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ATOMINIAI SPROGIMAI, DALY V Al 
J ANT TCKSTANGIAMS KAK! į

SUSPROGDINTA NAUJA ATOMINĖ BOMBA — PIRMIEJI 
TOKIE KARIMAI PRATIMAI — BANDYMŲ REZI 1 TATAI

Dėl plieno pramonės perėmimo 
siūlo atstatyti prezidentą

Yucca Flat, Nev. — Balan
džio 22 d. Nevados dykumoje 
buvo išbandyta pati naujausia 
ir ligi šiol galingiausia atomi
nė bomba. Ji buvo lėktuvo nu
mesta iš 32,000 pėdų aukščio, o 
sprogo 3,500 pėdų viršum že
mės. Sprogimas buvo girdimas 
už 135 mylių, šviesos pašvaistė 
buvo matoma už 435 mylių. 
Bombai sprogus, blyksterėjo 
tokia šviesa, kokios žmogus že
mėje nėra dar matęs. Stebėju
sieji iš arčiau, iš 10 mylių at
stumo, buvo užsidėję tamsius 
akinius: nepridengtos akys bū
tų buvusios stiprios šviesos Iš
plikytos. Ji atrodė tokia stipri, 
lyg šviestų šimtas saulių. Susi
daręs ugnies stulpas siekė kelių 
mylių aukštumo. Paskui nuo 
žemės pakilo milžiniški debesys 
susukto smėlio ir stiprios vėt
ros bangos.

Šis atominės bombos sprog- • 
dinimas buvo surištas su kari
niais pratimais. Apie 2000 ka
rių buvo apsikasę žemėje tiktai 
už trijų mylių nuo mirties zo
nos. Po Japonijos karo, kada 
buvo Viumesta pirmoji atominė 
bomba, nė vienas gyvas žmo
gus nebuvo arčiau sprogimo 
vietos. Vos tik bomba sprogo, 
kariuomenė tuojau pašoko ant 
kojų ir pradėjo artėti prie spro
gimo vietos. Taip pat pakilo 
lėktuvai ir helikopteriai. Gink
lai ir karinė apranga, palikta 
prie pat sprogimo vietos (mir
ties linijos), rasta sudegusi ir 
sutirpinta.

Kariuomenės vadovybė pra
timais yra patenkinta. Ji gavo

Gydytojy komisija 
apie Katyną

Frankfurtas. — JAV’ komi
sija apklausinė jo 12 gydytojų, 
lankiusių Katyną. Vokiečiai bu
vo pakvietę dešimties kraštų 
gydytojus atvykti j Katyną ir 
patikrinti vietoje kaip ir kada 
rastuose masiniuose kapuose 
išžudyti lenkų karininkai. Da
bar Kopenhagos gydytojas Dr. 
H. Tramsen šių gydytojų su
rinktą medžiagą įteikė Katyno 
žudynes tiriančiai JAV komisi
jai. Iš šios medžiagos aiškiai 
matyt, kad žudynės įvykdytos 
Sovietų, nes visi gydytojų ty
rimo duomenys rodo, kad žudy
nės įvykdytos 1940 m. kovo 
ir balandžio mėnesiais.

VOKIEČIUS ĮSPĖS, KAD NE
PASITRAUKTŲ Iš (EUROPOS 

ARMIJOS

Paryžius. — JAV, Anglija ir 
Prancūzija ruošia tam tikrą 
pareiškimą, kuriuo bus Vokie
tija įspėta, kad nebandytų pa
sitraukti iš Europos armijos, 
kai į ją įstos. Pareiškime nu
rodoma. jog jį pasirašiusių 
kraštų kreipiamas didelis dė
mesys į galimas šios armijos 
narių pastangas ateity bandyti 
savo dalinius iš jos atšaukti ir 
sudaryti tautines armijas. Vo
kietija pareiškime neminima, 
bet yra visai aišku, kam jis 
taikomas. Tokio pareiškimo 
reikalavo prancūzai, kurie dar 
vasario mėnesį pareikalavo iš 
JAV ir Anglijos garantijų, kad 
nebus leista atgyti Vokietijos 
militarizmui.

Derybos dėl Europos armijos 
sudarymo jau baigiamos ir 
manoma, jog sutartis galės bū
ti pasirašyta gegužės 20 d. 

progos stebėti, kaip karia? jau
čiasi tokioje padėtyje, kaip jie 
gali apsisaugoti ir koks gali su
sidaryti kariuomenei pavojus 
tikro karo metu.

Bombos sprogimo pa.kalniai 
ir kariuomenės patyrimas 
k ruopsčia i st t id i ji io ja mas.

ATSILIEKA ČEKŲ ANGLIES
GAMYBA

Viena. — Čekoslovakijos ko
munistinė vyriausybė paskel
bė, jog šiais metais daugelis 
darbininkų niekais leidę laiką, 
dėl ko anglies iškasimas i; pia- 
monės gamyba nepate; ;i:iusi 
buvusių vilčių.

Taip atrodo Mississippi apsemtas Prairie I>,i Chien. VVisc., kur gy
ventojai paliko savo namus pirmiau tickii potvynio bangos pasiekė ju 
duris.

I Korėjos derybas ashingtone 
žili rimą pesimistiškai

Munsanas. — Dėl Korėjos 
derybų, kurios jau tiek laiko 
be pasisekimo tęsiasi. VVashing- 
tone vyrauja pesimizmas. Čia 
esama nuomonės, kad derybos 
yra pasiekusios kritiškiausios 
padėties visos eilės mėnesių lai
kotarpy. Pesimistiškai kalba ir

NAUJA ORGANIZACIJA 
IMIGRACIJAI REMTI

New Yorkas. — Čia įsikūrė 
nauja organizacija, kuri turi 
tikslo remti prez. Trumano pa
siūlymą. kad šalia normalios 
kvotos ateinančių trejų metų 
laikotarpy būtų papildomai į- 
leidžiama dar po 100,000 Euro
pos gyventojų. Tuo norima su
mažinti kai kuriuose Europos 
kraštuose gyventojų perteklių 
ir padėti dar tebesančiam Eu
ropoje dideliam tremtinių 
skaičiui.

KALINIAI NORI DERĖTIS 
SU GUBERNATORIUM

Jackson. Mich. — Čia prieš 
keletą dienų sukilę kaliniai vis 
tebesilaiko viename bloke, kur 
jie įkaitais turi pagrolvę ir de
vynis prižiūrėtojus. Keturis ki
tus jų rankose buvusius pri
žiūrėtojus jie paleido. 169 
sukilėliai, paleisto prižiūrėtojo 
pareiškimu, turi pakankamai 
maisto ir gali laikytis ligi dvie
jų savaičių.

Kaliniai savo riaušes aiškina 
kalėjimo perpildymu ir blogu 
prižiūrėtojų elgesiu. .Tie reika
lauja, kad jiems būtų leista de
rėtis su vietos gubernatorium.

VVashingtonas. — Dėl vy
riausybės plieno pramonės savo 
žinion perėmimo senate ii at
stovų rūmuose vyksta labai 
karštos diskusijos. Senatas 47 
balsais prieš 29 priėmė pasiū
lymą, kad vyriausybei perim
toms įmonėms tvarkyti nebūtų 
leidžiama panaudoti valstybi
nes lėšas. Tačiau, kadangi tam 
reikalinga dviejų trečdalių bal
sų, pasiūlymas laikomas ne
praėjusiu. Tačiau už jį pasisa
kė įspūdinga dauguma. Atsto
vų rūmuose net pasiūlyta, kad 
būtų pradėtas tyrimas prezi
dentui atstatydinti. Tačiau ne
manoma. kad tasai pasiūlymas 

komunistų radijas. Jo kalbėto
jai nurodo, kad derybose kri
tiška padėtis susidariusi dėl 
to, jog amerikiečiai nesutinka 
vykdyti priverstinės belaisvių 
repatriacijos.

Komisijos vis tebeposėdžiau- 
ja. bet nė vienu ginčijamu 
klausimu paskutinėmis dieno
mis nepasiekta jokios pažan
gos.

KOMI NISTAMS PADARYTA 
DIDELIU NUOSTOLIU

Bar N’inh, Indokinija. — 
Prancūzų karinė vadovybė In
dokinijoje pranešė, jog pasku
tiniosiose kietose kovose Rau
donosios upės deltoje sunaikin
ta arba paimta j nelaisvę 5,000 
komunistų. Vienas komunistų 
pulkas buvo visiškai sunaikin
tas.

Taip sunaikino kalėjimo siuvykla Jackson. Mich., sukilę 2,600 kaliniu. Tuo būdu sunaikinta už S2.000,- 
000 kalėjimo turto.

būtų balsuojamas. Senato ban
kų komitetas nutarė kol kas 
imtis plieno pramonės srity iš
kilusį ginčą tirti, atidedant 
visus pasiūlymus, kol dalykas 
bus išaiškintas. Prezidento žy
gio priešai deda pastangų, kad 
vyriausybė negautų lėšų to
kiems pramonės perėmimams. 
Tuomet ji negalėtų ir imtis to
kių žygių. Jei tokie pasiūlymai 
praeitų, jau nuo liepos mėnesio 
vyriausybė nebeturėtų tam rei
kalui lėšų.

RYTINĖS V ALSTYBĖS UŽ 
EISENHOVVERĮ

N’ew Yorkas. — Pirminių 
rinkimų Nevv Yorko valstybėje 
duomenimis gen. Eisenhovveris 
iš 96 respublikonų delegatų lai
mėjo 87. Daugelis yra nuomo
nės, jog konvencijoj iš 96 dele
gatų jis turės savo pusėj net 
95.

Pennsylvanijoj Eisenhovveris 
taip pat prieš senat. Taftą lai
mėjo 675,000 daugumą. Taf
tas čia gavo 172,829 balsus.

Nevv Yorko valstybėje iš de
mokratų laimėjo A. Harriman, 
savo pusėj susilaukęs iš 94 de
legatų 92. Likusieji du yra už 
senat. Kefauverį.

LENKAI TVIRTINASI PRIE 
V OKIETIJOS SIENOS

Berlynas. — Čia gautomis 
žiniomis, lenkai paskutiniuoju 
laiku smarkiai pradėjo tvirtin
tis prie rytinės Vokietijos sie
nos. Nuo pat Baltijos pakraš
čio ligi Zittau įruošiamos arti
lerijos pozicijos, o upių pilimai 
daugely vietų paruošti karo 
atveju susprogdinti.

Aiškinama, jog šis pasiruo
šimas rodąs, kad dabartinė sie
na yra jau galutinė ir jokių pa
keitimų negalį būti. Šis aiškini
mas yra paskleistas ryšium su 
lenkų tarpe pasireiškusią bai
me, jog Sovietai, norėdami su
trukdyti Vokietijas įjungimą į 
Vakarų bloką, gali atšaukti 
savo nusistatymą, jog dabarti
nė Oderio-Neisses linija yra 
galutinė Vokietijos ir Lenkijos 
siena.

ATIMTA LAISVĖ 62 
AMERIKIEČIAMS

Wasliingtonas. — Valstybės 
Departamentas paskelbė, jog 
mažiausiai 62 JAV’ piliečiams 
komunistinėje Kinijoje yra at
imta laisvė. 42 iš jų laikomi 
kalėjime ir 20 namų arešte. 
Apie 150 kitų JAV’ piliečių ne
gauna leidimo iš Kinijos išvyk
ti ir gali būti bet kuriuo metu 
taip pat paimti į kalėjimą.

Kol šis klausimas diskutuo
jamas kongrese, vyriausybė 
tuo tarpu tiria darbininkams 
atlyginimų pakėlimą, bet ma
noma. jog sprendimo galima 
laukti tik šiek tiek vėliau. Vy
riausybė numatanti atlygini
mus pakelti 12,5 cento valan
dai.

Pasiūlymas paskelbti vy
riausybės žygį, perimant savo 
žinion plieno pramonę, nelega
liu ir pareikalauti ją grąžinti 
savininkams perduotas teisių 
komitetui, bet taip pat nema
noma, kad jis praeitų.

