensly Memorial”, Amerikoje 
sukėlė didelį triukšmą, nes tai 
įrodė Amerikos sielovados ne
rangumą.

Netenka abejoti, kad Ameri
kos katalikams
reikėjo patirti nemaža nuos
tolių,
nors tam tikros statistikos ir 
neturime. Žymus sektų sekte
lių skaičius priviliojo atšalusių 
katalikų. Atsirado ir tokių, ku
rie dėl nerangumo ir patys ne
praktikuodami, savo vaikų ne
krikštijo. Didelės įtakos turė
jo mišrios šeimos.

Atsivertėlių skaičiaus vidur
kis dabar sudaro per 100,000 
kasmet. Bet trūksta žinių, kiek 
meta katalikų tikėjimą. Ar at
sivertėliai išlygina nuostolius, 
sunku pasakyti.

Per 170 metų JAV katalikų 
skaičius išaugo iš 30,000 iki 30 
milijonų, iš vienos vyskupijos 
į 128.

Katalikų Bažnyčia JAV ne
varžoma. 1791 m. įstatymas 
skelbia, kad “kongresas neturi 
teisės išleisti įstatymo kuriuo 
būtų draudžiama įsteigti kokią 
religiją ar jai priklausyti.” Tai 
taikoma visai unijai Bet atski
rose valstybėse dar iki antros 
19 am. pusės veikė įstatymai 
prieš Kat. Bažnyčią.

Netenka ilgai ieškoti prie
žasčių, kodėl katalikų reikalai 
taip suklestėjo. Tai jų dvasi
ninkų darbas. O jie jieškojo 
glaudesnio ryšio su savo para
pijiečiais. Tas skatino ir kitus 
žmones prisidėti prie bažnyti
nės organizacijos. Nuo 1900 
iki 1930 kunigų buveines išau
go iš 6127 iki 12475.

Dabar įvairių tautybių JAV 
katalikai turi savo pradžios ir 
vidurinių mokyklų, kurias lan
ko apie trys milijonai vaikų, 
Katalikų žinioje yra per 700 
ligoninių, 300 našlaitynu, 180 
senelių prieglaudų, be to, įvai
rių įstaigų akliesiems, neby- 

(Nukelta į 5 psl.)

DR. J. JANUŠKEVIČIUSNeseniai pasirodė Hertlingo 
S. J. veikalas “Geschichte der 
katholischen Kirche in der Ve- 
reinigten Staaten”. Autorius 
pradeda nuo 1783 m., kai Pary
žiaus taikoje Britanijos koloni
jos Šiaurės Amerikoje, išsky
rus Kanadą, atskilo nuo Angli
jos.

Katalikų Bažnyčia tose kolo
nijose iki to laiko priklausė 
nuo Londono Apaštališko Vi
kariato. Atsiskyrus nuo Ang
lijos, Propagandos Kongrega
cija paskyrė Apaštališką Pre: 
fektą — John Carroll. Iš 
prefektūros 1789 m. buvo 
daryta

Baltimorės vyskupija,
kuriai priklausė visa Jungti

nių Valstybių teritorija. Pir
muoju vyskupu buvo paskirtas ja V gyventojų skaičius išau- 
minėtasai J. Carroll, kurio ži
niomis ten buvo per 24,000 ka
talikų. Iš jų 15,000 priklausė 
Marylandui, 7,000 Pennsylva- 
nijai ir 2,000 New Yorkui bei- 
New Jersey. Į tą vyskupiją bp- 
vo įjungtos ir senosios pran
cūzų misijų stotys Detroite ir 
pietų Illinois. Katalikų skaičius 
ten galėjo sudaryti ne daugiau 
kaip 40,000.

Kai 1803 m. jaunosios vals
tybės ribqs išaugo, padidėjo 
ir katalikų skaičius. Luisianoje 
gyveno 1755 m. iš Kanados iš
tremtų katalikų dalis. 1840 m. 
New Orleans ir St. Louis buvo 
apie 160,000 ir 100,000 katali
kų. Tuo tarpu ir rytinėje da
lyje padidėjo katalikų skaičius, 
ypač New Yorke, kur atkelia
vo nemaža airių ir vokiečių. 
Netrukus katalikai New Yorke, 
New Jersey ir Pensilvanijoje 
valstybėse sudarė apie 40ChOOO.

Nors ilgainiui C A V ribos plė
tėsi, bet tai nežymiai padidino 
katalikų skaičių. . Prijungtoje 
Texas valstybėj kadaise buvo 
žymi indėnų misijų vieta, bet 
19 pradžioje jau nebeveikė. 
1848 m. prijungtoje Kaliforni
joje buvo keletas tūkstančių 
katalikų, nes Meksikos valdžia 
ir ten buvo suardžiusi misijas, 
kurios gražiai žydėjo 18 amžiu-

tos
SU-

1847 pagyvėjusi imigracija 
iš Airijos ir Vokietijos žymiai 
padidino katalikų skaičių.

1861-—1865 vidaus karas at
siliepė ir katalikams.

Nugalėtosios pietinės valsty
bės užkirto kelią imigruojan
tiems katalikams. Skersai

Pittsburghe šventins naują koplyčią
Šv. Pranciškaus seserų nau

joji koplyčia buvo pradėta 
statyti 1953 m. gruodžio 8 — 
pirmąją šventųjų Marijos me
tų dieną. Koplyčia statyti jau 
baigta ir šventinama gegužės 
21. Koplyčią šventins Pitts
burgho vysk. John Francis 
Dearden. Pamaldos prasidės 
10:30 vai. ryto. Vyskupas au
kos pontifikalines mišias, ku
rių metu jam asistuos kun. 
Magnus J. Kazėnas (šv. Ka
zimiero par. klebonas), kun. 
L. A. O’Connell (šv. Gabrie
liaus par. klebonas) ir kun. 
Jonas Misius (Jėzaus Dangun 
Žengimo par. klebonas). Gar
bės diakonais bus kun. P. 
Lunskis (šv. Vincento par. 
klebonas) ir kun. V. Abro
maitis (Šv. Izidoriaus par. 
klebonas). Apeigų vedėju bus 
prel. Jacob C. Shinar, vysku-

viršum didžiojo altoriaus, kry
žiaus formoje spalvotas lan
gas atvaizduoja Nukryžiuo
tąjį Jėzų. Darbus atliko Hen
ry Hunt Studios.

Naujoji koplyčia pastatyta 
toje vietoje, kur 20 metų sto
vėjo laikinoji medinė koply
tėlė. Prie naujos koplyčios 
dar pristatyta 40 kambarių 
vienuolynui padidinti. Čia 
bus refektorius, studijų salė, 
knygynas, infirmerija, 24 ce
lės, sandėliukai, svečiam kam-

kun. P. A. Campbell (White- 
hall) ir kun. J; Skripkus, vie
nuolyno kapelionas. Pamoks
lą sakys prel. Ąndrew J. Pau- 
ley, šv. Pauliaus katedros rek
torius.

Naujoji koplyčia bus pava
dinta Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vardu. Koplyčios lan
gai pavaizduos šv. Pranciš
kaus gyvenimą, Mariją—Dan
gaus ir Žemės Karalienę, li
turginių metų simbolius, o

Jungtinių Valstybių nuo Ches- 
apeake įlankos pro Ohio upę 
einąs ruožas atskiria pietinę 
dalį, kur gyvena beveik vieni 
protestantai. Pietų Karolinoje 
yra tik vienas procentas kata
likų, Georgijoje — dar ma
žiau, Tennessee — 4, Virgini
joje — 3,5, Kentucky, kur apie 
1840 buvo 12 procentų katali
kų, gyvena dabar 7,4 procen
tai. Po naminio karo imigraci
jos banga nukrypo į šiaurines 
valstybes. Todėl katalikų skai
čius New Yorke ir 'Mississipi 
nuolat augo.

Nuo 1820 iki 1920 imigravo 
iš viso 30 milijonų, kasmet po 
300,000 žmonių. Per tą laiką

105,7go nuo 9,6 milijonų iki 
milijonų. Nuo 1840 iki 1910 
katalikų skaičius pakilo nuo 
vieno milijono iki 14,6 mil. 
Bendrai JAV gyventojų skai
čius per tą laiką padidėjo nuo 
17 iki 92 mil. Iš to galima 
spręsti, kad prieauglis krypo 
katalikų pusėn. 1840 jie suda
rė 6 procentus, o 1910 — 16 
procentų.

Dabar JAV turi 20 procen
tų katalikų.

Tačiau, einant prieauglio 
skale, turėtų būti 22 procentai. 
Hertlingas pažymi, kad nega
lima absoliučiai tais duomeni
mis pasitikėti. Iš Catholic Di- 
rectory 1953 m. galima spręsti, 
kad bendras katalikų skaičius 
siekia 29,006,800. Ar tai tik
ras skaičius. Autoriaus nuomo
ne, kai kurie duomens gali bū
ti tik apskritai pažymėti. Ca
tholic Directory duoda skaičius, 
pasiremdamas klebonų patiek-, 
tais duomenimis. Bet klebonas 
įtraukia į parapijų sąrašus 
tuos, kurie jam žmomi. Tačiau 
į sąrašą neįeina tie, kurie kle
bonui nepasirodė ir jam neži
nomi.

Kilus antram pasauliniam 
karui, iš pašauktųjų statistikos 
galima padaryti išvadą, kad 
katalikų yra daugiau negu 20 
procentų.

Tai įrodo arba didesnį kata
likų tinkamumą kariuomenei, 
arba JAV katalikai sudarė 
daugiau negu'30 milijonų.

1890 m. Europos Rapalc 
Draugija įteikė šv. Tėvui Leo-

SESERŲ PRANCISKIECIU naujieji pastatai Dievo Apvaizdos kalne
lyje, Pittsburgh, Pa.

priimtų ir kitus gausius kvie
timus dirbti ligoninėse, mo-tinės. Visas pastatas kainavo.

virš 450.000 dol., sutalpins kyklose ir labdaros įstaigose. 
335 seseris.

šiemet šv. Pranciškaus se
serys mini jau 33 metų savo 
įsikūrimo sukaktį ir deda tre
tįjį kertinį akmenį Dievo Ap
vaizdos kalnelyje. Vienuolyno

tuvaičių, persikėlusių iš len
kų vienuolyno. Dabar jų yra 
239. Vienuolyno centras buvo 
įkurtas 1925 metais, akade
mija — 1941. Seserys dirba 
mokyklose, ligoninėse ir Bra
zilijoje misijose. Mokyklų yra 
8 pradinės ir 2 aukštosios Pit- 
tsburghe ir apylinkėje. Be 
Pittsburgho, seserys • dirba dar 
11 vyskupijų ir 4 arkivysku
pijose. Jei būtų daugiau sto

Dabar nuo tų kvietimų tenka 
susilaikyti. x

Naujos koplyčios šventini
mo proga seserys nuoširdžiai 
dėkoja Amerikos lietuviam, 
parapijų kunigam ir rėmė
jam bei geradariam, kurie per 
33 metus savo giliu tikėjimu 
ir gerais darbais visada mie
lai atsiliepė į seserų prašy
mus. Prašome Dievą visiem 
gausios Jo palaimos ir tiki
me, kad Jis savo gerumu at
lygins ir už mažiausią auką, 
kuri daroma Jo vardu ir Jo 
garbei.

Motina M. Ix>yola 
šv. Pranciškaus seserų vardu

*

I

Įsigykite visų palankia* 
sutiktą

Į/’onardo Andriekans 
eilių rinkinį

ATVIROS 
MARIOS
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jHislapiai Kaina $2.00

Užsisakykite šiuo 
adresu: -

DARBININKAS
680 Bushw»ck A ve..
Brooklyn 21. N. Y.



