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KODĖL KINIJOJE PRASIDĖJO 
EPIDEMIJA Vakarai ir Vokietija vykdys BALFo PIRMININKO ŽYGIAI 

EUROPOJE
Vašingtonas. — Kaip žino

ma, Kinija ir Sovietų Rusija 
apkaltino amerikiečius, kad jie 
užkrečiamų ligų bacilomis ap
mėtė Šiaurės Korėją. JAV pa
siūlymas sudaryti tarptautinę 
Raudonojo Kryžiaus komisiją 
ir tai patikrinti Sovietų Rusi
jos buvo atmestas. Iš to jau 
buvo aišku, kad kaltinimas 
prasimanytas. Dabar gauta 
naujų davinių, kurie rodo, 
kam komunistams prireikė šito 
melo.

Komunistų propaganda, kal
tinanti JAV, buvo pradėta ko
vo mėn. 6 d. Po dviejų dienų, 
kovo 8, Raudonosios Kinijos 
užsienio reikalų ministeris 
Chou En-Lai kaltinimą pakar
tojo viešai per radiją. Tačiau 
prieš dvi savaites, vasario 25 
d..Peipinge leidžiamas oficia
lus komunistų laikraštis “Liau
dies Pasaulis”, nieko dar nera
šė apie baktereologinį karą. 
Priešingai, jis štai ką parašė:

“Ryšium su dideliu trukumu 
lietaus ir sniego praėjusią žie
mą, o taip pat dėl sauso ir ne
reguliaraus oro ir dėl to fakto, 
kad vadovaujamos sveikatos 
organizacijos ir v;etmė« sveika- 

nt’:ko gerai ir intensyviai savo 
d-rbo dėl to. kad neįvertino e- 
pidemijos galimumo arba nesi
skaitė su jos rimtumu, buvo 
viena iš priežasčių, kad epide
mija išsiplėtė.” Laikraštis nu
rodo. kad prade *o siaubti ty
mai. raupai, skanetina. infu- 
enza ir kitos ligos. Mirtingu
mas esąs didelis.

Sis pačių komunistų laikraš
čio prisipažinimas rodo, kad

ANNA PAUKER VĖL 
PRAŠNEKO

Berlynas. — Berlyno laik
raščiai rašo, kad Anna Pauker, 
Rumunijos užsienio reikalus 
tvarkanti, kreipėsi į Jugoslavi
jos komunistini diktatorių, siū
lydama jam Sovietų Rusijos ir 
jos satelitų pagalbą, jeigu jis 
nutrauktų savo ryšius su Va
karų demokratiniais kraš
tais.

Ši žinia yra dvigubai įdomi. 
Viena. įrodo, kad ta žymi Ru
munijos bolševikintoja, rabino 
duktė, apie kurią pusantrų me
tų buvo tylima, vėl prašneko. 
Matyti, buvo įkritusi į Maskvos 
nemalonę ar kur nors išsiųsta 
“padirbėti”. Antra, jos kreipi
masis į Tito sustiprina įtari - 
mą. jog Tito, Stalinas ir Pau
ker Balkanuose veda apgaulų 
žaidimą.

POTVYNIŲ GRĖSMĖ DAR 
NEPRAĖJO

Hansas City. — Missouri pa
siekė šiaurinėje Missouri vals
tybės dalyje rekordinį vandens 
pakilimą ir užliejo didelius dir
vų plotus. Tačiau, vandenims 
plačiai išsiliejus, sumažėjo jų 
spaudimas ir tikimasi, jei nebus 
didesnių lietų, kad pamažu po
tvynis pradės slūgti. Tuo tarpu 
saugomi tik pilimai, kad jų 
vandens spaudimas nepra lauž
tų. Bet Mississippi vis dar te- 
betvinsta ir eilei vietovių su
daro didelę grėsmę. Bijoma, 
kad pavojus gali dar padidėti, 
nes laukiama lietų, nuo kurių 
vanduo upėje dar pakiltų.

Su potvyniu tebekovoja ka
riuomenės pionieriai ir didelis 
skaičius civilinių darbininkų. 

komunistinės sveikatos organi
zacijos yra apsileidusios arba
nepajėgios žmonių sveikata rū
pintis. Vaistų daug paimama 
kariuomenei ii- žmonėms trūk
sta. Visa tai reikėjo kuo nors 
pateisinti. Tada ir griebtasi 
melo bei kurstymo prieš JAV. 
Tik jau per vėlai, nes kas buvo 
anksčiau rašyta, nebegalima 
atšaukti

San Antonio, Tex., streikuojan
čių susisiekimu darbininku piketi- 
ninkas, kad nepaskaustu koių, sa
vo uždavinį atlieka apsižergęs šio 
ilgaausio nugara.

MASKVA KURSTO PRIEŠ JAV
New Y'orkas. — Maskvos 

sukviestoje konferencijoje 
tarptautinei prekybai su Va
karais pagyvinti dalyvavo taip 
pat A. Wilfred May, vienas iš 
redaktorių “Commercia! and
Financial Chronicle.” Grįžęs jis 
pareiškė, kad ta vadinamoji e- 
konominė konferencija, kurią 
kiti skelbia buvus nepoli.ine, iš 
tikrųjų buvo kurstanti prieš 
JAV. Jos apkaltintos, kad do
leriui pavergia kitus kraštus ir 
dėl savo naudos kliudo prekybą 
su Sovietų Rusija. Tuo tarpu iš 
konferencijos buvo aišku, kad 
Maskva ieško priemonių su
laužyti ekonominę blokadą ir 
gauti prekių bei žaliavų savo 
karinei pramonei ir kariuome
nės aprūpinimui.

Konferencijoje buvo sudary
tas nuolatinis 40 narių komite
tas varyti tai sovietinei propa
gandai toliau. Pirmininku iš
rinktas prancūzas Robert 
Chambeiron. Maskva norėtų, 
kad komitetas veiktu kur nors 
už geležinės sienos, sakysime 
Olandijoje. Tai būtų dar vie
na kominformo įstaiga, panaši 
į tą. kuri rūpinasi “sovietinės 
taikos” propaganda. Komitetar. 
įėjo ir pora amerikiečių: iš 
San Francisco Oliver Vickerv, 
direktorius firmos “Forrobed

UKRAINOJE PARTIZANAI 
TEBEVEIKIA

Stuttgartas. — Vokietijos 
laikraščiuose pasirodė naujų 
žinių apie pagyvėjusj partizanų 
veikimą Ukrainoje. Atėjus pa
vasariui, vis dažniau užpuolami 
bolševikų slaptosios policijos 
(MGB) centrai ir naikinami. 
Partizanams vadovauja gen. 
Vosylius Kovai. Užpuolimai 
daromi naktimis. Partizanai y- 
ra ginkluoti šautuvais ir leng
vaisiais kulkosvydžiais. Jie 
pasirodo ir pradingsta raiti.

Maskva. — Sovietų spauda 
rodo džiaugsmo, kad, jos įsiti
kinimu, Sovietams pavykę Va
karus pastatyti į nemalonią pa
dėtį, sutinkant su laisvais rin
kimais visoje Vokietijoje. Tai 
Sovietai pasiūlė paskutiniojoj 
savo notoj, bet su sąlyga, kad 
tas klausimas bus svarstomas 
keturių okupacinių kraštų, o 
ne Jungt. Tautų. Sovietai įsiti
kinę, jog dabartinio jų pasiūly
mo atmetimas sukeltu nepasi
tenkinimą ne tik rytinėje Vo- 
kitijos zonoje, bet ir vakari
nėje. Tačiau Vakaruose kitaip 
į dalyką žiūrima. Nors Vaka
rai Sovietams dar neatsakė, 
bet čia nurodoma, jog, įsilei- 
džiant į tokias derybas su So
vietais, būtų teis pats kaip ir 
Korėjoje, kur be jokių rezulta-

BRAZILIJOJ SUIMTI ARMI- 
JON ISLBROVŲ KOMUNIS

TAI

Rio de Janeiro. — Spaudos 
žiniomis, Brazilijoj susekta ar
mijoje veikusi komunistinė or
ganizacija. Suimta 21 karinin
kas ir puskarininkis. Taip pat 
tardomi dar kiti penki asmens. 
Pranešime suminėta du aviaci
jos majorai, vienas kapitonas ir 
du jūrų leitenantai. Išaiškinti 
komunistų pastangas sudaryti 
savo organizaciją armijoje bu
vo imtasi jau prieš kurį laiką.

Corporation of America” ir 
Edmund von Henke. preziden
tas firmos “Fusion Company” 
Chicagoje. Pastarasis yra gi
męs Rusijoje. Maskvon buvo 
nuvykęs su savo žmona ir ten 
viešėjo dvi savaites.

Konferencijos išlaidas Mas
kva užkrovė patiems dalyviams 
— iš demokratinių kraštų pri
viliotiems biznieriams. Išlaidos 
siekiančios 5 mil. rublių (1,2 
mil. dol.). Vadinasi, Maskva 
padaro propagandą ir dar ją 
apmoka iš svetimos kišenės.

Septyniasdešimt vienerių metų laikotarpy didžiausias Missouri 
potvynis aptvindė savo pakrantėse daugybe vietovių Pietų Dakotos, 
lovos ir Nebraskos valstybėse. Taip pat toliau i pietus pradėjo tvinti 
Kantas ir .Missouri, kur jau nemaži plotai yra apsemti vandens. Ypač 
potvynio skaudžiai paliesti Omaha ir Bluff, kartu turintieji apie 300.- 
000 gyventojų.

savo užsimojimus
tų posėdžiaujama ištisais mė
nesiais. Tokią vilkinimo takti
ką greičiausiai Sovietai panau
dotų ir derybose dėl Vokietijos 
sujungimo, nes abejojama, kad 
jie pasiryžę laisvus rinkimus

STALINO SĖNUS PRIPAŽI
NO, KAD LENKŲ KARININ

KUS KATYNE IŠŽUDĖ 
BOLŠEVIKAI

Londonas. — Amerikiečių 
komisija* kuri tyrinėja, ka.' 
išžudė Katyne lenkų karinin
kus, Londone apklausinėja vi
są eilę liudininkų. Vienas iš 
jų, Įeit. Jerzy Levvczecki, 1942 
metais buvo vokiečių nelaisvėje 
ir Luebecko belaisvių stovyklo
je sėdėjo drauge su Stalino vv- 
resniuoiu sūnumi Jokubu Džiu
gašvili. Kai buvo gauta žinia, 
kad nesurandama kelių tūks
tančių lenkų karininkų, pate
kusių bolševikams į nelaisvę, 
Stalino sūnus pareiškė, kad tai 
jam suprantamas reikalas: jis. 
dar būdamas Maskvoje, girdė
jęs, kad apie Smolenską tarp 
lenkų belaisvių buvo prasidėję 
neramumai. Jam visai aišku, 
kad jie turėjo būti fikviduoti. 
Tiktai jis pastebėjęs, jog bolše
vikai žudo humaniškiau negu ■» - ♦ naciai.

Jokūbas Džiugašvili no karo 
dingo. Vieni spėja, kad jis žuvo, 
dar rusams neužėjus; kiti ma
no, kad jis slapstosi kur nors 
Prancūzijoje: tretiems rodosi, 
kad jis bus patekęs pas tėvą ir 
likviduotas ar kur nors izoliuo
tas.

„TEBESIGINČIJA TAIS PAČIAIS 
KLAUSIMAIS

Munsanas. — Korėjos pa
liaubų derybose tebesiginčija
ma trimis klausimais, kurie su
daro pagrindinę kliūtį susitarti 
dėl paliaubų — komunistų ae
rodromų paliaubų metu staty
bos, paliaubų priežiūros ir be
laisviais pasikeitimo. Jungt. 

leisti. Jų tikslas tik sutrukdyti 
Vakarų Vokietijos įjungimą į 
Vakarų valstybių bloką. Dėl 
to Vakarų valstybės ir Ade
nauerio vyriausybė linkusios 
savo užsimojimą įjungti Vaka
rų Vokietiją į Vakarų bloką 
vykdyti toliau, visai neatsi
žvelgiant į Sovietų pasiūlymą.

Prei. Trumams pasirašė taikos 
sutarti su Japonija. Ta proga pre
zidentas pareiškė, jog pasirašytoji 
sutartis suteiks japonams nepri
klausomybe. garbe ir lygybe tautų 
bend ruomenė je.

Tautų delegatai paskutiniame 
posėdyje pareikalavo, kad ko
munistai padarytų žingsnį pir
myn aerodromų klausimu, jei 
nori, kad diskusijos turėtų ko
kią nors prasmę. Tačiau ko
munistai atkakliai laikosi savo 
reikalavimo, kad jiems būtų 
leista paliaubų metu tuos aero
dromus statyti. Tad jokios pa
žangos šiuo klausimu nebuvo 
pasiekta. Taip pat jie teberei- 
kalauja, kad į neutralių stebė
tojų tarpą būtų priimti Sovie
tai. Jungt. Tautų atstovai pa
reiškia, jog apie tai negali bū
ti ir kalbos. Jie mano, jog šį 
klausimą galima išspręsti tik 
tuo būdu, kad abi pusės atsisa
kytų nuo vieno pasiūlyto kraš
to į neutralius stebėtojus. Va
kariečiai tuo atveju atsisakytų 
nuo Norvegijos kvietimo, o ko
munistai turėtų atsisakyti nuo 
Sovietų. Tačiau ligi šiol komu
nistai nerodo noro su tokiu 
kompromisu sutikti. Diskusijos 
belaisviais pasikeitimo klausi
mu vėl pradėtos, tačiau jos 
vyksta visai slaptai, todėl nėra 
žinių, ar kokios pažangos toje 
srityje pasiekta.

Kovos fronte
Pagerėjus orui, Jungt. Tau

tų oro pajėgos išvystė smarkią 
veiklą prieš komunistų užnu
gario karinius tikslus ir pasku
tinėmis dienomis smarkiai puo
la susisiekimo kelius, karinius 
sandėlius. kariuomenės sto
vyklos bei uostus. Priešui pada
ryta didelių nuostolių. Sausu
mos fronte didelių kovų neįvy
ko.

Balfo pirmininkas, kaip pra
neša mums iš Šveicarijos, lan
kydamasis Ženevoje, tarėsi su 
JT pabėgėlių reikalams įstai
gos pareigūnais ir PICME at
stovais, kaip jos galėtų geriau 
padėti dar galintiems išemig
ruoti mūsų tautiečiams. Vo
kietijoje jis aplankė visą eilę 
karinės valdžios ir vokiečių 
centrinės ar atskirų kraštų vy
riausybių atstovų, kurie, pvz. 
kaip bavarų ministeris pirmi
ninkas ir vidaus reikalų minis
teris, apie lietuvius atsiliepė 
labai palankiai ir pasižadėjo 
jiems kuo galėdami padėti.

Balfui, kaip JAV organiza
cijai, kaip patiriama, išrūpintos 
ir toliau reikalingos lengvatos. 
Taip pat vokiečių vyriausybė 
sutiko visas Balfo siuntas iš 
Bremeno išvežioti geležinke
liais nemokamai, bet tik tiesiai 
į stovyklas. Skirstant gi iš ku
rio nors centro, būtų duodama 
nedidelė (37%) nuolaida. Bal
fo tolimesnėj veikloj daroma 
šiokių tokių pakeitimų. Jo veik
la, kaip kad seniau Balfo ir 
Raud. Kryžiaus, kiek griežčiau 
atribojama viena nuo kitos ir 
patikslinama. Norima visą 
centrą įkurti k’’r ame S‘— 
tą ar Frankfurtą. Jei ten ne
pavyktų gauti būstų, tai gal 
būtų viskas suteikta Muenche- 
ne, kur jau gauta iš karinės 
valdžios nemokamai 2 kamba
riai.

Balfo pirmininkas taip pat 
stengiasi kur galėdamas susi
pažinti su lietuvių gyvenimu 
pats vietoje. Jau aplankė di
džiausias lietuvių stovyklas 
Memmingene, kur yra apie 
100 vaikų, VVehnene. kur vaikų 
skaičius siekia 125, taip pat se
nelių prieglaudas netoli Clden- 
burgo. kur yra 85 seneliai lie
tuviai, ir jiems atlaikė pamal
das, be to, Priene, vargšus 
Heidenheime. Ludwigsburge ir 
kt.

SiCHiyros ŽINIOJ
• Dėl Sovietų pasiūlymo, kad Vokietija turi būti sujungta ir 

gauti teisę sudaryti savo karines pajėgas, bet su sąlyga, jog ne
turės teisės dėtis į jokį bloką. Vakarų Vokietijos vyriausybės biu
letenis atsakė, jog toks pasiūlymas visai nesvarstytinas. Joks 
kraštas negali sutikti, kad taikos sutartimi būtų visam laikui ap
rėžtas jo suverenumas ir atimta teisė laisvai apsispręsti, su kuo 
jis nori bendradarbiauti ar sudaryti sąjungą.

• Iš Indokinijos prancūzų karinė vadovybė praneša, jog pran
cūzams pavyko apsupti ir sunaikinti du pulkus komunistų kariuo
menės. Apie 1500 komunistų paimta į nelaisvę. Tuo priešui su
duotas didelis smūgis ir jo pradėti puolimai atremti.

• Vienoje policija išvaikė komunistų demonstraciją prieš 
JAV. Komunistai čia bandė demonstruoti, protestuodami prieš 
tariamai JAV vedamą Korėjoj baktereologinį karą.

• Valstybės Departamento sekr. Achesonas pareiškė, jog vi
sos Sovietų kombinacijos tariamai sujungti Vokietiją tėra jų se
niau sudarytas planas paimti visą Vokietiją savo kontrolėm 
Achesonas pareikalavo iš Sovietų aiškių įrodymų, kad jie rimtai 
siekia laisvos ir sujungtos Vokietijos.

• Švedų spauda iškelia, kad komunistinė Lenkija labai plačiu 
mastu ginkluojasi ir ne tik laiko 600,000 kariuomenės, bet ir turi 
antra tiek paruoštų rezervų, ši Lenkijos ginklavimąsi švedai lai
ko karo pavojų dar padididančiu reiškiniu.

• Katyno žudynes tyrinėjanti JAV komisija iš apklausinėtų 
liudininkų parodymų daro išvadą, jog galimas dalykas, kad y -a 
dar ir kitas ligi šiol neatidengtas Katynas. Kaip aiškėja, ame 
Katyną buvo ne viena, bet net trys lenkų belaisvių stovyklos. Bet 
jr apie kitose stovyklose buvusius belaisvius nėra jokių žinių, kur 
jie dingę.

• Las Vegas ruošiamas naujas atominių ginklų bandymas, 
kuriame dalyvaus ir parašiutininkų daliniai. .Tie bus nuleisti po 
bombos sprogimo toje srityje ir turės ten užimti tam tikras po
zicijas.

• Iš Vakarų sąjungininkų vyriausio oro pajėgų štabo Europoje 
pranešama, jog Europos gynybai sudaromi du oro laivynai, kurie 
būtų panaudoti, jei komunistai pradėtų prieš Vakarus agresiją 
Abu tie oro laivynai yra komanduojami gen. L. Norstadt.

Vėliau žada, kaip Care di
rektorius, vykti į Vieną, kur 
dar tebėra per 20 lietuvių, te 
to, į Jugoslaviją, kur taip pat 
surinks duomenis, ar nėra lie
tuvių. Jugoslavijoj žada maty
tis su Tito. Iš Šveicarijos pra
nešama, kad ir prancūzų vy
riausybė pasižadėjo Balfo at
siunčiama gėrybes išsiuntinėti 
iš Havro uosto lietuvių koloni
joms nemokamai.

SVIETAI ATSISAKO NUO 
“AGROGRADŲ”

Maskva. — “Pravda” pas
kelbė. jog Sovietų vyriausybė 
atsisakė nuo jau pradėto vyk
dyti vadinamų “agrogradų” 
projekto, kuriuo buvo numato
ma dabartinius kolchozus su
jungti į milžiniškus žemės ūkio 
vienetus ^avot:'k”e 
kio miestu1' rr-> o- ~ 
to mo'ekto ••
oirmoi eilėj dideli1’ kolchozinin- 
kų pasipriešinimas, kurie ne"o 
ri iš savo inrasto kaimo °we- 
nimo pereiti į tuos “agrogra- 
dus”. Be to. drie’ė- re;’'s’~ė~

-T'iagu t11 agmm"Ju -t~t.v’""T

Paskirta “A’dy” 
premiia

“Aidų” grožinės literatūros 
premija sekmadienį, balandžio 
20 dieną, buvo visais balsais 
paskirta J. Aisčiui už jo lyrikos 
rinkinį “Sesuo Buitis”.

Komisijos posėdyje dalyva
vo: A. Vaičiulaitis — pirm., 
Bern. Brazdžionis — sekr. ir 
nariai: T. Dr. L. Andriejus, 
Dr. J. Girnius. Pr. Naujokaitis, 
A. Nyka Niliūnas.

Balandžio 27 dieną įvyksta 
iškilmingas premijos įteikimas.



PABALTIEJI TRAGEDIJA
K. KAIKLAIKIS, mūšy korespondentas Švedijoj

Švedų dienraščio Stockholms- 
Tidningen bendradarbis V. 
Marton balandžio 3 d numery
je gana platokame straipsnyje 
dar kartą primena švedams 
skaitytojams pabaltiečių di
džiąją tragediją.