MISSOURI DAR TEBE- 
TVINSTA

Kansas City. — Po naujų lie
tų Missouri vėl labiau pradėjo 
tvinti. Lauktas vandens pakili
mo lygis jau visur peržengtas. 
Išsilieję vandenys pamažu plau
kia lovos kryptimi. Pagal lo
vos pakraštį jau 5.000 asmenų 
turėjo palikti savo namus. Nuo 
Rulo, Nebr., ligi Missouri žio
čių aukščiau St. Louis viso be 
pastogės jau liko 13.000 asme
nų ir apsemta 448,000 akrų dir
vų. Raudonojo Kryžiaus duo - 
menimis, pagalbos reikės 3618 
■nuo potvynio nukentėjusių šei
mų.

TURĖS REGISTRUOTIS KA
RINEI PRIEVOLEI UŽSIENY 

GYVENANTIEJI

VVashingtonas. — Prez. Tru
manas išleido potvarkį, kuriuo 
turės registruotis karinei tar
nybai ir užsienyje gyvenantieji 
amerikiečiai, jei yra šaukiamo
jo amžiaus. Tai palies apie 20,- 
000 asmenų. Pagal prezidento 
potvarkį, registruotis privalo 
visi amerikiečiai, kurie liepos 1 
d. bus sukakę 18 metų ir dar 
nebaigę 26 metų.

RAHVV AY SUKILĘ KALI
NIAI KAPITULIAVO

Rahway, N. J. — čia prieš 
penketą dienų sukilę 231 vie
tos kalėjimo kalinių pagalinus 
pasidavė ir išėjo iš savo užba
rikaduotų patalpų, kartu pa
leisdami ir įkaitais laikytus aš
tuonis prižiūrėtojus. Sukilu
siems kaliniams buvo pažadėta, 
jog bus peržiūrėti kalinių įteik
ti malonės prašymai ir sukili
me dalyvavusiems nebus taiko
ma jokia plakimo bausmė. Už 
savo barikadų sukilę kaliniai 
išlaikė 115 valandų. Guberna
torius paskyrė komisiją, kuri 
turės ištirti kalėjime esančias 
sąlygas.

Gen. Eisenhovverj. besiruošianti vykti i Norvegija*. liga kuriam laikui 
paguldė j lova. Bet jo rėmėjai JAV ptsidėje darbuojasi, kad jis laimė
tu respublikonu nominacija i prezidentus, o paskui ir prezidento rin
kimus. Neabejotina, jog jį vėl gerai nuteiks, žinia, kad Pennsylvanijos 
pirminiuose rinkimuos** jis vėl toli užpakaly paliko visus savo konku
rentus.

SKI BIAI RI OŠIAMA SI TARTIS 
SI VOKIETIJA

Bonna. — Sąjungininkų ir 
Vakarų Vokietijos specialistai 
paskutinėmis dienomis skubiai 
dirba, aiškindami likusius dar 
išspręsti klausimus, kad ligi ba
landžio mėnesio galo ruošia
moji tarp Vakarų sąjungininkų 
ir Vokietijos sutartis galutinai 
būtų baigta. I Sovietų notą Vo
kietijos sujungimo reikalu Va
karų valstybės dar neatsakė. 
Bonnos vyriausybės nuomone, 
šioje notoje nėra nieko ypatin
gai naujo. Dėmesio vertu lai
komas tik pasiūlymas atnau
jinti okupacinių valstybių kon
trolinės tarybos veikimą. ši 
taryba nustojo veikusi dėl So
vietų nuolatinio jos darbo 
trukdymo. Tačiau netikima. 

ŽINIOJ
i' • Londone JAV’. Anglijos ir Prancūzijos atstovai ruošia at
sakymą į paskutinę Sovietų notą, kurioj buvo pasiūlyti okupaci
nių kraštų priežiūroj laisvi visos Vokietijos rinkimai. Atsakymo 
paruošimas pareikalausiąs apie dviejų savaičių laiko.

• JAV7 aukštasis komisaras įtraukė dar 61 vokiečių firmą į 
juodąjį sąrašą. Įtariama, jog tos firmos pardavinėja Rytų valsty
bėms karinės reikšmės medžiagas. įtraukimas į juodąjį sąrašą 
reiškia, jog tos firmos negaus amerikiečių paramos bei užsakymų 
ir karinės svarbos medžiagų negalės JAV pirkti.

• Associated Press surinktais duomenis, ligi šiol senat. Taf
tas turi savo pusėj 233 delegatus, o gen. Eisenhovveris 209. Taigi 
Taftas turi 24 balsų daugumą. Konvente nominacijai kandidato į 
prezidentus reikia 603 atstovų.

• Atstovų rūmai pradėjo SN.irstyti naujus emigracijos įsta
tymus. kurie tarp kita ko numato, kad ir Azijos gyventojai galės 
gauti JAV pilietybę. Ligi šiol veikiantieji įstatymai neleido ja:o- 
nams, burmiečiams, Siamo gyventojams ir kitiems azijatams 
gauti JAV’ pilietybę.

• Vyriausybė paskelbė, kad pragyvenimo kainos vėl kiek pa
kilo. šiuo laiku pragyvenimas siekia ĮSS1', . palyginant su 1935-39 
m. pragyvenimo kainomis, taigi pakilusios nuo to laiko SS' < .

• Iš Irano pranešama, jog vėl kylanti pavojinga skėrių grės
me ne tik Iranui. bet ir Tigro-Eufrato slėniui. Irakui l>ei Viduri
niams Rytams, šaukiama visų suinteresuotų karštų konferencija, 
kuri numatys priemones kovai su gresiančiu pavojumi.

• Vyriausybės įstaigos atlieka paskutinius pasiruošimus pa
kelti plieno pramonės darbininkams atlyginimą. Ryšium su atly
ginimų pakėlimu numatoma leisti pakelti ir plieno kainas, bet tik 
S3 tonai, nors fabrikantai teigia, kad turi būti plieno kainos pa
keltos SI 2.

kad dabar, ją vėl atgaivinus, ji 
galėtų geriau veikti, kain ank
sčiau.

JAV Valstybės Departamen
to sekretorius Achesonas yra 
pranešęs Vakarų Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui, jog jis 
nuo gegužės 10 ligi 20 d. bus 
Europoje ir pasirašys su Vo
kietija dabar ruošiamą sutar
tį.

Amerikos aukštojo komisą - 
ro biuro susirinktais duomeni
mis. dauguma vokiečių prita
ria Vokietijos apginklavimui ir 
jų dalinių įjungimui į Europos 
armiją, tik su sąlyga, kad jie 
bus lygiateisiai su kitais sąjun
gininkais.
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Ištremta 400.000 lietuvių
K. K AlkLAlKIS. mūsų koreapondeiita* švedi’.

Švedų dienraščio Stoikhulm- 
Tidningen korespondentas Vo
kietijoje Christer Jaederliind 
balandžio 9 d. patiekė ilgą 
stiaipsnį apie padėt* Lietuvo
je.

Mirtie* juo*i a

Jis rašo. Kad \ ok.etijos-Lie- 
tuvos siena ir po paskutiniojo 
karo du kartu kei-ta Lenkijos- 
Lietuvos siena karinių dalinių 
griežtai saugoma. Kas nori iš 
Lietuvos pabėgti j vakarus. tu
ri nugalėti sienos barjerą. Ją 
sudaro vadin moji "mirties zo
na”. kuri vieno kilometro pla
tumu tęsiasi visu pasieniu. Prie 
pačios zonos yra platus, visada 
suartas ruožas. Ant jo neturi 
augti žolė, kad lėktuvai aiškiai 
matytų, kur eina siena. Tasai 
ruožas yra 20-30 metrų platu
mo. aprūpintas visokios rūšies 
signalais, aptvertas ir išpintas 
spygliuotos vielos tvora. Kas 
kilometras ar pusė stovi įtaisy
ti aukšti sekimo bokštai Juo c 
nuolat laikoma ginkluota .sar
gyba.

Lietuviai išveža, rusus 
atgabena

Gyvenimas už tos sienos yra 
pilkas. In- jokio džiaugsmo. Ligi 
šiol išvežta lietuvių.
Išvežimai paskutiniu laiku kaip 
ir aprimo, bet užtat valdžios 
spaudimas darosi griežtesnis. 
Gyventojai jau nebegali palikti 
savo darboviečių ir tų vietų, 
kur jie užregistruoti. Visur į- 
vesta kolūkių sistema, bet dėl 
to žemės ūkio produktų gamy
ba nusmuko daugiau kaip p>er 
jjusę. palyginti su pirmaisiais 
metais po karo. Trūksta pačių 
reikalingiausių maisto produk- 
tų-

Miestų veidas visai pasikei
tęs. Nuosavybės teisė skly
pams. namams, krautuvėms bei 
dirbtuvėms panaikinta Todėl 
buvęs miestiečių luomas visai 
išnyko. Jis puma sudarė 3o- 
4ŪG visų mie-to gyventojų. 
Dabar ištremtas j tolimas sri
tis. ten jis paliktas visai be 
jokio pragyvenimo šaltinio ir 
nuskirtas iš lengvo išnykti. 
Lietuvos Sovietų respublikos 
sostinė Vilnius teturi tik 15G 
lietuvių. Dabar miestas pris
kaito 250.000 gyventojų. Vil
niuje yra ir visos centrinės val
džios įstaigos. Sox i<-tinimas čia

mažiau pastebimas. negu kituo
se miestuose. Tačiau visame 
imeste persveria iš Sovietų -at
gabenti svetimšaliai. Jie sudaro 
trečdalį visų gyventojų. Liku
sius sudaro lenkai ir žydai, ku
rie- gyvena tikrai nežmoniškai 
vargingose sąlygose.

Prieš rusą nekalbėk!

Kiti Lietuvos miestai, kaip 
Kaimas. Klaipėda. Šiauliai <ko- 
respondentas tuos vardus rašo 
lietuviškai» atrodo prasčiau už 
Vilnių. Ten viešpatauja daug 
dalesnis skurdas. Geriau gyve
na tuose miestuose tik partijos 
pareigūnai, valdininkai ir fab
rikų direktoriai. Jie daugiausia 
yra j Letuvą atkelti rusai. Su 
vietiniais gyventojais ryšių ne
palaiko.

Smuklių ir restoranų nebėra. 
Juos pakeitė valgyklos, klubai 
ir vadinami poilsio namai. Bet 
net ir* kiubo nariai savo klubų 
nelanko Mot. dažnai, kiek 
kauštejė ds. išsprūsta vienas 
kitat piktas žodis prieš rusus, 
o tai nuveda j Sibirą.

Už.tik 12 karo mašina

Fabrikai Pabaltijo valstybė
se dirba išsijusę. Prekės gami
namos vien tik Sovietų Sąjun
gai. Tekstilės fabrikai Kaune. 
Klaipėdoje ir Palemone gerokai 
praplėsti. Jie dirba įtemptai. 
Pirmoje eilėje gaminamos me
džiagos uniformoms. Susidaro 
įspūdis, kad visa gamyba Pa
baltijo valstybėse skiriama 
vien tik karo reikalams.

Techninį personalą sudaro 
beveik rusai. įdomiausia kad 
skyrių viršininkai, o ypač dirb
tuvių prižiūrėtojais, yra vokie
čiai specialistai. Jie. palyginti, 
gerai gyvena, šiaip bevek 70'< 
visų svarbesnių vietų yra rusų 
rankose. Dabar jau ir kaime 
burmistrų sekretorių padėjė
jais skiria rusus. Pirma to be
drįso. bijodami partizanų. Bet 
dabar pranešama, kad partiza
nai visoje Lietuvoje išnyko per
nai vasarą.

Kiek kas uždirba

Nemokytas fabriko darbinin
kas uždirba 3oo-4<*l rublių j>er 
mėnesį, specialistas Tokią 
pat alga gauna ir gimnazijų 
mokytojai. Universiteto profe
soriai pasiekia ligi 1.200-1.500

rub’ . ■ . ’.tri. kuria; ligi
2.00 . . .? uždirba fab
rikų d.r i. .: it "mogiamų- 
jų i .k darbini;’ai. J .e 
užv;. ■ . MD lB.O-JO rublių
per mė ■ . T et ger.ausiai vis-
tik ’’žt * boEevlkimai rašy
toja: Jie i k.i milijonieriai. Ir 
sveriml s-vei; bstai darbininkai 
uždi ca “0 100G daugiau, ne
gu vietiniai. Be* jei kas ir tž- 
dirb. ii i'l ūs pinigus, tuoj ir 
išlėk ža. * es taupyti, kitaip n.e- 
galir ;. kaip tik perkant vals
tybė lt;, paskok s lakštus, o tie 
1 a kšt a y r; • visa i 1 k verčiai. nes 
jų n eims neperka.