•S!y darbininku

Kongrese plevesuos lietuviška
šiemet Brazilijoje įvyksta 36 

tarptautinis Eucharistinis kon
gresas, kuris sutrauks tikin
čiųjų iš įvairiausių pasaulio 
kraštų. Kongresas prasidės 
liepos 17 d. ir baigsis liepos 24

-d. Iškilmingai jį atidarys šv. 
Tėvo legatas kardinolas Aloy
zas Mazella tik liepos 19 d. 
Šiose iškilmėse dalyvaus visa 
Brazilijos vyriausybė su akre
dituotais ambasadoriais, mi- 
nisteriais, pasiuntiniais, taip 
pat įvairių tautų sekcijų ats
tovai su savo vėliavomis, jų 
tarpe ir Lietuva!

Pasiruošiamieji darbai
Jau dabar Brazilijos sostinė 

ir visas kraštas gyvena kon
greso nuotaikomis. Įrengtas 
milžiniškas stadionas, kuria
me jaunimas, suvažiavęs iš vi
so krašto, atliko savo praty
bas; sudaroma smulki progra
ma, atskirom tautom paskirs
tomos bažnyčios, rengiami lei
diniai, informacijos.

Kongresui yra pagaminta 
speciali monstrancija, kuri sve
ria 130 kilogramų (per 260 
svarų). Ji nulieta iš aukso,- si
dabro, platinas, papuošta brili- 
jantais, perlais ir kitais bran
giais akmenimis. Ji bus išsta
tyta didžiajai adoracijai, kur 
minių minios pagarbins Kris
tų Eucharistijoje.

Kongrese dalyvaus daugel 
laisvojo pasaulio krikščioniškų

36 Tarpt. Eucharistinis kongresas

bažnyčią, suruošdamos gyvus 
Kryžiaus Kelius, kur Lietuvai 

'teks viena stotis.
Brazilijos Beturiu pastango

mis prie Vyriausio Komiteto 
sudaryta ir lietuvių sekcija, 
kuri apsiėmė tinkamai pravesti 
lietuvių dalyvavimą kongrese. 
’ Sekcijai pirmininkauja kun. 
J. Janilionis, generaliniu sek
retorium yra kun. ■J. Joku- 
bauskas. Prie sekcijos yra su
daryta visa eilė komisijų, ku
rios rūpinasi atskirais reika
lais. . ....

tikPasiruošimas apėmė ne 
Brazilijos lietuvius katalikus, 
bet taip pat ir nekatalikus, ir 
jie yra sudarę savo komisiją, 
kuri patarnaus įvairiems kon
greso darbams.

Į kongresą atvyksta vysk. 
V. Brizgys su prel. I.- Ąlbavi- 
čium iš Amerikos. Taip pat 
laukiama ir daugiau aukšto
sios dvasiškijos, vienuolynų ir 
visuomenės atstovų iš Ameri
kos, Kanados ir kitų kraštų.

Daugiausia kongreso dalyvi1# 
sutelks patys Brazilijos

EUCHARISTINIS HIMNAS

Eucharistiniam kongresui pa
rašytas specialus himnas. Jo 
autorius — Don Marcos Barbo- 
sa, O. B. S. Lietuviškai vertė 
Petras Babickas. .

Nūn visas pasaulis
Viena tauta,
Čia Kristaus Valdovo 
Šventa puota.

Iš dangaus nukrito 
Lietus srove gausia, 
Prinoko vynuogynas 
Ir — varpos laukuose.

Su padėka artojas 
tautų. Jos prisimins ir Tyliąją Stiprių plačių pečių '

RIO DE JANE1RO, kur vyks Eucharistinis kongresas

K. BAŽNYČIA J. A. VALSTYBĖSE

lietu-

Iš uogų darė vyną. 
O duoną iš kviečių.

Dangus malonę teikia: 
Marija priima ją, — 
Ji Kristų — Dievo Sūnų 
Nešioja isčiuje.

Kartu su mirtingais 
Štai Kristus sėdas antai, 
Nušvinta rankose 
Komunijos ženklai.

“Ne vynas.— tai jau kraujas 
mano,

Ir kūnas — ne duona čia;
Jums tai puota, o man skirta 
Sunki kryžiaus kančia!

Prie maisto taip galingo
Visi jūs eikite
Ir. nugalėję buitį, mirtį, 
Prie Tėvo sugrįžkite!”

(atkelta iš 4 psL) tone, Clevelande, Milwaukee. 
liams, pataisos namų, poilsio Yra ir tokių miestų, kur kata- 
namų, vaikų darželių, jaunimui 
vasaros stovyklų.

Kiekvienos vyskupijos semi
narijoje nemažas jaunimo 
skaičius ruošiasi kunigystei. 
Yra per 100 aukštųjų mokyk
lų mergaitėms, berniukai gali 
lankyti kolegijas, kurių 30 tu
ri universitetinį lygį. Juose 
studijuoja per 10,000 jaunimo. 
Iš katalikiškų savaitraščių 
Our Sunday Visitor turi 787,-

- 000 prenumeratorių, The Re- 
gister dar daugiau. Apie 150,- 
000 moterų vienuolių dirba 
mokslo įstaigose.

Didžiausias katalikų skaičius 
gyvena didmiesčiuose; kai khr 
yra beveik pusė gyventojų, 
kaip New Yorkeį Chicagoje, 
Detroite, Philadelphijoje, Bos-

vėliava

vėliavas

viai. Vien iš Sao Paulo, iš di
džiausios lietuvių kolonijos 
Brazilijoje, atvyksta per 1000 
maldininkų. Iš Urugvajaus, 
kun. J. Giedriaus vadovauja
mi^ taip pat rengiasi maldinin
kų grupė atskristi lėktuvu. 
Laukiama lietuvių ir iš kitų P. 
Amerikos kraštų.
Lietuvių programa kongrese
Kongreso reikalams lietuviai 

vasario mėnesį jau gavo šv. Ge
novaitės bažnyčią. Dabar ten 
laikomos lietuviškos pamaldos. 
Kongresui ji numatoma dar 
atremontuoti.

Be registracijos ir aprūpi
nimo nakvynėmis, lietuviškoji 
sekcija išleidžia kongreso lie
tuvišką vadovą, numito įsigy
ti keturias šilkines
Lietuvos, Brazilijos, šv. Tėvo, 
Kongreso' surengti 
mingą pašventinimą; šventins 
pats kardinolas; pastatyti 
kongreso atminimui lietuvišką 
kryžių, suruošti maldininkų 
kelionę į Aparecidą (Brazilijos 
Šiluvą), pasiruošti bažnyti
niam koncertui, padaryti žy
gius miesto valdžioje, kad Lie
tuvos vardu būtų pavadinta 
gatvė ar aikštė, .suorganizuoti 
lietuviško religinio meno paro
dą. Parodai išstatyti vyriausias 
Kongreso komitetas jau pasky
rė 300 kv. metrų.

Lietuviškoji sekcija veikia 
savarankiškai, savarankiškai 
ir visus reikiamus pinigus su
telks. Visi lietuviai yra apsidė- 
ję specialiais kongreso mokes
čiais, taip pat aukų laukiama 
ir iš kitų kraštų.

JEI KRISTUS VĖL ATEITŲ
Londono laikraštis “Sketch", 

kuris turi per 1 milijoną skai
tytojų, pakvietė .skaitytojus 
pasisakyti, kas būtų, jeigu 
Kristus vėl ateitų į pasaulį...

Per tris savaites susilaukė 
25,000 atsakymų. Kiekvienas 
išdėsto, žinoma, ką jis pats da
rytų, būdama.s Kristaus vieto-

jų iškil-

3 k-'

IŠ VISUR

PREZ. D. EISENHOWERIS deda paminklinę lentą statomiem 
Amerikos Darbo 'Federacijos namam; namai kainuos 3 su puse 
milijono dolerių.

■ SENATO darbo komisijoje 
Amerikos Darbo Unijos atsto
vai aiškino ir reikalavo, kad 
darbininkams būtų nustatytas 
mažiausias valandinis atlygini
mas $1.25, o ne $0.90.

■ Lietuvis teisėjas Jonas 
Kupka Brocktono teisme pa
reiškė: “žmogus turi teisę 
streikuoti dėl to, ką jis laiko 
teisingu dalyku”. Teisme buvo 
sprendžiama bylą tarp Mutual 
Life Insurance Co. ir streikavu
sių darbininkų, prieš kuriuos 
buvo griebtasi prievartos. Ben
drovė rasta kalta.

“Aš verkiau parimus”
— šiuo metu paplitusios parti- 
zanų dainos autorė yra Vanda 
Panavaitė, gyvenanti Hamilto- 
ne, Kanadoje, 19 Wentforth Mgl|Sį| 
Šį eilėraštį ji parašė 1943 
būdama mokytojų seminarijog,^|8 
II kurse; pirmiausia jį išspaus^^l 
dino tų pačių metų “Karys”, tSO 
iš ten jis paplito jaunimo 
pe ir virto partizanų daina. 'O

■ Spaudos laisvės atgavimof^ 
sukaktuviniai metai baigėsj-W| 
gegužės 7 d. Ta proga kai kur ?Į|| 
buvo surengta minėjimai.
■ Lietuviška radijo programa 

iš Madrido kasdien duodama y || 
dviem bangom — 32,04 ir 42,31'JĮŽ 
m. 18, 10—18, 25 v. Vidurio -,g 
Europos laiku. Ypačiai gerai 
girdima banga 42,-31 m., ‘nes Šjįį 
ji siunčiama visu 100 kilovatų 
stiprumu ir naudoja krypties 
išspinduliavimą. Kaip praneša ^ 
baltų spauda, nepaisant stiprių 
trukdymų, Madrido programa 
Pabaltyje gerai girdima.

■ Lietuviškojo meno paroda j W 
numatoma suruošti Eucharis- 
tinio kongreso metu Rio de 
Janeire. Muzikos ir meno sek- y|| 
ei jos garbės pirmininku yra 
konsulas A. Polišaitis. Sao 
Paulo LK Bendruomenės Cho-
ro dirigentas kompozitorius 
Strolia. kurį laiką gyvenęs 
Amerikoje, su šv. Cicilijos 
choru yra pakviestas išpildyti 
giesmių ir muzikos repertuarą 
kongreso metu.

■ Antanas Sadukas penke- 'Si 
rius metus studijavo jūrinin- y|| 
kystę ir plaukiojo viso pašau- 'y 
lio vandenyse. Dabar jis Daige 
jūrininkystės mokslus su visais Vį. 
pažymėjimais. A. Sadukas gy- 
vena Argentinoje. Kordoboje.

■ Partizanų laišką popiežiui 
įsidėjo “The Catholic 
balandžio numeryje. Pradžic 
duodama trumpa istorija 
laiškas pasiekė vakarus, toliau 
paties laiško ištraukos. Įdėta 
popiežiaus nuotrauka, kun. su 
kauke, liudijančio Kersteno ko
misijai. kadaise iš Rusijos ka
lėjimų grįžusių kunigų bendrą 
nuotrauką ir DP stovykloje 
vaikai meldžiasi prie Marijos 
paveikslo.

■ Viktorija Skrupsketytė, 
šiais metais baigianti St. Jo- 
•seph kolegiją Hartforde B. A, 
laipsniu, gavo stipendiją pasiū
lymus tolimesnėm studijom iš 
trijų universitetų: Boston CoL- 
lege. Fordham university 
University of Buffalo. 
Skrupskelytė studijuoja pran
cūzų kalbą bei literatūrą, yra 
veikli Hartfordo studentė, ėju
si įvairias pareigas ateitininkų 
draugovėje.