‘Pereinamajame laikotarpy 
senasis raugas raunamas Iv 
atodairos. Brolis sukyla prieš 
brolį, vaikai prieš tėvus, šeimos 
suskyla.” taip rašo Pravda i r 
siunčia sveikinimus Sovetų 
Latvijos ministeriui pirminin
kui Laidui jo ką tik išleistos 
knygos "Į naują krantą” pro
ga. Tais žodžiais ir V. Marto- 
nas pradeda savo straipsnį.

Vargiai ar begalima drastiš
kiau pavaizduoti Kremliaus ir 
jo iškamšų Pabaltijo kraštų 
"vyriausybių" — tikslus Pa- 
baltyje. kurių jaunimas milita
rizuojamas ir visokiais kito
kiais būdas išnaudojamas. O 
kad tą jaunimą dar labiau pa- 
grąsdintų. kad jam dar baisiau 
būtų. Rygos radijas š. m. kovo 
22 d. kiek įmanydamas šaukė, 
kad jaunimas kitur Europoje ir 
Amerikoje turi nežmoniškiav.- 
sias sąlygas, esąs paskirtas 
maistu patrankoms, kad pre
kės kai kuriuose Europos 
kraštuose pakilo net 60 kartų, 
o tuo tarpu sovietinis jauni
mas atsidedąs atstatymo dar
bui. Bet su tuo atstatymu Pa
balyje neina jau taip gerai— 
net po daugelio sovietinės oku
pacijos šis atstatymas dar ne
pavyko. Jeigu taip gerai būtų, 
tai. anot Marton. nereikėtų So
vietų spaudai skelbti apie viso
kius “žalos darytojus, sabota
žininkus. reakcionierius”, oku
pantams x nereikėtų griebtis 
griežtų priemonių ir prieš už
sienio radijo klausymą.

Pabaltijo okupantams pra
deda "nebepatikti” ir Švedija, 
paskutiniu laiku pradėjus vis 
daugiau simpatijų pabaltie- 
čiams rodyti. Toms simpati
joms "atšaldyti" latvių "sovie
tinis profesorius Žūtis ir Sovie
tų akademikas Grekovas išlei
do nau.ją "Latvijos istoriją”, 
kur kaip tik pabrėžiama, kokį 
neišpasakyto smurto imperia
listinį režimą buvę švedai įvedę 
Pabaltyje. Jau caras Jonas 
Baisusis (tarp kitko Sovietai 
jau nebekartoja "Baisusis", 
kalbėdami apie Joną) buvo pa
siryžęs išvaduoti broliškas tau
tas iš švedų vergijos, nors tatai 
tepavyko tik caro Petro Di
džiojo laikais.

Tą visą pjudymo procesą pa
prastai lydi įtartinų žmonių 
tiesioginės deportacijos arba 
maskuotas darbo jėgos išveži
mas iš tų įmonių, kurios yra 
numatytos iš krašto (‘vakuoti. 
Jaunimas šaukiamas darbo 
tarnybai arba padėti kariniams 
daliniams Jie siunčiami j "di
džiosios tėvynės" sritis anapus 
Uralo.

O MGB savo ruožtu vėl savų 
"triukų" išsigalvoja. Marton 
mini. pvz.. kad Latvijos nepri

klausomybės dieną, sausio 22 
d . policija prigamina provoka
cinių lapelių. nurodydama, 
kad tai pasipriešinimo sąjū
džio darbas. Pasinaudoję tokia 
““proga". pradeda daryti bai
sius “ablavus”. kratas, ir. žiū
rėk. tuoj naujos deportacijos.

Laimė, kad Kremliui reikia 
grumtis su 130 tautų ir milijo
nais žmonių. Tuo būdu pats iš
naikinimo procesas užvilkina
mas. Pagal latvių pasiuntiny
bės Vašingtone žinias, iš Latvi
jos gy ventojų tik 60r> yra lat
viai. Estijoje ir Lietuvoje, anot 
Marton. šis nuošimtis dar di
desnis.

Turint galvoje, kad tų kraš
tų buvusios mažumos, kaip žy
dai. vokiečiai, lenkai, buvo su
naikinti ar išvaryti tiek vokie
čių. tiek rusų okupantų, šie 
skaičiai rodo tikrai šiurpu vaiz
dą — tai reiškia, kad beveik 
pusė Pabaltijo gyventojų”din
go" iš savo kraštų ir buvo pa
keisti ateiviais. Ir aukščiau
siuose postuose susodvti sve
timtaučiai.

Ta pačia kryptimi vyksta 
procesas ir Karelijoje. Rytprū
siuose. Ukrainoje ir visame So
vietų Sąjungos pasienyje. Ir 
rusų mokykliniuose vadovė
liuose rašoma, kad Klimas ap
gyventas tik didžiarusių. kad 
Ukrainos didžiuose miestuose 
Odesoje ir Charkove gyvena 
50’’v didžiarusių. Jau nuo se
niau žinoma, kad 150.000 uk
rainiečių buvo atgabenti į Ryt
prūsius. Rusiškosios sovietinės 
respublikos gyventojų skaičius 
paskutiniais metais iš 64' > vi
sų Sovietų Sąjungos gyventojų 
sumažėjo ligi 57b. Pi ilei- 
džiant. kad natūralus gyvento
jų prieauglis visose Sovietų 
respublikose Imjvo maždaug 
vienodas, tai reiškia, kad apie 
S milijonai rusų buvo perkelti į 
sąjungos pakraščius kaip kolo
nistai. Žinoma, tai nėra kokie 
savanoriški perkėlimai, o prie
varta įvykdytas didžiulis tautų 
kilnojimasis. liečiąs visas So
vietų Sąjungos tautybes. Tai 
didelis palengvinimas slaptajai 
policijai. kuriai per 34 metus 
niekaip nepavyko tų žmonių 
"išauklėti ."

Išvarė Izraelio 
piliečius

Paryžius. — Vidaus reikalų 
ministerija pranešė, kad keturi 
Izraelio piliečiai iš Prancūzijos 
ištremiami. Jie visi priklausė 
nacionalistinei Heruth t Lais
vės i Menachem Beigins parti
jai. Tarp jų yra ir vienas Izra- 
lio parlamento na rys (E. 
Shostacki. Paskui buvo sulai
kytas dar penktas. Jo bute 
rasti 5 revolveriai ir automa
tas. Beigins buvo vadas Irgun 
Zvai Leumi. žydų ekstremistų, 
kurie kovojo prieš britus. Da
bai- .jo grupė kovoja prieš Vo
kietiją ir jos derybas su Izrae
liu.
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PAGRINDINIS TIKSLAS — KOVA UŽ 
VIDURIO EUROPOS LAISVI

New Yorkas. — Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokratų

Tautinė* Gvardijo* angare llolman Air l'ield dėl Missonri potvynio ka
riniai prhrrMi lr*tytfr» InivrDaiv M. Paul srity potvynio daryti nuostoliai 
sukta apie JlC.OOO.O”*'

Sąjunga, kurios centras yra 
JAV. savo būstinėje Nevv Yor
ke balandžio 16 d. suruošė 
spaudos konferenciją, kurioje, 
šalia sąjungoje atstovaujamų 
tautybių spaudos atstovų, da
lyvavo ir gausus būrys žurna
listų. atstovaujančių didžiąją 
JAV bei užsienio spaudą —As- 
sociated Press. Amerkan 
Nevvspaper GuiM. Nevv Verk 
Times. Agence France Press. 
Labor Leader. katalikų savait
raščio Ameriea ir eilė kitų, o 
taip pat Radio Free Europe. 
Vioce of Ameriea ir kitų žinių 
pateikimo agentūrų.

Apie sąjungos tikslus bei 
darbą spaudos atstovus pain
formavo išvykusį į Europos są
jungos pirmininką Msgr. J. Ko- 
zi Horvath pavaduojąs Dr. M. 
Krek. buvęs Jugoslavijos vice
premjeras.

Savo žodyje spaudos atsto - 
vams Dr. Krek pažymėjo, jog 
pagrindinis są jungos tikslas — 
kovoti už dabar Sovjetųį pa
vergtų Vidurio 
išlaisvinimą ir ruoštis jų atsta
tymui sujungtos Europos rė
muose.

Kaip kalbėtojas pažymėjo, 
krikščionys demokratai, kurie 
šiuo metu vadovauja vieni ar
ba koalicijoj su kitomis demo
kratinėmis partijomis Italijos. 
Belgijos. Vakarų Vokietijos. 
Prancūzijos. Olandijos ir kitų 
Europos kraštų politika-'. visai 
pritaria JAV nusistatymui su
daryti Europos federaciją. Su
tartinai su šiuo nusistatymu, 
kurio laikosi ir visas Krikščio
nių Demokratų Internaciona
las. tos pat politinė linijos lai
kosi ir Vidurio Europos Krikš
čionių Demokratų Sąjunga, ku
ri sudaro Europos krikščionių 
demokratų iintegralinę dalį li
vrą jų internacionalo narys.

Tačiau Europos federacijai 
sudaryti šiuo metu sudaro 
kliūtį didelės jos dalies sovieti
nė okupacija. Tad pirmoj eilėj 
ir tenka dėti pastangas, kad 
ši okupacija būtų likviduota ir 
Europos tautos atgautų savo 
laisvę.

Greta to yra gyvo reikalo 
jau dabar atlikti pasiruošimus 
dabar okupuotų kraštų atsta
tymo darbams, nes neabejoja
ma. jog dabartinė okupacija 
paliks visame šiame regione 
didelį chaosą, kuris gali suda
ryti rimtą pavojų, jei jam lik
viduoti laiku nebus pasiruoši, 
iš anksto išstudijuojant laukti
ną faktinę padėtį ir planuojant 
atstatysimu valstybių ^o’iiinę. 
socialinę bei kultūrinę struktū
rą ir paruošiant tam reikalui 
kompetentingu darbininku, ku
rie dabar turi galimybių susi
pažinti su Vakarų pasaulio de
mokratinėmis institucijomis b ū 
jų veikla

Šitoje plotmėje Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
sąjunga savo darl>ą ir vysto. 
Kartu ji deda pastangų palai
kyti okupuotų Vidurio Europos 
kraštų gyventojuose gyvas išsi
laisvinimo viltis bei suteiki i 
jiems žinių apie padėtį Vaka
ri; kraštuose, tuo atremdama 
prieš Vakarus nukreiptą sovie
tinę propagandą.

Savo darbe sąjunga artimai 
bendradarbiauja su Laisvosios 
Europos komitetu. Amerikos 
Balsu. Amerikos katalikų vi
suomeninėmis organizacijomis 
bei darbininkų unijomis ir su 
Europos kraštų krikščionių 
demokratų partijomis bei įvai
riais vakarietiškaisiais sąjū
džiais. kaip Europiniu Sąjū
džiu. Krikščionių Demokratų 
Internacionalu ir k.

Sąjungoje dalyvauja Lietu
vos. Latvijos, Lenkijos. Čeko
slovakijos. Vengrijos ir Jugos
lavijos krikščionių demokratų 
partijos, šiomis dienomis apie 
šių kraštų krikščionių demok
ratų partijas bei savo pačios 
veiklą sąjunga išleido didoką 
leidinį. s

ŠALINA Iš PAUTUOS AL
BANŲ KOMUNISTES

Viena. — Albanijos ministe
ris pirm. Hodza paskelbė, jog 
pastaruoju metu iš Albanijos 
komunistų partijos pašalinta 
6.000 narių. Jię.buvę nepatiki
mi.

DRAUGAS. 19952. 4. 12:
"Kas seka ““Dirvą”, tas jau 

seniai galėjo pastebėti to laik
raščio antireliginę, ypač gi an- 
tikatalikišką akciją.

Jei tautininkams nepriklausą 
katalikai tą liūdną reiškinį ste
bėdavo su nerimu, nusivylimu 
ir. gad būt. su pasibjaurėjimu, 
tai tikintieji tautininkai ( tau
tininkų eilėse tokių yra nema
ža) šitą savo neva “oficiozo” 
antireliginę akciją sekė su di
dele gėda ir skausmu.

Būdamas “Neo-Lithuanijos” 
filisteriu nuo 1927 m. ir savo 
pasaulėžiūrą suformavęs pir
mųjų tautininkų idėjų įtakoje, 
aš bandžiau į tą laikraštį para
šyti krikščioniškos minties 
sraipsnj. "Dirvos” redakcija 
man, deja, raštu atsakė—ir tą 
raštą aš laikau kaip ‘“Dirvos” 
"testimonium paupertatis”, — 
kad ji religijos klausimais lai
kosi “neitralumo.”

Kada šitas “Dirvos” "neitra- 
lumas” nuėjo jau tiek toli, kad 
atvirai, pačiu grubiausiu būdu, 
imta pulti katalikybė ir grieb
tasi skleisti antireliginė propa
ganda. aš. nerasdamas vietos 
savo protesto žodžiui tautinin
kų spaudoje, tą “‘Dirvos” anti
religinę akciją užprotestavau 
savo straipsniu “Quo vadis 
‘Dirva’ ”, tilpusiu “Drauge.”

Didžiausiai tautininkų gėdai 
jų žymus veikėjas, buvęs “Lie
tuvos Aido” vyr. redaktorius 
V ytautas Alantas parašė idėji
niu požiūriu menkavertį, -o li
teratūriniu meno atžvilgiu 
silpną veikalą “Pragaro Po
švaistės”, kuriame niekinama 
krikščionybė ir. pamynus po 
kojomis krikščionybės princi
pus (tai šitaip naujieji tauti
ninkų “ideologai” laikosi krikš

čioniškos moralės principu!) 
siūlo mūsų tautai grįžti prie 
pirmapradžių aisčių tautos šal
tinių. vadinasi. į pagonybę.

Tautininkams šitą gėdą per- 
kęsti geriausiai tiko susičiau
pus ir galvas nuleidus. Bet kur 
tau! “Dirvoje” tuojau pasirodė 
Vyt. Alanto dešiniosios rankos’ 
žinomo tautininkų "konvertito” 
Bronio Railos didžiulis reklami
nis ir kartu šlykštus antikrik- 
ščioniškas straipsnis "Krikščio
nys ir Pagonys”, tai neva kai
po minėtos knygos “recenzija”. 
Charakteringa, kad to veikalo 
reklamos griebėsi ne kas nors 
iš senesniųjų tautininkų, o kaip 
tik minėtas “konvertitas”, į 
tautininkų eiles ir eugeniškai 
atrinktą “elitą” (tiesiai į “Pa
žangos” Rūmų aukštybes) “ke
turių vėjų” įpūstas labai pavė
luotai iš pačių bolševikinių atei
stų padugnių, kurios dar prieš 
jo “atsivertimą” buvo tautinin
kų valdžios policijos sekimo ob
jektu.

Kas skaitė Bronio Railos po
stringavimus tautininkų spaudo
je (sakysim, kad ir jo “rašalo 
ašaras”’“Dirvoje"), tas galėjo 
įsitikinti to vyro brutalumu, 
barbariškumu, ciniškumu ir vi
sais atveijais jo širdies gelmes 
palietusią bei pritvinkusia ne
apykanta prieš katalikų bažny
čią ir krikščionybę.

Katalikui darėsi tikrai šlykš
tu. Bet dar didesnis kurijozas 
ir tiesiog 'mįslė: kaip šituos ci
niškus Dievo išniekinimo žo
džius galėjo praleisti ‘'Din0“' 
Redaktorius Balys Gaidžiunas. 
dar neseniai buvęs Clevelando 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, rašytojas, tau i 
ninku ideologas? Kas paga l 
yra tautininkų vadai ii JU 1

ologijos autoriai, ar A. Smeto- 
na’ A- Voldemaras, Tumas- 
Vaižgantas, ar raudonieji be
dievybės trubadūrai! Jei pas
tarieji, tai kokią jie turi teisę 
save vadinti tautininkais Ką 
apie tai galvoj a tikrieji tautinin
kai, kurie dar nesiruošia krikš
čionišką religiją paskelbti tau
tų opiumu? Laikas būtų apie 
tai rimtai pagalvoti ir dėl to 
padaryti praktiškas išvadas.”

Autorius kalba apie tą patį 
Bronį Railą, kuris Lietuvoje 
sykiu su Venclova, Cvirka ir 
kitais komunistais yra buvęs 
prokomunistinio žurnalo “Tre
čiojo Fronto” aktyvus veikėjas. 
Paskui staiga jis pasidarė tau
tininkų oficiozo “Lietuvos Ai
do” politinis redaktorius, dabar 
jis LR Santarvės veikėjas. 
Daug kam tada buvo mįslė, 
kaip prokomunistas gali taip 
greit virsti tautininkų ideolo
gu. Ir cituoto straipsnio auto
rius stebis savo kolegos, tauti
ninko, tokiu lūžiu. Bet iš esmės 
nieko čia nuostabaus: abudu 
tetalizmai. ir bolševikinis, ir 
fašistinis, yra vienas antram 
giminingi, abudu vartoja tuos 
pačius smurto metodus ir dėl
to Raila rado garbingą prieg
laudą. Tai. ką Raila dabar 
skelbia tautininkų spaudoje, jis 
lygiai galėjo skelbti ir pas tau
tininkus būdamas prokomunis- 
tu.

SUSIDOMĖJIMAS ISPANUI

Washingtonas. — Kongreso 
komisija pasiūlė padidinti Is
panijai finansinę paramą, o su
griežtinti finansinės pagalbos 
sąlygas Britanijai. Prancūzi
jai' Vokietijai. Trijų komisija 
pareiškė. kad Europa turi 
daugiau pati .gelbėtis ir rodyti 
bendradarbiavimo, jei nori do
lerių. Tuo tarpu Ispanija turin
ti strateginės reikšmės, laiko 
700.000 kariuomenę. Jai turi 
būti pridėta daugiau nei kong
reso paskirtas 100 mil.
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NAUJAS MASKVOS BURBULAS
Po paskutiniojo karo labai daug Maskvos paleistų burbulų 

jau susprogo: jos demokratiškumo, taikingumo, geresnės socia
linės padėties, darbo žmonių aprūpinimo, teikiamos visiems lais
vės. Atsitvėrusi akla siena, nesukalbama tarptautinėse konferen
cijose, kelianti ir palaikanti kituose kraštuose riaušes, primygusi 
pavergtas tautas ir visus savo gyventojus suspaudusi geležiniu 
diktatūros kumščiu, Sovietų Sąjunga pasidarė atgrasi net ir 
tiems, kurie ligi šiol jos propaganda dar patikėdavo. Pro stipriai 
saugomas sienas prasiveržę pabėgėliai Lš pačių bolševikų partijos 
atneša šiurpių žinių apie tebevykdomą Sovietų Rusijoje terorą. 
Kas gali su tokia valstybe nuoširdžiai bendraut ir ja pasitikėti?

To didėjančio nepasitikėjimo pasekmes Sovietų Rusija skau
džiai jaučia. Ypač opūs jai nutrūkę prekybos ryšiai su didžiosio
mis Vakarų demokratijos valstybėmis. Juos nutraukė dvi priežas
tys: nepasitikėjimas Sovietų Rusijos atsiskaitymu už pristatytas 
jai prekes ir jos pradėtas Korėjos karas bei karštligiškas ginkla- 
vimasis. Dėl to ginklavimosi visa eilė prekių yra uždrausta įvež
ti tiek j pačią Sovietų Rusiją, tiek ir satelitinius jos kraštus. Ka
dangi šiuo klausimu Jungtinės Amerikos Valstybės yra pačios 
griežčiausios, tai prieš jas Maskva atsuko savo neapykantą ir iš
pūtė naują burbulą.

Maskvos žodžiais tariant, jis vertas 10 bilijonų dolerių. To
kiai sumai bolševikai pasiryžę atgaivinti tarptautinę prekybą. Jie 
svarstė tuos reikalus Maskvoje, sukvietę įvairių kraštų pirklius. 
Pasiūlė jiems gražių dalykų: iš anglų pirkti tekstilės gaminius, iš 
italų laivus, iš olandų, prancūzų, austrų, belgų ir kt. valstybių tai, 
ko jos kitiems negali parduoti. Bolševikai iš savo pusės siūlo at
silyginti javais, lentomis, rąstais, anglimi, asbestu. Vadinasi, visu 
tuo, ką atima iš sukolchozintų ūkininkų ir ką pagamina kruvino
mis pavergtų žmonių rankomis. Tačiau tarptautiniai pirkliai ligi 
šiol to nepaisė ir to nepaisytų, jei pasitikė-ų, kad biznis tikrai iš
degs. Jie prisimena du pačius paskutinius faktus: Sovietų Rusija 
žadėjo Indijai pigiomis kainomis pristatyti 500.000 tonų javo, o 
pristatė tik 50,000 ir pačiomis brangiausiomis kainomis; Norve
gija buvo sutarusi pirkti 100.000 tonų grūdų, o negavo dar nei 
trečdalio. Ekspertai apskaito, kad Sovietų Rusija ne; 10 dalies 
negalėtų išvežti, ką ji žada.