Baži yčies paverstos sandėliais 
ir pirtimis

Bažrytir.is gyvenimas para- 
ližuotas. Vyskupai ir daug ku
nigų išvaryti iš parapijų, dau
gelis jų suimta. Iš Kauno 21 
bažnyčios tik dvejuose laiko
mos pamaldos. Garsiosios Vy
tautės bažnyčios Kaune jau 
griaunamas bokštas. Jėzuitų 
bažnyčią Rotušės aikštėje pa
versta sandėliu, kur laikomas 
išvežtųjų turtas. Dauguma 
bažnyčių yra uždarytos. Kai- 
kurios paverstos bibliotekomis 
ar muziejais. Anglikonų bažny
čia Klaipėdoje paversta sandė
liu. restoranu ir pirtim.

♦
“Mus baigia praryti...”

Civiliams gyventojams yra 
uždrausta važinėti geležinke
liais bei autobusais. Pagrindi
niuose geležinkelių ruožuose 
tematomi vien tik prekiniai 
traukiniai. Jie eina daugiausia 
abiem kryptim, tarp Kalinin
grado ir Gudijos, prikrauti ka
rinės medžiagos ir municijos.

Visoje Lietuvoje keliai pilni 
nuskurusių, perkarusių, alkanių 
ir gujamų žmonių, kurie dar 
labiau gąsdiną jau ir taip bai- 
mtįs pilnus gyventojus.
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Vienintelis ryši> su pasauliu 

yra j-ądijas iš užsienio, bet 
užsieniui klausyti r alio iftrūvų 
vis mažėja i; maži v.. <; S n ie;ų 
gaminti aparatai neturi truri- 
pųjų bangų.

Pabaltijo gyvento !?.i dabar, 
mot kcrcspcr.de:’to. tet :ri Uk 
vieu ti vieną viltį "au*ą ki
ta. “Kitaip mes > lengvo i et 
ti’:rai būsime Sovietų preryti, 
sako jie”. — baigia savo išsa
mų straipsnį Ch. Jacdei lun- 
das.

. ~>mu gale. Tai jau ankstau bu-
• rktu'*' *u tanka'' * manoma, turės oro »UMsie-

Pirmasfe super. Constallation tipo keI‘>iv,*S ' ikvB1s> k-irtviniams *ktuvsU'7ė t ^rūpinti degalais, 
vo išbandyta kariniu lėktuvų. Sū> dalyko p™ta . tol:,nas keliones, nesust ja 
kūne didelės reikšmės, nes (galins lėktuvu* a

^ecipe Fo» €o«y Ki<ehens>

INSTALL
KIT< IIIL\ ii kat i

---------------------- -----------------—

t .

Model d 970 shown above

\ i' lt"*" H (ataidi eteity _al< - pasidaryti geras gyvuli!)
prOiiirit'i m- n»-» J1' ’••.'!> »idile. <• srvvulHli ji. Z«<<!«>r ijw. mwI»-
Br<>iix. V V laikų .kiriuj.- pri<- jo katytė KtaiNlžiaM iii tikru pa»iti- 
k« jiniu. «« su o/.ka jis pasidalija savo atsinešta pyragaiti.

Pamate klaidą
Vatikanas. — “L’Osscrva- 

tore Romano" paskelbė viešą 
pareiškimą šešių buvusios taip 
vadinamos kairiųjų katalikų 
partijos vadų, kurie po šio*s 
partijos uždarymo buvo perėję 
į italų komunistų partiją. Pa
reiškime jie sako, kad nuo 
1951 metų pradžios yra galu
tinai nutraukę bet kokius ry
šius su italų komunistų parti
ja. nes būdami .jos nariais, pil
nai įsitikino, kad yra nesuderi
nama būti kataliku ir draugo 
priklausyti komunistų partijai. 
Viešai skelbdami šj savo apsi
sprendimą. jie pareiškia savo 
ištikimybę* šv. Tėvui ir nori i- 
spėti visus tuos, kuriems jų 
ankstesnis elgesys galėjo su
kelti neaiškumų.

Šalia šio pareiškimo Oss'r- 
\ atore Romano išspausdino 
prof. Petro Parente straipsnį, 
kuriame įrodomas visiškas 
priešingumas tarp marksizmo 
ir katalikų tikėjimo. Pradžioje 

davęs teologinį įrodymą, 
straipsnio autorius tarp kitko 
sako: “Krikščionybės ir komu
nizmo priešingumas nėra pa
viršutinis. Jis nesiriboja kai 
kurių principų aiškiu priešta
ravimu. Bei yra radikalus- ir 
esminis priešingumas. kuris 
kyla iš priešingo žmogaus ir 
pasaulio veriinimo. Pasitaiko 
katalikų. kurie, nieko bloga 
negalvodami. susidaro iliuziją, 
kad galima priimti socialinio 
veikimo programą. neprisi- 
imant pačios sociologijos. Pasi
taiko ir tokių, kurie mano, 
kad pati komunizmo ideolog.ja 
su visa savo apgaulinga struk
tūra gali būti reformnot i....
tačiau praktikoje susidūręs su 
komunizmu, kiekvienas galvo
jąs ir nuoširdus žmogus pasi
jus apsigavęs ir įsitikins, kad 
komunizmo priešingumas krik
ščionybei yra nepataisomas...”

kitchen heating range 
enly ^l 07-95 -th your oidsto-

m the sty ie.bujget. 
your tome and >our

GAS IS BEST BY EVERY TĘST

Išoston O
or your Gas Appliance Dealer

€■*

PADARYKITE SAVO VIRTI VES JAUKIAS...

ISIVESKITE VIRTUVES APŠILDYMU GAZU

■i

visi h\\ihnu įtono. ku> gaz\s yka geriausias

BOSTON GAS arini jusu gazo rrikmeny pr<‘kvl>ininkas
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FRANCISCAN FA'ITHERS
Oeentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951. under the 

Act of March 3, 1879. originally entered as second class matter at 
Boston. Mass . September 12. 1915.

Kaip mažasis Hitleris atėjo j 
valdžia ir valdžios neteko

SUBSCRIPT1ON RAitiS
Domestlc yearly ___________  $5.00
Brooklyn, N. Y........ .........  $5.50
Half year _________________  $3.U0
Foreign __     $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
Syti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

APSISAUGOJIMAS NUO BRUDO
VOKIETIJOS dabartiniame parlamente buvo septyni atsto

vai, kurie į parlamentą atėjo įvairiais dešiniųjų grupių vardais 
(Vokiečių dešiniųjų partija, Nacionaldemokratai...), bet buvo ži
nomi kaip neofašistai, nacių palikuonys. Dabar vienas iš jų sėdi 
jau kalėjime kaip didelio masto apgavikas, aferistas, tik tokiu k >- 
liu ir į parlamentą pakliuvęs. Kiti pamažu perėjo ar pereina į ki
tas partijas — dešiniąsias, liberalų. Beliko tik vienas iš tų septy
nių Hitlerio palikuonis.

Iš to fakto laisvamaninis šveicarų dienraštis “Zuercher Zci- 
tung” padarė išvadą: arba tie žmonės nebuvo revoliucionieriai ir 
kovotojai už nacinės valstybės atkūrimą ir lengvai sudemokra ė- 
jo, jei dabar eina su dešiniosiomis partijomis. Adenauerio politikos 
uodegoje: arba jie liko tas, kas buvo, tik apsimetę demokratais, ir 
partijos, kurios juos prisiėmė, rizikuoja nupiginti ir nublukinti 
savo demokratiškumą ir konservatyvumą.

Tokių politikų klajoklių visur pasitaiko. Paskutiniu laiku jie 
atsirūgo ir lietuvių vsuomenėje. Vieni pereina iš grupės į grupę 
iš įsitikinimo. Bet daugiausia jų yra savinaudžių—arivistų, kurie 
ieško sau geresnės dirvos. Juos prisiimdamos ir dar pristatyda
mos priekyje, grupės rizikuoja taip pat nupiginti savo idealus Jei
gu juos ginti ir globoti atiduoda arivistams-savinaudoms, tai. va
dinas, tų idealų ištikrųjų ir nevertina. Jeigu tokiems įmonėms ati
duoda vadovaujamąsias vietas net grupių sambūris ar šiaip vi
suomenė, tai ženklas, kad ji tų vietų nevertina ir kad jai vis tiek, 
ar jos priekyje stovi garbingas žmogus, ar savinauda, kurs prie 
visų režimų, savųjų ir svetimųjų, bus norėięs priekyje būti. To
kiai visuomenei vis tiek, kaip jos siekimai bus vykdomi. Pasta
čius priekyje juos, visuomenė turi prisiimti moralinę atsakomybę 
už pasekmes, už jų nedemokratines priemones kitiems priterori- 
zuot, kurias vienas iš Biržiškų neseniai “Naujienose” pavadino 
plunksnos banditizmu. Atsakomybė už tai. kad to banditizmo į- 
karštyje ne tik šmeižiami žmonės, bet ir išdavinėjami tautos in
teresai pikčiausiems Lietuvos priešams.

Tokia taigi kaina perka iš jų geros valios žmonės sau norima 
ramybę. Deja, tokia kaina iš tikrųjų perkama ne ramybe, o tik 
pačios grupės ar visuomenės ar tautos interesams grabas.

Kol visuomenės organizmas gyvas, jis turi būti jau rus ir 
aktyvus. Jo prigimtis reikalauja neprisileisti, o .jei prisileido — 
apsivalyti nuo piktšašių. Apsivalo tuo būdu, kad pats organiz
mas rodo aktyvumo, gyvumo, judrumo.

Tie, kuriems teko visuomeninio gyvenimo sankryžoje netei
singą kryptį paimti, pemelig angažuojantis ar raudonajam ar ru
dajam režimui, paprastai patys pasidaro išvadas ir į vadovauja
mąsias vietas nesiveržia visuomenėje, kuri yra pasirinkus demo
kratinius, antibolševikinius ir antinacinius kelius. Jiems pri
klauso pagarba kaip ir visiems piliečiamsi Tik tie, kurie yra sa- 
vinaudos arivistai, to nejauča. neturi nei gėdos nei sąžinės; iii 
akys dūmų nebijo ir jiems reikalingas dėl to tirštesnių dūmų dū
lys.

Tai nebus nei kerštas, nei pagieža. To reikalauja tik teisingu
mas ir politinis tikslingumas. Tai sveiko organizmo natūralus ap
sisaugojimas nuo visuomeninės nešvaros.

PRENUMERATOS K/1NA
Amerikoje metams ................... $5 00
Brooklyn, N. Y...................... ... $5.50
Pusei metų ........................... .. $3.00
Užsienyje ..............................._ $5.50

Europinė spauda vis dar ne
nurimsta dėl sensacijų Vakarų 
Vokietijos parlamente: į poli
cijos rankas tiesiai iš parla
mento posėdžio atiduotas tau
tos atstovas Dr. Fritz Richter, 
viso bloko vadas, ir nugalintas 
j kalėjimą, o jo namuose pada
ryta rūpestinga kra.a.

Policijos rankose išaiškėjo, 
kad šitas tautos atstovas, ku
riam vokiečių tauta suteikė į- 
galiojimus dalyvauti j>arlamen
te, nėra nei daktaras, nei Rich- 
teris, nei pabėgėlis iš sudėtų, 
bet yra Franz Roesler iš Sak
sonijos, buvęs NSDAP (nacių 
partijos) apygardos vadas.

Roederis buvo ištikimas hit
lerininkas, bet 1945 m. kada 
nacių vadai jau buvo teisiami, 
jis pasirodė iš tų apsukriųjų, 
kurie tuo tarpu dingo, kad pan
kui vėl galėtų išplaukti ir pa
keistu kailiu vadovauti. Roes- 
leris iš Saksonijos pabėgo j 
Vakarų Vokietiją, apkeliavo 
visas tris ronas. rado sau tin
kamiausią vietą britų zonoje ir 
prisistatė vietinei policijai: e r. 
Fritz Richter, filosofijos dak
taras, nevedęs: štai mano do
kumentai, kad esu moktyokis; 
esu pabėgėlis iš strtelu. Poli
cija užregistravo, leido apsi
gyventi. Netrukus Richteris ga
vo ir mokytojo vietą.