■ Karaliaučiaus 
švenčia šiemet 700 metų su
kaktį. Ta proga Duisburgo 
miestas (Vokietijoje), 
globoja okupuoto miesto tei
ses. gegužės gale rengia festi
valį. kur pastatys specialiai Įsi
rašyta Hans Rehbergo dramą 
“Karaliaučius".

mieste (Texąsl, vysk. Robert 
E. Lucey (San Antonio) labai 
aštriais žodžiais smerkė farme- 
rius, kurie ūkio darbininkam 
moka ubagišką atlyginimą. 
Dėl to iš Texas valstybės tik 
per praėjusius, metąs iškeliavo 
kitur 
laukų darbininkų, o valstybė 
turėjo iš Meksikos importupti 
95.000. “Tokia padėtis toliau 
nepakenčiama” — kalbėjo vys
kupas. Jis nurodė, kad tie ke
liaujantieji darbininkai (mig- 
rant w8rkers) turi palikti savo 
šeimas ir namus ir ieškoti dar
bo už tūkstanties mylių, nes iš 
uždarbio farmose negali savo 
šeimos išlaikyti. Kiti, keliauda
mi su šeimoms, gyvena beveik 
atvirame lauke, krūmuose, ne
higieniškose sąlygose. Vysku
pas tokią padėtį pavadino “gė
da" ir “vergų darbu". Vysk. 
Robert E. Lucey kurį laiką bu
vo nariu "Prezidento komisi
jos keliaujantiem darbinin
kam".
■ Amerikos Darbo Federacija 
(AFL) Washingtone statydi
na didžiulius rūmus, kurie kai
nuos apie tris su puse milijo
no dolerių. Paminklinę namų 
lentą padėjo pats prezidentas 
D.' Eisenhovveris.

darbo ieškoti 100.000

pamokslininkas
Jis pirmiausia

paramos mūsų

Labdara yra gyvesnė mūsų 
krašte, jaunimas, o taip pat al
kanieji, silpnieji, seneliai susi
laukė didesnės 
tautoje.

Žinomasis 
JBilly Grabam:
supurtytų ekonominį gyveni
mą. Jo rūstybės susilauktų 
diktatoriai, agresoriai, politi
kai ir korupcinės politinės si
stemos ...

Rašytojo žodis... Ethel 
Mannin mato Kristų kalbant 
Londono Hyde Parke, O Ame
rikoje — jis pataria turtingie
siem parduoti turtus ir išdalin
ti vargšam. Jo mokymas gali 
patekti į “antiamerikinės veik
los” sąrašą. Bet jeigu jo moks
las nebus griežtais žodžiais iš
reikštas, tai, gal būt, jis būtų 
pakviestas kalbėti moterų klu
buose. ir į jo mokslą būtų žiū
rima kaip į naują kultą, vertą 
dėmesio pažangių moterų, ne
turinčių ko kito veikti.

O katalikų žinomas pamoks
lininkas Londone jėzuitas Jo- 
seph Christie atsakė: Grįžimo 
klausimas tegali būti svarsto-

Protestantų vyskupas Gor- 
don, Coventry, atsakė: Visi 
laikraščiai apie tai prašnektų 
pirmuose puslapiuose ... Spe- 

. cialūs traukiniai ir autobusai 
gabentų žmones pas jį. Bet nei 
televizijos nei masiniai mitingai 
nieko .nepadėtų, nes žmonės 
norėtų jam asmeniškai išpasa
koti savo rūpesčius ir didžiuo
sius reikalus.

Britų metodistų konferenci
jos buvęs prezidentas D. So- 
per: Jis daugiausia turėtų ką 
pasakyti apie politiką, nes jis 
gerai žino, kad politika šian
dien yra daug svarbesnė žmo
nių gyvenimui nei pirmame am
žiuje. Aš tikiu, jo karalystę pir
miausia reikia įvesti politinėje 
srityje, nes ji yra ta, kurioje 
nutinka svarbiausieji įvykiai.

Darbietis parlamento narys mas tik teoriškai, nes jis nėra

likai sudaro daugumą, būtent 
Buffalo, Jersey City, Provi- 
dence.

Toliau už miesto gyvenan
čiais katalikais dvasiški ja taip 
pat rūpinasi. Tat atlieka Fr. 
Kelley, ilgainiui Oklahomos 
vyskupo įsteigta Church Ex- 
tension Sodety, kuri traukinio 
ar autobusinėmis koplyčiomis 
važinėdama- aplanko išsisklai
džiusius tikinčiuosius. Exten- 
sion Society iki 1942 m. pa
statė penkis tūkstančius už
miesčio bažnyčių. 1922 kilusi 
Rural Life, kuri įsteigta Edvin 
V. O’Hara, verčiasi beveik tuo H. McNeil: Jei Jėzus grįžtų, 
pačiu. Ji daugiausia rūpinasi 
kaimiečiais. Taip abi įstaigos 
prisideda prie katalikų organi
zavimo ir apaštalavimo.

jis pamatytų daug ką, kas jį 
pradžiugintų ir daug, kas rūs
tintų. Man rodos, kad jis dau
giau pagirtų nei pasmerktų

nuo mūsų pasitraukęs. Jį gali
te rasti visada mūsų bažnyčio
je ir jo tikrą balsą galite gir
dėti jo bažnyčios pamokymuo-

J. C. PETRILLO. Amerikos 
Darbo Federacijos muzikų pir
mininkas. išvyksta i Vienoje 
šaukiamą tarptautini laisvųjų 
unijų kongresą atstovauti A.

Mil-

pra- 
kad
ma-

■ Amerikos pramonei ir gy
ventojų skaičiui augant, kaip 
apskaičiavo 25 specialistai. o 
Onkerių metų JAV gyventojų 
bus arti ISO milijonų ir viduti
nes šeimos pa jamos turės siek
ti 6.000 dol. į metus, kad gali
ma būtų išlaikyti pakilusi gy
venimo standartą.

■ Didžiosios pramonės ben
drovės praėjusiais metais turė
jo tokias pajamas:
Telefono ir Telegrafo bendro
vė 16.5 bilijonų, Standard Oil 
— 6.6 bilijonų. General .Mo
tors — 5. bilijonų: kiek ma
žiau — US Steel. Pennsylvania 
Railroad. New York Central ir 
k. Bilijonus dolerių uždirbo 
bankai ir apdraudos bendrovės.

■ Kainos ir uždarbiai, kaip

■ Darbo sekretorius James 
P. Mitchell pirmą kartą buvo 
išvykęs į Kanadą ir vizitavo 
Kanados darbo miništerį 
ton F. Gregg.

■ Darbo departamento 
vesta investigacija rado. 
85.049 darbininkai buvo
žiau mokama atlyginimo, negu 
jie turėjo gauti. Rasti kalti 
darbdaviai su tuo sutiko ir iš- praneša Darbo departamentas, 
mokėjo $6.485.545 dol. papil- darosi pastovesni. Taip yra jau 
domo atlyginimo.

■ Katalikų ispanų kongrese, 
kuris įvyko Corpus Christi

ketvirtas mėnuo. Dabar darbi
ninkas. kuris išlaiko šeimoje 3 
asmenis, vidutiniškai į savaitę 
uždirba $69.47.

Kaina — 83.00

680 Biishnirk Avė. Brooklyn 21, N. Y

240 puslapį
.Gaunama:

“D A R R I N I N K A S

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ
P r I. G 1 O A N D R I I š I o

HUMORISTINI ROMANĄ

I

' 4

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
tplaliirtojams nesiun^iamc #1 mažo turimo kiekio)

V AUGUSTINO

LIETUVOS V AIZDŲ ALBUMĄ 
Puiki- dovana svetiintauCianis įvairioms progoms, tietns. kurie 
Lietuvos nėra matę, be te. ir maniusiems gražus prisiminimas

KAINA - $5.00 

“D A R B I N I N K A S" 
680 BUSHWICK AVĖ. BROOKLYN 21. N. Y.

—t..,.—



CLEVELAND, OHIO

V. Kasakaitis,

ATOMINĖS BOMBOS GRYBAS (Yucca Fiat, Nev.), stebimas fo
tografų, dešinėje kampe.

siųskite, 
nesiun-

(76 
lie-

patenkintas, jums pinigai 
grąžinti.

PASTABA: Su orderiu 
ir pinigus, kitaip vaistų 
čiame.

Kanadoje ir kitose valstybėse 
kainą $3 su prisiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Box 305, Clinton, Ind.

Dept. 9

OKS
Bendruomenės rinkimų dieną 

ponas Toks savo kultūringoje 
įstaigoje pilstė alutį su putele. 
Tokia jo darbymetė atsidavė 
provokacija. Plačiai po miestą 
sklido patriotinis negandas.

Vakarop pono Tokio alinėje 
atsirado nusibalsavusių būrys, 
panorėjęs apžiūrėti tą subver- 
syvinę įstaigą ir jį patį vietoje 
pamokyti, kaip reikia rūpintis 
lietuvybe ir jos išlaikymo opa.

— Pone Toksai, — visų var
du paklausė vienas, — ką tai 
visa reiškia? Tamsta šiandien, 
atrodo, nešventi? Gal tamsta 
būsi užmiršęs, kad šiandien 
yra bendruomenės gimtadienis, 
atseit, savotiškas šventadienis, 
taip sakant nedarbadienis?

— Ne, neužmiršau, aštriai 
atsakė ponas Toks, plakdamas 
aluje papurusias putas. — 
Neužmiršau, ir kaip tik dėl to, 
kad tautos valia mums davė 
bendruomenę, nutariau nešvęs
ti. o dirbti išsijuosęs.

— Ak, šitaip! — tarė nusi- 
balsavusieji ir pradėjo raitytis 
rankoves.

— Taigi, šitaipT — šaltai 
dėstė ponas Toks. Išlaikyti lie
tuvybę užteko dirbti tik dar
badieniais, o išlaikyti vos tik 
gimusią bendruomenę reikės 
pasidarbuoti ir šventadieniais. 
Kada jūs dažniausiai darote 
visokius parengimus, aaa?
AAA! .. — numykė visi kar

tu, ir ponas Toks netrukus jau 
muistėsi po alaus statine. Tai 
buvo vienintelis kartas, kai ji
sai turėjo gailėtis savo pa- 

-mofcslo.
Kelias dienas ponas Toks ne

galėjo įkąsti nė rūgusio pieno: 
ižrdikauliai nemalė ir gana.

y Negalės metu jis turėjo laiko 
apsimąstyti ir, atsargos dėlei, 
pasirašė sau nekrologą tokiais
graudžiais žodžiais:

“Čia. nebendruomenės kapi- 
nynae, guli nežinomas bend
ruomenės numeris, sūnus tai- 
pogis nenumeruoto tėvo, par
blokštas smūgio ilsėtis ramy-
beje”.

— Ot, kaip ir baigta su ma
nim — pasakė ponas Toks sa
ve. žmonai ir iškunrino vėl į 
savo kultūringa įstaigą.

Žmona, nieko nesupratusi, 
patraukė pečiais ir dūstelėjo 
uždarydama duris:

;— Vargšelis, bus mėginęs 
kokios nors meškos alų ...

Aludėje vėl jį apspito balsa
vusieji ir pasiteiravo:

— Na, pone Toksai, dirbi 
bendruomenei ar ne?

— Dirbu, dirbu! — atsakė 
•jis greitoms.-

— Tai pilk šen! "
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Radijas užkariauja Ameriką
Kai šiandien beveik kiekvie

nuose namuose groja radijas 
ir pranešinėja žinias, vargu pa
galvojame, kad ši stebuklinga 
dėžutė dar visai neseniai užka
riavo. Ameriką. Nusikeikime į 
radijo istoriją.

-o-
Tai buvo 1912 m. balandžio 

12 vakare. Pora jaunų vyrų sė
dėjo prie bevielio telegrafo pri
imtuvo. Tai buvo vienas iš pir
mųjų aparatų visoje Ameriko
je. Wanakerio prekybos namai 
New Yorke jį įmontavo pačia
me viršutiniame aukšte, kad iš 
to padarytų didesnę firmos re
klamą.

Prie aparato sėdėjo jaunuo
lis ir sukinėjo įvairius jungtu
kus. Taip praėjo valanda, bet 
eteris buvo tuščias, nieko jis 
nesugavo. Staiga jo veidas su
rimtėjo. Jis griebė pieštuką ir 
rašė tai, ką girdėjo:

“SOS! Titanikas susidūrė 
su ledų kalnu. Greitai skęsta.”

Paskui viskas nutilo. Tik po 
valandos pavyko pagauti kitą 
signalą. Apie įvykį jaunuolis 
pranešė spaudai New Yorko 
laikraščiai išleido ekstra laidas. 
Ties Wanakerio prekybos na
mais susirinko tūkstančiai lai-

rio prekybos namus.
Po Titaniko katastrofos Sar- 

novas kyla. 1917 jis jau Marco
ni bendrovės vedėjas.