įdomiausia toje konferencijoje buvo pagieža Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Jos apkaltintos ir imperializmu ir kolo
nializmu, vadinasi tuo, ką daro pati Maskva. Sovietų Rusijos ko
lonijos po praėjusio karo keleriopai išaugo. Norėdama nuo to 
nukreipti dėmesį ir gauti tai, kas jai reikalinga dar kitiems kraš
tams užimti, ji ir griebėsi naujo burbulo. Nėra abejonės, kad jjs 
sulauks tokio pat likimo, kaip ir kiti.

sujudęs, kad viso neišpasaicosi. 
Bet gal to ir nereikia. Pakaks 
žinoti, kad Afrika bunda, juda 
ir persitvarko. O tai niekada 
nepraeina be sąmyšių ir painia
vų, kurios užkliudo ir kitus 
kraštus. Apie tai ateina vis 
neramesnes žinios.

A ra Imi galanda Mahometo 
kalaviją

Neramiausias šiuo tarpu yra 
visas Afrikos pakraštys nuo 
Suezo kanalo iki Gibraltaro 
sąsiaurio. Savo metu visas jis 
buvo arabų rankose. Tai buvo 
seni laikai, palikę čia islamo 
tikėjimą. Politinė jų galybė vė
liau susmuko. Dabar ji vėl no
rima atstatyti. “Arabų sąjun
ga”, kurios vyriausi vadai ir 
centras yra,.Egipte, ieško už
mesto Mahometo kalavijo ir 
nori po juo sutelkti visus isla
mo tikinčiuosius. Tas religinis 
ir patriotinis sąjūdis apima vi
są šiaurės Afriką. Jis yra nu
kreiptas prieš “baltuosius”, y- 
pač anglus, prancūzus ir ame
rikiečius, nors patys arabai nė
ra dar juodieji Afrikos gyven
tojai. Tikslas tos kovos — iš
sikovoti visišką nepriklausomy
bę.

Anglai išsisuko, prancūzai 
užkliuvo

Dar neseniai, kaip žinome, 
kruvini sąmyšiai buvo Suezo 
kanale. Jie didesnio karo ne
sukėlė, anglai atlaikė, bet ne
apykantos neužgesino. Egiptie
čiai nėra dar apsiraminę dėl 
Suezo ir vis dairosi į Sudaną, 
kurį norėų sau prisijungti. 
Kreiva akim jie žiūri ir į Lybi- 
ją. kuri nenriklausoma valsty
be padaryta. Islamo tikintie
siems atrodo, kad visi tie kraš
tai turėtų sulipti anie Egiptą. 
Ko čia maišos britai.’

Jei britai iš tų vargų bent 
laikinai išsikans ė. tai prancū
zai užkliuvo. Kitoje pusėje Vi
duramžių jūros ji? valdo Alžy
rą. Tunisą ir Maroka. Alžvras 
yra ramiausias, beveik virtęs 
Prancūzijos dalimi. Tunisas ir 
Marokas sudaro protektoratą. 
Iš prancūzu pusės .juos tvarko 
gubernatorius, iš vietinių gy
ventojų — sultonai. Jie yra

kontinentas visiems sudaro rūpesčio.

despotiški. Gyventojų sąjūdis 
siekia išsilaisvinti iš vienų 
antrų. Prancūzai čia griebėsi 
drastiškų priemonių: pašalino 
Tuniso vyriausybę ir sudaro 
naują. Naujas ministeris pir
mininkas M. Baccouche ieško 
priemonių išeiti per vidurį.

Ko amerikiečiai taip suvirpo?
Tuniso konfliktas labai gyvai 

atsiliepė Amerikoje ir Jungti
nėse Tautose, čia tuojau buvo 
prancūzams sudaryta byla: per 
kietai jie griebė, gali gaisrą už
kurti. Paskutinėmis dienomis 
tas reikalas kiek atvėso. Neri
mui pagrindas yra tas, kad vi
su šiaurinės Afrikos pakraščiu 
eina Europos gynybos juosta. 
Čia yra amerikiečių aviacijos 
bazės, anglų tankų stotys, 
prancūzų garnizonai ir visų 
kartu jūros laivai uostuose. 
Tai jau tarptautine sritimi pa
sidaro. Kaip prancūzai gali čia 
vieni smarkauti? O jiems rūpi.

kad tie Viduržemio jūros kraš- 
ir tai, tiek metų su Prancūzija 

lipdyti, nuo jos neatkristų. 
Savaime aišku, kad Sovietų 
Rusijai Lš kilos pusės labai rū
pi ten neramumus palaikyti. 
Jie prieina per prancūzų, italų 
ir arabų komunistus. Afrikos
šiaurė dėl to niršta: švyščioja 
ten Mahometo kalavijas ir Sta
lino piautuvas.

Būrai siekia antro karo
Kitame Afrikos gale taip pat 

neramu. Prieš kokius penkias
dešimts metų britai ten po sa
vo imperijos vainiku pakišo ne
priklausomas būrų (olandų ko
lonistų) respublikas. Iš jų su
sidarė Pietų Afrikos Sąjunga. 
Ploto užima 472.494 kv. mylių, 
gyventojų turi arti 12 milijo
nų. Kokie 2.5 milijono baltųjų 
turi visas teises, apie 1.5 mil. 
SDalvuotojų (mišrių) — tik da
lį teisių, o likusieji juodieji — 
beveik jokių. Iš baltųjų taip

Atskridusi iš Europos Eisenhowerk> štabo viršininką gen. Gruen- 
ther pasitinka Washingtono aerodrome armijos informacijos viršinin
kas gen. F. E. Park. Pranešama jog gen. Eisenhoweris numato gen. 
Gruenther ^avo įpėdiniu, kai grjš liepos mėnesį J JAV.

pat išsLskiriaa dar dvi grupės: 
vieni yra už tai, kad visiems 
teisės būtų lygios, kiti dar no
rėtų jas suvaržyti. Kilo nesusi
pratimų ir dėl to, kaip rinkti 
parlamentą tiems, kurie turi 
teises: kartu su “spalvuotais” 
ar skyrium. Ministerio pirmi
ninko D. F. Malano įsakymas, 
prieštaraująs konstitucijai, pa
noro balsuotojus išskirti.

Steltėtojai pranašauja, kad 
tie skirtumai yra didesni: būrai 
nori atgauti tai. ką jie kitados 
anglams prarado — visišką 
laisvę. Nors ir dabar Pietų Af
rikos ryšis su Britanija yra la
bai palaidas: riša tik karališ
kas vainikas. Bet kai iš jo krin
ta kiti žibučiai, norima išplėsti 
ir Afrikos deimantai ir jauno
sios karalienės Elzbietos vaini- 
niko.

Moskitai viešpatauja viduryje
Tikroji Afrika nėra nei šiau

rinis nei pietinis jos galas, o 
pats vidurys, kur viešpatauja 
saulė, žlegsi liūnai, veisiasi 
moskitai, skorpionai, drugiai ir 
musė “cė-cė”, kuri užmigdo 
mirtinu miegu. Čia gyvena juo
dieji. Jie taip pat pamažu jau 
išeina iš džiunglių. Nemažai jų, 
inteligentų, dirba kolonialinė- 
se europiečių įstaigose ir įmo
nėse, uostuose, aukso ir dei
mantų kasyklose. Auga juodoji

PAVERGTOJE
• Niekinamos lietuviškos 

partijos. “Didvyriškų lietuvių 
revoliucionierių atminimui” — 
tokia antrašte sovietinių oku
pantų organas “Sov. Litva” N. 
303-51 įsidėjo per 5 skiltis A. 
Sniečkaus straipsnį apie su
šaudytuosius komunistų vadus: 
K. Požėlą, J. Greifenbergerį, 
K. Giedrį ir R. Čamyj. Jie bu
vę, anot Sniečkaus, “nužudyti 
smetoninių fašistų”, kaip kovo
tojai “už sovietinę valdžią.” 
Tačiau atsakomybė už tai krin
tanti — “visų spalvų buržuazi
niams nacionalistams.” Straips- 
nvje pilna citatų, tiesiog ar ne- 
tiesiog liečiančių Lietuvą, ku
ri stengiamasi atvaizduoti kuo 
tamsiausiomis spalvomis. “Tie
sioginiai 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmo įkvėpėjai ir orga
nizatoriai buvo amerikoniški- 
angliški imperialistai. Fašistinį 
perversmą įvykdžiusiems tauti-

Apsivilkusi kolonialiniu laikų ap
daru, I.usianos atstovė, šešerių 
metu S. Kuhn, įteikia gėlių puokš
te Amerikos Revoliucijos Dukterų 
pirm. J. B. Patton. Washingtone 
prasidėjo 61 metinė Amerikos Re
voliucijos Dukterų konferencija.

šviesuomenė, pasiryžusi savo 
kraštui daugiau teisių reikalau
ti. Anglai ją ima į savo admi
nistracijos aparatą, bet ir len
kia savo tikslams. Geriausia 
tvarkosi portugalai (Angoioie, 
Mozambike) ir belgai (Konge). 
Jie siekia pakelti į aukštesnį 
kultūros laipsnį visus juoduo
sius ir surišti su savo valsty
bėmis. Ir. atrodo, jiems geriau
sia sekasi. L. Kn.

LIETUVOJE
ninkams padėjo visos buržua
zinės partijos — krikščionys 
demokratai, liaudininkai, so
cialdemokratai ir kit.”, skelbia 
“Sov. Litva” skiltyse A. Snieš- 
kus. Toliau rašoma: “Hitleri
nės okupacijos metai galutinai 
nuplėšė kaukes nuo visų buržu
azinių nacionalistinių vadų...

Niekas iš tikro tiek nepalai
kė hitlerinių okupantų, kiek 
pats Stalinas ir Molotovas, su
darydami su Hitleriu Lietuvos 
“dalybos”’ garsiąją slaptą su
tartį. O Sniečkui net nacių kon
centracijos stovyklų kremato
riumuose sudeginti mūsų rezis
tencijos veikėjai taip pat “na- 
laikė hitlerinius okupantus.“ 
“Palaikė” juos ir Sniečkaus 
motina, mirusi Vokietijoje, ka
dangi su kitais giminėmis pa
bėgo nuo sūnaus rusiškais dur
tuvais įvesto Lietuvoje bolševi
kinio “rojaus.”

---------------------- HERBERT SCHLl'ETER -------------------

SICNOR ANSELMO
2.

Mes sustojome prieš dviejų 
aukštų namą. Jis buvo pakraš
tyje apleisto sodo, kuriame au
go milžiniškas eukaliptas. Kai 
apžiūrėjom namą, kuriame Ma- 
riannei labiausia patikusios 
grindys, darytos iš netikro 
porcelano (majolica), ji pa
klausė:

— Kaip tas namas žiemą ap
šildomas?

— Su braciere, — atsakė 
mūsų vadovas kiek nustebusiai 
Mariannei. — Galite gauti to
kį varinį puoduką, kuris šildo. 
Anglies reikia ir migdolo 
žievių. Kad gardžiau kvepėtų, 
dedamos ir apelsinų žievelės.

— Bet dabar dar ne žiema,
— įterpiau savo žodį.

— Iš tikrųjų, dabar dar tik 
rugpiūtis, — nusijuokė Ansel- 
mas. Nusišypsojo ir Marianne, 
kam save tokiais tolimais rū
pesčiais apsunkina.

— žiemą jau būsite Ameri
koje, tikriausia, — apramino 
ją Anzelmas.

šitame tai name išsinuoma
vome du kambarius, antrajame 
aukšte, nes ten buvo šviesiau 
ir jaukiau. Virtuvė, žinomas 
daiktas, buvo rūsyje. Ji buvo 
visa aptraukta voratinklių. Sie
noje kabojo kelios varinės ap

rūkusios kasės, matyti, bracie
re. Buvo dar indams spinta ir 
nedidelis staliukas su įrašu 
“Made in Japan.”

★
Buvo labai gerai, kad mes 

turėjom Anzelmą. Jis surado 
moterį, vardu Rachele, kuri iš
valė virtuvę ir mus pamokė, ką 
su židiniu daryti. Mes pavedė
me ir toliau naudotis jai pačiai 
tuo mokslu.

Pirmąjį sekmadienį, vos tik 
atsikėlę, sutikome namo šei
mininką. Jis atsirado apie 12 
vai. Tai mums pranešė per Ra
chelę, tas neaukštas, riebus, 
senas ponas, kuris kalbėjo pie
tų Italijos akcentu ir vis šluos
tėsi prakaituojančią kaktą.

— Noriu jums palinkėti viso 
gero mano namuose, — pasakė 
jis. Rachelė tuojau surado tris 
stikliukus ir stipriai saldaus 
likerio. Anselmas buvo jai pa
sakęs, ką mėgstąs tas ponas, 
advokatas Salembini. Jis pa
klausė, ko mums dar trūktų. 
Atsakėme, kad nieko. Tada jis 
pastebėjo, kad visi kambariai 
yra neužrakyti, išskyrus vieną, 
bet ir tas yra mūsų dispozici
joje. Mes labai jam žemai padė
kojome už tokį pasitikėjimą, iš 

kurio vis tiek mums jokios 
naudos nebuvo. Marianne pa
siūlė jam dar vieną stikliuką. 
Advokatas Salembini jį išgėrė 
raukydamasis. Ivg ten būtų 
kas kartumo įlašinęs. Tada jis 
paklausė:

— Kodėl nenorite gyventi 
apačioje? Ten šalčiau.

— Mums labai patiko kam
barys su balkonu, — paaiškino 
Marianne.

Jis nusijuokė su tuo saldu 
mu, kuris rodė, kad tikrai buvo 
ragavęs gana saldaus svaigalo.

— Tai buvo mano sūnaus 
kambarys.

— Jūsų sūnus studijuoja Ne
apolyje? ‘

— Studijavo. — atsakė jis. 
— Po to žuvo Abisinijoje.

Mes nutilome. Po valandėlės 
Marianne paklausė:

— Ar turėjote tą vieną sū
nų?

— Taip. Bet turiu dar dvi 
dukteris. Šiais laikais geriau 
turėti dukteris.

JLs išsitraukė piniginę su fo
tografija savo žmonos ir dvie
jų dukrų.

— Ta viena.—rodė jis pirš
tu, — išteka už daktaro. Jis 
gyvena Neapolyje. Yra moterų 
ligų gydytojas. Aš manau, to
kie karo frontui nebus reika
lingi, — pasakė šelmiškai šyp
sodamas.

— Tai tiesa. — pritariau.
Marianne kiek raustelėjo, o 

jis fotografiją vėl- įsikišo į ki
šenę.

— Aš manau, — kalbėjo jis, 

— kad mano namuose nebus 
jums prasta. Kai užsuksite ka
da į Neapolį, nepamirškite ir 
marlęs aplankyti. Pavaišinsiu 
jus tokiais makaronais, kokius 
tik mano žmona moka paga - 
minti.

Mes pažadėjome būtinai už
sukti.

— Jam išėjus, Marianne su
nerimo:

— Ar tu pastebėjai? Jis lau
kia karo.

— Galimas daiktas. taip 
greit neprasidės.

— Galimas daiktas... — pa
kartojo ji.
Marianne išėjo į balkoną. Su

simąsčiusi žiūrėjo į tą milžiniš
ką eukaliptą. Jo tamsiai žalsvi 
lapai ir kvepėjimas siekė mū
sų kambarius.

Apie devintą valandą visada 
praeidavo laiškanešys. Buvo tai 
mažas žmogutis, be kepurės ir 
be uniformos, persimetęs per 
petį brezentinį krepšį, kuris 
jam kaba lo jo prie šono. Kada 
jis eidavo pasilenkęs, krepšys 
smukdavo j pryšakį ir jis vis 
turėdavo jį atgalia ranka at
mesti. Taip jį besikamuojantį 
jau daug kartų praleidome pro 
šoną. Kai kada jis pas mus už
eidavo, bet atnešdavo vis ne 
tai, ko laukėme.

Telegramas nešiodavo visiš
kai kitoks žmogaus pavidalas: 
gerai nuaugęs, jaunas, apžer
gęs dviratį: jis buvo su juo su
lipęs tartum į vieną būtybę. 
Nukopęs eidavo prie namų, kei

stai šypsodamas. Tai reiškė, 
jog jis gerai žino, kad neša 
džiaugsmą arba nelaimę.

Pirmosiomis dienomis eida
vome pašto siuntos atsiimti pa
tys. Galima buvo ten. jūros į- 
lankoje, ir maudytis. Plaukda
mas ant pečių nieko kito nema
tai, kaip tą dangun kylantį E- 
pomeo; rodėsi, jo viršūnė nuei
nanti kaž kur į begalybę. Tuo 
tarpu jūra neatrodė tokia be
galinė. Joje mirguliavo rusvos 
ir baltos laivės, kurios sudary
davo lyg kokį antrąjį krantą.

Po pietų vaikštinėdavome po 
salą. Aptikdavome alyvų miš
kelius. šaltinius ir uolas; susto
davome prie vynuogynų! uogos 
jau sirpo naujam derliui. Kar
tą taip nusiplūkėme iki vienišos 
pakrantės vakarinėje salos pu
sėje. Čia marios tikrai atrodė 
begalinės. Leisdamiesi arčiau 
kranto, uolos šešėlyje išvydome 
dvi žmogystas. Tai buvo An
selmas ir nepažįstama mergai
tė. Jis buvo padėjęs jai ant 
kelių galvą, o ji pasilenkusi prie 
jo. Galimas daiktas, kad jų 
veidai lyte josi. Mes stabtelėjo
me ir pasukom atgalios. Maria
nne buvo kiek pridususi ir su
sirūpinusi.

— Kad tik jie nebūtų mūsų 
pastebėję! Ar jie tik nenugirdo 
mūsų žingsnių?

— Nemanau. Jūros ošimas 
buvo toks balsus.

— Aš to nepastebėjau. Ar 
tu matei mergaitę?

— Labai graži. Blondinė. 
Šviesi italė.

— Iš kur tu žinai, kad ji ita
lė?

— Galima tai spėti iš jos lai
kysenos, liemens ir lieknų ko- 
jų-

— Tu sakai, kad vokietės 
turi grubias kojas?

— Ne, ne visos. — pasimei
linau jai nusišypsodamas.

Po keletos dienų mes tą 
mergaitę sutikome Anselmo na
muose. Norėjome jį tada būti
nai surasti. Kai siaurais laiptais 
lipome į antrąjį aukštą, pasiti
ko mus ta mergaitė. Ji vilkėjo 
šviesiai žalią rūbą. Plaukai jos 
buvo šviesūs, kaip - juosvas 
auksas, bet akys tamsios. Pra
džioje negalėjome pažinti, bet 
kai palenkė galvą, gyvai atsi
stojo akyse pamary matytas 
kaklas ir plaukai. Ji nuvedė 
mus į nedidelę terasą, iš kurios 
gražiai matėsi žvejų namukai 
ir akmenimis nusėtas pama
rys. Matėme taip pat ištrauk
tas krantan laives, tinklus ir 
žmones. Žuvies kvapas, truputį 
apipuvęs, buvo lengvai užuo
džiamas. Girdėjosi, kaip kryk
štavo, juokėsi ir verkė vaikai.

— Non c’e Signor Anselmo, 
— pasakė ji ir pastūmėjo kėdę 
prisėsti. — Nehmen Šie bitte 
Platz! — paprašė ji vokiškai. 
Atrodė, labai patenkinta buvo 
savimi, kad tai jai pavyko. Aš 
pasiteiravau jos vardo.

— Filomena, — atsakė ji.
Mes turėjome taip pat savo 

vardus pasakyti.
— Aš jau girdėjau, — atsi

liepė ji. — Jūs norite vykti į 

Ameriką. Anse’mas tai sakė. 
Čia yra daug žmonių, kurie tu
ri gimines Amerikoje. Jie mie
lai grįžtų į Ischią. tačiau Mus- 
solini neįsileidžia. Kas jiems 
lieka daryti? Siunčia pinigus ir 
rašo, kad gerai gyvena. Be: aš 
žinau, kad jie ilgisi gimtojo 
kampo.

— Iš tikrųjų? — paklausiau 
jos abejodamas.

Ji linktelėjo galva. Akyse 
pasirodė tokios liepsnelės, ku
rios mane norėjo įtikinti, kad 
ji tiesą sako.

—Vienas, prieš dvejus metus 
pargrįžo, — pasakė ji. — Jis 
kitados giedojo bažnyčioje, nes 
turėjo gražų balsą. Jisai sakė: 
ten italai visi ilgisi savo šalies.

— Bet jie nebegrįžta, palie
ka ten su tuo kamuojančiu il
gesiu.

— Ten jie jau susikūrė gy
venimui pagrindą. Anas, kuris 
grįžo, jau nebegalėjo bažnyčio
je giedoti. Buvo pasenęs ir iš
vargęs. Jis čia paveldėjo iš sa
vo brolio namą.

— Taigi, matote, dėl ko jis 
grįžo!

Filomena tylėjo. Ji jautėsi 
prislėgta, kad aš suabejojau 
jos tautiečių, italų, pasiilgimu 
gimtojo krašto. Paskui ji ištie
sė kaklą ir tvirtai pasakė:

— Aš nenoriu į Ameriką. 
Vokietiją tai norėčiau pažinti. 
Žinoma, vėliau, kai Anselmas 
galės namo grįžti. Jis man ža
dėjo .