įsikūręs tylomės r?r
no savo žmoną bei savo ketu- 
r'~ V:s’’as "erai. Ne
trukus Richteris nu-imū'e-’n 
truputį virpančią Roesleįien? į 
rnctr kaci:os įstaigą ir neryš
kia, kad jis galįs būti liudinin
kas, jog šios nela mir.gos mo
ters vyras esąs tikrai mims. 
Buvo sudaryta mirimo metri
ka, ją patvirtino priesaika 
Richteris .ir vėl v's’’as-"eraj

Po kiek laiko eina Richteris 
su Roesleriene vėl į metrikaci
jos ištaigą ir pareiškia: jis no
rįs ši? moteri vesti. įstaiga juo
du sutuokia. Ei.-h cris savo vai
kus prisiima kai? posūr'ui. 
Miestelio gyventojai neatsi
džiaugia savo mckvtojo kilnia
širdiškumu, kaip jis gražiai 
tuos posūnius globoja kaip sa
vo tikrus vaikus.

Richteris ir toliau moko. Jo 
mokinių rašiniuose tėvai pasi
skaito, kad Vokietija karą pra
laimėjusi tik dėl išdavimo. Bu
vo minimi tiesiog paties moky
tojo žodžiai: “Jei-Vokietija bū
tų pavartojusi savo paskutinius 
ginklus kaip atomines bombas, 
bakterijų debesis, dirbtines 
audras, karą tikrai būtų laimė
jusi.” Tėvai stebėjosi mokytojo

LAIŠKAS Iš EUROPOS

galvot umu ir pritarė jo išva
džiojimams. Garsas apie tai pa
siekė aukštesnę švietimo vado- 
vylię. Ta čia įžiūrėjo jaunimo 
kurstymą ir mokytoją 1949 
m. atleido. Veltui tėvai proles- 
tavo prieš švietimo vadovyliės 
žygį. Tai jau negerai, lx*t ta 
negerovė atvėrė Richteriui ke
lius į aukštesnę karjerą.

Richteris pasinešė į politiką. 
Mėgino įsitrinti į ODŲ. Bet 
nerado pasitikėjimo. Tad nusi
suko į Vokietijos Reicho Par
tiją, dešiniųjų liberalą. Užsiau
gino hitlerinius ūsiukus ir mi- 
tingnėse kalbose kvščodavo 
p akeltą pirštą kaip ir didysis va
das, ir į kk’.v ytoiu.' kreipda
vosi, kaip anas: Vokiečiui ly
rai, vokietės moters... Išėjo la
bai gerai: jam tauta suteik" 
savo pasitikėjimą — buvo iš
rinktas į bundestagą

Kr.r toliau karjeros laiptais 
l>ekopti. Bet energingas Rich
teris l'o-ė toliau. Parlamente 
suorganizavo mažą dešinių?! 
profašistinių grupių bloką ir 
virto to bloko vadu. Tai jau 

Paskutinis pagal DP įstatymą įvažiavęs i JAV Europos tremtinys Zyl- 
ka su žmona ir dviem dukterimis New Yorke Sv. Stanislovo katalikų 
bažnyčioje dėkoja Dievui, kad pagaliau pabaigė benamio dienas, pa
siekęs JAV krantus, kur galės vėl pradėti laisvo ir savarankiško 
žmogaus gyvenimą.

nemaža. Parlamente sukėlė vi
sų susidomėjimą ii- net susijau
dinimą, kai jis diskriminavo vi
sus vokiečius, kurie tik nori 
atnaujinti santykius su Izrae
liu. Jo kalbą įvertino kaip an
tisemitinę. Taip žmogus jau 
buvo išreklamuotas, ir jo var
das nuėjo per visą Vokietiją, 
kur spaudos jis buvo pavadin
tas mažuoju Hitleriu.

Atsitikus tokiai nelaimei, 
kad susirado vienas Rk hterio 
senų laikų pažįstamas, kuris 
ėmė ir šeptelėjo policijai. Čia 
tai jau neblogai. Policija ėjo ir 
priėjo siūlo galą. Ir tiesiai iš 
parlamentinių aukštybių nuga
beno į kalėjimą: byla sudaryta 
ne už politines nuodėmes, o už 
apgaudinėjimą: metrikų k’as- 
’ ūmą. mokytoja p:-žymūiimo 
kartojimą, daktaro lai nio 
pasisavinimą, kreivą pr; -'.ką, 
k d n mrikh. s' ; r v p?r ’ 
dvigu’ k i s vedi ba s.

Saulė jam nu<i!ūdo. u': tat 
parlamenta • ino.

V< kiečių spa da u.-mja
dabar stropiai pat: iinti ir ki- 
t»> at to t| bj , ar ne dau- 

nacių ir ■ - To kar
ščio p? g?. 'as, ’V.v. r’jos radi -

BAl.Fo pirmininkas kan. J. B. Končius lanko seneliu ;>rie^lau<lu Prien (Vo
kietijoje). kur yra 30 lietuviu seneliu.

jas apkaltino Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriją, kad io— 
je 80G visų tarnautojų esą bu
vę naciai.

Nelaimė išdavė panašų a Įsi
tikimą ir Prancūzijos parla
mente. — Vasario 1 d. radika
lų atstovas parlamente ir \Vi- 
sembacho burmistras J ic<>u s 
Ducreux trenkė automobiliam 
į medį ir užsimušė. Mirties 
metriką surašant paaiškėjo 
kad> tokio Ducreux, nors jis ir 
labai populiarus burmistras, 
niekur neranda. Išaiškėjo, kad 
tai buvo Tecknet. kuris buvo 
kaltinamas koliaboracija: kada 
karo išeitis jau aiškėjo, jis per-

PAVERGTOJE
• Kaip gaminami pol.’trukai. 

Lietuvoj visą laiką smarkiu 
tempu vykdomas “perauklėji
mas”. Pereitą vasarą taip bu
vo “perauklėti” 12.000 moky
tojų, paskum žymi dalis un-to 
personalo, o dabar —jau ir 
studijuojąs jaunimas. Jų pa
rinktos grupės paprastai siun
čiamos į Leningradą ar Mask
vą, kur jie turį pagilinti “stu
dijas” ir iš ten grįžti į savo 
kraštą tikri politrukai.

• Per anksti pasigyrė. Lie
tuvos kom. partijos XI plenu
mas konstatavo, kad “kolūki
nės santvarkos laimėjimai bū
tų buvę žymiai didesni, jei iš
tisoje eilėje rajonų nebūtų lau
žomi ž. ū. artelių nuostatai.... 
į daugelį kolūkių pralindo buo
žinio elemento. Dar yra kolū
kių. kuriuose nėra subendrinti 
arkliai ir inventorius, o kai 
kur tat yra pravesta tik for
maliai... — todėl į atsakingas 
vietas reikia skirti tik visiškai 
patikimus žmones: taip pat la
bai svarbu aprūpinti visus ko
lūkius tinkamais kadrais.” Šių 
metų pradžioj Sov. Lietuvos 
vadovai pasigyrė, kad “kolek
tyvizacija Lietuvoje jau baig
ta, buožės kaip klasė jau su - 
naikinta...” 

simetė prie rezistencijos, prie 
de gaullistų. Tas jo neišgelbė
jo: kelis kartus buvo areštuo
tas, bet paskui paleistas. Re
zistento vardu prisidengęs, j’s 
dingo iš Paryžiaus ir i pl.-uk" 
Vogezų departamente, kur įsi- 
g':o populiarumo ii- galėjo vėl 

arjerą pradėti iš naujo iki 
p rlemento.

Tekių epizodu visur pasili
ko šitame sujauktame pokerio 
gyvenime. Jie kompromiuo.ia 
tas įstaigas, jir 1 urias jie reiš
kėsi ir visuomenę, nes parodo, 
kam visuomenė buvo paro
džiusi pasitikę "ima, kas tos vi
suomenės vardu veikia.

LIETI VO 3F
• Karo iri-feterua Vvr I =?. 

t u vos - Sovieto nutarimu gink
luotų pajėgų ministerija pava
dinta aiškesniu vardu: karo 
ministerija. Tuo nutarimu pa
keistas ir Sovietinės Lietuvos 
konstitucijos 48 straipsn’o tek
stas.

• Spauda šnipinėjimo tiks
lams. Visam Pabaltijos ruožui 
įsteigtas specialus spaudos biu
ras. Tam naujam biurui kom. 
partijos pavedimu vadovauja 
Žurakovas, soviet. slaptosios 
policijos pareigūnas. Jam pa
vesta sekti visa spauda ir da
ryti išvadas iš laikraščiuose 
pasirodančių “kritikų”, puoli
mų etc. Tai dar naujas sovieti
nis metodas “nepatikimie
siems” suėsti. Jo biuro Vilniuje 
leidžiama “Raudonoji žvaigž
dė” lietuvių, lenkų ir rusų kal
bomis, taip pat paruošta leisti 
gudiškai. Paskiausiai kom. pro
pagandai tarp sportininkų 
skleisti taip pat išleistas ilius
truotas žurnalas “Sportas”, o 
moterimis — “Tarybinė Mote
ris”. Vilniuj. Kaune. Klaipėdoj 
ir Šiauliuose buvo suruošti sve
čiai. korespondentams kursai. 
Faktiškai bus tai naujos rūšies 
šnipai, kom. partijos “akys ir 
ausys” krašte...

------------------- HERBERT SCHLIETER -----------------------

SIGNOR ANSELMO
3.

Jis dabar tikriausiai ėjo 
laiptais aukštyn, nes buvo gir
dėti tripenant smulkiais žings
niais. Mus tris radęs, vaikiškai 
nušvito. Buvo visai patenkin
tas.

— Ar jau spėjote pažinti ma
no fianzatą? — paklausė visas 
švytėdamas.

— Pasakyk jiems tai vokiš
kai, — prašė Filomena, — pa
sakyk, kaip jie tai sako.

Anselmanas paaiškino, kad 
vokiškai sužadėtinė vadinama 
“Braut”. Filomena pakartojo, 
nutęstadama abi balses “a” ir 
“u.”

Netrukus po to mes sužino- 
jomė Anselmo istoriją. Tai pa
tyrėme 1939 metų rugpjūčio 
dienomis, kai Ischia salos gy
ventojai, tylėdami, sakytume 
surakytomis lūpomis, rinkda
vosi į aikštes, kuriose griaus- 
davo radijo garsintuvai. Tai 
buvo tos dienos, kada kiekvie
nas neramus laukė laiško ar 
telegramos ir džiaugėsi dar ne

sulaukęs. Su dideliu nerimu jie 
bastėsi po salą, tįsojo pamary
je arba godžiai gaudydavo 
laikraščius. Vieną tokią dieną 
Anselmas . papasakojo savo 
gyvenimo istoriją, kai mes sė
dėjome ano bokšto terasoje ir 
girkšnojome Epomeo vyną, pa
duodamą ciniškai besišypsan
čio Don Giovanni. Tada mes 
štai ką patyrėme.

Anselmas atvyko į Italiją, 
dar būdamas jaunas dailinin - 
kas. Jo pasitikėjimas savimi 
buvo didesnis už jo sugebėjimą 
ir žinias. Jam pavyko nutapy
ti porą tokių paveikslų, kurie 
vienam kitam jo gerbėjui labai 
patiko. Bet kaip tik dėl to, kad 
jiems tai patiko, privertė jį 
suabejoti savo meniškais gabu
mais.

— 'Aš nebegalėjau prisivers
ti tapyti tai, ką aš pajėgiau. O 
ko aš norėjau, neįstengiau. 
Taip ir mečiau tą amatą. — 
aiškino Anselmas.

Paskui jie vertėsi visokiau

siais darbais. Vienu metu buvo 
Romoje komercijos banko ver
tėju. Išvykęs atostogų į Posi- 
tano. iš ten nebegrįžo. Jį ten 
sulaikė nuskurusi, vieniša 
gamta ir žmonės — bėgliai ir 
tremtiniai.

— Positano. — aiškino An
selmas, — yra tokia vieta — 
brutali vieta — kurioje niekas 
ilgiau išsilaikyti negali. kas 
nėra čia girnas. Man pavyko. 
Aš čia susidariau savo egzis

tencijai pagrindą.
— Suprantu, — pasakė Ma- 

rianne. — O iš kur Filomena?
— Aš gyvenu pas jos tėvus. 