Prieš metus jis buvo pasiun
tęs generaliniam menežeriui 
tokį laišką: “Aš įsivaizduoju, 
kad radijas turi tapti tokiu 
reikmenių, kaip gramafonas. 
Mano idėja — muziką perduo
ti į visus butus .. .” Toliau jis 
kalba, kad per radiją galima 
perduoti ir žinias. J .s apskai
čiavo, kad per metus galima 
parduoti milijoną aparatų po 
75 dol.

Daugelis, ka>s šį laišką skai
tė, vyruką palaikė pamišusiu. 
Tačiau po trijų metų jau buvo 
įsteigta “Radio Corporation of 
America”, kad būtų galima 
įvykdyti tai, ką Sarnovas siū
lė. Jis paskiriamas menežeriu,

NEBŪK ŽILAS

RINKIMAI PRAĖJO, ATEINA ANSAMBLIO SUKAKTIS
Įdomu buvo laukti Lietuvių 

Bendruomenės I-sios Tarybos 
rinkimų Amerikoje: ar lietu
viai jais domėsis? kaip gausiai 
juose dalyvaus? kokiomis nuo
taikomis atvykusieji balsuos ? 
Smalsumas vertė ir Jūsų ko
respondentą anksčiau atsikelti 
ir dar prieš devynias atsirasti 
prie rinkimų patalpos. Deja, 
mane aplenkė: atėjęs jau ra
dau būrelį balsuotojų. Pirmoji 
balsavimo voką ir kortelę gavo 
jaunutė studentė. Pagaliau 
kandidatai atrinkti, kortelė at
siduria voke ir dėžėje, pareiga

ir šis skaičius jau nėra toks , 
nereikšmingas. Bendruomenei ’ 
prigyjant ir įsigalint, jis turės ’ 
vis augti, o tais 417 lietuvių ; 
jau dabar didžiuojies: jie yra j 
organizacinio mūsų gyvenimo 1 
atramą ir jėga. Jie sudaro tą 
sutelktinį balsą, kuris bus rei
kale toks reikalingas ir naudin
gas pagalbos ir užtarimo be- 
jieškant.

Vakare tuoj po devynių už
daromos rinkimų patalpos du
rys. Savo balsus įmeta pasku-

minti: A. Gargasas (kom. 
pirm.), V. Alseika, A. Buknis, 
J. Chmieliauskas, J. Damušis,
V. Kamantas,
VI. Matulionis, L- Sagys, Em.
Skrabulytė, J. Urbšaitis 
metų senosios emigracijos 
tuVis!). Ps.

atlikta. Šitaip per visą dieną tiniai rinkikai. Tai vyras ir 
balsavimo dėžėje atsidūrė 417 žmona su dviem mažais vaiku- 
vokų su tokiu 
kortelių. Nebuvo nė vieno mo
mento, kad kas nors rinkimų tų, kurie surado visokiausių

pat skaičium čiais ant rankų. Ddžiuojies ir 
šia šeima. Ir gėda apima dėl

patalpoj nebūtų gilinęsis į sąra
šą. Mano širdy buvo daug 
džiaugsmo: juk šiuo balsavimu 
lietuviai parodo savo susidomė
jimą bendru lietuvišku reika
lu.

Clevelandui 417 balsuotojų 
mažoka. Bet guodiesi, kad lie
tuvius nuo rinkimų atpratino 
jų gyvenimo aplinkybės, kad. 
šie rinkimai Amerikoje dar tik 
pirmieji, kad juos apskritai ne
lengva betkam. iš judinti. Todėl

giio. kaip ranka atimtos. Po
nas Toks tada sudraskė savo 
nekrologą ir grįžęs namo žmo
nai pasakė:

— Viskas vėl tvarkoje. Kai
Ponas Toks pylė, lietuvybės kojų nepavilksiu, laidokite ma- 

reikalai aiškėjo, visokios op< ; ne bendruomenės kapinyne.

tAS VEGA3 MIESTAS, nutolt* už 75 n»7’*V nuo atcmlnė* bom
bos sprogdinimo vietos, buvo apšviesta* k»*P soulės.

“priežasčių” Čia neateiti.
Pagaliau skaičiuojami balsai. 

Daugiausia jų teko St. Barz- 
dukui: už jį buvo paduoti 338 
balsai. Toliau to pasitikėjimo 
teko: kun. St. Ylai (275), loko 
pirm. prel. J. Balkūnui (255), 
Clevelando apylinkės valdybos 
vicepirmininkui P. J. Žiūriui 
(254), prel. Ig. Albavičiui 220, 
prof. St. Kolupailai (207), 
Čiurlionio ansamblio vadovui 
muz. Alf. Mikulskiui (206), 
Clevelando lietuvių radijo klu
bo pirm. J. Stempužiui (189). 
prel. Pr. Jurui (187), J. Čiu- 
berkiui ir Ant. Rudžiui po 
(183). kun. dr. A. Juškai ir dr. 
K. Vileišiui po (173), dr. Alg. 
NasvyČiui (172). J. Kapočiui 
(162), dr. J. Girniui (159), 
prof. V. Maciūnui (158), kun. 
B Su«nntui (154) ir 1.1.

Kai komisiia baigė skaičiuo
ti balsu" Mkr“ "’’ū ’ė iau ke
turias v > ia r o. Kaikurie 
po jx>rof ■" ’ ir ’ rė^o ’švvkti 
i df’r**'’. Visi skirstėsi »”arn’c, 
frpt nė v:enss ne<r<3’oi’-'iS; •»;«> 
efuirn savo ns’ Te’svbė 
re’bai’i’ia ii ū' ’isw prisi-

Čiurlionio ansamblio 
15 metų sukaktis minima ge
gužės 15 d. Pamaldos bus 
naujosios lietuvių parapijos 
bažnyčioje 10 vai. Pamaldų 
metu giedos Dainavos an
samblis iš Chicagos, pamoks
lą pasakys Čiurlionio an
samblio garbės narys kun. 
A. Gureckas.

Iškilmingas minėjimas Se- 
verance Hali rūmuose prasi
dės 4 vai. p.p. Minėjimą ati
darys garbės prezidiumo 
pirm. inž. J. Žiūrys. Bus su- 
giedueti himnai, malda, pa
gerbti žuvusieji ir bolševikų 
nukankintieji čiurlioniečiai, 
paskaita apie Čiurlionio an
samblio nueitą kūrybini ke
lia. Taio pat bus prisiminta 
ir Čiurlionio ansamblio diri
gento muz. A. Mikulskio 25 
metų veiklos sukaktis. Iškil
mingas koncertas prasidės 5 
vai. p.p. Programą išpildys 
pakaitomis Čiurlionio ir Dai
navos ansambliai. Dainavos 
ansamblis šiemet taip pat 
švenčia savo veiklos 10 metų 
sukaktį.

Po koncerto pagerbtuvių 
vaišės įvyks New Windameer 
namuose (13929 Euclid Avė). 
Vaišiu programą praves J. 
Daugėla.

Laiko ligi iškilmių liko ne
daug. Kas norėtų sveikinti, 
įteikti dovanu ar įsigyti bi
lietus i koncertą bei vaišes, 
tesikreinia adresu: J. Stem- 
nužis. 1152 Dalias Avė.. Cle- 
veland.Ohio, telf. SW 1-2245.

ve skęstančių draugų ir gimi
nių. Stuijaudino visas New 
Yorkas, visa Amerika!

Visi sekė jaunąjį operatorių. 
Jis retkarčiais pagavo Titani- 
kos, o vėliau į pagalbą skuban
čių laivų signalus.

Pamažu išryškėjo katastro
fos vaizdas. Didžiausias mo
derniausias pasaulyje laivas 
paskendo. 1500 žmonių nusine
šė su savimi, apie 700 pavyko 
išgelbėti. Gaunamos ir jų pa
vardės, tačiau tai užsitęsia ei
lė (Lenų. Minia nesitraukė nuo 
firmos namų, kol nesužinojo, 
kad jam artimas asmuo išgel
bėtas. Po 72 valandų pervargęs 
jaunuolis apalpo.

Bet tą dieną prasidėjo jo 
karjera. Titaniko nuskendimas 

pravėrė duris ir radijui.
Iki tol publika mažai domė

josi bevieliu telegrafu. Vyriau- vėliau bendrovės vicepirminin-. 
sybė nekreipė jokio dėmesio. 
Nuskendus didžiausiam laivui, 
visi tuojau pabudo. Laivai bu
vo aprūpinti bevielio telegrafo 
aparatais, išleisti atitinkami 
įstatymai.

Tasai jaunuolis buvo D. Sar- 
novas, gimęs 1891 m. viename 
Rusijos kaime. Būdamas 9 me
tų, su motina ir 4 jaunesniais 
broliais atvyko į Ameriką. Tė
vas, vengdamas persekiojimų, 
buvo išbėgęs prieš keletą me
tų. Jaunuolis turėjo padėti tė
vui uždirbti duoną. Jis parda
vinėjo laikraščius, dirbo mėsi
nėje. Kai jam buvo 15 metų, 
mirė tėvas. Dabar reikėjo dau
giau parnešti į namus.

Viena telegramų agentūra 
ieškojo pasiuntinio, mokėdama 
5 dol. per savaitę. Jis ten sto
ja dirbti ir nusiperka už savo 
santaupas knygą apie telegra
fą. Išmokęs telegrafuoti, gau
na darbo vienoje Marconi ben
drovėje.

Būdamas 17 metų jis jau te
legrafistas ir gauna 60 dol. per 
mėnesį. Dvidešimties metų jis 
plaukia į jūrą kaip laivo radis
tas. Vėliau patenka į Wanake-

ku, o 1930 m. — pirmininku. 
Tuo metu RCA yra didžiausia 
radijo organizacija visoje Ame
rikoje.

1922 m. Amerikoje buvo pa
gaminta 100.000 radijo apara
tų, 1930 apie 4 mil., 1946 m. — 
11 mil. 1912 m. buvo 200.000 
šeimų, klausiančių radiją, 1930 
— 12 mil., 1948 — 45 mil. Da
bar Amerikoje yra 4 dideli ra
dijo tinklai, apimą visą kraštą, 
ir 6 mažesni, veikią tam tikro
se srityse. Viso stočių yra per 
kelis tūkstančius.

Taip muzika ir žinios atėjo 
beveik į kiekvieno amerikiečio 
namus. Tiksliau patyrinėjus, 
pasirodė, kad didelė gyventojų 
dalis radijo klauso keletą va
landų per dieną.

Pastaruoju metu radiją pra
dėjo išstumti televizija.

Jau karo pabaigoje buvo 
apie 100.000 televizijos apara
tų, 1949 m. per 2 milijonus. 
Sąmovas su savo RCA perėmė 
ir televizijos vadovavimą. Tele
vizijos vaidmuo kas kartą di
dėja. Ji prisideda prie masių 
lavinimo.

Radijas Čia išaugo privačiuo-

Stebuklingos gyduolės, kurios į 
panaikina žilumą, plaukų slinkimą 
ir pleiskanas. Šias gyduoles priva
lėtų turėti kiekvienas, kuriam žy
la. slenka, arba pleiskanuoja plau
kai. Jos atitaiso žilus plaukus’ ko
kie buvo, bet nėra dažai. Nėra nie
ko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodapii ilgiau. 
Kaina $2.00. Jeigu nebūtise pilnai 

bus sū-

se rankose, sukurdamas savitą 
programą. Perduodami geriausi 
koncertai ir kartu tuoj įdeda
mos reklamos. Firmos moka di
džiausius pinigus, kad juos su
minėtų per radiją.

Radijas pasidarė galingas, 
bet ar galingi jo valdovai,

Juo labiau radijas plito, juo 
labiau jis išslydo iš ranku, tu 
kurie jį sukūr?..