(bus daugiau)
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PRIEŠ 40 METŲ PASKENDO “TITANIKAS” BAŽNYČIA IR PASAULIS

šimtai tūkstančių lietuvių iš 
savo tėvynes jts pasiekę Dė
dės Šamo žemę. Beveik visi jie, 
ar tai prieš kelias dešimtis me
tų. ar tai šių dienų tremties iš
blokšti, atplaukė dideliais ar 
mažais jūros laivais ir. laimin
gai pasiekę, išlipo į jos kran
tus.

Ne vienas iš senosios kartos 
lietuvių tačiau gal ir prisime
na. kad šiomis dienomis su
kanka lygiai 40 metų, kaip At
lanto vandenyne paskendo anų 
laikų didžiausias ir praban
giausias pasaulio keleivinis lai
vas “Titanic” kuris priklausė 
vienai Anglijos kompanijai.

“Titanic” buvo 882 pėdų ir 6 
colių ilgio. 94 pėdų pločio ir 
svėrė 47 tūkstančius tonų. — 
Šis jūros milžinas pirmą kartą 
sunkiai atsiduso ir puškėda
mas. 1912 metais balandžio 
mėn. 10 d., išplaukė iš Anglijos 
Southampton uosto j New Yor- 
ką. Vežė 2224 žmonių. Deja. 
“Titanic” neišvydo Amerikos 
krantų, nematė jos dangorėžių.

Tai baro prieš 40 metų

Velykų metas, trečiadienio 
vidudienis — 12 vai., kai lai
vas "Titanic”, tarsi mažas pra
bangos miestelis, atsiskyrė nuo 
Anglijos krantų ir atsisveikino 
su ten stovinčiais bei verkian
čiais žmonėmis, mosuojančiais 
nosinaitėms, kaip paprastai bū
na uostuose, kai artimieji išly
di savo brolius, seseris, vaikus 
bei pažįstamus. “Titanic” išdi
džiai pradėjo plaukti. Tą liūdną 
atsisveikinimo valandėlę bei 
verksmą greitai tačiau per
traukė ir išblaškė muzikos gar
sai. kurie veržėsi ir sklido nuo 
laivo denio. Be to, tam laivų 
karaliui pirmą kartą išlydi-

Pasimatysime
4'Sufolk bowns“
Orai žinom* Suffolk Downs 
arkliu lenktynėms *ik<tė bus 

i Rrriati pasiekiam* iš naujai 
pastatytos stoties “Suffolk 1 
Downs". Tai yra pratesimas 
naujos East Boston’o greito- , 
jo susisiekimo linijos.SUFFįlK

Pratesimas yra nuo Oriont Heights 
tiosiai iki Suffolk Downs. Taip, kad 
lenktynių mėgėjai pasieks '‘Suffolk 
Downs". važiuojant nuo Scollay 
Square. žemutinės Bostono dalias, 
per 10 minučių. Nuo Atlantic stoties 
kelio yra R minutės.

Darbininkai ir vaidininkai yra taip 
sutvarkė savo darbo dienotvarke, 
kad viskas būtų paruošta atidarymo 
dienai.

Dėka gerų kelių ir M T A. "Suffdlk 
Dovvns ' Stoties, populiari East Bos
ton lenktynių aikštė bus pasiekiama 
lengviau kaip visuomet.

Suffolk Downs valdininkai skubiai 
baigia erdvias patalpas, ateinančioms 
66 dienų, lenktynėms.

Grynos veisles lenktyniniai arkliai 
yra atvežami kiekviena diena ir gale 

savaites yra numatoma daugiau kaip 
1606 arklių. —■

Daug arklių yra atvežama iš New 
England arklidžių

“Suffolk Downs" yra numačiusi šio 
sezono apyvarta apie $1.265,650.

‘Suffolk Downs' naujas šūkis yra: 
Daugiausia laimėsi, joj pataikysi pa
sirūkti geriau-; ai 1.1;.’ 

rnam į tolimą kelionę, su di
džiausia pagarba sukaukė kitų 
uoste stovinčių laivų sirenos. 
“Titanic” — plaukiojantis mi

lijonierių miestas

Jis turėjo 2224 gyventojų. 
Vyriausiu laivo kapitonu buvo 
E. J. Smith. Tame laive buvo 
įvairiausių profesijų bei luomų 
žmonių, pradedant turtingiau
siais Amerikos biznieriais bei 
lordais, kurie turėjo didžiausius 
turtus. Kronikos sako, kad “jie 
savo turtų negalėjo aprėpti ir 
savo milijonų suskaityti.” Bu
vo taip pat žymių rašytojų, 
žurnalistų, kunigų bei gydytojų 
turtingų ponių, šeimų su vaiku
čiais ir jaunavedžių. Buvo ir 
tokių, kurie važiavo vien tik iš 
smalsumo, ieškodami nuotykių. 
Bet daugiausia — tai skurdei- 
vų ir darbininkų, kurie vyko 
tikėdamiesi Amerikoje pelnyti 
geresnį duonos kąsnelį.

Ten buvo ir Beturiu

Tame vandenyno mieste bu
vo taip pat ir keletas lietuvių, 
jų tarpe ir kun. Juozas Alont- 
iila iš Nendriniškių kaimo. 
Marijampolės apskr. Kun. J. 
Montvilos brolis Petras, kuris 
jau anksčiau buvo atvykęs. A- 
merikon, šiandien dar via gy
vas. Jis gyvena nuosavuose na
muose 251 Etna St.. Erook- 
lyn, N. Y. ir uoliai dalyvauja 
visuomeniniame Amerikos be
turiu veikime. Tarp kitko jis 
turi kun. K. Matulaičio laišką, 
rašytą iš Londono (1912. IV. 
17), kuriame rašoma: “Bran
gus Petruti! Kunigas Juozas 
pas mane atvažiavo kovo 20 
dieną. Pasidarbavęs ir pavie
šėjęs pas mane, iškeliavo A - 
merikon balandžio 10 d. su lai
vu “Titanic". Išsirinko jis pats 
šį laivą kaipo didžiausi, kad 
mažiau suptų ir išvengtų marių 
ligos. Pasiskubino apleisti Ix>n- 
doną vien dėl šio laivo. Lyg 
jautė mano širdis didelę nelai
mę. Atsisveikinus niekas man 
nebuvo miela. negalėjau nei 
kalbėti, bei kito pas mane es- 
sančio svečio užimti... Ir tai 
ne dieną, ne dvi. bet per visą 
laiką kol neatėjo baisios žinios, 
kad “Titanic” paskendo... -

Tolsta Europos krantai

Iš keleivių akių pamažu, kaip 
kokiuose rūkuose, nyko senoji 
Europos žemė. Savo širdyse 
Rele iriai nejučiomis pajuto ne
apčiuopiamą liūdesį. Tačiau 
greitai savo dėmesį jie nukrei
pė į išdidųjį laivą. Ir ne vienas 
pagalvojo, kad jiems garbė juo 
keliauti. Jie greitai pradėjo gė
rėtis visais laivo patogumais ir 
jautėsi laimingi! Tačiau jų 
džiaugsmas ir laimė nebuvo už
tikrinta. Niekas iš keleivių gal 
ir nenujautė, kad už poros-tre- 
jetos dienų šis milžinas susi
durs su didžiuliu .jūroje plūdu- 
ruojančiu ledo kalnu ir ten po 
pustrečios valandos, didžiausio
je panikoje su 1513 žmonėmis 
ir milijonais turtų bei brange
nybių nugrims į jūros dugną.

Laivo kapitonas Smith kiek
vieną dieną inžinieriams davė 
įsakymą didinti laivo greitumą. 
Pasakojama, kad pirmą savo 
kelionės dieną “Titanic” nu
plaukė 484 mylias: sekančią — 
519 mylių, o trečią— 549 my
lias. Tačiau dar nebuvo pasie

Ledo luditai. i kuriuo^ atJiuiue Titaniką,.

kęs savo greičio. Ištikrųjų jis 
turėjo išvystyti pilną greitį tik 
balandžio 15 dieną.

Kebas į mirtį

“Sekmadienio dienele sliuko 
kaip slenka debesio šešėlis, ne
išduodama šimtams "Titanic” 
laivo keleivių paslapties, jog 
artinasi paskutinė jų kelionės 
valandėlė...” — anuomet rašė 
vienas korespondentas.

Laivo karininkai iš anksčiau 
išplaukusių laivų buvo gavę 
perspėjančių žinių, kad vande
nyne tam tikrose jūros linijose 
saugotųsi pavojingų ledo kalnų. 
Tačiau laivo valdininkai tik 
ranka numojo ir. nekreipdami 
dėmesio dar smarkiau paleido 
laivo mašinas.

Kai kurie keleiviai buvo iš
kankinti jūros ligos. Jie ilsėjo
si. Gi turtingieji keleiviai ir 
biznieriai, gyvenantieji ramiuo
se ir prabangiuose kambarėliuo
se. laikėsi pavieniai arba susi
būrę šnekučiavosi apie savo 
biznį. Vyriausias laivo kapito
nas Smith buvo kiek pavargęs. 
Savo postą tad pavedė karinin
kui Murdock, kuris turėjo klau

Kun. JUOZAS MONTVILA, 
nuskendus kartu su Titaniku.

syti .jo įsakymų, kadangi norė
jo pasiekti greičio kelionės j 
Nevv York rekordą.

Nakties glūdumoje. 12 minu
čių priešdvyliktą “Titanic” pil
nu savo įsismaginimo greičiu 
per neatsargumą smogė į ledo 
kalną, pludūruojantį jūroje. Gi
liai įmigę žmonės nepajuto ne
laimės. Bet kurie dar nemie
gojo. jie suprato ir girdėjo kaž
kokį susitrenkimą. Jie tuč tuo
jau skubėjo teirautis, kas atsi
tiko.

“Titanic” ledo kalnas po 
vandeniu pramušė skylę. Van
duo visu smarkumu pradėjo 
veržtis į laivą.

Greitu laiku pasirodo ir ka
pitonas. .Jisai tuojau suprato 
nelaimės baisumą. Pabudina 
visus miegančius, įsako visiems 
rengtis, užsidėti gelbėjimo juo
stas, leidžia SOS pagalbos 
šauksmus kitiems jūrose plau
kiantiems laivams, kad kuo 
skubiausiai atvyktų pagalbon. 
Visiems laivo keleiviams buvo 
duotas griežčiausias įsakę mas, 
ypač moterims ir vaikučiams, 
lipti į gelbėjimo valteles.

Pirmasis laivas, kuris jūroje 
išgirdo skęstančiojo laivo 
šauksmą, buvo “Carpathia” a- 
piė 50 mylių nuotolyje.

‘Titaflic” kilo didžiulė panika 
ir sąmyšis. Iš pradžių niekas 
dar nenorėjo lipti į gelbėjimo 
laivelius, kadangi moterims su

Titanikas — nuo laiku didžiausi.vs ir su didžiausia prabanga įrengtas 
laivas, nugarmėję* i gelmes pirmo- .<■- savo kelionės metu. Kai kurie laivo 
jūrininkai tiek buv- įsitikėję sa-<> laivo galingumu, jog buvo ant jo šono 
kreida užraše, kad šio laivo nė >1*1* Dievas nepaskandinsiaš.

Tai pastebėjęs,. mesdamas į viršų skęstančiuo
sius. Ir taip pamažu, stačiai 
laivas nugrimzdo į jūros gel
mes 1912. IV. 15., 2,45 vai.
naktį.

vaikučiais pirmiausia buvo į- 
sakyta gelbėtis. Mat, jos neno
rėjo skirtis nuo savo vyrų. Bet 
jos prievarta buvo sukeltos į 
laivelius. Vyrai visgi pasirodė 
tvirti to skęstančioje laivo ne
laimėje. Jie gelbėjo iki pasku
tinio akimirksnio, ypač moteris 
ir vaikučius.

Vienas skęstančiojo laivo į- 
vvkius taip nupasakoja: “Mr. 
H. B. Harris, kelių didžiausių 
Nevv York teatrų savininkas, 
rer klaidą buvo įkeltas į gelbė
jimo valtelę ir pasodintas šalia 
savo žmonos, 
pareigūnas pasakė, kad pir
miau užleistų vietą moterims ir 
vaikams! Šis gi atsakė: “Tai 
tiesa” — ir, pabučiavęs savo 
žmoną, greitai išlipo iš laivelio, 
užleisdamas vietą dar vienai 
silpnai moteriai.
Per trumpą gelbėjimosi laiką 

jūroje jau buvo 18 laivelių, ku
riuose sėdėjo moterys, vaikai. 
I paskutiniuosius du laivelius 
daugiausia sėdo laivo darbinin
kai. Mat, atsirado taip pat ir 
drąsių moterų, kurios pasiliko 
ant skęstančio laivo šu savo 
vyrais. Šiaip visi kiti vyrai pa
siliko ant laivo denio.

Buvo maždaug kelios minu
tės po vidurnakčio. Gelbėjimo 
darbai jau pasibaigė. Kapitonas 
duoda įsakymą laivo orkestrui, 
jog be paliovos grotų linksmus 
maršus, kad kiek noks nuslo - 
pintų tą žmonių sąmyšį bei pa
niką. Ir taip be perstojimo se
kė įvairiausi rriaršai, kol paga
liau jūros bangos pradėjo plau
ti laivo denį. Muzikantų, kaip 
ir kitų vyrų, širdys buvo pilnos 
išgąsčio ir neramumo, tačiau 
jie uoliai vykdė įsakymą.

Galėjo jau būti pusė pirmos, 
kai vanduo pradėjo plauti lai
vo vieną galą. Grojikų kojas 
jau skalavo vandenys, kai jie 
užgrojo paskutinę seno himno 
meliodiią: “Į Tave, Viešpatie, 
artinamės!” — Ir toje minutėje

MIRĖ STASYS ŽAVlšA
Iš Vilniaus gauta žinia, kad 

1950 m. gruodžio 8 d. Vilniuje 
mirė Stasys Zaviša, palikęs 
žmoną Stefaniją ir porą paau
gusių vaikų: Stasį ir Vidą.

Stasys Zaviša gimė 190!) m. 
Ukmergės apskr., Gelvonų val
sčiaus, Mikalajūnų kaime. 1926 
m. baigia Gelvonų progimnazi
ją ir tais pačiais metais prade
da mokytis Simano Daukanto 
Mokytojų Seminarijoje Kaune. 
1930 m. baigia mokytojų se
minariją ir rudenį stoja į Vy
tauto Didž. Universitetą Kau
ne. Humanitarinių Mokslų Fa
kultete išklausė lietuvių litera
tūrą.

1932 m., pasunkėjus mate
rialinėms gyvenimo sąlygoms, 
Stasys Zaviša gauna darbą 
Švietimo Ministerijoje, kur bu
vo raštininku, Mn-jos sekteto- 
rium, referentu. 1941 m. bolše
vikai iš buv. Mn-jos,tada jau 
Švietimo Liaudies Komisariato, 
S‘. Zavišą pašalina. Bolševikus 
iš Lietuvos išvijus, pagal bend
rą švietimo vadbvybės įsakymą 
jis vėl grįžo j švietimą Vadybą, 
kur Viduriniojo ir Pedagoginio 
Mokslo D-tc buvo asmeninio 
skyriaus viršininku ligi antrojo 
bolševikų sugrįžimo. Karo aud
ros metu jis su seimą iš Vil
niaus pasitraukė; tačiau ir da
bar pagal bendrąjį įsakymą tu
rėjo sugrįžti j seną jį darbą, kur, 
mat. ti, turėjo įvelti bolševiko. 

nutilo paskutinieji muzikos 
garsai... Jie kartu susiliejo su 
skęstančiųjų riksmais bei jū
rų bangomis...

Užgeso elektros šviesos, nu
stojo veikti telegrafas. Kai ku
rie žmonės sąmyšy šoko tiesiog 
į šėlstančias jūros bangas. Kiti 
-vėl griebėsi paskutinių gelbėji
mosi priemonių. Kilo didžiau
sia panika... Vos pasinėrus lai
vui, tuojau vandeny įvyko di
džiulis sprogimas. Dar kartą 
iškilo laivo galas į vandens pa- 
viršų ir kartu su bangomis iš-

Iš 2224 žmonių buvo išgelbėta 
tik 711

Visi kiti — buvo palaidoti 
šėlstančiose vandenyno bango
se. Kartu su skęstančiu laivu 
į dugną nugrimzo milijonų ver
tybės brangenybių.

Pirmas atvyko gelbėti laivas 
“Carpathia”, kuris keliavo iš 
Nevv York į Italiją. Nuo skęs
tančio ‘Titanic” “Carpathia” 
tebuvo tik 50 mylių. Bet, nors 
gelbėjimo šauksmą gavo 12,35 
vai., tačiau į nelaimės vietą pa
siekė tik 4 vai. ryto.

“Carpathia” kapitonas tuč 
tuojau įsakė gelbėti iš plaukio
jančių laivelių žmones. Visa tai 
užsitesę maždaug iki 8 vai. ry
to. Dabar “Carpathia” su visais 
išgelbėtais ligoniais bei sužeis
taisiais grįžo atgal į Nevv 
York. Plaukti dar reikėjo dau
giau kaip 1000 mylių. Tad Nevv 
Yorką pasiekė tik balandžio 18 
dieną.

Newyorkiečiai su didižausiu 
nuoširdumu bei užuojauta su
tiko nelaimės ištikusius kelei
vius. Nukentėjusiems buvo su
teikta visokeriopa pagalba.

T. Benvenutas

į “kursą.” Ramaus būdo, ta
riaus darbštus ir jautrus, jis 
naujojo darbo “kurso” nepakė
lė. Po kurio laiko paraližuotas 
atsiduria ligoninėje. Kiek pa
sveikęs, iš ligoninės išeina. Ta
riau vėl paraiižuojamas ir, be 
to, netenka žado. Tokį St. Zavi
šą Aukščiausiasis pašaukia pas 
save, o Lietuvos žemė, kurią jis 
mylėjo, pridengia savo spar
nais.

Stasys Zaviša buvo švelniai 
jautrios sielos ir mėgo dainos 
ir vaidybos meną. Jaunystėje 
rašė eilėraščius, kurių dalis bu
vo paskelbta Trimite ir kt. 
Paskutiniais metais parašė 
stambų istorinį dramos veika
lą, kurį, rodos, palankiai re
cenzavo mūsų teatras, tariau 
kuris liko nespausdintas.

Seminarijos mokslo metais, 
parvykdamas atostogb, savo 
gimtoje apylinkėje organizuo
davo vaidinimus. Be kitų reži
savo ir pastatė (pats piešė de
koracijas, gamino drabužius ir 
.jų eskizus, grimą ir kt.) Petro 
Vaičiūno Sudrumstąją Ramy
bę ir F. W. Šilerio Klastą ir 
Meilę.

Ta pačia proga tenka pridur
ti, kad praeito karo audrų ne
pakėlė ir mirė jo tėvas, dvi te
tos ir karo metu žuvo jo brolis, 
buv. mokytojas Viktoras Žavi- 

Stasys Dainora

• Komunistų pastangos truk
dyti Vatikano Radijo translia
cijas, viršija bet kokį įsivaizdi- 
nimą. Pradžioje komunistai 
trukdė tik rusų ir ukrainiečių 
kalba duodamas transliacijas. 
Dabar yra trukdomos visos 
transliacijos, kurios yra ski
riamos anapus geležinės už
dangos gyvenantiems. Toks 
faktas aiškiai pažeidžia visas 
tarptautines sutartis ir yra 
tikras ženklas, kaip komunistai 
bijo tiesos, kuri yra kliūtis jų 
užmačioms.

• Šv. Benedikto palaikai vėl 
gražinti į garsųjį Montecassino 
vienuolyną, kuris praėjusio ka
ro metu buvo sugriautas. Jis 
dabar vėl atstatytas. Tai se
niausias vienuolynas, statytas 
prie 14 šimtų metų.
• Belgijos karalius Boudouin, 

prieš metus užėmęs sostą, mano 
abdikuoti ir stoti į vienuolyną. 
Jis jau anksčiau norėjęs būti 
kunigu. Sostas tuo atveju ati
tektų jaunesniam jo broliui Al
bertui.

• Italijos katalikiškam jau - 
nimiii uždrausta stoti į protes
tantiškas YMCA ir YWCA or
ganizacijas. Dar 1920 m. Šv. 
Kongregacijos Romoje jos bu
vo aptartos kaip masoniškos. 
Bažnyiča ir pasaulis

• Marija Bertilla Boscardini, 
vienuolė mokytoja ,italė miru
si 1922 m. birželio 8 d. bus pas
kelbta palaimintąja.

• Stephen Eckert, vienuolis 
kapucinas, amerikietis, dirbęs 
daugiausia negrų ir indėnų tar
pe. miręs 1923 m. ir palaidotas 
Miltvaukee. VVisc.. yra susilau
kęs jau pirmųjų tyrinėjimų pa
skelbti jį palaimintuoju.

• 600 metu sukaktis, kaip 
Vokietijoje pirmą kartą baig
tas spausdinti šv. Raštas, vadi
nama Jono Gutenbergo Bibli
ja, JAV bus paminėta rugsėjo 
mėn. specialia savaite.