Jos tėvas yra kepėjas. Jų yra 
šešios seserys, bet tik Filomena 
gyvena namie. Kai aš gausiu 
Italijos pilietybę, mudu kelsi
me vestuves. Jos tėvai nori, 
kad aš šiame krašte pasilikčiau 
ir kad mano duktė nebūtų vo
kietuke.

— Tai jau nebemanote į Vo
kietiją grįžti?

— Aš jau pamėgau Italiją. 
Sutikčiau dar keltis į bet kurį 
kraštą, tiktai ne į Vokietiją.

Čia jis papasakojo apie savo 
tėvus. Tėvas jo prieš porą 
metų pasimirė. Motinai tai su
darė grėsmę. Ji kilusi iš žydų.

— Kodėl jos nepasiimat čia? 
— Ji nenori. Ji nenori ma

nęs apsunkinti. Motina mano, 
kad jai nieko prasto neatsitiks, 
nes buvo ištekėjusi už krikščio
nies. Tėvo giminės yra pažadė
ję apsaugą.

— Vis dėlto turėtumėte iš 
ten savo motiną ištraukti. — 
dar kartą pastebėjo Mariann.'.

— Aš tai suprantu, bet ji įsi
tikinusi, kad jai nieko blogo 
neatsitiks.

— Bet jūs žinote, kad jie ne
paliks motinos ramybėje...

— Aš tai žinau, aš žinau. Ji 
tuo netiki. Man jos ir gaila: 
ji čia jaustųsi nelaiminga. Ji 
pripratusi gyventi dideliame 
mieste, sueiti su giminėmis ir 
draugais. Čia ji neturėti! su 
kuo žodžiu persimesti.

— Bet ji yra jų rankose...— 
vis dar įtikinėjo Marianne.

— Taip, tai yra labai kebli 
padėtis ir netikra, — numykė 
Anselmas.

Buvo jau visai sutemę, bet 
aš pastebėjau jo nerimą ir nuo
vargį.

Norėdamas nuo tos kalbos 
mus nusukti, Anselmas papa
sakojo apie porą vokiečių dai
lininkų iš Procidos. Jie norėję 
į šią salą atsikelti. Jis ieškojęs 
jiems buto.

— Procida’ — paklausė Ma
rianne. — Rodos, mes važiavo

me pro tokią salą?
— Galėjote ją matyti iš 

Porto d'Ischia.
— Lamartine apie ją rašo,— 

įsiterpė vėl Marianne. — Tai 
turėtų būti labai graži sala.

— Dabar ten kalėjimas ir 
karo akademija, — atsakė An
selmas. — Ten taip pat būna 
gražios velykinės procesijos. 
Ten ir pačios gražiausios mer
ginos visoje Neapolio įlankoje. 
Šventadieniais Jos dėvi auksu 
siuvifičtus tautinius drabužius. 
Visi tos salos gyventojai yra 
kilę iš piratų ir graikų. Jie 
žvejų laivus puošia kastomis 
gaidžio figūromis. Kur t;k pa
matysite tokį žinokite,
kad tas laivas iš I ro«-idos.

Prie mūsų priėjo ir prisėdo 
Don Giovanni su savo šėtoniš
ku šypsniu. Jis dusdamas 
šniokštė dėl savo riebumo.

— Ar girdėjote? — paklau
sė Don Giovanni. — Hitleris ir 
Stalinas sutartį sudarė.

Anselmas nusijuokė. Skar
dus jo kvaknojimas šmėkliš
kai nuaidėjo tamsoje.

— Na, ir pasakė! — sušvok
štė jis ir išmaukė dar vieną 
stiklą viršaus.

Pp poros dienų turėjome 
vykti į Neapolį. Kai sėdome į 
laivą, nenujautėme dar jokio 

pavojaus. Procida, ta maža 
sala, kurios visi gyventojai yra 
kilę “iš piratų ir graikų”, buvo 
pirmoji sustotjimo vieta. Čia 
Įsėdo pora žmonių. Jie turėjo 
rytinius laikraščius. Per vieno 
petį aš pastebėjau, kad Musso- 
lini siūle sukviesti konferenei - 
ją, kuri “taikiai išspręstų vo
kiečių - lenkų konfliktą”. Bet, 
pasiekus Neapolį, miesto aikš
tėje per garsintuvus griaudė 
Hitleris apie karą su Lenkija.

Mes pasijutome pražuvę. 
Nuotaika buvo tokia, lyg kas 
imtų ir užtrenktų tau neatida
romai duris už pečių.

— Per vėlu, — pasakėme 
vienas antram beveik vienu 
kartu ir tokiu pat prislėgtu 
balsu.

Ligi šiol dar nebuvome ga
vę jokio afidavito nei Ameri
kos vizos. Buvome Italijoje, 
kuri automatiškai galėjo pri
sijungti prie Hitlerio pradėto 
karo.

— Mes esame į akligatvį pa
tekę, — nudejavo Marianne.— 
Tą mes jautėme jau anksčiau, 
bet prigaudinėjome save tuš
čiomis viltimis. Dabar mes kaip 
duobėje.

Iš tikrųjų mes buvome įsmu
kę giliau, negu mums rodės’. O 
tačiau po kėlėtos valandų, kai 

sužinojome, jog Italija karo dar 
nepradeda, guodėmės nauja 
viltimi. Ją sustiprino apsilan
kymas pas advokatą Salenibi- 
ni. Kad tai būta tik teatro du
rų. kurios j laisvę mūsų neve
dė, nenuvokėme. Mes jas pie
šėme savo vaizduotūje.

Salimbeni. mūsų namo savi
ninkas, sutiko mus su dideliu 
pasitenkinimu, kuris rodė, kad 
jis mūsų laukė ir džiaugėsi, 
jog mes savo žodį Išlaikėme, 
ilgai nedelsdami.

— Aš apie jus kaip tik šian
dien galvojau, — pradėjo jis 
kalbą. — Jūsų kraštas yra 
pradėjęs naują karą. Aš įsivaiz
duoji, kaip jūs tai išgyvenate. 
Kad tik mūsų šalis neutrali iš
silaikytų...! Prašau man atleis
ti už tokį egoistišką mano nu
siteikimą.

— Mes taip pat nieko geres
nio nenorėtume, — pritarė jam 
Marianne.

— Mes jautėme, kad Jūs ga
lite mums ką nors patarti ir 
suraminti, — pasakiau ir aš.— 
Ką su mumis darytų, jeigu 
Italija susidėtų su Vokietija? 
Ar mus išduotų?

Jis melancholiškai nusišyp
sojo.

(bus daugiau)
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SU TĖVU AUGUSTINU DIRVELE 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME

Taip numirė laisvė™

Kaunas. 1940 m. spalio 29 d. 
Plačiai prasiveria bolševikiško
jo Saugumo Rūmų vartai, sau
gomi ginkluoto bolševikų ka
reivio. siauraakio mongolo, ir 
sunkiai girgždėdami šneka man 
širdin: “Čia miršta laisvė, kaip 
pašauta paukštė”... Dejuodami 
vartai vėl užsidaro ir laukia 
naujų aukų. Ir kas žino, kiek 
jų čia dar pereis!

Praslenka pirmojo apklausi
nėjimo ir įžanginio tardymo 20 
valandų. Tik vidurnaktį sargy
binis siaurais laipteliais veda 
mane į požeminę Saugumo ka
merą. Nakties klaikuma ir 
nouvargis svaigina galvą. Sar
gybinis atidaro duris ir įleidžia

— Nenusimink, draugiai, 
čia bus galima gyventi, 
sunkesni bus pirmieji 25-ri me
tai. o paskum jau eis dienos 
greitai. — juokavo laužyta lie
tuvių kalba vienas draugas, ku
ris. kaip paaiškėjo vėliau, bu
vo tikra “kalėjimo žiurkė”: 
1917 m. buvo Rusijoje bolševi
kinės revoliucijos vykdomaja
me komitete, vėliau pats atsi
sėdo už grotų, grįžęs Lietuvon 
vėl prie įvairių vyriausybių sė
dėjęs kalėjime Kaune. Panevė
žyje. Šiauliuose, gi dabar, atė
jus “išlaisvintojams”, neilgai ta 
“laisve” kvėpavo ir atsidūrė 
šioje kameroje...

— Tau. Povilai, tur būt. ir 
danguje nebus geriau, kaip ka-

. ir 
tik

lėjime. — pešiojo jį kiti drau
gai. — kalėjime gimei, kalėji
me ir kojas užriesi.

Povilas gi sėdėjo ramus ant 
šieniko. pūtė mėlyną dūmeli 
augštyn ir šaltai stebėjo mane: 
“Tu dar nieko nežinai ir nesu
pranti. koks gyvenimas verda 
kalėjimuose! O tačiau ir čia ei
na ir diena iš dienos rieda g y- 
v e n i m a s .”

Ruoša, kameros valymas. ka
va. ginčai ir barniai dėl duonos 
išdalinimo tvarkos, dėl cukraus 
"nopersko”, aštrūs keiksmai, 
po to visi aprimsta, ir. susėdę 
ant narų ar šienikų. kameros 
draugai pasakoja jau daug 
kartų išmaltas kalbas, smulkia; 
išnarplioja suėmimo aplinky
bes. tardymus, aptaria galimos 
bausmės didumą, prisimena 
šioje kameroje buvusius drau-

Tą ugnį reikia

Tėvai Pranciškonai. bolKevikams 1910 m. okupavus Lietuva, buvo išvaryti iš 
vo vienuolyno Kretingoje. Čia juos matome jau persirengusius civiliniais 
drabužiais ir ka tik išėjusius iš vienuolyno.

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
Kaip gydoma hemofilija

Hemofilija nėra liga. Gydy
tojai tuo vardu vadina nekre- 
kėjantį kraują. Tai yra pavel
dima iš motinos, bet gali pa
veldėti tik berniukai. Jiems ir 
labai mažai įsidrėskus, kraujas 
teka nestingdamas ir jį labai 
sunku sulaikyti. Didesnis susi- 
žeidimas dažniausia būrui mir
tinas. Tyrinėjimai parodė, kad 
tokiam kraujui trūksta vadina
ma proteino. Jis gali būti pa
imtas iš kito kraujo plazmos. 
Paskui ta plazma įšvirkščiama. 
Po ilgesnio gydymo pavyksta 
kraują šiek tiek sutirštinti. 
Mažesni susižeidimai pasidaro 
jau ne tiek pavojingi.

Vaiky paralyžius būsiąs 
greitai nebepavojingas

Tyrinėjimai parodė, kad vai
kų paralyžiaus sukėlėjas (vi
rus) pirmiausia įsiveisia krau- 
juje. o ne nervuose. Bandymai 
buvo daromi su beždžionėmis. 
Jas skiepijant tam tikru seru
mu. galima nuo ligos apsaugo
ti. Tai teikia vilties, kad netru
kus bus galima skiepyti ir vai
kus. Tyrinėjimus toliau atlieka 
John Hopkins Universitetas.

gus, kurie* paskum išėjo: gal 
jie jau paleisti, gal laisvėje 
“padorius lašus” smagūs 
gurkšnoja... Nejučiom per visų 
veidus prabėga slaptas pavydo 
jausmas, nuskaidrintas švie-

saus vilties žiburėlio: “paleido 
jį. paleis ir mane, juk mūsų a- 
biejų buvo panašūs kaltini
mai.”

įpusti
dar lietuviškai• Lietuviai jau nebe visi Iietuv'škai kalba, bet 

jaučia • Kaip juos labiau Įtraukti į lietuvišką darbą? • Diskusi- 
-------------------- jos “Darbininko” redakcijoje. ----------------------

vidun. Mano likimo draugai, 
jau anksčiau “pražygiavę” 
pro anuos Saugumo vartus, su
kritę ant geležinių narų ar 
grindų miega... Raktų žvangė
jimas ir naujas “svečias” ta
čiau greitai juos prižadina, su- 
beda jie smalsias akis į mane ir 
nieko nesakydami kalba:

— Sveikas. nepažįstamas 
svete-li. pats dar laisvės oru at
siduodi. Greitai susilyginsime, 
nesididžiuok...

Radęs tuščią vietos lopinėlį 
ant grindų, krentu nenusiren - 
gęs nė viršutinių rūbų ir ban
dau sumerkti akis.