Jie pasidarė priklausomi nuo 
firmų, kuries apmoka reklamą. 
Spaudos laisvė Amerikoje yra 
garantuota Amerikos konsti
tucija, radijo laisvė — ne. Jis 
pateko į tų rankas, kurios ne
sigaili milijonų

V.AIZOAI it atominės bombos sprogdinimo. Virtu'e — atomin’s bombos 
grybas kyla j virtų. Viduryje — nusviestas Los Angeles miesto centras 
u* 300 mylių (Clvlc Center ir City Hali). Apačioje — atominė pašvaistė 
virtum San Francisco miesto už 500 mylių nuo sprogdinimo vietc-. Bom
ba susprogd'nta du kartus galingesnė negu Hiroshimoje. Jos ga'ingumas 
atstoja 45.000 tonų dinamito.

ORAFTSMTN
DETAILERS STOCK RILLERS W!TII 

STORE FINTITIE ENPERIENCE
©cccllent opportuntty vvith tlic oldest an«l largešt store fixtuic 
maaufncturing compnny on thc įvest eoast. Yc.ir roiimi einployiiient 
C>r th< sw who can ąualify.

Rnte ūp to 42.50 per heur. Pael H ilidays. Paid Siek I.c.”ve 
affer One Ycar. Vacation nfter one yenr Transportation will be 
eonsailerert. Rcplies hcld ronfl<lcnti,»l.

Write Wrter todey stating gualiCcat'on’s. condition: «'f health. 
experienc? and w wlH send you detalia.

WEBER SHOWCASE * FINTIRE CO^ INC.
5700 AVALON BOULEVARD. LOS ANGELES 11. CALIF.



Joseph Garszva

Telefonas JAmaica 6-7272

DISPLAY

CAMPS

VACATIONS

Tel. APplegate 7-0349

BROOKLYN, N. Y.340 BIDGEWOOD AVĖ.

Tonikas viduriam
SUMMER RENTALS

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

414 BROADWAY

only.
East

DAIGYNAS IR PAKELĖS pardavi
mo palapinė East Tremont. Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos, 3 metam 
išnuomota, labai pigi nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimą.

Skambink MO 4-4704, po 7 p. m.PLAYTEX kelnaitės vaikui leidžia laisvai judėti, o daktarui 
jį apžiūrėti.

MASSAPEOUA (Biltmore Shores) 
Erdvus atskirai statytas ranch tipo na
mu patogiam raaideneiniam rajone. Ge
rai sutvarkytas. 8 dideli pw
antena vonios. svečiam kambary.-. raidi
nis m. akmenim srjataa pat to. dviguba* 
garažas. sėtai. langai nn» vėtrų. pėkščiom 
paniekiama bažnyčia ir kat. mokykla 
$1S.!W PY 8-I67S.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

MEDŽIO APDIRBIMO DIRBTUVĖ
— 6500 kv.- pėdų, įsteigta prieš 8 m. 
Žema kaina. Gera nuomos sutartis. 
Nepaprasta proga.

Parduodama už $7000 
arba išnuomojama.

U L 7-2660

GARDEN CITY — 3 blokai ligi kat. 
bažnyčios, pusantro ligi Stevvart Ma- 
nor RR stoties. Baltų plytų ir shingle 
Cape Cod. 6 . kamb.. 1’2 vonios, su
jungtas garažas, aptvertas patio. 25 
pėdų gyvenamasis su malkom kūre
namu židiniu. Kilimai, komišai. daug 
kitų priedų. $21.900.

. FLoral Park 2-7827

GARDEN City Cape Cod, 1’4 years 
old, immediate cccupkncy, 4% GI 
mortgage available, 4 bedrooms, 2 
baths, large screened porch, full base- 
ment, w/w carpeting; near Catholic 
schools and churches; asking $19,950. 
Owner. PI 1-1499.

Catskill—Moderniai užlaikomas bun- 
galovas, netoli Leeds, N. Y. Arti kat. 
bažnyčia, plaukiojimas, pramogos, 4 
kambariai, vonia, visi patogumai, tin
ka vaikams. Birželis-rugsijts. priei
nama kaina. Specialios kainos liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais. '■>

FO 4-6366.

Lietuviška duona — geriausia! 
duona. Mes kepame duonas, py-1 
ragus ir pyragaičius pagal visų* 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai} 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-* 
kioms iškilmingoms progoms. Už-} 
sakymai išpildomi kogeriausiai. }

Išvežiojome į krautuves | 
privačius namus.

MANHASSET
TOP FLIGHT EXECUTIVES

Išimtinai Strathmore-Vanderbilt klubas 
anksčiau buvusiam Vanderbilt name. Plau
kimas su instruktoriais, tenisas, vaikų 
žaidimo aikštė, žavus Enslish tikro au
tentiško plano. S kamb.* — t maater dy
džio miegamieji. 3 vonios. Kampinė vieta 
su langais i didelio sodo pusę, užtikri
nanti nuotaikingai puikų reginį bei tei
kianti tikrų privatumų ir ramumų. Kata
likų rajone. $45.000. Paskola gnltma 
$25.000. MA 7-0963.

GREENWICH VILLAGE. —
Naudoti baldau — Bric-A-Brac — 

senienos — Jst. prieš 15 metų. — La
bai žema nuoma. Gera sutartis, žavi 
aplinka — Veikia 5% dienas nuo 11 
A. M. iki 6 P. M. — Parduodama su 
nuostoliais už $3500. 345 Bleecker St., 
N. Y. C. WA 9-47Š4.

DOMINIOUE MARIA, 13 me
tų prancūzaitė, laimėjo pirmą- 
sia arklių lenktynes moterim 
Prancūzijoje.

BARAS IR GRILL— gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y. Įsteigta prieš 
10 m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi'vasa- 
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

JEANNE D’ARCH STOVYKLA 
MERGAITĖM

Merrill, N. Y. Amžius 6-18. Stovykla 
veikia liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 
Kama sezonui $500. Katalikų koply
čia. Vsokios pramogos. Prašyk 
brošiūros: Col 4 Mrs. C. N. Mclntyre 
3904 Chevy Chase, Washington, D. C.

Tel. nr. OLiver 6-7168

FISHING STATION wifh Bar and 
Grill; waterfront property, 380x370— 
fully bulkheaded — Price $42,000, 
good terms, by appointment 
Call JOHN GROSSMAN, 133 
Main Street. Babylon. 
TeL Mohawk 9-6257;

evenings Juniper 1-1604.

PORT VVASHINGTON — kaina nu
mušta ligi $23,500 greitam pardavi
mui. Puikus rezidencinis, duteh ke
toninis 100 x 120. 8 kambariai. 3 vo
nios. 'erdvūs gyvenamasis .ir valgo
masis, saulės kambarys, parketo 
grindys žemai*, patogu j kat, mokyk
las ir bažnyčias bei RRstotį. 2 gara
žai, aliejum vandeniu šildymas, sėtai 
ir nuo audrų langai. Brangūs ir re
ti medžiai. PO 7-1785.

CINCILOS. Geriausios rūšies — $300 
pora ir daugiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.C.B.A. narys. Nemoka
mai pristatom oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS

ARTCRAFT SPECIALTIES 
116 Cedar St., N. Y. C. BE 3-9230

GREAT NĘCK $23,500
Numušta kaina norint greit, parduot!

Gyvenamam miestely priverstas parduo
ti madingų kolonialinj 2 aukštų niūrinį- 
akmenini narna. 3 miegam, vid. salė, bal
konas. užbaigtas rūsys. 2 mašinom gara
žas. Puiki aplinka, arti kat. mokyklos ir 
bažn., krautuvės, susisiekimas.

PL 8-0232. GR 2-6821

HICKSVILLE RANCH $13.750
1U metų senumo. 6 kamb. plytų ir ak
menų priekio, aliejum vandenio šiluma. 
General Bronze vėtrų ir sėtai, veneciškos.
8.5 šaldytuvas. w.u-. vilnų kilimai. 2 blo
kai ligi šv. šeimos bažnyčios ir busų. 
arti R. R. stotis ir krautuvės. Pėkščiom 
pasiekiamos pradinė ir aukšt. mokyklos. 
HIcksviUe 3-0021.

SCARSDALE QUAKER RIDGE 
Skalyno stogo ketoninis 15 m. sentimo. 
gražiai sutvarkytas nemažas plotas. 7 erd
vūs saulėti kambariai. 3’s vonios, didelis 
su langais purčius. 1 aukšte skalbykla. 
Įrengtas žaidimų kamb. su židiniu. 3 dvi
gubi miegamieji, tarnaitei kamb. Ir von<ų 
prie virtuvės. gaz<< šiluma, žemos taksos, 
arti kat. mokyklos f r balnyčių.
Kaina $39.300. SC 3-6566

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B ANGA

CRESTWOOD — 6 yrs. — Near 
Annisciata School — Custom Brick 
— Comer plot — Center Hali—Large 
Ęiving Room with Fire place — Din- 
ing Room — oversized kitehen —3į4 
Bed Rooms — 1’4 bath — Low texas 
extras — Near Catholic Schools and 
Churches — Asking $29.900 būt will 
consider serious offer. Spencer 9-3819

COLLEGE POINT — 2 ŠEIMOM 
namas 5 ir 6 kamb.ariai. abu butai lais
vi. naujas aliejaus įrengimas šildymui, 
variniai vamzdžiai, arti mokyklos, krau
tuvės, susisiekimas. Naujai remontuota, 
langam sieteliai ir veneciškos užuolaidos. 
Gero stovio, katalikiškoje bendruomenėje.

IN 3-5437

MONTAOUE. N. J. — 4 k«mb. katcdžlus 
katalikiškam rajone. Parduodami arba 
nuomojami 2 miegamieji, virtuve, gyve
namasis, purčius su sėtais, maudytis ir 
žuvauti vieta, vaikų rajus, garinis šaldy
tuvas — $42 savaitei. Kiekvienas kate- 
džhis parduodama* su žeme (4!>’x 2001. 
iw-l ligos pariluiida su msudollats už 
$2500. Striln Di Paima. R. P. 1. Port 
Jervis. N. Y. Tel. East Mllhird 691S.

CRANFORD. N. J. centrinės b-u ės namas. 
S kambariai, tijed vonia ir prausykla, erd
vus gyv. kambarys su židinio, kieto me
džio grindys ir sienos, pilnas rugys ir žai
dimų kambarys, aliejaus šiluma. GE alie
jinis pečius. 2 auto garažas, plotis apie 
150 x 150. gera vieta, arti kai. mokyklos 
ir bažnyčios ir RR stotis. Savininkui 
skambink susitarti CRanfcrd 6-5478 ar 
WHitehall 4-2462.

GROŽIO SALIONAS — Parkchester.
Aukšto lygio klientūra. Įsteigta 

prieš 10 m. Sutartis 5 metams su 
teise prailginti. Labai žema nuoma. 
Geros pajamos. Veikia 5 dienas. 
Ideali 2 asmenim. Parduodama su 
didelėm nuolaidoh. -

TA 3-5764

55 x 100 dydis. 3 miegamieji, spinduliuo
janti aliejum šiluma. langų ir durų kom
binacija. naujas 16 x 20 pėdų garažas. S 
dideli medžiai, uždara gatve., arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Betarpiai. $13.990. 
Pirmad.- penktad. 7-10 p. m., visų diedų 
savaitgaliais: RO -1-0832.

WHITE PLAINS, Haviland Manor, 
Cape Cod. naujai dekoruota, 5 kamb.. 
vonia apmušalai, aliuminijaus 
langinės, sieteliai, veneciškos užuo- 

i laidos, žaidimo kambarys rūsyje, 
įrengta pastogė, katal. bendruome
nėje. Prašo $22,000. WH 6-2847

AR JAU PASIRENGĘS ILSĖTIS?
/Nori pajusti to nuoširdaus “sveikas 
atvykęs” prasmę ir užsimiršti savo 
rūpesčius tikrame kaimo gyvenime 
DABAR?