• Pirmas toks kongresas Ims 
JAV (Notre Dame Universite
te, Ind.), kai šių metų rugpjū
čio 9-13 d. susirinks visų Ame
rikos vienuolynų atstovai, ku
rių gali būti apie 800. Jame 
dalyvaus Šventosios Kongrega
cijos prefektas T. Arcadius La- 
raona C.M.F. iš Romos. Kong
rese bus svarstoma, kaip ge
riau suderinti ir suaktyvinti 
visų vienuolynų veiklą, kad ji 
būtų labiau pritaikyta dabar
ties laikui ir Katalikų Bažny
čios apaštalavimo darbui. Tai 
buvo jau svarstyta Romoje

KAS K> SAKE
Gero daikto nebandoma

Mokytojas aiškina moki
niams, kad vandenyje ne vis
kas tirpsta, kaip cukrus ar 
druska “Štai aš metu pusę 
dolerio į stiklinę ir jis ten pa
liks, neištirps, kodėl?” — pa
klausė norėdamas sužinoti, ar 
mokiniai skiria vandenį nuo 
stiprių rūgščių. “Jei ištirptų,”’ 
atsakė vienas mokinys, “tai ten 
jo nemestumėte.”

Praktiškas pagerbimas
Anglijoje. Glasgovvo mieste, 

1807 m. buvo statomas pa
minklas žymiam karo vadui 
Nelsonui. Miesto tarybos nariai 
laužė galvas, kokį padėti įrašą, 
kad būtų ir trumpas ir reikš
mingas. Pagaliau visi sutarė, 
jog užteks tiktai parašyti 
“Glasgow to Nelson”. Tariau 
vienas tarybos narys pasiūlė 
dar apačioje padėti “devynios 
mylios”. Girdi, tada bus ir pa
minklas ir kelio rodyklė, nes 
Nelsono miestelis yra kaip tik 
už 9 mylių.
Ką daro dešinė, fenežino kairė

Du berniukai pasisiūlė atlik
ti gerą darbą ir išnešioti para
pijos parengimo tikintus po na
mus. Vienuose namuose jie ra
do tokį mandagi; misterį, kuris 
norėjo duoti jiems tipsą.

— Aš negaliu imti to pinigo, 
— atsake vienas berniukas, 
nes esu boiskautas ir gerą da
rau iš artimo meiles. 

pirmajame tarptautiniame vie
nuolynų atstovų kongrese 
Šventaisiais Metais. Po to pir
mas toks kongresas įvyksta A- 
merikoje.

• Kunigų išžudymas Silezijo 
je, Vokietijoje, aprašomas do
kumentuotoje knygoje, nese
niai išleistoje Muenchene, var
du “Silezijos kunigai kankiniai 
1945-1946 m.” Tik per viene
rius metus, bolševikų raudoną
ja! armijai užėjus, buvo nu
šauti 125 kunigai, kurie gynė 
moteris ir vienuoles nuo rau
donųjų kareivių užpuolimo.

• “Tsinano kankinių” Kini
joje žmonių vadinamas ir jau 
plačiai garbnamas kovo mėn. 
komunistų nužudytas arkivys
kupas Cyril Jarre, vokietis 
pranciškonas. Žmonių jis buvo 
iškilmingai palaidotas su vys
kupiškais rūbais, o jo kapas 
gausiai lankomas. Komunistai 
tada jo kapą atkasė, tuos rūbus 
nuplėšė ir norėjo lavoną išnie
kinti, bet suėję žmonės priver
tė tą nežmonišką darbą nu
traukti.

• James P. McGranery, pa
skirtas JAV vyriausiu proku
roru (Attorney General), yra 
katalikas, popiežiaus apdovano
tas šv. Grigaliaus ordenu. At
sistatydinęs Hovvard McGrath 
buvo taip pat katalikas.

• Pal. Pijaus X bažinyčia, 
pirmoji Amerikoje, baigiama 
statyti Clevelando miesto pieti
nėje dalyje.

• Vysk. Rayniond A. Kear
ny, Brooklyno vyskupas pa
galbininkas. praėjusį rudenį 
pašventinęs lietuvių pranciško
nų naują vienuolyną ir spaus
tuvę. yra sulaukęs 25 metų ku
nigystės. Prieš Velykas jis pa
laidojo savo motiną. Nedaug 
yra motinų, kurios sulaukia 
savo sūnų vyskupais.

• “Skrajojantis kunigas”, 
kurio “parapija” yra pati pla
čiausia visame pašau lye ir is
torijoje, yra karo kapelionas 
Cpt. Timothy J. Larkin. Jis 
lanko JAV aviacijos dalinius, 
išmėtytus po visą Pacifiką. Pa- 
cifike, kaip žinoma, yra tokia 
sutarta linija, kurią praplau
kiant arba perskrendant, reikia 
laikrodį pasukti ne viena va
landa, o viena diena: ji arba 
prisideda arba prarandama. 
Tuo būdu kun. Larkin turėjo 
dvejas Velykas. Kartais jis 
taip pagauna 4 sekmadienius, 
bet praranda 4 pirmadienius.

Misteris norėjo tą pinigą 
kišti atgal į kišenę. Berniukas 
tada dar paaiškino:

— Bet mano brolis nėra boi
skautas.

Nubaudė
Sūnūs:—Tėveli, obuolys, ku

rį tik ką suvalgiau, buvo su 
kirminu.

Tėvas: — Ką? Greitai už
gerk vandenio, tegul nuplauja 
jį žemyn.

Sūnus: — Nereikia, tegul 
pėsčias velkasi, bjaurybė.

Daržovės ir vaisiai gydo nuo 
visų galų

Prof. Lindstroem. švedas, 
vienoje paskaitoje aiškino, kad 
bulvės sumažina nervingumą, 
morkos išblaško liūdesį, špinatai 
praskaidrina blogą nuotaiką, 
kriaušės iškrato apkvaišimą, o 
salotos padidina muzikalumą.

Tautiški šokiai su 
plaktuku

Vengrijos komunistų laik
raštis “Muvelt Nep”, užsipuo- 
lęs vengrų tautiškus šokius su 
margaspalviais rūbais, įrodinė
jo, kad vengrų tautos dvasiai 
yra daug artimesni šokiai kai 
šokama darbininko rūbuose ir 
su plaktuku" rankoje. Vengrų 
emigrantų spauda pasiūlė tani 
“tautiškam šokiui” ir dainelę: 
“Jei tu Stalino nemyli, gausi į 
pakaušį skylę.” Moliodija in
ternacionalo.
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Literatūros premiją įteikus
Iškilmės apytuščiojė salėje
Didžioji literatūros premija 

— 1500 dol. jau įteikta. Iš 
pasaulio kaimo, iš Australijos, 
laureatas Pulgis Andriušis ne
atvyko. Nors mielas būtų buvęs 
jam šis kelias, bet perdaug to
limas. Dail.A. Varnas nupiešė 
jo portretą, ir prie jo įvyko į- 
prastinės premijos įteikimo ce
remonijos. Svečių ir kalbėtojų 
ant scenos buvo daug, bet pub
likos salėje neįprastai maža. 
Net šventės išlaidų nepadeng
ta. Ir kodėl? Vieni teigia, kad 
buvo maža reklamos. Kiti sa
ko, kad literatūrinis gyvenimas 
Čikagoje esąs užnuodytas, 
daug visokių intrygėlių, esą 
ankšta mūsų rašytojams.

Visa tai reiktų palikti nuo
šalyje. Ir su tiek reklamos bu
vo galima sutraukti kur kas 
daugiau publikos. Reikia už
miršti ir visokius ginčelius. Či
kaga yra persisotinusi įvairiais 
kultūriniais parengimais. Ir 
pats premijos įteikimas vyko 
antrą kartą, vadinas — nebe- 
naujiena.

Jau Vokietijoje premijų įtei
kimas buvo kilnojamas. Vieną 
kartą jis vyko Tuebingene, kitą 
kartą Fellbache, trečią — 
Schvvaebisch Gmuendėje. Kiek
vienoje vietoje jos buvo šiltai 
sutiktos ir su atsidėjimu su
rengtos. Ir publikos sutraukė 
tiek, kaip ir anais laikais Lie
tuvoje. Tad ar nereikėtų atei
tyje didžiosios premijos įteiki
mą kas metai kelti į kitas gau
sesnes lietuviškas kolonijas A- 
merikoje, kur tikrai sutrauktų 
daugiau pubtffcos; labiau išgar
sintų knygą ir pačius rašytojus. 
Kad ir šitam Atlanto pakraš
tyje yra bent kelios vietos, kur 
tikrai literatūros švento būtų 
viena iš didžiausių kultūros 
švenčių bei parengimų.

A. DŽIlGRNAS

artilerija spaudoje. Tas pats 
buvo ir Vokietijoje ir Lietuvo
je. Įsismaginusi spauda net 
premijubtų veikalų antraštėse 
surasdavo klaidų (Užgesę Chi
meros akys).

Iš vienos pusės šie ginčai 
spaudoje prisidėjo prie autorių 
ir veikalų išpopuliarinimo; iš 
kitos pusės, giliau pažvelgus, 
ar nesimatė juose kultūros sto
kos. Galima ginčytis, reikšti 
savo nuomonę, bet nereiktų ei
ti j didelius kraštutinumus, į 
bernišką stilių ir net koliojimą- 
si. Tačiau, kai pasidairai kad 
ir tokioje amerikiečių spaudo
je, gaunasi visai priešingas 
vaizdas; jie savo laureatų nepa
sitinka su botagu. Pati visuo
menė daugiau pasitiki ir jury 
komisija ir pakritikuoti, gavę 
premiją, šiltai sutinkami.

šiemet bene tik du laikraš
čiai šokosi’pulti jury kortlisiją, 
pavadindama ją šališka. Bet ir 
čia buvo nueita į kraštutinu
mus, vieni jury komisijos na
riai pavadinti “smogikais”, kiti 
“bailiais.” Žinoma, lieka tik tas 
geras, kuris atstovauja jų ideo
loginę grupę. Premijos burtai 
krito, ir visi tie triukšmautojai 
pasijuto nesmagiai.

Pulgio Andriušio asmuo ne
sukėlė jokių ginčų, — jis buvo 
priimtas visų, kurie su maste
liu matuoja partiškumą. Buvo 
tik pasidžiaugta ir šiltu žodžiu 
pažymėta.

Apgailint anos spaudos išsi
šokimą, belieka tik viltis, kad 
ir kituose metuose su tokia pat 
solidaria dvasia pasitiksime 
laureatus, įstengsime pažiūrėti 
į juos kaip į kūrėjus, kurie 
tarnauja visai lietuvių visuo
menei.

atskubėjo Venecuelos lietuviai 
ir sudėjo net 1500 dol. Dabar 
šnekama — per didelė premija. 
Tokia buvo šaunių lietuvių va
lia — visą skirti iš karto, nie
ko-čia nepadarysime. Bet kas 
bus toliau, ar kitais metais vėl 
grįšime prie 500, o gal pasiseks 
sutelkti vėl 1500 dolerių.

Spauda pakišo mintį, kad 
Amerikos biznieriai pravertų 
savo pinigines.' Gal nebūtų 
sunku tai padaryti, bet tos pi
niginės kietai seifuose uždary
tos. Sunku jas praverti, nes 
kas daug turi, sunkiai duoda. 
Tačiau reikia bandyti. Neati
dėlioti, nes greit vėl praūš me
tai, vėl reikės skirti premiją. 
Lig dabar reikia klibinti duris, 
ieškoti mecenatų ir pinigus 
telkti krūvon. Sumažinti iki 
500 nebūtų verta. Reikia ban
dyti sukelti tuos 1500 dol., nes 
lietuviškasis rašytojas nėra 
turtingas.

Jau tradicija virto, kad prie 
.pagrindinės premijos jungtųsi 
ir kitos. Ir šiemet, nors tai ir 
nesutapo su Literatūros šven
te, buvo paskirta “Draugo” ro
mano premija dar bus ir “Ai-

dų” žurnalo premija. Būtų ge
ra, kad prisijungti} ir kiti laik
raščiai, draugijos, miestai, į- 
kurtų savas premijas ir jų į- 
teikimą padarytų kartu.

ki šiol mūsų premijos buvo 
skiriamos apskritai už tų metų 
geriausius veikalus. neatsi
žvelgiant į jų žanrus. Sekant 
kitų tautų kultūrinį gyvenimą, 
randame įvairių premijų: poe
zijos, prozos, dramos ir biogra
fijos. Šitoks premijų paskaldy- 
mas gal labiau puoselėtų atski
ras mūsų literatūros šakas. Jei 
būtų stipresnė premija dramos 
veikalams, reikia mar.yii, kad 
ir pačių veikalų daugiau atsi
rastų.

Noris atkreipti dėmesį į vie
ną momentą: į lituanistikos

Žinomas fotografijos meni
ninkas Vytautas Augustinas 
sumontavo seriją vaizdų iš Lie
tuvos miestų, istorinių vietų, 
sodybų, gamtos ir vaikų gyve
nimo. Vaikų rašytojas Vytė 
Nemunėlis davė tiems vaiz
dams turinį, sukurdamas vie
nos mergaitės gyvenimo pasa
ką. Mažasis knygos mėgėjas 
skaitys ir matys tikras fotog
rafijas, kaip ši nedidelė trečio 
skyriaus mergaičiukė, vardu 
Ramunė, kurios tėvų sodyba 
stovi ant Nemuno kranto, eina 
į mokyklą, lanko su draugėmis 
Karo Muziejaus sodelį Kaune, 
ekskursuoja į Vilnių ir apvlin-

J. Jankaus “Velnio bala'* vokiškai

Spaudos halsai
Šių metų literatūros premija 

yra bene pirmoji, kurią spau
da sutiko be didesnių ginčų. 
Dar pernai griaudėjo sunkioji

Ar nereikia daugiau 
premijų

Kai pernai buvo paskirta pir
moji Liet. Rašytojų Draugijos 
500 dol. premija, buvo nugąs-. 
taujama, kad ji maža. Šiemet

LITUANISTIKOS INSTITUTO LĖŠOS

Buvome “Darbininke” minė
ję, kad Vokietijoje Jurgio Jan
kaus “Velnio balos” novelė pa
sirodė vokiškai atskira knyge
le. Knygelė pasiekė mūsų laik
raščio redakciją.

Išleido Pilger - Veria g Spe- 
yer savo “Die silberrie Woge” 
novelių serijoje.' Knygelė turi 
80 psl .Piešinius darė Wolfgang 
Felten .

Tos knygos vertėjas yra lie
tuvių bičiulis Alexander Bal
dus, kuris vokiečių spaudoje 
yra rašęs apie lietuvių litera
tūrą. vertė naujosios mūsų po
ezijos ir ją skelbė įvairiuose 
žurnaluose. Alexander Baldus, 
giliai jausdamas vokiečių kal
bą ir stilių, labai gerai išvertė 
šią novelę. Tai nėra sausas pa
žodinis vertimas, tai yra kūry
ba, kurios reikalaujama iš 
kiekvieno gero vertimo.

Knygelės gale vertėjas pri-

dėjo baigiamąjį žodelį, kur 
trumpiai supažindina su nove
lės charakteriu, keliamosiomis 
idėjomis. “Tai yra tikro ham- 
suniško realizmo veikalas, ta
čiau surištas su idealistine ten
dencija” — apibūdina novelę 
vertėjas. Toliau duoda žinių iš 
Jurgio Jankaus gyvenimo, 
trumpai sumini jo kitus veika
lus ir baigia, kad vokiškai skai
tančiai publikai tikrai verta su
sipažinti su kenčiančios tautos 
rašytoju.

KATALIKU AUTORIŲ 
GALERŲ A

mokslinę literatūrą. Jai sąlygos 
tarpti yra kur kas sunkesnės, 
negu mūsų grožinei literatūrai. 
Jai paskaitų visuomenėje taip 
pat maža. Tad ar nevertėtų su
rasti būdų ir įkurti lituanisti
kos premiją, skiriamą už li
tuanistikos mokslo veikalus. 
Šios premijos organizavimo tu
rėtų įmtis neseniai įkurtas Li
tuanistikos Institutas Čikagoje. 
Ir čia reiktų sutelkti didesnę 
pinigų sumą, nes tuo konkre
čiai paremtume tolimesnes li
tuanistikos studijas. Premijos 
įteikimą reiktų sujungti kartu 
su literatūros švente. Tuo pačiu 
susiburtų daugiau interesų, 
daugiau žmonių, labiau būtų 
pabrėžiama mūsų lietuviškos 
kultūros manifestacija.

kės ir ką veikia mokykloje. J 
pasakojimą darniai įpinta dar 
vaikai — jos maža sesutė ir 
broliukas ir draugė, gyvenanti 
Vilniuje.

Naujoji Vytės Nemunėlio ei
liuota pasaka nemažiau įdomi, 
kaip garsusis Rudnosiukas. Čia 
tikrovė, istorija ir pasaka — 
visa taip tikra, jog netikėti r 'A- 
leidžia tekstą papildančios tik
rų vietų ir vaizduojamų asme
nų fotografijos. Panašaus po
būdžio knygų mažiesiems mūsų 
literatūroje dar nebuvo. Tai 
puikios vaizdų ir žodžių meni
nės formos ir auklėjančio turi
nio kūrinys. Knyga pavadinta 
“Po tėvynės dangom.”

ATMESTI RANKRAŠČIAI

Visos leidyklos turi nemažai 
vargo, kol pasirenka knygas. 
Jų susiunčia daugybes: įvai
riausio turinio ir įvairiausių 
autorių. Paprastai leidyklos 
turi savo specialistus. kurie 
tuos veikalus skaito ir įvertina. 
Daugiausia jų atmeta dėl blo
gos literatūrinės formos. Vie
nas Paryžiaus laikraštis “Car- 
refour” susidomėjo, 
rankraščius atmeta 
leidyklos. Pasirodo, 
atmestų rankraščių
visokius asmeninius 
nuotykius, 100 sudaro 
pergyvenimai ir deportacijos,. 
20 nuoš. — eilėraščiai. 10 nuoš. 
— fantastiniai arba ateities 
romanai ir 5 nuoš. yra parašy
tos visiškų pamišėlių.

kokius 
Paryžiaus 
kad 350 
pasakoja 

meilės 
karo

Svetlana Berioznva

Važiuosiu Lietuvon
mažam

ir gyvensiu
< •

name! v

Lituanistikos Instituto gyva
vimu rūpinasi įvairių rūšių jo 
nariai. Jų visų pastangomis vei
kia ir išlaikoma ši Vakarų pa
saulyje esančių lietuvių aukš
čiausia mokslo įstaiga.

Vieni yra moksliniai nariai; 
kiti rūpinasi Lituanistikos In
stituto finansine sritimi — lėšų 
telkimu ir jų valdymu. Į pasta
rąją rūšį, be Instituto prezi
dento, įeina instituto iždui nu
sipelnę bei ypatingai vertingi 
asmenys.

Toliau į tą instituto narių 
grupę kuri valdo iždą, įeina 
asmenys ar organizacijos bei 
kitokie junginiai, paaukoję 
Lituanistikos Instituto reika
lams tam tikras sumas, būtent: 

nariai fundatoriai, paaukoję 
ne mažiau kaip $1,000:

nariai globėjai, paaukoję ne 
mažiau kaip $500;

nuolatiniai nariai, paaukoję 
ne mažiau kaip $25 per metus;

metiniai nariai, paaukoję ne 
mažiau kaip $10 per metus.

Paaukojusiems institutui di
desnes sumas teikiamas Litua
nistikos Instituto garbės nario 
vardas.

Šie Lituanistikos Instituto 
nariai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėjusių 
prie Lituanistikos Institulo pa
vardės bus dar ypatingu būdu 
sužymimos bei įamžinamos in
stituto leidiniuose bei doku
mentuose.

Šiomis dienomis jau atidary
tos dviejose lietuvių taupymo

ir skolinimo kasose Chicagoje 
Lituanistikos Instituto einatno- 
sios sąskaitos, į kurias norin
tieji paremti šią reikšmingą 
bendrąją lietuvių aukštojo 
mokslo įstaigą kviečiami įneš
ti aukas arba įnašus, pagal ku
riuos jie gali tapti jau minėtais 
įvairiais instituto nariais. Jne- 
šant į tas kasas pinigus (pačiam 
ar siunčiant perlaidą, čekiu ar 
monėy orderiu), reikia pareik
šti (rašyti), kad pinigai yra 
įnešami į (deposit to): 1) In
stitute of Lithuahian Studies 
Account No. 52330 ir adresuo
ti: Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago; 4192 So. Archer Avė., 
Chicago, Illinois, arba 2) insti
tute of Lithuanian Studies Ac
count No. 4074 ir adresuoti: 
Univebsal Savings and Loan 
Association, 1800 So. Halstcd 
St., Chicago. Illinois. Reikia 
taip pat neužmiršti pažymėti 
pilną įnešėjo vardą ir pavardę 
bei adresą, kad institutas galė
tų įnašininkus įtraukti į atitin- 
kamų instituto narių sąrašą. 
Geriausia, kad įnašininkai apie 
įnašą su savo vardu ir pavarde 
bei adresu dar pranešiu pa - 
čiam Lituanistikos Institutui. 
281 Olmstead Rd„ Riverside. 
Illinois (tel. Riverside 7-2482), 
o institutas atsiųs pakvitavimą.

Visuomenė maloniai kviečia
ma savo piniginiais bei medžia
giniais įnašais ir aukomis rem
ti šią reikšmingą mūsų visų 
mokslo įstaigą.