— Nusivilk švarką, gaila ge
ro rūbo, —prataria kaimynas 
ir vėl nusigręžia į sieną.

Nesuprantu gerai, ar šie jo 
žodžiai reiškė ironiją, ar tikrai 
draugišką patarimą, tačiau per 
širdį perėjo malonaus jausmo 
banga: “Žiūrėk, ir šiuose na
muose dar yra gerų žmonių... 
O gal rytoj tikrai mane išleis 
laisvėn, o tada pravers ir šis 
nesusigiamžęs švarkelis...”

sargybi- 
sukilo vi
rš guolių, 
šonus ir 
atsiminti 

laisvėje 
su 

gal

pasrmaty-

turime.— 
kameros 

savo 
pavardes, pridėdavo

Susipažįsta su kaliniais

Rytmetį, nuaidėjus 
nio komandai “kelk”, 
si kameros draugai 
trynėsi nuspaustus 
žiovaudami stengėsi 
nakties sapnus: gal
vaikštinėjo, gal kalbėjosi 
namiškiais, pažįstamais, 
sapnavo kūdiki, o tai reikštų, 
kad šiandieną turės 
mą su tardytoju...

— O, šit ir svečių 
apstojo ratu mane
draugai, sveikino, sakė 
vardus.
dar. kiek jau savaičių jie čia 
išsėdėję Po to jau apipylė ma
ne klausimais:
— Kada suėmė? Už ką? Koks 

dahar gyvenimas laisvėje? 
Kaip praėjo Kaune spalio re- 
vortiucijos minėjimas?

Pasisakiau savo pavardę, ka
da suimtas, kaip praėjo pir
mojo tardymo 20 valandų.

Balandžio 21 d. "Darbininko'' 
redakcija tėvų pranciškonų na
muose surengė diskusijas, kaip 
sustiprinti ryšį su čia gimusia 
lietuvių karta, kuri vis mažiau 
bekalba lietuviškai ir tolsta nuo 
lietuviškojo veikimo, bet nėra 
dar visai praradusi lietuviškos 
dvasios. Tuo klausimu diskusi
jas pradėjo ir joms vadovavo 
S. Sužiedėlis. Jis pakvietė pla
tesnį pranešimą padaryti 
Bolevičių. Brcoklyno 
kuopos pirmininką.

<L BOLEVK Il S,
kaip referentas, pirmiausia pa
brėžė. kad be lietuvių kalbos 
negali būti nei lietuviškos dva
sios. Tai jam yra aišku iš vy
čių. Nors nemaža jų viešai ne
kalba lietuviškai, bet su jais 
galima susikalbėti ir jie su
pranta. kas lietuviškai sakoma. 
Jis dar nėra sutikęs nė vieno 
vyčio ar vytės. kuris lietuviškai 
nesuprastų. Kas jau nebesu
pranta. prie lietuviškų organi
zacijų ir nesideda. Vyčiai mie
lai dedasi, bet reikia jiems eiti 
į talką, lankyti jų susirinki
mus. raginti juos kaibėti lietu
viškai ir stiprinti jų lietuvišką 
dvasią. Vyresniuosius vyčius 
reikėtų daugiau traukti į di- 
džiąsiais lietuvių organizacijas 
ir vedamą už Lietuvos išlaisvi
nimo akciją. Jie čia daug pa
deda, savo laiškais senato
riams, kongresmanams ir politi 
kams primindami Lietuvą, yra 
daug gražaus darbo atlikę ir 
atlieka, bet užmirštami, kai 
prireikia kur lietuviškus reika
lus atstovauti viešose įstaigo
se. Jaunieji turi būti į tą atsto
vavimą įtraukti.

Toliau J. Bolevičius palietė 
mūsų lietuviškąją spauda, mi
nėjimas, vaidinimus ir paren
gimus. Laikraščiai turė*ų būt 
redaguojami paprastesne ir su
prantamesne lietuvių kalba. 
Juose neturi trūkti žinių iš as
meniško mūsų vyresnės ir .jau
nesnės kartos gyvenimo. To
kiomis žiniomis jie domisi ir 
skaito. Galima būtų tada .juos 
paraginti ir daugiau skaityti.— 
Minėjimai ir parengimai .jauni
mą atbaido ilgomis kalbomis, ir 
dar kelių grupių. Pakaktu vie
nos karštesnės ir neilgos kal
bos, o daugiau šilimos, įvairu
mo ir patrauklumo. Jei čia ne
bus reformų, sales darysis vis 
tuštesnės. Taigi reikia daugiau 
prisitaikyti prie tų. kuriuos no
rime turėti savo parengimuose. 
Apskritai, reikia daugiau eili 
pas jaunimą ir .jam padėti: kas 
ką nori laimėti, pas tą ir atei
na. Ateikime ir mes su lietu
višku žodžiu.

J. 
vyčių

dė. kad lietuviškumui pagrin
das yra šeima. Kur tėvai kal
ba su vaikais lietuviškai, ten ir 
lietuviškesnė yra dvasia. Rei
kėtų skatinti visus tėvus, kurie 
tik gali, neapleisti lietuvių kak 
bos. Dabar yra pavyzdžių, kad 
net senesnės kartos lietuviai 
su savo vaikais ar anūkais ne
nori 
liau 
kad 
mą.

kiti lietuviškai. Svarbu, kad bū
tų daugiau bendraujama ir su
sieinama. Dabar to dar nėra. 
Mes aiškiai skiriamės, sakysi
me. ir salėje parengimų metu, 
o sudarome vieną tautą. Ma
žinti reikia tuos skirtumus.

— Prieš kelias dienas šioje 
kameroje buvo kunigas, ta
čiau po 2-3 dienų jį išleido. Iš
eidamas jis mums dar ir sūrio 
gabalą paliko, — dėstė traškiu 
balsu Barnabas ir iš nuobodu
lio pešiojo po siūlelį švarko 
skverną ar draskė savo deši
niąją ranką jau gerokai parau
donavusią ir vietomis kraujo 
rasele pasruvusią.

“Aš uenoriu Stalino duonos”

kalbėti lietuviškai. — To- 
J. Matačinskas nurodė, 
reikėtų apimti ir tą .įauni- 
kuris nepriklauso vyčiams

ar kitoms organizacijoms. Rei
kia ieškoti būdų ir jį priartinti 
prie lietuviškų reikalų, nors ir 
kalbėtų tik angliškai. Gera bū
tų turėti tokį paskaitininką bū
relį, kuris būtų pasiryžęs atei
ti pas jaunimą ir jam pakalbėti 
lietuviškai ar angliškai įvairiais 
mums rūpimais klausimais. x

MONTVILA nurodė, kad čia 
gimęs lietuviškas jaunimas yra 
toks, kaip ir viso krašto: jis 
domisi sportu. “fonibukais". 

'galvosūkiais. Reikėtų to ir 
mūsų lietuviškuose laikraščiuo
se. Taip pat patinka smulkes
nės žinios iš mūsų lietuvių gy
venimo ir .jų pačių veikios. Dė
ti daugiau vaizdų iš jų asme
nino gyvenimo, parengimų ir 
veikimo. Minėjimuose jie mielai 
klauso solistų dainų, patenkinti 
būna linksmais vaidinimais. 
Mnėjimų programos iš tikrųjų 
turėtų būti lengvesnės ir su
prantamesnės.

K!'N. V. DABUšIS priminė 
didelį mokyklų ir parapijų 
vaidmenj. Jos gali dar daug pa
daryti lietuviškai dvasiai palai
kyti. Kai nebus jau tos dva
sios. nebebus ir lietuviškų para
pijų ix*i jų mokyklų.

L. DAMBRIŪNAS pastebė
jo. kad pagrindinė priemonė 
lietuviškumui palaikyti yra 
organizacija. Kas prie jokios 
organizacijos nesideda, tą jau 
sunkiau prieiti ir paveikti. Ki
ti. kaip jau buvo pastebėta, ne
nori vadinamųjų grupinių or
ganizacijų. Visus galėtų ir tu
rėtų apimti Lietuvių Bendruo
menė, kurios tikslas yra lietu
vybę išlaikyti. Reikia skatinti 
visus prie .jos dėtis. Taip pat 
reikia daugiau pabrėžti, kad 
yra garbė kalbėti lietuviškai, 
kaip ir angliškai. Bendros visų 
pastanogs ir organizacijos čia 
gali dar daug padaryti.

Ilgos ir viltimi išpuoštos ka
linių kalbos nukrypo apie tėvą 
Augustiną Dirvelę, vienuolį 
pranciškoną, ilgą laiką gyvenu
sį Kretingoje.

— O tai “bajavas” kunigas! 
Man su juo šioje Saugumo ka
meroje teko dvi dienas kartu 
būti. Ką tik suėmus, kai sargy
binis dalino kavą, tėvas Dirve
lė priėjo prie durų ir jam pasa
kė: “Aš esu kunigas ir noriu 
kalėjime laikyti mišias. Prašau 
iš kalėjimo vyriausybės parei
kalauti man bažnytinio vyno ir 
kviečių duonos gabalėlį. Jei 
jūs man neduosite dangiškos 
duonos, tai aš neimsiu šitos 
Stalino duonos”... Taip pasako
jo Antanas draugams ratu ap
link jį apstojusiems.

— Na kaip, ar davė?
(bus daugiau)

Gatvės be sniego ir ledo
Vokietis Vilhelm Radema- 

cher praėjusią žiemą apie savo 
namus (prie Hamburgo) darė 
bandymus, kaip veikia jo išras
ta priemonė nutirpdyti sniegą 
ir ledą. Laikraščiai rašo, kad 
bandymai buvę sėkmingi. Vie
nas korespondentas vaikščiojęs 
po sniego dangą, kurioje matė
si tamsių dėmių. Ten nebuvo 
nei sniego nei ledo. \ViIhelm 
Rademacher paaiškino, kad tos 
vietos buvo aplaistytos jo išra
stu skystimu, kurį jis vadina 
“Electrosva Clorcatrinat 999 
A.” Tas skystimas galįs būt i į- 
maišytas į cementą ir asfaltą. 
Ant tokių kelių sniegas turėtų 
greitai sutirpti. Bandymai dar 
tebedaromi.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Jurgis Jankus— PAKLYDĘ 

PAUKŠČIAI, pii ana dalis. Iš
leido “Gabija” 1952 m. Viršelį 
piešė dail. Pranas Lapė, 172 
psl. Kaina 2.20 dol.

PAŠVAISTĖS Gaidą katalo
gas. Viršelis dail. E. Krasaus
ko.

J MATAČINSKAS,
New Yorko ir New Jersey vy
čių apskrities vicepirmininkas, 
papildydamas pranešėją, nuro-

KRI'šINSKAS, prisiminęs, 
kad Nepriklausomoji Lietuva 
per mažai kreipė dėmesio į A- 
merikos lietuvius, nurodė, kad 
dabar reikia daryti, kas tik ga
lima lietuviškumui palaikyti. 
Tai nelengva. Tai ne visus trau
kia, nes kiti naudos iš to ne
mato. Bet kas dar kiek lietu
viškai moka, tą galima pri
traukti ir prie organizacijų ir 
prie lietuviško darbo. Tam rei
kia asmeniško ryšio. Atvyku " 
šieji turėtų užmegzti tokius 
stipresnius ryšius.

DR. VL. VILIAMAS pani
koj). kaip jam būnant Dayton, 
Ohio. tie asmeniški ryšiai tarp 
senųjų ir naujųjų atoivai buvo 
gražiai užmegzti. Vyrių veiki
mas dol to labai pagyvėjo. lie
tuviška dvasia sustipr jo. Kri
tų ir kitose vietose tuo pavyz
džiu pasekti. “Fanibirfcai” mū
sų laikraščiuose sunkiai pritai
komi. Jie turi būti švarūs, spe
cialiai pagaminti, o tam nema
žos išlaidos. Pačios amerikiečių 

Ryklus nuo tų “fanibuks” 
vaikus sulaiko, liet čia bizni'*- 
riai savo tikslų siekia.

ŽĖRUOLIS pabrėžė, kad 
svarbus yra daiktas nemokan
čių gerai lietuviškai nepajuok
ti. o juos paskatinti kalbėti, 
kaip įstengia. Bendraudami ge
riau pramoks vieni angliškai.