Mes Jūsų laukiame!
EDGEWATER FARM

L. C. Hunt Kingston 3, N. Y.

BARASEVIČICS ir SŪNUS
F L’ N E R A L HOME

NEW HYDE PARK
Koloninis užsakant akmenų ir shingle 
prieš 5 m. statytas, 6 dideli kamb., 
1’4 vonios, kampinis 80x100, netoli 
eiti ligi stoties, krautuvių, kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Daug priedų. 
$24,5d0. FL 4-2852.

eva-s 0KIS
130 myl. lig Puriing (Cairo). N. Y. Rip 
Van Winkle žemė. Arti katalikų bažnyčia. 
Išlaikymas, ping pongas. rateliais čiuo- 
žyklė. pasivažinėjimas. Jan dabar atida
ryta! Eva’s povedybinis katedžius.

JAUNAJAI DOVANOS NEMOKAMAI!
Dienai $7. savaitei $36-40. iškaitant šilu
ma ir šiltų vandenį. Long Island telefo
nas : ANtel 7-0265.

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUB AD

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
* stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekama* prityrusio techaiko, juipažinto 
BCA Institato, New Yorke.

Darbe valuiM! kaMDea nu* • vaL ryto Bd 8 raL rak. 
plryairaiali ana • vai ryto Hd • ral rak.

MOTHER MAŽZARELLO CAMP 
North Haledon, N. J.

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol.

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Belmont Avė., No. Haledon, 
N. J. HAwthorne 7-0452.

CRESTWOOD PRAŠO $22,750 
NAUJI NAMAI

Gerai pastatyti, viduryje salionas, 3 
miegamieji, 2 vonios, vienas ypač di
delis kamb., labai patogi aplinka. 
Galima pažiūrėti modelio, 53 Oakland 
Avė. BUILDER. YOnkers 3-6726

Grand St, Brooklyn, N. Y, 
Tel. EVergreen 4-8802

CHESTNUT LAWN H0USE 
PALENVILLE. N. Y.

Malonumai ir poilsis virai šrlrnsi Ootskllls 
kalnuose. įvairus sportas Ir basoinas pa
trankant. 5 minutta eiti ilgi kat. balny, 
člos. Ideali vieta jaunavsdilim. Gražūs 
kambariai tu maistu geųuMt Ir birželio 
mūn. $36 Mvaitei. $42 liepos Ir ruopiMtO. 
Valkai ligi 12 už puse kilnot. Rašyk ar 
skambink knyųutfm ar rmrvacljal — 
PalenviUe 3313.

MANHASSET MUNSY PARK
Atskira sodyba, 4 miegam.. 2’g plytelėm 
grįstos vonios. 2 mašinom garažas. Muš
ta akmeniu ir lentelėm, sklypas 90x100. 
geras gamtovaizdis. Principais only. 
$35.000. Clarance E. Johnson, advokatas. 
26 Court St.. šv. Marijos parapijoje. 
Brooklyn 1. N. Y. TR 5-5563 darbo vai.

VALANDĄ
SKALBIMAS

Skalbiniai paimami ir

HOLUS — virtuos šeimos, 6 
kambarį, saulėtas porčius, 1U» 
vonios, kampinė vieta. Labai 
patogi rezidencinė gatvė, prie 
kat bažnyčios ir visai arti prie 
naujos kat aukštesniosios mo- 
kytios. $13300. Spruce 6-6160

Paramas, N. J.
arba Room X30. 11 W. 42 St.. NYC.

grąžinami
I NAMUS

Skalbiami, dciovinomi ir

STATEN ISLAND — 
WEST BRIGHTON —

prie P. B. 45 ir visų susisiekimų 
priemenių. Vienos šeimos kampinis 
namas, 4 kambariai žemai, 3 ir vo
nia aukštai, aliejum šildomas, gara
žas tuoj galima kraustytis. Geram 
stovy. Arti kat. mokyklos ir bažny
čios. Su nuolaida už $16,500.

HO 6-1683.

iiįiJį- ■ >

ItBININKZS
. i jij.t r* ■.

PORT JERVIS APYLINKĖJ— 
visiems metams namas su bal
dais, modernus, garažas, pri
vatus paplūdimys. Arti katal. 
bažhyčio. Su nuostoliais už 
$5500. FI 3-5732.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai

gim. 1920. 5. 2. Rumšiškiuo- 
se, tekstilės darb.

a. ATMANAVIČIUS Alvyra, 
gim. 1939. 5. 5. Kaune,

b. ATMANAVIČIUS Juozas gi
męs 1943. 3. 19. Kaune,

c. ATMANAVIČIUS Petras, gi
męs 1945. 7. 1. Wuerzburg, 
Vokietijoje. Jų adresas: 
Muenchen 54, Ludwigsfeld,

Achat str. 10 Or., —Germany
8. BABCOVAS Janina, gim. 

1931. 12. 19. Šiauliuose, ma
šininkė. Adresas:.

(14b) Oberer Eselsberg Ulm, 
Pešt ueber Lehr, B 2/4, 

GERMANY
9. BABCOVAS Vera, gimusi 

1893. 5. 21. Kaune, šeiminin
kė. Adresas:

(14b) Oberer Eselsberg Ulm, 
Post ueber Lehr, Bar. 2/4 

GERMANY
10. BABICKAS ^Vytautas, gim. 

1925. 1. 2. Pasvalyje, darbi
ninkas. Adresas:
a. BABICKAS Barnadine, gim. 

1924. 5. 16. Bamberg, Vokie-

AUGUST P. GUSTAS, INC.
August P. Gustas.- Prezidentas 
354 Marcy Avė., Brooklyn, N. Y. 

Taipgi: 279 Marcy Avė.
(Koplyčios suteikiamos ir kitur) 

EVergreen 7-4774

$1800 MAISTO REIKMENŲ 
KRAUTUVĖ

ir delikatesų su 3 kamb. butu. 
Gera aplinka, puikiai įrengta, 
labai žema nuoma, teisė nuo
motis, geros pajamos... Vien
kartinė gyvenime proga pel
nytis. Skubiai skambink OR 
3-2006.

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiūrėjimas ir patarimai

Ypatingas dėmesys jūsų dekoravimo rei
kalų spalvotom schemom, susitarimas, 
baldai ir 1.1. Jei planuojate dekoruoti ar 
ęTdekoruoti. prityrusių bus jum patarta.

patingai atsižvelgiama į vienuolynus ir 
klebonijas.

VVILLIAM PREVIDI
EL 5-7891. Anksti' ar vilai vakarais.

ZALETSKAS
F U N E R A L H O M ] 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass,

1683 MADISON ST.
TeL KV 2-9586 (Prie Fore* Avė. stottoe), Rldgewood

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromi skis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

MOMOWETA, , Mattituck, L. i. 
' BERNIOKAMS 5-16

žuvavimns. jūrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimai šit tikrais indė
nais. visoks siuntas. Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, suaugusių priežiūra, rū- 
ri'stingas slaugymas. namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: James Mulvihill, 43 
Sclev Drive. Bnbvlon. N. Y.

Deer Park 2-5673

čia yra naminė 
Y gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

J. B. SHALINS - :
JALINSKAS :

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) '
Woodhaven, N. Y. Į 

Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.1

TeL Vlrginia 7-4499 j

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

5. ASTRAUSKAS Stasys, gi
męs 1913, 9. 22. Vilkavišky
je, tarnautojas.

(22b) Kaiserslautern,
2040 L. S. Co., Abholfach 556, 

GERMANY.
6. ASZMIES Vilius, gim. 1909.

1. 4. Liauken (Klaipėdos 
krašte),

a. ASZMIES Lina, gim. 1911.
3. 1. Paugen (Klaip. krašte),

b. ASZMIES Edith, gim. 1934.
3. 24. 4Klaipėdoje),

c. ASZMIES Gerda, gim. 1935.
3. 1. (Klaipėdoje),

d. ASZMIES Horst, gim. 1936.
9. 24. (Klaipėdoje),

e. ASZMIES Brigitte, gim. 1937.
12. 25. (Klaipėdoje),

f. ASZMIES Manfred, gim. 
1939. 3. 13. (Klaipėdoje),

g. ASZMIES Adolf, gim. 1940.
12. 5. (Klaipėdoje),

h. ASZMIES Renate, gim. 1943.
8. 13. (Klaipėdoje*,

i. ASZMIES Helmut, gim. 1946.
12. 26. Wesselburen, Vokie
tijoje,

j. ASZMIES Monika, gim. 1949.
4. 8. Wasselburen, Vokieti
joje. Jų adresas:

(24b) Wešselburen, 
Rosenstrasse 4, — Germany.

7. ATMANAVIČIUS Brigita,

suionksto^hi 18 sv. $1.70 
Specialus patiesalas, 4x6 $1.00 

sulankstomi 18 sv. $1.70 
su skalbimo jrišalu. 
WONDER WASH 

IJIUNDRAMAT
419 Foreat Avė. GI 2*0876

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdie* 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

LAKE MOHAVVK
$6500.00--Meno studija. Kyvenamn.-in kam

barys Ir micKamaaia. vonia, porčiu.n ir 
patm. Aukštus lygta au reginiu i vi«> 
ežerų. Tinka savaitgaliam ir vlairm me
tam gyventi. Su baldais.

$12.500.00 — l4ike Front. pasirinkti virtų, 
vasarinis katedžius. 2 miegamieji, gyve- 

- namasis. židinys, virtuvė, patio. dali.us 
rėfj s. prie -golfo aikštės, su baldais.

SPARTA
$25.000.00—Prie pat Ix»k«- Mohawk. tikras 

kaimo gyvenimas ant 6 ir pusė akrų že
mės. Kompaktinis geras Cape Cod iš 
gyvenamojo, plytų židinio su knygom 
lentynoms, valgomasis-, moderni virtuvė. 
2 miegamieji su pratęsta palėpe, vonia, 
daržinėj 2 mašinom garažas. Aliejaus 
šiluma.

EMMA B. LA POINTE (10)
Route 15 Sparta. N. J.

Atidaryta kasdien ir sekmadieninis 
Lake Mobawk 6091'

DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
SU NUOSAVYBE

Įsteigta prieš 25 m., 2 šei
mų namas, 3 auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga.

PR 4-3508

Sąrašas; norinčių atvažiuoti į Ameriką 
asmenį;, kuriems reikia garantijų.

Į. ADOMAITIS Pranas, gim.
1922. 2. 4. Bukaičiuose, staty
bos technikas;
a.. ADOMAITIS Viktorija, gim.

1919. L 25. Palonuose,
b/ ADOMAITIS Algimantas, 

gim 1942. 3. 28. Kaune,.
c. ADOMAITIS Viktorija, gim.

1945. 11. 3. Gunzenhausen,
Vokietijoje. Jų adresas:

(22b) Hirschhorn/Pfalz,
Hebei str. 14, — Germany

2. AMBRAZAS Jonas, gim.
1920. 9. 14. Šaukėnuose, šo 
ferm;

a. AMBRAZAS Wiera, gimusi
1922. 3.14. Chotyn, Lenkijoj;

b. AMBRAZAS Jonas, gimęs
1952. 9. 2. Braunschweige,
Vokietijoje, uų adresas:

(20b) Braunschweig,
Rautheimer str. 12, B. 3/16,

GERMANY
3t ANKUDAVIČIUS Juozas, 

gim. 1923.1.15. Kaune, šalt
kalvis; ?

a. AKUNDAVIČIUS Elisa, gi
musi 1928. 4. 23. Wilsdorf, 
Vokietijoje;

b. ANKUDAVIČIUS Georg, gi
męs 1952. 1L 3. Bamberg, 
Vokietijoje; Jų adresas:

(13a) Bamberg,
Nuernberg str. 96,—Germany.

4. ANTANAITIS Marija Jus
tina, gim. 1902. 6. 7. Piotro-
kow, Lenkijoj, mašininkė;

(16) Huettenfeld,
Post Lampertheim,
Viemheimer str. 25,

GERMANY.