Lituanistikos Institutas

“SPALVOTOS GRAFIKOS' 
PLOKŠTĄS

Vokietijoje Offenburge įvy
ko “spalvotos grafikos” paro
da. Ji anksčiau buvo išstatyta 
kituose miestuose ir Offenbur
ge buvo suteikta “Das Kunst- 
vverk” (meno žurnalo) premi
ja. Premijuota buvo H.A.P. 
Grieshaber paveikslas “Vidur
dienis”. Po kiek laiko, premiją 
įteikus, buvo pastebėta, kad 
paveikslas kabo aukštyn Rojo 
mis. Viena lankytoja nustebusi 
paklausė, kodėl dailininko pa
rašas paveiksle yra atvirkščias.

VVebster Groves. netoli St. 
Louis. Ma.. yra centras vadi
namos “Gallery of Living Ca- 
tholic Authors”. Jai priklauso 
750 katalikų autorių iš 51 tau
tos. Tos kultūrinės organizaci
jos direktor", sesuo Mary Jo- 
seph, spaudai pareiškė, kad 
ruošiamasi statyti literatūros 
namus už vieną milijoną dole
rių. Juose bus sudėti ir saugo
mi originalūs rankraščiai, kurių 
prisirinko arti 70.000, o taip 
pat bus mokykla, kur bus mo
koma kūrvbos meno. Tai gale
rijai prikla so ir keletas lietu
vių mokslininkų ir rašytojų.

• Režisierius Jurgis Blekai- 
tis gegužės 10-11 d. Chicagoje 
stato Euge ■ O’Neil 4 vaiksmų 
dramą “Ar ia Christie.”

D. MICKl Tft-MITKIENf: 
t

Lietuvos pavasaris
Nuo saulės ir vėjo vėpūtiniai <hla, 
Ir Nemuno vandenys veržias iš kranto. 
Ore vyturėliai tai leidžias, tai Jo la. 
Čirena viršų pievą, dirvą nrpurentą.

Trankiai sudundė jo pirmasis gri 'Hstinis 
Ir žemę pabudino sapno nebaigus... 
Kur ėjo, kur žengė, ten pėdas irsynė. 
Pavasario žingsniai neramūs ir staigūs.

Žibučiu žiedais ir auksinėm purienom. 
Ir beržo sula saldžiai kvepiantys gojai 
Tai buvo aną mūs navasarią dienos. 
Kai žengė ramus paskui žagrę artojas.

Dabar ten žiema ir dangus aps niaukęs. 
Ir Nemuno vandenys neneša le:!<»... 
Tėvynė mana dar Pavasario laukia, 
O jis taip ilgai j ja kelio nerado ...

NIETZSCHfiS frlENO-
RAŠTIS

Neseniai buvo surastas gar
siojo vokiečių filosofo Niet- 
zches dienoraštis, kuriame pra- 
siskleidžiaa skandalingi filosofo 
santykiai su jo seserimi. Šie 
užrašai įneša daug šviesos į 
visą Nietszches filosofiją ir jo 
pažiūras, kodėl jis nuėjo šituo 
keliu. Knygą išsivertė ir kitos 
tautos. Jos pirma laida pasi
rodė ir Amerikoje.

Nevv Yorke prieš Velykas 
gastroliavo Londono Sadler’s 
Wells Theatre baletas, kuris 
priklauso didžiajam Sadlers 
Wells baletui ir turi savo na
mus Royal Opera House. Co- 
vent Garden, Londone.

Tarp prima balerinų šoko 
ir Svetlana Beriozova, gimusi 
Lietuvoje. Jos tėvas kilęs iš ca
ro laikais surusintos šeimos, 
buvęs Kauno operos šokėjas, 
taip pat gimęs Kaune. Mokėsi 
jis Prahoje, tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, vėliau išvyko į 
užsienius. Šiuo metu yra Mila
no Scalos koreografas.

Svetlana trijų metų su tėvu 
išvyko į kitus kraštus, atvyko 
į Nevv Yorką, kur baigė pra
džios mokyklą ir Vilzako bale
to studijas. Trylikos metų ji 
jau šoko Ottavva balete ir nu
stebino kritikus savo nepapras
tais sugebėjimais. Vėliau šok
dama Brand Ballet de Monte

Carlo ir anglų Metropolitain 
balete, ji susilaukė galutinio 
pripaižnimo. Šiuo metu yra vie
na iš geriausių klasinio baleto 
balerinų, šoka Sadler’s \Vells 
Balete ir su juo gastroliuoja i>o 
visą pasaulį.

Daug kur keliaujant, būda
ma nepilnametė, ji keliauja su 
tėvo" lietuvišku pasu, tenka jai 
susidurti su vietiniais lietu
viais. Tuo ji nepaprastai džiau
giasi. nes tėvo pasakojimo su
daryti vaizdai apie kraštą, ku
riame gimė, pastebimai ją in- 
tryguoja ir lyg norėtų, kad kas 
kitas jai tą patį patvirtintų. J- 
domus .jos pasisakymas švedų 
žurnalistui, kuris paklausė, ką 
ji mano daryti, kuomet nebe
galės šokti. Ji atsakė: “Važiuo
siu Lietuvon ir gyvensiu ma
žame namelyje, kada pasauly
je nebebus kitų uždangų be tos, 
kuri yra teatre.”

Iš DAILININKŲ VEIKLOS

DAIL. M. DOBI Z1NSKIS

pabengė kostiumus ir dekora
cijas naujai City Opera prem
jerai. kurios pastatymas įvyko 
pereitą ketvirtadienį. Tai buvo 
Alban Berg opera “Wozzeck”. 
Pereito sekmadienio Nevv 
York Times” informuodamas 
apie operos premjerą, buvo į - 
dėjęs ir tų kostiumų ir deko
racijų reprodukcijų.

• Trys lietuviai dailininkai— 
M. Šileikis. .J. Pautienius, ir P. 
Skupas dalyvauja 120 įvairių 
tautybių dailininkų tarpe Illi- 
nois valstybės meno pavasari
nėj parodoj. Paroda atidaryta 
6 balandžio puikiuose Conrad 
Hilton rūmuose.

::

♦

♦

♦

Atsiusta paminėti
MUZIKOS ŽINIOS, 

mėn. 3 nr. Leidžia vargoninin
kų sąjunga, vvr. redaktorius 
— kun. V. Zakarauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
balandžio mėn.. 4 nr. Leidžia 
Tėvai jėzuitai, redaguoja T. 
Juozas Vaišnys.

V. Gutauskas, S. J. — KAS 
ŽIURI IR NEMATO? TT Jė
zuitų leidinys, Chicaga. 1952 
m.. 92 psl., kaina 1 dol.

SAVAITES ŽINIOS, spaus
dintas rotatorium 4 psl. biule
tenis, leidžia Lietuvių ABN 
Centrinė Delegatūraa Vokieti
joje. Memmingene. Redaguoja 
J. Gytis. Duodama žinių pasau
lio lietuvių gyvenimo ir politi- 
kos.

kovo

Dail. V. K. Jonynas
Praeitos savaitės “American 

Art” meno žurnalas įsidėjo pa
ties redaktoriaus parašytą 
straipsnį apie mūsų žymųjį 
grafiką dail. V. K. Jonyną; 
kartu su straipsniu įdėta ir 
būdingesnių dailininko darbų 
reprodukci jos. Tai bene pirmas 
mūsų dailininkas patekęs į šį 
žurnalą.

\Vil-

I’. LIZINAS (i DAILININKU 
PARODOJE

Los Angeles, Calif., 
shire Eliel Club surengė 6 dai
lininkų parodą, trukusią nuo 
vasario 20 iki kovo 26 d. Pir
mąsias dvi savaites paroda bu
vo atidaryta tik klubo nariams, 
antrąsias dvi savaites buvo 
leista lankyti visiems. Parodo
je dalyvavo ir dailininkas Po
vilas Puzinas, išstatydamas 
keturis naujus paveikslus: 
Prieplauka. Žvejai, Gatvės mu
zikantas, Po darbo. Penktas iš
statytas paveikslas buvo 
“Tremtinė”, Už kurią jis 1905 
m. Los Anegeles miesto meno

parodoj buvo laimėjęs “Popu- 
lar Avvard” ir “Honorable 
Mention”. Dail. P. I’uzinui bu
vo skirta parodos svarbiausia 
vieta ir jis gražiai užsireko
mendavo, dar kartą padaryda
mas gerą reklamą lietuvių me
nui Ramiojo vandenyno pa
kraštyje:

NELE MIZilAITE

U 0, 
VADINAMA 

MEDAU

6
Autorė su jai vienai būdingu sti
liaus grakštumu šioje apysakoje 
iškelia ką tik ištekėjusio* moters 
sielos problemas. jaunamartė* 
svarstymus ir iš jy išplaukiančius 
(vykius. Kn> ga 220 pel., kaina 
$2.50. gaunama šiuo adresu:

GABIJA
340 l’nion Avenue 
Brooklyn 11. J$. T.

A B I J A
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• Kunigu Vienybės Centro 
Valdyba išleido aplinkraštį vi
siems JAV ir Kanadoje esan
tiems lietuviams kunigams 
prašydama ruošti gegužės 18 
d visose lietuviškose parapijo
se šv. M. Marijos Lietuvos Ka
ralienės šventę, ir ta proga, 
padaryti pasiaukojimą Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai, kur 
dar to nėra padarę. Pernai 
gegužės 13 d. Romoje J J. EE. 
Lietuvos vyskupai iškilmingai 
paaukojo visus lietuvius Nek. 
Marijos Širdžiai.

• Kun. dr. J. Gutauskas, yra 
Ateitininkų Federacijos Dva
sios vadas.

• Kunigų Vienybes seimas 
šiemet įvyks liepos 22-23 d.d. 
Kennebunk Port. Me.. pas tė
vus pranciškonus.

• ALRK Federacijos kong
resas įvyks Detroite. Mich.. 
Statler viešbutyje rugsėjo 26.- 
27. 28 d.d.

• PreL P. Juras paskirtas 
ateitininkų sendraugių s-gos 
dvasios vadu.

• Lietuvių teisininkų dr-jos 
Chicagos skyrius Diepholzo 
gimnazijai paaukojo SI5.00.

Iš Teisininkų koncerto-robū- 
vio gautas pelnas jau sunau
dotas Vokietijoj esantiems tei
sininkams šelpti.

• Kun. J. Borevičius, S. J., 
paskirtas studentų ateitininkų 
s-gos dvasios vadu.

• Dr. .Ant. Narbutas, išlaikęs 
egzaminus ir gavęs teisę vers
tis gydytojo praktika, dirba di
džiausioje Chicagos džiovinin
kų ligoninje. Municipal Tbc 
Sanatarium.

• .Antanina Mačiuikienė. Lie
tuvos Gailestingųjų Seserų D- 
jos pirmininkė, dabar gyvenan
ti Chicagoje. šiomis dienomis 
išlaikė egzaminus ir įsigijo “Re-

. glstered nurse” vardą ir teises.
• Kun. V. Rimšelis, MIC..

-■ paskirtas moksleivių ateitinin
kų s-gos dvasios vadu.

• Bronė Jameikienė balan
džio 2 d. Joliet. III. amerikiečių 
visuomenei skaitė paskaitą apie 
lietuvių tautinį audimo meną, 
parodydama ir audinių pavyz
džių. Klausytojai gėrėjosi ir 
paskaita ir audiniais.

• Rimas Banys, prof. Vlado 
Jakūbėno fortepijono klasės 
mokinys, su dideliu pasisekimu

; dalyvavo Boguslavvski Music 
College mokinių koncerte. Mi
nimoje kolegijoje prof. V. Ja - 
kūbėnas šalia fortepijono dėsto 
ir kompoz. teorijos dalykus.

• Violetta Yčaitė, dirbusi 
Vokietijoje JAV kariuomenės 
tarnyboje bibliotekų vedėjos 
darbą, grįžo į Ameriką. Jos 
sesuo Hypathia. diplomuota 
bibliotekininkė, šiuo metu tar
nauja Clevelande vieno je inži - 
nerijos bibliotekoje.

• Dail. Adolfas Valeška la
bai meniškai buvo paruošęs Ve
lykinį Kristaus karstą Chica - 
gos lietuvių šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Dvi dienas bažny čia 
buvo filmuojama, tuo metu, kai 
ją lankė minios žmonių.

&

Išvyko tarnybon
Balandžio 1 d. A. Jankaus

kas. sūnus F. M. Jankauskų, 
savanoriu išvyko į JAV aviaci
ją.

Lietuviu Radijo Draugij os 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S. Direktoriuj. A D.
•FATAIMKMAIR t VAU POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangoms, transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

4E7AVIT<J*
Muziko* IHr

i p «;inkv«
l Hr»-k tonu*

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CAMBRIDGE, MASS.

SU
“Nemunas žy- 
d. lanko Clcve-

17 d. sueina

Mo- 
deko- 
prof.

Serga kun. P. Juškaitis
Prieš pat Velykas sunkiai 

susirgo mūsų parap. klebonas 
kun. P. Juškaitis. Dabar jau
čiasi geriau.

Kun. J. Naudžiūnas išbuvęs 
pora savaičių Cambridge mies
to ligoninėje, grįžo prieš pat 
Velykų šventes į namus.

Kun. J. Mešlys,
Velykų šventėse pavadavo 

sergantį kun. P. Juškaitį. Per 
šventes bažnyčioje buvo labai 
daug žmonių.

Pakeltas į majorus
Aviacijos kapitonas, naviga

torius - bombardierius. Al - 
fonsas Mažutaitis. šiomis die
nomis Salerno U. S. aviacijos 
bazėje. Georgia. pakeltas į ma
jorus. Majoras A. Mažutaitis, 
neseniai grįžo atlikęs misijas 
Afrikoje. Prancūzijoje ir Ita
lijoje. Dabar paskirtas apmo
kyti navigatorius ir bombar- 

-------------------- 1-----------------------------------------

• “Dainavos“ ansamblis 
muzikine pjese 
di” gegužės 17 
landą.

• Balandžio
nuo mirties šv. Kazimiero sese
rų vienuolyno įsteigėjos moti
nos Kazimieros Kaupaitės. Jos 
įsteigtame vienuolyne šiuo me
tu yra 417 seselių Kazimierie- 
tės veda 34 pradžios mokyklas, 
5 aukštesnes, vieną junior kole
giją. 4 ligonines, vieną senelių 
prieglaudą, vieną misiją Ar
gentinoje.

• Chicagos Lietuvių Vaikų 
Teatras gegužės 3 ir 17 dieno
mis stato mokytojos Vandos 
Tamašauskaitės - Frankienės 
parašytą 4 veiksmų pasaką 
"Karalaitę Teisutę”. Veikalą 
režisuoja aktorius - rašytojas 
Antanas Rūkas, vaidinimo šo
kius bei muziką ruošia Aldonos 
Valeišaitės ir Liucijos Griga- 
liūnaitės - Lazauskienės 
dernaus Šokio Standi ja. 
racijas daro dailininkas 
Adomas Varnas.

• Motina Juozapa, šv. Kazi
miero seserų vyriausioji, grįžo 
aplankiusi Argentinoje besidar
buojančias lietuvaites seseris, 
kurių ten yra 6. Jos dirbs para
pijinėje mokykloje, kurią įstei
gė tenai tėvai marijonai.

• Kazys Gasiūnas, žinomas 
Kauno moteriškų apsiaustų ir 
kostiumų siuvėjas apsigyveno 
Chicagoje ir pradėjo priimti 
užsakymus tokiam pat darbui.

• Dainavos ansamblis gegu
žės 11 d. Chicagoje stato G. 
Veličkos 2-jų veiksmų muzikinį 
veikalą “Nemunas žydi.“

• Juozas Manelis ir A. Keb- 
linskas ir tretįjį mokslo ketvir
tį baigia pirmaisiais moki
niais Marianapolio kolegijoje. 
Abu yra ateitininkų veikėjai, 
abu sportininkai, stalo tenise 
turi pirmą ir antrą vietą.

• Kun. Jurgis Paškauskas, 
Chicagos šv. P. Mari jos Gimi
mo parap. klebonas, gavo gra
žius ir reikšmingus sveikini
mus iš vysk. V. Padolskio ir 
prel. K. Šaulio. Kauno arki
vyskupijos kapitulos garbės ka
nauninku paskyrimo proga.

jvairūs visuomenė? pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

U Ž U O J A U T A
Didžio skausmo valandoje

A. A. INŽIN. A. STANKEVIČIUI mirus, 
jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

įgiedoio Mezzo - sopranas

(J v
F • I r 4 i : Smuiku -VIUAM Š I M t K 

Voryanate-A. M ROZINSK AS
Kuinu S 1.75 Siuntlent pottu kortu m

V. f'BARFVICn H 
Pr*nHimų IHr.

ft

dierius, major A. Mažutaitis 
balandžio 19 d. švenčia viene- 
rių metų savo vedybinio gy
venimo 
linkime 
naujose

sukaktį. Sveikiname ir 
geriausios sėkmės 

pareigose.
Mūsų ligoniai

Po sunkios ligos, grįžo iš li
goninės R. Zdanavičienė. M. 
Čepy lienė. savaitę sirgusi, pa
sveiko. Namuose serga A. Ma- 
žutaitienė ir. gydytojo priežiū
roje truputį sveiksta.

A. Morkūnienė šiomis die
nomis sunkiai susižeidė, sveik
sta namuose. M. čipilienė po 
sunkios ligos jaučiasi geriau. 
Iš ligoninės grįžo į namus R. 
Zdanavičienė. M. Eidimtaitė po 
trumpos ligos vėl lanko mokyk
lą. Cambridžietis K. Laurutis, 
gyv. Ingelvvood, Kai., buvo su
laužęs ranką, taipgi jo žmona 
Br. Laurutienė turėjo sunkią 
operaciją. Visiems mūsų ligo
niams linkime greitai pasveik
ti.

Kariai namuose
Velykų švenčių proga, lankė

si pas tėvelius F. R. Mankus, jų 
sūnus su žmona kapitonas Pra-

18 d. New Y’orke.
Operos solistas Ipolitas N aura gis dalyvaus baleto ir 

operos ariju koncerte gegužės
ll
nas Mankus. Kapitonas P. 
Mankus Seattle. Washingtone. 
paskutinius metus atlieka karo 
gydytojo praktiką. Iš Vokieti
jos. Bamberg. aplankyti savo 
motinėlę atvyko pfc. J. Ka
minskas.

Vyčiai rengia šokius
šeštadienį, gegužės 3 d. Cam

bridge Vyčių 18 kp. rengia, 
šaunius šokius South Bostone, 
lietuvių klubo svetainėje. Vy
čiai kviečia kaip jaunus taip ir 
senus, dalyvauti jų parengime. 
Jaunimas turės progos pasi
linksminti. Gros Al. Daivis or
kestras. Bilietas su taksais 
$1.00. •

D ARBIN INKAS

Pittsburjih, Pa
Naujas lietuvis biznierius

Prieš keliolika metų iš Lietu
vos į USA atvyko Simonas 
Aleliūnas ir ap-gyveno Pitts- 
burghe. Jis issispecializavo 
laikrodžių mechanikoj ir ilgą 
laiką dirbo šį darbą vienoj laik
rodžių krautuvėj

Neseniai Šimėnas Aleliūnas 
atidarė su kitu kompanijonu 
nuosavą laikrodžių ir brange
nybių krautuvę, kuri randasi 
242 Brovvnsville Rd.. Mt. Oli - 
ver. Krautuvė vadinasi “Her- 
non and Company Credit Je- 
uelers?’

Simonas Aleliūnas yra susi
pratęs lietuvis, darbštus ir są
žiningas. Pas jį perkantiems 
tautiečiams duoda dideles leng
vatas. Pirmadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais krau
tuvė atdara iki 9 v. vak. Šiaip 
kitomis dienomis iki 6 vai. va
karo.

Tikrai reikia džiaugtis mūsų 
tautiečių veržlumu ir apsukru
mu.

Dangun Žengimo parapijos 
Jėzaus Vardo D-ja savo meti
niame susirinkime, aptarusi 
naujų narių vajų, išsirinko nau
ją energingą valdybą: pirm. J. 
Wentz, vicepirm V. Kasarskis 
iir J. Motonis. sekr. C. Spar- 
row, ižd. P. Madonis, maršalka 
K. Liaudanskis. Dvasios vadas 
klebonas kun. J. Misius.

MERGAIČIŲ DftMESH I

Uždaros rekolekcijos mergai
tėms įvyks š. m. gegužės 2. 3 
ir 4 d. Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne. Putnam. Conn. 
Kviečiamos visos lietuvaitės, 
ypač atvykusios iš tremties, 
pasinaudoti šia dvasine švente. 
Rekolekcijas ves kun. prof. St. 
Yla. Rekolekcijos prasideda 
penktadienį. 8:00 vai. vakare, 
ir baigiasi sekmadienį. 3:00 vai. 
po pietų. Atlyginimas už visą 
rekolekcijų laiką $7.00. įsire
gistruoti prašoma kiek galima 
greičiau šiuo adresu: Rev. Sis- 
ter Superior, Immaculate 
Conception Convent. RFD. 2, 
Putnam. Conn. (25, 29)

• Vatikanas išleidžia nau
jus pašto ženklus, kuriais bus 
atžymėta šimtas metų, kaip po
piežius turi savarankišką paš - 
tą. įsteigtą 1852 m.