Tunelis po Mofitblanu
Po dviejų mėnesių pradeda

mas kasti tunelis po aukščiau
siu Alpių kalnu Montblanu 
(Montblanc). Jis bus 17,7 khn. 
ilgio. 8,15 m. pločio. 6 m. aukš
čio. Kasimo darbai’atseis 115 
milijonų vokiškų markių ir už
truks 3 metus. Tunelis prasidės 
Francūzijoje (prie Chamonix). 
o iš po žemės išlįs Italijo.je 
(prie Entreves). Jis sujungs 
tiesiu keliu Romą su Paryžium. 
Vasarą tai sutaupys 5 vai. ke
lio, o žiemą — 12 valandų. Ka
simo darbus apmoka Šveicari
jos. Italijos ir Prancūzijos vy
riausybė ir privatinės firmos. 
Tuo būdu bus įveiktas kalnas, 
pro kurį praėjo Hanibalas su 
kariuomene 218 m. prieš Kr. ir 
Napoleonas 1794 m.

LIETI VII DIENOS, balan
džio numeris. Turinyje Chica
gos, Toronto. Philadelphijos, 
VVaterburio. VVashingtono lie
tuvių Vasario 16-to minėjimo 
nuotraukos, lituanistikos insti
tuto steigėjai Chicagoje. dail. 
T. Valius ir vienas jo kūrinys, 
portretai veikėjų: prof. J. Ka
minsko. prof. P. Joniko, dr. Z. 
Ivinskio, dr. J. Griniaus, kun. 
St. Ylos. kun. J. Bakšio, kun. 
dr. K. Urbonavičiaus ir kit. Pa
minėtini straifisniai: “Lietuviai 
te!x’kovoja". Kongreso atstovų 
kalios, apie lietuvių meno pa
rodą Vokietijoje. Žurnalas lei
džiamas Los Angeles, adresas: 
9201 S. Broadvvay, Los Ange
les 3. Calif.

ŠV. PRANCIsKAUS 
VARPELIS.

religinio turinio mėnesinis laik
raštis. 4 nr.. redaguoja T. L. 
Andriekus. įvairiais religiniais 
klausimais rašo kun. St. Eūda- 
vas, kun. Kęstutis Balčys, Pr. 
Alšėnas, kan. I>r. F. Bartkus. 
Religinės' poezijos duoda Bem. 
Brazdžionis ir novelę “Pilkasis 
Stebuklas” Nelė Mazalaitš. Ee 
to, patiekiama žinių iš katali
kiško pasaulio ir pavergtos Lie
tuvos.

“Šv. Pranciškaus Varpelio” 
prenumeratos kaina —metams 
2 dol. Administracijos adresas: 
Kennebunk Port, Maine.

No. 5th ir Havemeyer gatvių kampas

MALONIAI JIS KVIEČIAME Į

DIDŽIULĮ PAVASARINĮ RADIOT. JUST. VAšKYS, pranciš
konų provinciolas, priminė, 
kad lietuviškumą labai silpni
na mišrios šeimos. Tokių šeimų 
vaikai jau sunkiau lietuviškam 
reikalui laimėti. Apskritai, lie
tuvybė labai silpsta. Praeityje 
čia būta ir klaidų ir apsileidi
mo. Jų neatpirks!, bet kas dar 
galima, reikia visiems ir bend
romis pastangomis ginti. Čia 
turi prisidėti ir parapijos, ir 
mokyklos, ir organizaci jos. Sa
kysime. ALRK Federacija tu
rėtų išdirbti smalka planą, 
kaip lietuvybę dar gelbėti ir 
stiprinti parapijose ir organiza
cijose. Reikėtų rasti veiklių 
žmonių ir sudaryti iš jų bran
duolius, apie kuriuos teiktųsi ir 
kiti. Darbas, geri norai ir aiš
kus planas galėtų daug padėti.

Laikas neleido dar ir kitiems 
savo minčių išdėstyti. Tai pa- S| 
likta kitam kartui. Tuo tarpu JĮn
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nutarta, kas kur prieina, tą 
klausimą judinti — suvažiavi
muose, laikraščiuose, ir posė
džiuose.

Diskusi jos praėjo jaukioje ir 
gyvoj* dvasioje. “Darbininko” 
redakcija yra dėkinga diskusijų 
dalyviams, prelegentams ir vi
siems kalbėtojams. Ji tikisi, 
kad trumpai čia pateiktos min
ty; ras atgarsio lietuvių susi
rinkimuose ir kari tie klausimai 
bus pajudinti taip pat kitose 
vietose. Yra pats laikas dau
giau susirūpinti tais, kurių lie
tuviškosios dvasios žiburėlis 
dar nėra užgesęs, liet vos ruse
na. Reikia stengtis tą ugnį įpūs
ti.

* S*
* * 
S 
i

KONCERTĄ-B ALIŲ

Brooklyn, N. Y.
šokiai 7:30 vai. vak.

kurį — Didžiojo New Yorko lietuviams —pirmą kartą ruošia Liet. Kailio valandėles 
“RCTOS” kult, organizacija, vad. JOK. STIKl I.

Sekmadienį, gegužes (May) 1 d.. 1952 m.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Programos pradžia 4 vai. [x> piet.
PROGRAMOJE: Suzana Griškaitė, žymi operos solistė; Akkas Vasiliauskas, plačiai 
žinomas dainininkas; “Rūtos” Radio Dainos Ansamblis, vad. muz. Al. Kačanauskui ir 
Tautiniu šokėją Grupė, vad. Aid. Cvirkaitei; taip pat “Dominykas ir Motiejus”, radijo 
juokdariai.

Bilietai $1.25 (įskaitant mokesčius).Kariams ir jūrininkams nemokamai.

"Rūtos” Radio Ansamblis



Balandžio 25, 1952 darbininkas S
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DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
Balandžio 2f) d. Carnegie 

Hali New Yorke koncertavo 
“Dainavos” ansamblis iš Chi
cagos. ši reprezentacinė Ame
rikos muzikos salė, kurioje di
riguoja rinktiniai pasaulio di
rigentai ir kuri visada stengia
si išlaikyti aukštą muzikinį ly
gį, tik antru kartu atsivėrė di
desniam lietuvių pasirodymui. 
Čia seniau koncertavo “Čiurlio
nio” ansamblis, sutraukęs tiek 
daug publikos, kad vos betilpo 
salėje. “Dainavos” ansamblio 
koncertas tik vidutiniai sutrau
kė publikos, vargu buvo užpil
dyta bent pusė vietų.

Dirigentas Stepas Sodeika 
jau Lietuvoje užsirekomendavo 
kaip rimtas chorų .dirigentas. 
Bene gražiausi jo metai buvo 
Vilniuje, kai vedė katedros 
chorą. Vokietijoje, Bamberge, 
tuoj po Vokietijos kapituliaci
jos jis su režisieriumi K. Velič
ką. (anksčiau dirbusiu Vilniaus 
Filharmonijos Liaudies Meno 
ansamblyje), suorganizavo dai

nininkų ir šokėjų grupę ir į- 
kūrė Tautinį Ansamblį. Vėliau 
su juo persikėlė į Wiesbadeną, 
iš ten į Seligenstadtą, prie 
VVuerzbrugo. Koncertavo lietu
viams, amerikiečiams, duodami 
dainų koncertus ir muzikines 
pjeses. Yra aplankę beveik vi
sas didžiąsias lietuvių koloni
jas. Vėliau, sustiprėjus emigra
cijai, pradėjo ir jų ansamblis 
irti. Tada susijungė su Hanau 
veikusiu “Dainavos” choru. 
Choro vadovybė pasirūpino, 
kad dauguma patektų į Chica
gą, kur ansamblis vėl susiorga
nizavo.

Ansamblis turi ir savo tauti
nių šokių grupę bei kai kuriuos 
liaudies muzikos instrumentus, 
stato muzikines pjeses, dabar 
atnaujino “Nemunas žydi” ir 
su juo gastroliuos lietuviškose 
kolonijose. Savo repertuaru jie 
susirado savitą kelią ir išsis
kyrė iš “Čiurlionio” ansamblio, 
kuris stengiasi puoselėti liau
dies dainą. “Dainava” daugiau

remiasi mūsų individualinių 
muzikų kūrinių interpretavi
mu.

Šokėjai ir dainininkai yra ne 
profesionalai. Liekamu nuo 
darbo laiku jie repetuoja ir va
žinėja į koncertus. Tas parei
kalauja nemažos aukos ir iš va
dovų ir iš pačių dirigentų. Jų 
entuziazmas žavi ir jų veikla 
lietuviškos dainos populiarini
me girtina.

Pirmą kartą atvažiuodami j 
New Yorką, jie koncertavo 
vienoje iš geriausių salių. Čia 
juos pakvietė koncerto rengė
jai. Reikia džiaugtis, kad jiems 
buvo pravertos šitos salės du
rys. Tačiau “Dairtavos” an
samblis, matyti, neįvertino šios 
koncerto salės, tiek programos 
parinkime tiek ir jos išpildyme. 
Viso koncerto nepajėgė išlai
kyti vientisame meniškame ly
gyje. Kaip geriausiai išpildytą 
ir atbaigtą dainą reikia pažy
mėti St. Šimkaus kantatą “At
sisveikinimas su tėvyne.”

Mt. Vernon. III., lietuvaičiu šv. Pran- 
ciškaus seselių pastatyta Gerojo Sa- 
maritiečio ligoninė, Jcnri bus pašven
tinta balandžio 27 d.

t

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Madride, Ispanijoje, Eu

charistinio Kongreso metu 
gaus šventimus 1000 kunigų.

• šešiasdešimts procentų ka
talikų vaikų JAV lanko katali
kiškas mokyklas, kurios turi 3,- 
035,0333 mokinių pradžios 
mokslo skyriuose (elementary 
schools) ir 611.123 — aukštes
niuose (high schools).

• Turkija užmezga diploma
tinius ryšius su šv. Sostu. Tai 
yra pirmas avejis turkų istori
joje. Turkai dauguma yra ma
hometonai.

• Popiežius Pijus XII savo 
velykinėje kalboje ragino ka
talikus eiti visur ir apaštalauti, 
kur tik galėtų eiti Kristus. 
Tamsių jėgų siautimas iš krik
ščionių reikalauja suaktyvinti 
savo veikimą privačiame ir vie
šame gyvenime.

• Beatifikacija italų kunigo 
Antonio Maria Pucci, kuris bu
vo klebonu šv. Andriejaus pa
rapijoje Via Reggio. paskirta 
birželio 22 d.

(šešt.) — “Eucharistija, taika 
ir Bažnyčios vienybė.” Kongre
są uždarant, per radiją iš Va
tikano kalbą pasakys pats po
piežius. Viso pasaulio katalikai 

prašomi tomis dienomis taip 
pat melstis už taiką nurodyto
mis intencijomis.

• Amerikiečiai kariai katali
kai Trieste. Italijoje, šv. Barto- 
lomejaus bažnyčiai nupirko už 
$2,6400 varpą. Senasis iš karo 
meto buvo suskilęs.

• Trys anglai po 7 mėnesių 
kelionės grįžo namo. Jie pėsti 
nukeliavo į Fatimą ir atgal. 
Plaukti teko tik per kanalą. Iš
keliaudami jie nieko su savim 
nepasiėmė. Pagyvendavo pake
liui užsidirbdami maistui.

• Indonezija paskyrė prie 
šv. Sosto naują pasiuntinį Djo- 
emhana Wiriaatmadja. Indone
zija yra pasiskelbusi nepriklau
soma valstybe tiktai po praė
jusio karo, atsiskirdama nuo 
Olandijos. Diplomatinius ry
šius su Vatikanu užmezgė 1950. 
Katalikų Indonezijoje yra ne
daug.

Jos atliko didelį kultūros darkę
Mt, Vernon, III.

Šių metų balandžio 27 d. Mt. 
Vernon. III., bus pašventinta 
nauja “Gerojo Samariečio” li
goninė. Ji pastatyta lietuvaičių

BALTIMORE, M D

Baldams apmušti...
kvieskite specialistę

STAblllTY

Kai renkatės banką, rinkitės tokį, kuris ati
tinka Jūsų reikalui.

Taupymui...
naudokitės Taupymo Banku

Pinigams taupyti nėra geresnės vietos, kaip 
188 Taupymo Bankai Massachusetts valstybėje. 
Šie draugiški bankai turi gerą patyrimą sau
goti taupių žmonių santaupoms per kartų kar
tas... kai kurie daugiau kaip šimtmetį, šiandien 
ir sekančiomis dienomis — Jūsų šeima taip pat 
turi turėti pinigų banke.