F U N E R A L HOME 
197 Webster Avenue 

Cambridge, M?ss.
PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-z 
bridge ir Bostono 'kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6484

(BIELIAUSKAS) 
F UNER A L HOME 

M. P. BALLAS—Direktorių^ 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas ‘
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

b. BABICKAS Melvin, gim.
1953. 6. 9. Bamber, Vokieti

joje. uų adresas;
(13a) Bamberg,

Schillerplatz 13,—Germany.
11. BAJORAS Pranas, gim.

1911. 9. 6. Lepiškiuose, ūki
ninkas, dirbs bet ką. Adres.: 

a. BAJORAS Uršulė, gim. 1902.
7. 20. Galkiemyje, šeiminin

kė. Adresas:
(13b) Deggendorf,
(am Stadtpark 39,) 

GERMANY
12. BALTRUKONIS Petras 

Kazys, gim. 1921. 3. 4. Liud
vinave, šoferis ir mašinistas.

Gellandorf b. Rheine/Westf., 
Auslaender Lager,—Germany.

sas: 680 Bushwick 
Brooklyn 21, N. Y.

William J. Drake 
Dragūnas

HOTEL SANFORD
Vedybinės puotos vėsinamo o:o 

BANKETŲ KAMBARY 
prieina m iausia kaina 

(ligi 150)
Cozv visiems privatūs kambariai.

Kreipkis į MR. VlNCENT.
banketų tvarkytoją. Flushing 3-1400
140-40 Sanford Avė., Flushing. L. I.

SCHOLES BAKING, Ine. ♦
V. Lukas — vedėjas {

MOTINOS DIENAI DOVANA
Tikras
Importuotas '
Rankom drožtas 
Švino kristalas

$14.00
Graboriai ir Belsamuctojai 
Patarnavimas dieną ir nakti 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-6815

SOuth Boston 8-Sto»

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok kitam į pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruotų.

Kaina metams $6.00. Adre- 
Ave.

WHERE ELSE BŪT 
ON FIRE ISLAND

Ar*‘ thf"re tbc kind of po<pl<- y«.»u want 
to . . . tn thc kmd of surraund- 
inss YOU will ęnįoy? And ndwherc 
eisi- <.n Fire Island. būt here at The 
L.IONEI.. can ynu got 1 room house- 
keeping apartment for as little as $250 
per couple for the seram . . with
everythinR you want for ymir vacation 
— .-jvrimnnng. fišhing. surf. fun and sun. 
For further Information and oiir un- 
believebly Iow weekly. monthly rate. 
Catholic Chilich n«ar bv. Call Dav — 
UL 5-S705 Nite HA 1-S473.
THE LIONEL. Kismet Beach. Fire Island



Rubelnikų.

Lietuvei Motina
LIETUVIŠKA DOVANA ■VARPŲ GIESMĖS'

SEPTINTOJI METINE

MARUOS GARSEI

Tol. DAvenport 6-2010

Studija atdara kasdien, išskyrus penktadienius

tradicines Wel- 
sako, jcg ji pir-

Nauja teisėja. New Yorko 
meras Wagneris paskyrė Silvią 
J. Singer šeimų reikalams teis
mo nare. Naujai paskirtoji tei
sėja baigė Columbijos teisių 
mokyklą ir 10 metų dirbo aps
krities advokatūroje. Ji yra di
delė žinovė jaunuomenės prob
lemų.

10c
10c
75c

Liet. Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus susirinki-

Motina M. Anunciata 
Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vardu

mm NAUJIENOS^

ŽUKAUSKAS, Romualdas ir 
Silvestras, iš Kazokiškių para
pijos, Ząslių v., Trakų ap.

Bostonan susirenka senieji vaidilos

Organizacijos, norinčios eiti vienetais, 
skambinkit: WAtkins 4-7900

Klausykite
_ ^IJFlVVOSJTSkMVU^

1264 WHITE »tr. HIUSIDE,NJ.
WAr»rly 6Wi

A.-tiiA KACIUPPI (Bridgepcrt, Conn.) laimėjo 
le-Įey kolegijos raty ridenime varžybas. Tradicija 
moji ištekėsianti.

Steplien Bredes J r.
ADVOKATAS

Aidų 4 numeris, 
dėl techniškų kliūčių susivėli
nęs, jau baigiamas spausdinti 
ir greitai bus išsiuntinėtas 
skaitytojams. Turinyje: J. 
Venckus baigią studiją apie 
vėžį; Balio Sruogos niekur ne
spausdinta — Estetinė ir natū
ralinė tikrovė, parašyta kace- 
te; ir didelė staigmena skaity
tojams — J. Aistis duoda no-

ma 
žės

Pastatymas ypatingas tuo, 
kad prie jo ilgiausia dirbėta, 
sutelkiant nemaža scenos mė
gėjų. Veikale vaidina: J. Bra
zauskas, D. Malakauskaitė, V. 
Šmulkštys, J. Puodžiukaitienė, 
R. Maruškevičius, A. Jankaus
kaitė, K. Urbšaitis, V. Vait
kus, A. Žemaitaitis, F. Vasilai- 
tis, P. Vaškelis, V. Petruškevi
čius, G. Žemaitaitis.

BAGDONIENE - OKAITE, 
Friede, ir vyras BAGDONAS, 
Martynas.

B \JO KIENE-OK AITE, Mor. 
ta, ir vyrasBAJORAS, Jonas.

BLADIKAS, Pranas, išvykęs 
iš Kaltinėnų v., Tauragės ap.

BRAŽINSKAS, Jurgis, iš 
Trakų ap., gyvenęs Cambrid- 
ge, Mass.

BUBLAT (BUBLAITIS), 
George, gyvenęs Brooklyne.

BUDRECKIENĖ, Jadvyga, 
iš Prienų.

BUTAUSKAS, Pijus, iš Du
bėnų k., Bartninkų v., Vilkaviš-

4 dol.;
-V. Kaukienė, P.

Jezukevičienė, J. 
Kucinas, O. Cir-

Adomaitienė, R.
B. Milerienė. Kiti

BUTKUTE - TURAUSKIE- 
Nfi, Ona, iš Ridikiškių—Bačių 
km., Eržvilko v., Tauragės ap.

ČEGYS, Jonas, iš Ceikinių, 
Švenčionių ap.

CHAWES (ar CHAFSi, 
Beri (Boris), iš Druskininkų.

“Moterys už laisvąją Europą” 
— tuo vardu veikianti moterų 
organizacija, kurios tikslas 
kelti bolševikų nusikaltimus 
humaniškumui, balandžio 20 
Baltų Laisvės namuose suren
gė pora paskaitų. Paskaitas 
skaitė. L. Bieliukienė — 
"Priverstinis darbas Lietuvoje 
ir už Lietuvos sienų”, estė Malė 
Jurma — “Sovietinių kraštų 
moterų darbo prievolės”. Po 
paskaitų buvo gyvos diskusi
jos. Kitos paskaitos bus ge
gužės 18 d., 6 vai. vak. ten pat 
Bus pasakojama apie šeimų 
gyvenimą Vengrijoje. Organi
zacijai “Moterys už Laisvąją 
Europą” vadovauja Mr.s. G. 
Fitch ir Mrs. R. P. Patterson, 
buvusio JAV karo ministerio 
žmona.

mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 15 d., 11 v. Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose. 
Susirinkime numatyta iškelti 
keletas svarbių einamųjų rei
kalų, todėl visi studentai yra 
kviečiami kuo gausiau daly
vauti. Valdyba.

Vytautas Rastenis 
baigęs New Yorke fogote kla
sę, pasirašė sutartį vienam se
zonui su Kansas City simfoni
niu orkestru.

procesija

troškimų

Motinos Dienos mine jimas
Maironio šeštadieninės mo

kyklos sekmadienį Apreiškimo 
par. salėje surengtas Motinos 
Dienos minėjimas praėjo itin 
įspūdingai. Minėjimą pradėjo 
kun. J. Pakalniškis malda. Gra
žią paskaitėlę skaitė Balys 
Račkauskas. Tolimesnėje pro
gramoje buvo d. Gerdvilienė-s 
parašytas ir su mokiniais iš
pildytas trumputis vaizdelis 
“Pirmoji mokytoja”! Skautės 
mergaitės padainavo keletą 
dainelių. Didesnę dalį užėmė 
Nelės Mazalaitės specialiai šiai 
Motinos Dienai parašytas vaiz
delis “Motinai”. Jis turėjo tris 
dalis — Lietuvoje, tremtyje ir 
Amerikoje. Išpildė daugiausia 
6 ir 7 klasės mokiniai. Režisa
vo Henrikas Kačinskas. Aldo
nos Šlepetytės vadovaujamos 
baleto studijos 5 mažesnės ir 
2 vyresnės mergaitės atliko ke
letą šokių. Pabaigai M. Liu- 
berskio vadovaujamos mišrus 
mokyklos choras padainavo 
keletą dainelių, pritaikytų šiai 
šventei. Mokyklos vedėjui A. 
Samušiui padėkojus visiems 
programos dalyviams, tėvams 
bei rėmėjams, minėjimas baig
tas himnu.

Publikos galėjo būti ir dau
giau, nes minėjimas buvo neiš- 
tęstas ir gražiai parengtas.
Dantų gydytojų susirinkimas 

šeštadienį, gegužės 14 d., 7 
v. v., 964—04 94 St. Woodhaven 
(važiuoti J'amaica line iki 
Woodhaven Blvd. stoties) šau
kiamas New Yorko Liet. Dan
tų Gydytojų Draugijos visuoti
nis susirinkimas.

Dr. E. Vilčinskienė skaitys 
paskaitą tema “Moderniosios 
odontologijos apžvalga”. Po 
susirinkimo bendra kavutė.

Marijos garbei procesija
. Bostono gatvėmis rengia- 
. šv. Petro parapijoje gegu- 
; 15 d. Procesija eis papras- 
daromu maršrutu, o sugrį-

5 apeigos bus ne bažnyčioje, 
bet aikštelėje prie bažnyčios.

Vaičiūno 4 v. dramos, U veiksmo scena.

Užsisakyk “šv< Pranciškai'
VARPELĮ"

PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio, 

NUSIFOTOGRAFUOKITE -PAS

rienė, L. Švenčionienė; 6 dol. — 
Ona Vaitkevičienė; po 5 dol. — 
kun. c. Švagždys, kun. M. 
Vembrė, F. Stundžia, E. Šilalie- 
nė, J. Neviera, A. Akstinienė, 
J. Jakavonytė,t K. Keblinskie- 
nė, 0. Česnienė, Vačkauskienė, 
A. Volungevičienė 
po 2 dol., - 
Kubilius, E 
Visockis, J 
vinskaitė, 
Aleliūnienė,
po mažiau. Viso salėje suauko
ta: 280 dol.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, geradariam, sei
melio dalyviams, rėmėjam, 
sveikintojams, paskaitininkams 
ir ypač rėmėjų pirmininkui 
prel. Pr. <Turui ir lietuviam kle
bonam bei kunigam. Savo mal
dose mes prašome Dievą gau
siai atlyginti už suteiktą mums 
paramą ir parodytą gerą širdį.’

Ieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

FORDO REKLAMŲ PIETUS
Balandžio 28 Waldorf-Asto- 

ria viešbuty New Yorke buvo 
suruošti užkandžiai laikraš
tininkams ir reklamų vedė
jams. Juose dalyvavo pats 
Fordo įmonių savininkas 
Henry Ford II. Jis savo kal
boje pažymėjo, kad Fordas 
savo gamybai praplėsti bei ją 
dar labiau- patobulinti yra 
numatęs per ateinančius tris 
metus išleisti $625,000,000. 
Iš viso nuo 1946 m. Fordas 
dirbtuvių praplėtimui jau yra 
investavęs $2,325.000.000.

Taip pat Mr. Ford aiškiai 
pabrėžė, kad stengsis viską 
pritaikinti šių dienų reikala
vimams. Jo paties žodžiais ta
riant — “dalysiu viską, kad 
šventosios karvės būtų išgin
tos lauk iš biznio pastogės". 