A. ir J. Rndžianskai
Montreal Que.. Canada.

Balandžio 22, 1952

lovos gubernatorius W. G. Beardsley. lankodamas potvynio paliestas sritis, stebi, kaip darbininkai 
krauna smėlio maišus, stiprindami užtvankas ir norėdami apsaugoti nuo potvynio dar neapsemtas sri
tis.

NAUJAI ATVYKO

Kovo 31 d. <į Ne\v Yorką, 
laivu “General Muir” atvyko:

Becker Adolf, Paulina
Bublaitis Jurgis
Didor Wanda
Ensins Jakob. Maria, Ange- 

lika
Folk Albert. Erma, Regina
Freimuth Eduard, Helene 
Varbatschevvski Margot. Jo- 

hann, Johann
Graedtke Edeltraunt. Alma
Joneikis. Hans. Marie. Jo

hann. Heirinch. Hans, Ilsema- 
rie, Rosvvitha

Juraschka Wanda
Juraschka Ąlexander. Joha- 

nna. Manfred. VVoldemar
Klischies Hilda. Max
Krygeris August. Maria. Ge- 

org, Algird. Lilly, Vidmantas
Kuntsmanas Gražina. Ro- 

bert
Megne Anna. Johann. Nata- 

lie
Mueller, Trude, Helga
Neumann Erna
Pijus Albertas. Magdalena. 

Leonas. Loretta. Ona. Monika, 
Povilas

Plečkaitis Magdalena
Roesler Artur. Berta. Erna. 

Bruno
Sch\vederski VVerner. Frieda, 

Karin. Inge
Stellzig Annemarie
Tippel Berta
Urbšas Emilija
Balandžio 12 d. j Nevv Yorko 

uostą laivu “General Ballou”,- 
atvyko:

Gadzinskis Jonas. Ona. Vol
demaras, Eleonora. Zigmas.

Gintilas Adomas. Gertrud. 
Holger. Heiser Marianne.

Kalvvies Martin, Anna. An
na. Gerda L.. Helmut M., 
Horst A.. Erika I.

Klimkeit Heinrich.
Kromelis Gert rude, Erika E.. 

Juozas Z.. Peter H.
Magnus Boris. Ruth. Tuber- 

gen Luz, Magnus Bjorn.
Orlick Kurt R., Frieda J.. 

Christa R.
Petkus. Ervvin. Gertrud. Bri- 

gitte. Monika S.
Petz. Edmund. Lvdia. Die- 

ter. Gerhard. Astrid G.

• Edvardas Kraučiūnas, žy
mus sportininkas ir Notre Da- 
me universiteto sporto direkto
rius, balandžio 14 d. buvo pa
gerbtas Dariaus-Girėno posto. 
Kraučiūnas priklauso minėtam 
Chicagos karo veteranų poetui.

PA ŠVAISTE muja,

Br BUDRIŪNO MALDA
•r č.SASNAUSKO

SKUBINK PRIE KRYŽIAUS

ipokovimu ir parsiuntimu S 2.00 

Užsakymu t siuskit*: PAŠVAISTĖ 
563 Hemlock St, Brooklyn8,NY

Ieškomi asmenys
Bala kaitė - Matusevičienė A- 

nelė, iš Marijampolės ap., 
Srazdų k.

Gaižauskas Antanas, iš 
Gryblaųkių k.. Batakių v., Tau
ragės ap.

Jocius Antanas, iš Rimgailų 
k.. Betygalos v.. Raseinių ap.

Jonauskas ar Jankauskas, iš 
Pagramančio v., Tauragės ap.

Jusaitis ir Jusaitytė, brolis 
sesuo Antano Jusaičio, iš šakių 
ap..

Mataitis Juozas, iš Daugėliš
kiu km.. Krekenavos vi., Pane
vėžio a p.

Paulauskaitės, iš Bcržmiškių 
k.. Kelmės v.

Puskis, Juozas.
Rakauskaitė - Raudonyta, iš

Kulų k.. Skuodo v., Kretingos 
ap.

Riškus Juozapas, iš Raguva 
v., Panevėžio ap.

Savickas Jonas, iš Grasutai- 
čių k.. Joniškio v.. Šiaulių ap.

šipaila ir jo sesuo Šipailytė. 
kilę ar turėję giminių Vyšpy- 
nių k.. Griškabūdžio v., šakių 
ap.

Švarcas Augustas, iš Gaisrių 
k.. Bilviškio v., Vilkaviškio ap.

švarciutė Marija, iš Oželių 
k.. Marijampolės ap.
Alekanaitė - Jarašiūnaitė, nuo

Šeduvos. Panevėžio ap.
Artungas (Hartungas) Jo

nas. iš Jurbarko parap.
Blažytė Julija, gyvenusi Pe- 

lyšelių k.. Troškūnų v.. Pane
vėžio ap.

Eiizabeth. X. J.
— Muz. J. Čižauskas, po 

kelių mėnesių pertraukos, vėl 
pakviestas A!exian Brothers 
ligoninėje choro vedėju ir nau
jo vargonininko mokytoju. 
Muz. J. Čižauskas jau septy ne
ri metais vargoninikauja šv. 
Mykolo vokiečių bažnyčioje. 
Birželio mėn. ši bažnyčia šven
čia 100 melų sukak į. Iškil
mingų pamaldų metu J. či- 
žausko vedamas choras giedos 
komn. J. Naujalio Eucharisti
niam Kongresui Lietuvoj para
šytas šv. mišias, šioje bažny
čioje dažnai galima išgirsti 
vargonais grojant lietuviškų 
giesmių melodijas.

— Kun. B. Vitkus išleido re
liginio turinio knygelę: ‘‘Kaip 
išvengti skaistyklos.” Leidinys 
turėjo labai didelį pasisekimą, 
greit buvo išleista nauja laida. 
Viso išplatinta apie 40,000 egz. 
Artimiausiu laiku ruošiama iš
leisti šv. Liudviko Grignion de 
Monfor! “Marijos paslaptį.”

— Aleksandras Žemaitis, u- 
teniškis bankininkas, vienas iš 
pirmesniųjų naujųjų ateivių, 
dirbąs “Srnger” siuvamųjų ma- 
šin fabrike Eiizabeth. N. J.. į- 
sigijo namus. Jo manymu, įsi
stiprinus ekonomiškai, bus ga
lima daug:au nuveikti ir kultū
rinėje srityje.

— Dijak. Juozas Petraitis, 
kurio mamytė, brolis ir se-ufe 
gyvena Brooklyne. kunigystės 
šventimus gaus gegužės 3 d. 
Joliet. III. Manoma, kad pirmą
sias šv. mišias laikys vieno n 
Brooklvno lietuvių parapijos 
bažnyčių.

Blodžiūnas Walter John. 
Brazauskas Justinas ir Vla

das, iš Drutūnų km.. Kaltinė
nų vi.. Švenčionių apskr.

Gricienė Elena, iš Anykščių 
m.. Utenos ap.

Hermanas Otto ir Richardas, 
iš Žvyrių k.. Raseinių ap.

Jakštas Jonas ir Kazys, iš 
Latvelių k.. Panemunio par., 
Pandėlio v.. Rokiškio ap.

Koliavaites Marijona ir Ona. 
iš Kuprių k.. II Gudelių vai., 
Marijampolės ap.

Malvicai’ė - Rimkienė Ona. 
iš Jomantų k.. Švėkšnos vai, 
Tauragės ap.

Martinaitis Mikas.
Mikuliūnas Aleksandras, iš 

Paleknių k.. Radviliškio v., 
Šiaulių ap.

Oškartaitės, iš Meiželių k., 
Švėkšnos v.. Tauragės ap.

Petrauskas ir jo žmona Rim- 
kauskytė - Petrauskiene Mina.

Razmaitės Kašte, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos, 
iš Kartenos vi., Kretingos ap.

Reknian Leonas ir Stanislo
vas.

Sirevviez Jozef ir Waclaw, 
gyvenę Ogden. Iovva.

Urbonavičius Pranas ir Ur
bonavičiūtė. Bronė, iš Kuršė
nų m., Šiaulių an.

Vengelytės, Ema, Emilija. 
Natalija ir Ona. iš Lvdavėnų 
k., Šiluvos v.. Raseinių ap. 
Astuoni cilindrai

Smicnavičius Stanislovas, iš 
Igariii k., Mosėdžio v.. Kretin
gos ap.

Vencbuskas Juozas, iš Vit- 
girių k.. Garžiškių v.. Vilkaviš
kio ap.

Milliams Viktorija

Prašo Atkicvito:

Scdaitis, Juozas, žmona ir 
dukrelė. Adresas: 654 Merry- 
lands Rd.. VVentvvorthville, 
N.SAV. Australia.

Keturakis Kazimieras. Olga, 
Olga. Manfred. Adresas: 50 
Alma St.. Paddington, Brisba
ne Q. L. D.. Australia.

T
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SKAUTAMS - VYČIAMS

Bostono MetrepoHtan (liras 
Ix“®«W 1951-1952 pirmenybėse lietu
viai, nors ir užėmė kuklia vidurio 
vieta .laimėjo: prieš Harvard Vai
vorai! y (2ju metų Bostono meisteris) 
8-2 ir 41/,—1/,: Harvard College 
< šiose p-bėse dalinosi 1-2 vietas) 
4—1; Lvnn CC 3-2 ir 3-2. be to 
prieš Boston College 31/,— lt/,.

Komandoje žaidė: Merkis, Ketu
rakis, Kontautas, Starinskas. Po ke
lis kart sužaidė: Škėma, Kubilius. 
Karosas ir Paeniokas.

Lntvfs Papils tNebraska Vniversi. 
tv> liko antras su 41/.,—lį "BiC Sė- 
ven TournamenV. Lincoln. 1952. 
Georgi iš Kansas Vniversity laimėjo 
pirma vieta su 5-0 tašku.

Didineisteriai Reshevsky ir Naj- 
dorf, New Yorke pradėjo 18 partijų 
matča už nekomunistinio pasaulio 
pirmenybes.

Sportas
— Bostono LSK krepšininkai nn- 
galėjo Nevnrko, N. J., L. S, K.
Balandžio 5 d. Bostone buvo su

žaistos draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Bostono LSK ir Newarko. 
N. J.. L.S.K. Rungtynes laimėjo šei
mininkai — 41:40 <24:14).

Išrinktas vyr. FASK-tas. Balan
džio 6 d. Chicagoje įvyko sporto klu
bų atstovu ir sporto darbuotoju su
važiavimas. kuriame apsvarstyti ak
tualiausi lietuvių sportininku orga
nizaciniai klausimai ir išrinktas nau
jas vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas. Jį sudaro Z. Puzinauskas, 
Br. Keturakis. E. Vengianskas, V. 
Adamkevičius ir A. Bielskus. Suva
žiavime dalyvavo šešių klubų atsto
vai ir gražus būrys sporto darbuo
tojų.

SPORTAS PASAULYJE
Amerikos tautinio žaidimo-beisbo- 

lo sezonas prasidėjo praeita antra
dieni, balandžio 15 d. šiais metais 
favoritais laikomi: Cleveland In- 
dians ir Brooklyn Dodgers.

Teal laimėjo sunkiausias arklių 
lenktynes pasaulyje — Grand Natio- 
nal Steeplechase. kurios įvyko Ang
lijoje. Lenktynėse, kurias stebėjo 
apie 250.000 -žiūrovų, iš 47 lenktynes 
pradėjusių arkliu tik 10 pasiekė 
tikslą.

Iš Stattgarto gegužės mėn. i JAV 
atvyks Kickera futbolo komanda ir 
įvairiose Amerikos vietovėse žais 
eilę rungtynių prie? vietines rinkti
nes.

Italijos regby komanda laimėjo 
Europos taure finaliniame susitiki
me nugalėjusi Ispanija 6:0. Rungty
nės įvyko Barcelonoje. Mont.juich 
stadione.

J. Lavine pasiekė nauja Amerikos 
rekordą 100 m. plaukime laisvu sti
lium. Jos laikas 59,1 sek.: tuo re
kordas buvo pagerintas 0.3 sek.

Amerikos sporto pasaulyje šiuo 
metu iškilo nauja plaukimo žvaigž
dė — Fork Konno. kuris iki šiol 
reiškėsi tik Hamajų salose ir ten jau 
buvo pasiekęs viena kita rekordą, 
šiuo metu jis lanko Ohio Statė Uni
versitetą ir prieš kelias savaites lai
mėjo 3 meisterio titulus Amerikos 
pirmenybėse. Jo pagrindinė sritis 
yra ilgos distancijos ir jis yra rim
čiausias kandidatas i aukso medalį 
šia vasara 1500 m. plaukime.

Frnnk Sedgmnn. žinomas Austra
lijos tenisininkas, šiuo metu vieši 
Europoje ir ten dalyvauja įvairiuose 
teniso turnyruose. Prieš pat Velykų 
šventes jis laimėjo tarptautinio ma
sto turnyrų, įvykusį Nice mieste.

Amtralijos futbolo koman
da laimėjo tarpvalstybine* futbolo 
rungtynes prieš Belgiją rezultatu 
2:0.

»w Yorfc Knfckerbockers h- Mi
neapolis Lakers šiuo metu kovoja 
dėl Amerikos krepšininkų profesio
nalų meisterio titulo. P. V.

SKUBIAI IEŠKOMAS BI TAS šei
mai — keturiems suaugusiems as
menims. Apšildomas ar neapšildo
mas. Kreiptis j Darbininko adminis
traciją. 680 Bushvvick Avė., Brook
lyn 21, N. Y. Tel. — GL 5-7068

Iki balandžio 21 d. bUs aštuonios 
partijos New Yorke, po to penkios 
Mexice City ir penkine San Salva
dore.

Gligurfo, Jugoslavijos didmėisteris, 
po Havanos turnyro (užėmė ten 3 
vieta) išbus šešias savaites JAV. 
Mano pasiekti San Franriaco ir Los

TnutvnHa ptnMinėje Dtvtfeonui. 
Chicagos pirmenybių 9-tas ratas 
Tautvaiša! buvo febai skaudus. 
Tautvaiša privedė savo partiją su 
Davidsonu iki laimėtinos baigmės 
<turėjo 2 pėstininku viršaus), tačiau 
netikėtai palietė kita figūrų, kai rei
kėją eiti Valdovę, kuri tuo metu bu
vo puolama. Tautvaiša čia pat ir 
pasidavė.

Atidėta partiją su latviu J. Tums 
Tautvaiša laimėjo. Dabar į pirmau
jančius Chicagos pirmenybėse iš
plaukė ukrainietis Turiansky. kuris 
tėra su t/4 ' taško pralaimėjimu, o 
Tautvaiša su 21/.,. Tautvaiša! beliko 
2 priešininkai: Rudelis ir Cohen. 
Turianskis dar turi: Cohen, V. 
Tums ir Dahlstrom.

Pirmenybių padėtis: Turiansky 
61£ (iš 8), Tautvaiša 61/, (Iš 9. S. 
Cohen, 51/>, Dahlstrom 5, Nedved, 
Angelo Sandrin, V. -Tums ir David- 
son po 41/,.

Chicagos lietuviai, kurie komandi
nėse Chicagos pirmenybėse eina su 
4 laimėjimais <iš 4 rungtynių), toles
nes rungtynes turės po Velykų

Kazys Škėma baigia laimėti pir
mąjį ratą 1951 Goiden Knights tur
nyro. Jo pasekmė, kaip matosi, bus 
51/,— i/,.

Kazys Merkis, kuris ką tik užbai
gė 1950 Grand National turnyro 
pirmąjį ratą su 71/,— 1Ą taško, pa
sirodo. gerai varosi 1951 Grand Na
tional turnyre, šiuo metu jo pasek
mė 5-0 (su tebesirungia).

DMr.veisteris Reshevsky. kuris 
rungiasi Nevv Yorke su argentinie
čių Najadorf dėl nekomunistinio pa
saulio pirmenybių 18-kos partijų 
matče. laimėjo pirmas keturias par
tijas prieš Najdorfą. JAV norima 
.sulošti 10 partijų.

P. Keres laimėjo Budapešto Tur
nyrą. Estas Paul Keres, kuris nese
niai laimėjo Sovietų Sąjungos pir
menybes. palikdamas penktoj vietoj 
pasaulio meisterį M. Botvinniką. pa
kartojo savo pergale Budapešte, lai
mėdamas vėl pirmą vietą. M. Bot- 
vinnik, Smyslov ir kiti liko žemiau 
Kereso.

*ur4MwMal 1952 nHmpMnje. Suo
mijoje. bus rugpjūčio mėn. Dalyvaus 
Sovietai. JAV, Jugoslavija, Vokietija 
ir kt.

Los Angeles, Cal.
— Balandžio 3-6 d.d. kun. 

L. Jankus vedė šv. Kazimiero 
parapijoj rekolekcijas. Dauge
lis tikinčiųjų lankė rekdekci- 
as ir atliko velykinę išpažin
tį. Visiems labai patiko gra
žus kun. Jankaus pamokslai.

— Balandžio 20 d. per atve
lykį šv. Kazimiero parapija 
ruošia vaidinimų ir šokių vaka
rų. Bus statoma St. Lauciaus 
“Paslaptingoje zonoje’*, vieno 
veiksmo draminis vaidinimas; 
Artūro K. Jovaišos “Savano
riai į kolūkį“, 3-jų paveikslų 
Lietuvos gyvenimo vaizdelis ir 
St Pilkos “Gera širdis arba 
vienoje vietoje“, vieno veiksmo 
linksma komedija. Vaidinimus 
režisuoja Antanas Audronis. 
Šokiams gros Krafto kapela. 
Šokiams vadovauti pakviestas 
V. Kazlauskas.

Tą pačią dieną, North Star 
audrtorioje, Adams Bulevard, 
Stasio Šimkaus vardo choras 
ruošia chorui jau antras 
“krikštynas”.
— Pulk. Br. Pulkauninkas, 

buvęs Telšių ir Biržų komen
dantas, su šeima iš Chicagos 
persikėlė j Los Angeles. Baigia 
kurtis. Patenkintas čia rasto- 
mis-sąlygomis. J. Sm.

Skautų - vyrių skautinei 
veiklai suaktyvinti JAV rajono 
vadeiva, susitaręs su “Lituani- 
cos” tunto vadija ir pulk. J. Ša- 
rausko vardo skautų-vyčių dr- 
ve, šaukia JAV Rajono skautų- 
vyčių sąskrydi gegužės 30, 31 
ir birželio mėn. 1 d.d., Čikago
je

Tuo tikslu dabar skelbiama 
visų JAV Rajone gyvenančių 
skautų vyčių registracija. Visų 
laipsnių skautai - vyčiai patie
kia apie save šias žinias: vardą

S 

ir pavardę, amžių, vyr. laipsnį, £ 
kada ir kur davęs sk. vyčio įžo- • 
dį, ir ar priklauso kuriam skau-j 
tų vienetui, einamas pareigas | 
ir tikslų adresą. Žinias atsiųsti, 
ligi gegužės 1 d. šiuo adresu: j 
A. Augustinaitis, 3727 So. Lo-1 
we Avė., Chicago 9, III. 
Registruojasi visi skautai-vy

čiai, nežiūrint, kad kuris į sąs
krydį ir neatvyktų. Skautų-vy-J 
dų vienetai prisiunčia bendrą 
davusių įžodį sąrašą su pami-' 

žinios I

I 
i 
I

nėtomis žiniomis. Tos 
bus sunaudojamos sk. vyčių 
kartotekai.

Sąskrydžio rengiamoji komi-’ 
sija susisieks su kiekvienu už-' 
siregistravusiu sk. vyčių kores
pondencijos keliu, pranešdama 
sąskrydžio darbotvarkę ir kitus 
reikalus.

Tuo pačiu skautai-vyčiai pra
šomi siųsti komisijai sąskry
džio darbotvarkę ir kitus reika
lus.

TUo pačiu skautai-vyčiai 
prašomi siųsti komisijai są
skrydžio darbotvarkės, skautų- 
vyčių tradicijų, budėjimo, įžo
džio, programų ir bendros 
skautų-vyčių veiklos projektus, 
sumanymus ir pageidavimus.

Budėkime!
Sąskrydžio Rengimo 

Komisija.

|

S

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

ToL MAIN 4-2329

Ofiso teL GLenmore 5-3094 
Namu teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1N.L

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p..

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfc
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

MGC8, GEBI, GEROJE VIETOJE

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

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE

IMS Gatės Ave^ Brooklyn, N. T.
TeL GLenmore 5-7285b.

Bostone ir apylinkėse *

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

l
i

i

Lilluianian 
Furniture Co. 

movers—
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movei

i
326-328 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskac 
Grnboriai ir Balsaniuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-9815

SOuth Boston 8-2609

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTF.K AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

Ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir j kitus
Reikale šaukite: Tel.

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADVVAY 

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

TeL PA. 7 0402 M

i

Kainos tos 
miestus.
TR 6-9434

PRANEŠIMAS

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

DON BULAITIS
660 Willoughby Avė. 

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

EVergreen 8-W70

LDS CENTRO VALDYBA
PirnUninkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

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

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

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

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

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

Revizijos komisija: — Kun.
Bernatonis, Nefl P. Meškinas, B. 
Jakutis.

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

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - « U AREHAM PU 

JAMA1CA, N. T.
TeL JAmaica 8-77J2

f V * • • •’įį

Jau prasidėjo ir iki balan
džio 30 d. tebevyks Balsa

vimai į SLA 
PILDOMOSIOS TARYBOS 

PAREIGCNUS

Juozas Cinkus, 
žinomas visuomenes veikėjas ir 
biznierius. SLA 38 kuojtos na
rys. kandidatuoja j iždininkus. 
Ligi šiolei pabalsavusios kuopos 
remia jį ir jo siūlomu taupymo 
programą. Visi SLA nariai ir 
narės kviečiami už jį balsuoti 
ir ji išrinkti SLA iždininku.
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ADVOKATAS

197 Hąr. emeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tri. EVergreen 7-9894

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

LDS Naujosios Anglijos Aps
krities suvažiavimas įvyks ba
landžio 27 d.,.l vai. p.p.. sv. 
Jurgio lietuvių parapijos irtž- 
nvčios salėje, Norvvood, Miss. 
Visos kuopos prašomos atsiusti 
savo atstovus. (?)

LDS N. A. Apskričio valdyba
Dvasios Vadas 

kun. J. Bernatonis.
Pirm. V. Paulauskas, 
Sekret. Versiackas
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ALLIANCE HALL
1 95 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
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A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Ola parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankes, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės: 
4*5 St. Brooklyti O. N. V.

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

Paremkime tuos btmierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

4B

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

Ja P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

865h 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

caterers
P » r 11 e s - W e d d i n g « 

;! M E K T 1 N G

Commnnion Breakfasts 
B a n qu ets

HALL

CAROLINE
CASPER’S
GROŽIO SALONE 

JI MSSl DftS PI,Al - 
Kt S LYGIAI, GLAU

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėstymą skulptūriškus 
išvaizdos, klasiškai mo

terišką, tartum

T a n a g r o s 
F i g ū r ą !

arba

Poodlr (aii
Stvlr *

Caroline Caspcr’s grožio salonui vadovauja Anna Janus, 
yra gerų plaukti dėjimo specialistų, iš kurių penki kalba 
lietuviškai. Jie labai greitai ir gerai padaro įvairias ilgalai
kes plaukų šukuosenas, pataiso plaukų spalvas ir kitokius 
pagražinimus prideda žemiausiomis kainomis.

Interesantų patogumui salone rasite įvairių plaukų stilių 
albumų, iš kurių nesunkiai galėsite sau pasirinkti ir prisi
derinti reikalingą modelį.

Visais reikalais kreipkitės į
ANNA JANI S < AKOLINE C ASPER’S REAI TY SAI.ON 

738 E. Broadnrav, So. Boston, Mass.
Tel. SO. 8-4645

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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Prcf. -J Brazaitis serga ir 
gydosi namuose dr. Pr. J. Bag- 
danav iėiaus priežiūroje.

rhilaJelphijas lietuviai spe
cialiu autobusu šį sekmadienį 
atvyksta . Broo! lyne da’yvau- 
I “Aidų” ž malo literatūros 
premijos įteikimo koncerte. 
Tarp rečių yra dailininkai A. 
Smailiui ė ir P. V iškys. J. Šve
das. K. Pliuškonienė ir kt.

Vlada Grigaitienė.
Lietuvos operos solistė, prieš 

keletą metų atvykusi į JAV. 
prieš Velykas gavo JAV pilie
tybę. Netrukus pilietybę turi 
gauti ir jos duktė.

Petras Barzilauskas, 
dirbąs U. S. Navy Moteriai 
Laboratory. kaip Scientist of 
Electronics. išgulėjęs 25 dienas 
Post Graduate University Hos- 
pital Nevv Yorke. sveikatai žy
miai pagerėjus, grįžo į namus 
ir dabar gydosi namie.

Pagaliau nutarta statyti 
Dariaus-Girėno paminklą

Dariaus - Girėno paminklui 
statyti komiteto susirinkimas 
įvyko kovo 28 d., kuriame bu
vo primta rezoliucija statyti to
ki paminklą, kokį Parkų De
partamentas leidžia. Pamink - 
ias turės 45 pėdų aukštumo 
plieninį s.iebą ir 50 pėdų aukš
čio šlifuotą granito akmenį pa
pėdėje. Akmens šonuose bus 
įmontuota bronzinės lentos su 
didvyrių biustais ir reikiamais 
įrašais. Parkų Departamentas 
leido lietuviu tautinių švenčių 
dienomis stiebe iškelti Lietuvos
ir Amerikos vėliavas.

Dariaus - Girėno žuvimo su
kaktį nutarta paminėti liepos 
13 d. Tam reikalui sudarytas 
komi etas: pirm. J. Šaltis, na
riai — P. Kirius. Paleckas. 
Spudienė ir Baias. P. J. M.

KAZYS BRADŲNAS 
nuoširdus gimtosiom žemos porta^, 
nosiniai išleidęs naujosios poezijos 
antologijų "Žemę" ir buvęs "Aidu" 
redaktorius tremtyje, balandžio 27 
d. skaitys sa\o poezija.

“Amerikos Balsas” švenčių 
metu

Verbą sekmadienį Ant.*i«o 
Strazdelio sukakties proga bu 
vo perduota "Pulkim ant kelių” 
giesmė. Velykų proga buvo gir
dėti arkyv. J. Skvirecko iš Aus
ti i jos sveikinimo žodis, vysk. V. 
Brizgio iš Čikagos. Liet, minis- 
terio \Vashingtone P. Žadeikio 
ii- Vliko pirm. M. Krupavičiaus 
sveikinimo kalbos. Ta pačia 
proga buvo perduota velykinė 
giesmė "Linksma diena mums 
nušvito". įdainuota Apreiškimo 
parapijos choro. Sveikino ir re
formatų bei liuteronų bendruo
menės. Ta proga buvo perduo
ta ir jų giesmių.

Prekybos skyrius
"Free Europe” Lietuvos Ats
tatymo Komisijoje pereitą šeš
tadieni buvo sušaukęs pasita
rimą lietuvių prekybos laivyno 
specialistų parengimo reikalu. 
Buvo svarstyta būdai, kaip ga
lima būtų ateityje paruošti tin
kami prekybos laivyno ir toli
mojo plaukiojimo žvejybos spe
cialistai.

Be Laisvosios Europos lie - 
tuvių skyriaus narių ir tos ko
misijos pirmininko J. Audėno, 
pasitarime dalyvavo kap Ma
žeika. kap. P. Labanauskas ir 
kiti buvę Lietuvos laivyno dar
buotojai.

•I. ir M. česaitts, "Darbinin
ko" skaitytojas, yra Manhat- 
tan Milling Co. vedėjas, yra 
susicratęs lietuvis ir visų lie
tuviškų. katalikiškų reikalų 
rėmėjas. Jų šeimoje Velykų 
švenčų metu buvo suruoštos 
vaišės, jų sūnėnui J. Medziuke- 
vičiui. buvusiam Seligenstadto 
lietuvių gimnazijos inspekto
riui. pagerbti ir pasidžiaugti jų 
dukrelės Elenos greitu pasvei
kimu po sunkios operacijos. 
Pobūvyje be giminių ir artimų
jų dalyvavo didelis jų šeimos 
prietelis St. John’s universite
to prof. kun. E. Young. dauge
lį metų buvęs Kinijoj misionie
riumi. Jų anūkė Monika šie
met baigia aukštesniąją mo
kyklą ir labai gražiai kalba lie
tuviškai.

Lojalumo paradas
Amerikai (loyalty parade)

-Aidu*c

Kultūros žurnalas "Aidai”, 
kurį Amerikoje leidžia Tėvai 
Pranciškonai, yra pasiryžęs už 
grožinės literatūros ir mokslo 
knygą pamečiui skirti 500 dol. 
premiją. Šis sumanymas pra
dėtas vykdyti nuo grožinių 
raštų. Sekmadienį susirinkusi 
komisija nusprendė kieno kū
ryba labiausiai verta tokio 
atžymėjimo. o pati dovana bus 
įteikta balandžio 27 d. dainos- 
literatūros vakare, kurį ruošia 
Pranciškonų Spaudos Centras.

Kaip jau žinoma, į šį vakarą 
atvyks ir patsai premijos lai
mėtojas programoje paskaityti 
savo kūrybos.

žurnalo

Nevv Yorke šiemet įvyks ba
landžio 26 d. Tą dieną visi lie
tuviai kviečiami rinktis Nevv 
Yorke prie 92 gatvės ir Madi- 
son gatvių kampo 2 vai. 15 
min. p.p. Iš ten organizuotai 
bus įsijungta į parado eiseną, 
kuri vyks 5 Avenue.

Nevv Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba ir kitos lietuviškos 
organizacijos yra nusistatę, 
k ’.d ir šiemet lietuviai gausiai 
ir organizuotai dalyvautų.

Kursai braižytojams 
prasidėjo balandžio 16 d. Vyks
ta trečiadieniais ir pentkadie- 
niais Apreiškimo par. mokyk
los patalpose. Pradžioje įsire
gistravo 13 asmenų. Vienam 
klausytojui valanda kaštuos 40 
centų. Iš viso numatyta išeiti 
bendrosios braižybos apie 120- 
150 vai. ir paskui trumpai su
sipažinti su specialybių braižy
bos pagrindais.

Šiuos kursus rengia Nevv 
Yorko lietuviai inžinieriai ir 
architektai.

Dainą šventė
Nevv Yorko ir Nevv Jersey 

lietuvių vargonininkų apskri
ties birželio 22 d. Klasčiaus 
salėje. Maspethe rengia didelę 
dainų šventę. Šventėje daly
vaus 12 chorų iš abiejų apskri
čių.

Gražu yra, kai abiejų apskri
čių parapijų chorai susijungia 
į vieną bendrą vienetą savo so
lidarumui lietuviškojo dainoje 
išreikšti, lietuvišką dainą ir 
giesmę galingai sudainuoti ir 
Lietuvos vardą garsinti.

Pranešimas sąjungietėms
ALRK Moterų Sąjungos 

Nevv Yorko ir Nevv Jersey ap
skričio suvažiavimas įvyks ge
gužės 25 d.. 2 vai. p.p., Lith- 
uanian Liberty Park patalpose. 
340 Mitchell Avė., Linden, N.- . • v f
J.

Visus šios apskrities LKMS 
Skyrius prašau išrinkti atstovus 
ir skaitlingai suvažiavime da
lyvauti. (22, 9,20)

Apskrities pirm.
A. Liudvinaitienė

šeštadieninės mokyklos mo
kiniai dalyvaus lojalumo para
de.

premija
Literatūrinės premijos įtei

kimas dar labiau iškelia šio 
vakaro reikšmę. Dabartiniais 
laikais, kai neapsakomai skau
di dalia ištiko lietuvį rašytoją, 
kiekviena pastanga jam padėti 
yra didžiai sveikinantis reiški
nys.

Žurnalas “Aidai” iš savo 
kuklių išteklių kasmetai skirs 
500 dol. premiją, tuo norėda
mas bent simboliškai paremti 
lietuvį rašytoją ir mokslininką, 
kuris šiandien yra išstatytas 
atšiauriems vėjams. Dalyvau
jantieji dainos - literatūros va
kare taip pat prisidės prie šio 
garbingo žygio.

mes”, apžvelga dainas operų se
zoną, suminėje daugiausia dai
navusius ope v>s dainininkus. 
Jų tarpe yra Algirdas Bra-- 
zis. Jis pasirodė 53 kartus sce
noje ir tuo pačiu pateko į Met
ropolitan operos dainininkų. 
"Thirty or mere” klubą.

Dr. J. Kazi< kLs ir Dr. K. 
Valionas,

išbuvę Europoje du mėnesius, 
aplankę visas V. Eurojx>s vals
tybes ir sėkmingai atlikę pre
kybines misijas, kovo 19 d. vėl 
sugrįžo į Nevv Yorką. Artimoje 
ateityje jie numato prekybinę 
kelionę į Pietų Ameriką.

Trys gydytojai
išlaikė valstybinius egzaminus 
ir gavo teisę verstis gydytojo 
praktika New Yorko valstybė
je dr. Antanas Starkus, 
dirbąs West Hudson Hospital 
Kearny, N. J. Dr. Stasys 
Petrauskas ir dr. Stasys Anku- 
daviėius, gyv. Elizabeth, N. J., 
išlaikė Maryland egzaminus ir 
persikelia ten verstis praktika.

DaiL V. Vitkus
trim savaitėm išskrido į Kan
sas City, Missouri, aplankyti 
savo sūnaus Vinco. Šis tenai 
dirba kaip elektros inžinierius. 
Dailininkas pasiėmė ir tapymo 
įrankius, nes ketina atsidėt’ 
'•Grybai

^’elf^r- Co n'*’! 
veikianti Nevv Yorke. prieš Ve
lykas buvo sušaukusi svetimo
mis kalbomis išeinančių laikra
ščių atstovus ir s” jais pasiba
rė savo’ veiklos klausimais ši 
orgam’ac’ia rūninasi padėti 
Nevv vor’’e crvv^r.~

darbo tekinės nag^lbo- :r vai
kų bei jaunimo auk’ėnmo klau
simus.

Konferenciją vedė Nau.juju 
Emigrantų Tarnybos kom:teto 
nirm. Rev Almon R. Pep^er. 
Ateityje pažadėta spaudai su
teikti konkrečių informacijų a- 
pie pagalbą, kurią nemokamai 
naujakuriai gali gauti iš vieti
nių organizacijų.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

dukrelės Katarinos krikšto tė
veliams A. Poderienei ir Pr. 
Kiziui už rūpesčius ir vargus 
mūsų dukrelės krikštynas ruo
šiant, o taip pat už gausias do
vanas.

Dėkojame taip pat Angelų 
Karalienės parapijos klebonui 
kun. J. Aleksiūnui už suteiktas 
patalpas ir dalyvavimą krikš
tynose. Gili padėka priklauso ir 
tėveliams M. ir P. Dulkiams už 
gausią piniginę dovaną ir viso
kią paramą. Visiems svečiams 
už atsilankymą ir dovanas.

Padėka priklauso uoliausiom 
šeimininkėms Panetauskienei, 
Adomaitienei. Smetonienei ir 
Butkienei, o taip pat apsuk
rioms padavėjoms ir patarnau
tojoms prie stalo.

Visiems, kurie kuo nors prie 
mūsų šeimos iškilmių prisidėjo 
tariame nuoširdžiausią ačiū.

O. ir K. Bagdonavičiai

Metropolitan opera balandžio 
12 d. baigė savo sezoną ir 
landžio 13 d. išvažiavo gastro
lėm, kurios tę>;> iki gegužės 31 
d. Ta proga ‘Nevv York Ti-

Rengiasi prezidentiniam« 
rinkimams

Pirminiai prezidentiniai rin
kimai Mass. valstybėje bus ba
landžio 29 d. Viso bus išrinkti 
38 respublikonų delegatai į 
konvenciją. Numatoma stip
rios varžybos tarp respubliko
nų. o demokratų tarpe nesi
jaučia stipresnio bruzdėjimo. 
Massachusetts senatorius Hen
ry Cabot Lodge Jr. yra visų 
JAV komiteto Eisenhov/erio 
kandidatūrai remti pirminin
kas. Todėl nėra abejonės, kad 
savo valstybėje jis ypač steng
sis pravesti vien Eisenhovverio 
šalininkus. Tačiau ir šen. Taft 
turi vilčių ir važinėjo po visą 
valstybę su propagandinėmis 
kalbomis net kelias dienas. Bu
vo į Bostoną atvykęs ir H. 
Stassen.

Lietuvos Universiteto 
minėjimas 

įvyksta balandžio 27 d. Liet. 
Ramovės patalpose. Kalbės S. 
Sužiedėlis ir V. Čepas. Bus 
meninė dalis. Laukiama at
vykstant visų, kurie domisi 
Lietuvos mokslo šventovės ju- 
bilėjumi, pirmoj eilėj tų. kurie 
yra lankę tą universitetą.

Labai svarbu tremtiniams
Šeštadieni, balandžio 26 d.

- t ipf Ramovės na-
Fourth St kviečia

mas svarbus tremtinių susirin
ki mas bendruomenės organiza
vimo ir kitiems ypatingiems 
reikalams aptarti. Tremtinių 
Ratelio valdvba kviečia visus 
tremtinius atkreipti į šį susi
rinkimą '-patingą dėmesį ir 
"-’U'-iai atvykti nurodytu lai
ku.

Verčia Daumanto knygą 
Tėv. Ant. Jurgelaitis. O.P., 

verčia J. Daumanto knygą 
“Partizanai už ge’ežmės uždan
gos” i an^lu kalbą

Pavėluota “Kultuvė”
J Petrėnas kad ir pavėluotai 
išleido “Kultuvę”, juokų laik
raštį. skirtą balandžio 1 d. 
“Kultuvė” Lietuvoje eidavo 
kasmet. Buvo išėjusi ir Vokie
tijoje.

IJRKSA Bostono kuopa 
rengia pikniką

birželio 1 d. Brocktone. Tai 
bus pirmas šio pavasario bos- 
toniškių piknikas.

Rašytojų klubo 
susirinkimas

balandžio 5 d. Pradžioje savo 
kūrybą skaitė svečias iš Brook
lyno Stp. Zobarskas. Paskaitė 
nuotaikingą dalyką — Doleris 
iš Pittsburgho. kuriame vaiz
duojamas Neprikl. Lietuvos 
kaimo dešimties metų berniu
kas. gavęs dovanų iš svečio a- 
merikiečio dėdės dolerį.

Paskui buvo svarstomas Lie
tuvos miestų ir visos Lietuvos 
atstatymas. Urbanistikos klau
simais kalbėjo inž. J. Okunis 
— tęsė praeito susirinkimo re
feratą. Jį įdomiomis žiniomis 
papildė inž. K. Kriščiukaitis.

Prieš kuri laiku i JAV atvykę trys iš Lietuvos pabėgę žvejai L. Rub
lio kas, J. Griūnanauskas ir E. Paulauskas jau aplankė lietuvių kolonijas 
Illinois, \Visconsin. Nebraska. Indiana ir Michigan valstybėse. Toliau jie 
vyksta i Ohio. o iš ten [ rytus — Pittsbunrha. Philadelphija. ir kitur. 
Artimiausi jų pranešimai apie gyveninio sąlygas okupuotoje Lietuvoje 
bus Pittsburghe balandžio 27 d. ir Philadelphijoj gegužės 4 d.

Bostono Arkivyskupas skelbia 
seno popieriaus vajų, kuris 
įvyks gegužės 18 d. Prašome 
visus parapijiečius jau dabar 
pradėti rinkti seną popierių ir 
gegužės 18 jį paaukoti Arkivys
kupo fondan. Už šį popierių 
gautieji pinigai bus sunaudoti 
naujo našlaičių namo statybai.

Netyčia pamačiau “Karalienės
Esteros sapną”

Aną vakarą vienas kitas rei
kalas mane atvedė į bažnyčią 
r į bažnytinę salę. Tenai gavau 
arogos pamatyti parapijos jau
nimo Seselių vadovybėje ren
giamo veikalo — “Karalienės 
Esteros sapnas” — paskutinę 
repeticiją.

Neužtenka pasakyti, kad re
ginys nustebino manę, reikia 
pridėti, kad mane sužavėjo. 
Scenos įtaisymai, šviesos, rūbai 
aki veria menišku grožiu. Ben
dras įspūdis man priminė 
“technicolor” spalvotus juda

STASYS BARANAUSKAS, 
nuostabiai galingo halso tęnoras, dainuos bal. 27 H. Pranciškonų Spau

dos centro dainos-literatūros vakare.

mus paveikslus. Ypač džiugina 
“gyvieji paveikslai”, kurie į- 
terpti tinkamomis progomis.

Apie šokius ir baletą ne daug 
išmanau, bet tiek žinau — indų 
ir persų šokiai yra tikrai isto
riški. Pats veikalo turinys kil
nus ir jaudinantis. Pakyla stip
rūs jausmai, pergvenant Este
ros kovas, jos patriotiškumą ir 
klusnumą.

Man ypatingai krito į akį tai, 
kad veikalą ruošia bendromis 
jėgomis čia gimusieji ir nese
niai atvykusieji lietuviukai. 
“Karalienės Esteros sapnas” 
bus bene pirmas dramos veika
las, kuriame dalyvauja bendri 
ateiviai ir čia gimę. Gražus pa
vyzdys!

Nesigailės atsilankę į šį dra
mos vaidinimą, sekmadieni, ba
landžio 27 d.. 7 v. vak., bažny
tinėje salėje.

Parapijos seselės ir visas jau
nimas nuoširdžiai visus kviečia 
atsilankyti. A. A.
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■ • DAINOS IR LITERATŪROS VAKARAS
Balandžio 27 d. 4 vai. pp.
Šv. Juozapo parapijos salėje (1080 Willoughby Avė., Brooklyn)

Rengia Tėvų Pranciškonų Spaudos Centras
v

■ ■

Programoje dalyvauja
SOLISTAI:

Juzė Augaitytė
Stasys Baranauskas

RAŠYTOJAI:
Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, 
Henrikas Nagys, Vlada Proščiūnaitė 
ir Mykolas Vaitkus. <

■
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Po programos

BUFETAS IR ŠOKIAI

BILIETAI — $1.50
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