(Skelb,

Buvusis Gabijos knygynas, 
kurį dar neseniai A. Rimydis 
buvo nupirkęs iš J. Sodaičio ir 
pavadinęs “Laimps” vardu, da
bar parduotas B. Jacikevičiui, 
žinomam “Pašvaistės” gaidų 
laidčjui. B. Jacikevičius yra di
delis-bibliofilas ir turi gražius 
Vokietijoje leistų lietuviškų 
knygų bei įvairių spaudinių 
rinkinius. “Laimes” knygyne 
jis numato greit atidaryti šių 
rinkinių parodėlę.
Angelų Karalienės parapijos 
tretininkės gegužės 15 d. 5 v. 
parapijos salėje rengia laimėji
mų vakarą. •

Vaikų pirmoji komunija į- 
vyks birželio 12 d. 9 v. ryto.

Studentai ateitininkai 
gegužės 15 d. rengia iškylą pas 
p. p. Kazickus. Išvažiuoja 2 
vai. nuo Apreiškimo par. baž
nyčios automobiliais. Paskaitą 
skaitys dr. A. Musteikis, bus 
aptarti vasaros atostogų ir ki
ti svarbūs reikalai.

Studentės ateitininkės gegu
žės 7 d. turėjo savo susirinki
mą pas Danutę Vebeliūnaitę. 
Paskaitą skaitė kun. V. Dabu- 
šis.

Apie lietuvių išeivijos 
teatro krizę 

paskaitą ;kaitys Antanas Škė
ma Demokratinio Darbo Tal
kos ruošiamame pašnekesy, ku
ris įvyks gegužės 13 d. 7:30 v. 
v. Vyt. Belecko Winter Gard- 
en svetainėje, 1883 Madison 
St. Brooklyn. Įėjimas nemoka
mas.

Keičiasi kaimynai
Aplink šv. Petro parapijos 

bažnyčią yra pristatyta daug 
gyvenamų namų, kurie tiesio
giniai priklauso miestui. Gegu
žės mėnesį iš tų pastatų iške
liama 60 šeimų, nes jų uždar
bis yra didesnis už nustatytą 
normą, kad būtų galima tuose 
namuose gyventi ir naudotis 
pigaus buto privilegija.

Pagerlrė misijonieriii
Bostono Rašytojų Klubas ge

gužės 1 d. Tautininkų namuo
se surengė vakarienę, kur lan
kėsi ir misijonierius kun. A. 
Sabaliauskas. Atsilankymo pro
ga Bostono Rašytojų klubas 

kun. A. Sabaliauską priėmė 
savo klubo garbės nariu.

kinius visiems, kurie tik mus sutinka. Nepagailėk kelių 
ir padovanok jiems anglišką knygelę:
T. Narbuto 4 MARTYRED BISHOPS . v

Soviets KILL GOD IN LITHUANIA ......
T Angelaičio WIIO IS WORSE: STALIN OR HITLER . 

užsisakant 10 egz. ir daugiau duodama 25f£ nuolaida.
Rašyk DARBININKO Administracijai.

Jei esi neturtingas ir nori tų knygelių gauti veltui — rašyk 
T Narbutui DARBININKO administracijos adresu. 

«.». ’»

kunigų susirinkimas įvyksta 
gegužės 10 d. 2 vai. p. p. šv. 
Petro parapijos klebonijoje, So. 
Bostone.

GAILIUŠIS, Jokūbas, iš 
Urnenų k., Troškūnų v., Pane
vėžio ap.

RAJŪNAS,
Švenčionių ap.

KALVAITIS, Augustas, gy
venęs Anglijoje, o 1949 metais 
išvykęs Amerikon.

KLEVINSKAS, Juozas, iš 
Vilkaviškio apylinkės.

KONRAD, Heinrich, kilęs iš 
Lietuvos, gyveno Agate St., 
Philadelphia, Pa,

NIKODAMAS, Teofilius, iš 
Onciškių k., Seirijų v., Aly
taus ap. . _

OKAITE - ŠKADAUSKIE- 
NE, Anė.

PAULAUSKAS, Jonas ir 
Petras, iš Ridikiškių k., Erž
vilko v., Tauragės ap.

STARKIS, Jonas.
UOSAITYTft - VASILIAUS

KIENE, Ieva ir jos duktė VA
SILIAUSKAITE, Regina, iš 
Paskarlupių k., Jankų v., Ša
kių ap.

VAIČIUS, iš Obelyno k.. 
Kražių v., Raseinių ap.

VIRŠILA, Antanas ir Kons
tantas, iš Kazokiškių par., 
Žąslių v., Trakų ap.

ZAGRECKAITE, Ona.
ZAGRECKAS, keli broliai, 

kilę nuo Šiaulių.
ŽINYS, keli broliai, iš Svete

lių k., Musninkų v., Ukmergės

Tarsis komitetas
Gegužės 11 d. 8 vai. vak. pa

rapijos salėje po bažnyčia šau
kiamas parapijos banketo ren
gimo komiteto .susirinkimas.
Kunigų Vienylrės susirinkimas

Naujosios Anglijos lietuvių

St. Francis Xavier Church
30 West 16th Street. N. Y. C.

JToce.4;ja prasideda 7:30 P. M
Procesija Įvyks nežiūrint o>o sąlygą

Birželio tragiškųjų dienų minėjimo rengėjai ir visi lietuviai 
tremtiniai'

Mes esam Įpareigoti paskelbti apie Lietuvos kančias ir kan-
centų

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų seimelio metu, balan
džio 24, Brocktone, seserų dar
bui ir naujos koplyčios staty
mui paremti aukojo:

Bostono skyriaus rėmėjai — 
1030 dol. (į tą sumą įeina So. 
Bostono Sodalicijos 50 dol., šv. 
Vardo Draugijos — 103 dol., 
kun. Pr. Virmauskio — 100 
dol. ir kun. J. Žuromskio 15 
dol.), Stakučiai — 100 dol., N. 
N. iš So. Bostono — 190 dol.,

Broektozo skyriaus lėmėjai
— 300 dol., prel. Pr. Strakaus- 
kas — 50 dol., Čiužienės su
rinkta — 50 dol.,

VVorcesterio skyriaus rėmė
jai — 500 dol., Aušros Vartų 
Draugija iš Worcesterio — 100 
dol., Ona Savickaitė iš Worces- 
terio — 25 dol.,

Cambridge skyriaus rėmėjai 
(su stambia kun. Pr. Juškaičio 
auka ir Motiejaus Narbuto 20 
dol) — 250 dol.,

Lasvrence skyr. rėmėjai (su 
stambia prel. Pr. Juro auka)
— 200 dol.; O. ir J. Visockiai 
(Girardville, Pa.) — 100 dol.,

Suvažiavimo metu salėje au
kojo:

Marija Barkevičienė — 30 
dol., po 10 dol. — Rakauskai, 
Milevičiai, K. Grigas, M. Neve-

ŠEŠTADIENIAIS. NUO 1.30 V AL. P. P.
IS WWRL. 5000 kcl.

Atsiysta paminėti
■ Antano Vaičiulaičio rinkti

nės novelės — Pasakojimai jau 
pasiekė Ameriką. Išleido Ven
tos leidykla Vokietijoje, aplan
ką piešė dail. T. Valius. Bai
giamąjį žodį, apžvelgdamas 
Vaičiulaičio kūrybą, parašė 
prof. J. Brazaitis. Knygon su
telkta iš visų jo novelių rinkti
nių pačios geriausios ir būdin
giausios, 342 psl., kaina nepa
žymėta. Išleista gražiai ir sko
ningai, įrišta į kietus drobės 
viršelius.

• Pirmasis Nepriklausomos 
Lietuvos Dešimtmetis, 1918— 
1928. Parašė: P. Klimas, K. F. 
Kemėžis, J. Purickis, J. Savic
kis, M. Yčas. Pirmoji knyga. 
Antrąja laida išleido Nidos 
Knygos klubas Londone, 173 
psl. Kaina nepažymėta. Sudėti 
šie straipsniai: Lietuvos vals
tybės kūrimasis 1915—1918 
m. Vilniuje; Rusijos liet, pas
tangos kovose už Lietuvos ne
priklausomybę; Amerikos liet, 
kova už Lietuvos laisvę; Lietu
vių veikimas Šveicarijoje didž. 
karo metu; Skandinavija ir k.

■ Aloyzo Barono kadaise 
Draugo atkarpoje ėjęs roma
nas — “Sodas už horizonto” 
Liet. Spaudos Klubo išleistas 
atskira knyga. Aplanką piešė 
dail. Algirdas Kurauskas. 254 
psl., kaina nepažymėta.

37 Slieridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-70S3

Gyvas ir judrus Waterburis 
prieš penkeris metus sukūrė 
scenos mėgėjų teatrą ir pasta
tė keletą veikalų. Nenustigda
mas vietoje, jis lankėsi kituo
se miestuose, parodydamas sa
vo teatrinius sugebėjimus.

šiemet, atžymėdamas 5 metų 
sukakti, teatras pastatė Petro 
Vaičiūno

“Varpų giesmė”.
Su ja jis ir važiuoja viešnagėn 
į Bostoną, kur gegužės 22 d- 
Aukšt. mokyklos salėje, Thč^ 
mas Park, ir pristatys senuo
sius laikus.

Į Vytauto Didžiojo gadynę 
nukels žiūrovus ir parodys, 
kaip senoji lietuvių religija su
siduria su krikščionybe. Bus 
čia ir krivis, ir riteriai, gražios 
merginos, vienuoliai, kryžiuo- 
čia. kareviai ir t. t.

Telefonas: EVergrecn 4-9293

GRANO STREET BROOKLYN 11, N

Režisavo Jonas Brazauskas
Sudėtingas dekoracijas darė 

nuolatinis teatro dailininkas 
Kazys Jatužis, nupiešdamas 
tris atskirus scenovaizdžius. 
Įvedami čia ir istoriniai kos
tiumai, kuriuos išpildė Br. Ja- 
tužienė. Pridėkime prie to visą 
apšvietimą, ir gausime gražų 
ir nuotaikingą vaidinimą, kurį 
visi galės pamatyti Bostone.

Rapolą Krachą
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje sekmadienį, gegužės 
15 d. 4:30 v. p. p. vysk. John 
Eoardman suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą.

Įšventins į kunigus 
diakoną Joną Wilutį gegužės 
30 d. Jis yra marijonas, kilęs iš 
Maspetho. Primicijas laikys 
birželio 5 d. Maspetho liet, pa
rapijos bažnyčioje.

Dail. A. Galdikas 
nutapė didelio formato šv. Ka
zimiero paveikslą, kuris greit 
bus pakabintas pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje Brookly
ne.

DARBININKAS

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS CINKUS, VEDIMAS

Pasiliks Amerikoje
Misijonierius kun. Antanas 

Sabaliauskas, salezietis, kuris 
Amerikon buvo atvykęs tik lai
kina svečio viza, gegužės 5 d. 
iš emigracijos skyriaus Bosto
ne gavo dokumentus visam lai
kui pasilikti Amerikoje.

Rengia pikniką
Bostono lietuvių skautų ko

miteto tėvai birželio 26 d. Ro
muvos parke, Brockton, Mass.. 
rengia pikniką.

Skiltininkų stovykla
Best ano skautų Žalgirio tun

to skiitminkams balandžio 30-— 
gegužės 1 d.d. Uamp Kirby sto
vyklavietėje prie Townsend, 
Mass., buvo suruošta savait
galio stovykla ir kursai. Sto
vykloje dalyvavo 16 skautų.

Talkininkaus Red Featiier
Bostono skaučių mergaičių 

metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 19 d. Faneuii Hali. Susi
rinkime dalyvaus apie 300 
skaučių vadų, kurie atstovaus 
11.000 mergaičių skaučių esan
čių Bostono apylinkėje. Susi
rinkime bus taip pat pasitarta, 
kaip skautės gali talkininkauti 
Red Feather.

Su degančiom žvakčm

Prisijunk prie F.itinios 
už laiką

Kalbėk Rožančių
Penktadienio vakare,
GEGUŽES 13 D.

1955 m. gegužio 10 d. no. 34

valandas