Kiekvienas Savings Bank Massachusetts 
valstybėje yra savitarpinio Taupymo Bankas. 
Tai reiškia, kad bankas neturi akcininkų. Pa
dengus visas išlaidas, atsargos rezervus papil
džius ir apmokėjus mokesčius, pelnas yra išmo
kamas indėlininkams kaip dividendas. Ir kiek
vienas Jūsų padėtas banke doleris apsaugomas 
Massachusetts įstatymų.

Dairydamiesi taupymui banko, žiūrėkite už
rašų “Savings Bank” arba “Institution for Sa
vings.” Jus visada maloniai priims. Taupyti ga
lite pardėfi nuo vieno dilerio.

Velykų pir- 
dieną rezurekcijoje dalv- 
visa tikinčioji vietos Jie- 
kolonija. Pamaldos buvo 

iškilmingos. Altoriai

Šv. Alfonso bažnyčia retu iš
kilmingumu atšventė Velykų 
šventes. Didįjį Ketvirtadienį 
buvo atidaryta labai gražiai ir 
turtingai įrengta depozitorija 
šv. Sakramentui, o Didįjį Penk
tadienį ir šeštadienį kita depo
zitorija Kristaus karstui. Per 
šias Didžiosios savaitės dienas 
bažnyčią aplankė keletas tūks
tančių maldininkų iš visos Bal- 
timorės ir kitur.
mąją 
vavo 
tuvių 
labai
skendėjo baltose lelijose. Nors 
labai anksti ryte, velykinėse 
pamaldose dalyvavo ir prisikė
limo procesiją sudarė parapiji
nės mokyklos ir vaikų darželio 
mokiniai.

Velykų proga parapiją ap
lankė du garbingi kunigai sve
čiai — Juozas Vaišnvs, S. J., 
ir prof. St. Yla. kuris padėjo 
klausyti išpažinčių ir pasakė 
pamokslus. Parapijos klebono 
prel. L. Mendelio rūpestį Vely
kas atšvęsti kuo iškilmingiau 
parapijiečiai jautė ir gausiai 
dalyvavo pamaldose. Aukų 
rinkta — 979.75 dol.

žės 4 d., tuojau po sumos, šv. 
Alfonso par. patalpose. Bus 
renkami kuopos atstovai į sei
mą ir svarstomi narių ir kuo
pos įvairūs reikalai. Visi na
riai prašomi susirinkime daly- 
vaut. Kas dėl labai svarbių 
priežasčių negalėtų atvykti, 
prašomi savo bolasvimo tiesę 
pavesti kuopos pirmininkui M. 
Paškauskui, gyv. 1416 West 
Lexington St.. 23 Baltimore. 
Valdyba pageidauja, kad kuo
pos nariai, kurie turi nesumo
kėtų mokesčių šiame susirinki
me vis tik paty s dalyvautų.

A. v A.
MIRK

Adomas Paplauskas 
džio 11 d., palaidotas 
d.

Agota Butkevičiene
džio 15 d., palaidota bal. 18 d.

Magdalena Kuršvietienė ba
landžio 14 d. Palaidota balan
džio 19 d. Už visų mirusiųjų 
vėles šv. Alfonso bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. mišios ir 
kitos laidojimo apeigos ir palai
doti Iloly Red?emer kapinėse.

balan- 
bal. 15

balan-

su-

Pagerbtas
Šv. Alfonso parapijos kleki

nąs. prel. dr. L. Mendelis, ba
landžio 18 d. sulaukė 54jo savo 
gimtadienio. Ta proga jis gavo 
daug sveikinimų iš savo parapi
jiečių ir organizacijų be baž
nytinių ir kultūrinių sambūrių. 
Šilčiausiai jaubiliatas buvo pa
gerbtas parapijinės mokyklos, 
kuri sesučių rūpesčiu užprašė 
jo intencija šv. mišias, vaiku
čiai priėmė komuniją ir mo
kyklos salėje surengs specialią 
programą.

Rus misijos
šv. Alfonso parapijos kleki

no rŪĮiesčiu rengiamos lietu
viams misijos nuo gegužės I 
d. iki 11 d. Misijoms pravesti 
yra pakviestas kun. Juozas 
Vaišnvs, S. J., kuris parapijie
čiams yra gerai žinoma; kaip 
geras pamokslininkas ir “Laiš
kų Lietuviams" redaktorius. 
Visi parapijiečiai prašomi lan - 
kyli misijii pamokslus ir pa- ;;i 
maldas.

i
Svarbus

Lietuvių
Susivienijimo
Baltimorėje kuopos 
šaukia priešseiminj

• Popiežiaus šalpos fondas, 
kuriame Palestinoje vadovauja 
amerikietis Msgr. Thomas Mc- 
Mahon, arabų pabėgėliams per 
dvejus metus išdalino pašalpos 
už 10 milijonų dolerių.

šv. Pranciškaus seselių iš Pitts
burgho rūpesčiu. Ši ligoninė 
bus moderniausiai įrengta visa
me pietų Illinois valstybėje.

Lėšas šiai ligoninei statyti 
davė vietos gyventojai ir vy
riausybė. J pašventimo iškilmes 
laukiama atvykstant vyriausy
bės atstovų ir šios apylinkės 
gyventojų. Iš Pittsburgho: da
bartinės vienuolyno vyriausios 
motinos M. Loyolos. motinos 
M. Dovydos. motinos M. Aloy
zos. motinos M. Baptistos ir ki
tų seselių. J iškilmes pažadėjo 
atvykti daug šiam vienuolynui taika šeimoje, 
nusipelnęs kun. A. Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Pittsburghe ir ilgametis moti
niškojo namo kapelionas kun. 
Skripkus.

Šios ligoninės statybą puikiai 
suorganizavo ir statybos darbą 
įpusėjo motinos M. Dovydos 
pavesta motina M. Aloysa; 
statybą sumaniai baigė dabar
tinės motinos M. Loyolos pa - 
vesta sesuo M. Clara.

Šioje moderniai pastatytoje 
ligoninėje tilps 133 ligoniai. Li
goninėje dirba 15 seselių ir ne
mažai samdyto personalo. Prie 
ligoninės priklauso 23 gydyto
jai.

Vietos vyskupas A. R. Zuro- 
weste, įvertindamas lietuvaičių 
Pranciškiečių sumanumą ir jų 
darbštumą, savo lėšomis įren
gė ligoninėje koplyčią, ir jis 
pats š. m. balandžioo mėn. 27 
d. šią ligoninę pašventins, o ba
landžio mėn. 28 d. atlaikys li
goninės koplyčioje pirmas pon- 
tifikalines šv. mišias.

• Palaimintojo pop. Pijaus 
X paskelbimas šventuoju gali 
būti jau kitais metais. Švč. 
Sakramento kongregacija įtei
kė popiežiui prašymą jį pas - 
kelbti šventuoju “Eucharistijos 
Popiežium”, nes ragino žmones 
dažniau arba kasdien priimti 
Komuniją. leisti jaunesnio am
žiaus vaikus prie Pirmosios Ko
munijos.

• Eucharistijos Kongresui, 
kuris įvyks Ispanijoje gegužės 
25 — birželio 2 d., pagrindinė 
intencija parinkta: “Eucharis
tija ir taika”. Visos maldos ir 
pamokslai bus sujungti su pra
šymu Dievo taikos. Atskiros 
dienos paskirtos specialiems 
prašymams: gegužės 28 (tre
čiadienį) — “Eucharistija ir 

gegužės 29 
“Eucharistija ir tai- 

visuomeni- 
gegužės 30 

'Eucharistija ir 
31

(ketv.) —
ka privačiame bei 
niame gyvenime”, g
(penkt.) — 
pasaulinė taika”, gegužės

Kun. Jonas Gašlūnas

susirinkimas
Romos Katalikų 
Amerikoje 13-os 

valdyba 
susirinki

mą ateinantį sekmadienį, gegu-

I 
s

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
Gegužes-Mav 11 d.. sekmadienį.

SCHMABEN HALL
171 Knirkrrhocker Avė. Brooklyn, N. Y.

r

Vilniaus operos solistė
FELICIJA P! IT; N AITE

Vilniaus dramos teatro aktorius
JUOZAS P\Ll BINSKAS

J. Matulaitienės vadovaujama
TAI TINR šokii; gki pr

Vyru balsi: kvartetas
A IT V A R A I

su s[M*jali;ii šiam koncertui paruoštu repertuaru.
PRADŽIA 5 VAI.. P. P.

šokiams gros JOK TIKIMAS orkestras

• Fatimos Marijos statula v- 
ra taip pat ir Maskvoje. Ji yra 
pašventinta Portugalijoje. Lei- 
ros vyskupo, kurio žinioje yra 
Fatimos šventovė. Maskvon ją 
nusivežė amerikietis kunigas 
Louis R. Brassard. amerikie
čių atstovybės kapelionas. Ko
vo 13 d. statula buvo pastatyta 
ant altoriaus vienintelėje kata
likų bažnyčioje Maskvoje. Joje 
susirenka tiktai kitų kraštų at
stovai ir jų šeimos. Buvo su
rengtos iškilmingos pamaldos į 
Fatimos Dievo Motiną, kuri dar 
1917 m. apreiškė, kad Rusija 
atsivers.

• Kinijoje 1950 metais buvo 
3 milijonai katalikų, iš jų 12,- 
000 dvasiškių. Komunistų val
džios pranešimu. 5.500 iš jų 
sudarė svetimšaliai, nors tie 
“svetimšaliai” Kinijoje išgyve
nę jau ilgesnį laiką. Ligi šiol 
iš jų ištremta 1,763 ir toliau 
tremiama daugiau kaip 100 as
menų per mėnesį. 367 yra su
kišti į kalėjimus: 19 vyskupų 
ir 348 kunigai bei vienuoliai. 
Komunistų persekiojimas ka
talikus dar labiau išpopuliarino. 
Kas apie juos ir mažiau girdė
jo, dabar ima vis labiau domė
tis, kas tie žmonės, kurių ko
munistai taip nekenčia, perse
kioja ir žudo.

KAS K4 SAKE
Kaip škotas skraidė 

lėktuvu
Vienas škotas įsigeidė pas

kraidyti lėktuvu. Nuėjo į aero
dromą ir pasiteiravo, kiek jam 
ir jo žmonai kainuos. Jis išbalo, 
išgirdęs, kad reikės mokėti 20 
dol.

— Turiu aš pasiūlymą, —ta
rė gerai nusiteikęs lakūnas: — 
Aš jus abu vežiosiu visą valan
dą, jei jūs neištarsite nė žo
džio. Tada man mokėsite tik 5 
dolerius.

Škotas pradžiugo ir su žmo
na tuoj įlipo į lėktuvą. Tada 
prasidėjo tikrai gražus skridi
mas. Lakūnas darė visokius 
pokštus, visokias mirties 
kilpas. Tai buvo tikrai akroba
tiškas skridimas, liet škotas 
neištarė nė žodžio. Kai nusilei
do lėktuvas. lakūnas tarė ško
tui:

— Tikrai pagirtinas jūsų su
sivaldymas. Tikrai nuostabu, 
kad jūs neištarėte nė žodžio.

— Taip taip. — palingavo 
galva škotas, — bet jūs nežino
te. kaip aš vos vos neištariau, 
kai mano žmona iškrito iš lėk
tuvo!

Algos prrmažai
Šeimininkas sustabdo girtą 

savo berną:
— Jonai, tu esi prisigėręs 

degtinės.
— Ką darysi. — atsakė ber

nas, — gerčiau konjaką, bet 
tamsta permažai algos temoki.

Atsargumas
Klebonui prisireikė kapų 

sargo. Jis užkalbino vieną, bet 
šis vis išsisukinėjo.

— Pasakyk atvirai, — tarė 
jam klebonas. — kodėl tu ne
nori būti kapinių sargu, juk 
tai kilnus darbas.

— Klebonėli, .juk parašyta: 
nekask duobės kitam, pats į- 
krisi.

Už ką?
Teisėjas:
— Ar tamsta jau esi sėdėjęs 

kalėjime:
Kaltinamasis:
— Taip, tupėjau...
Teisėjas:
— Už ką?
Kaltinamasis:
— Už kosulį. Bekraustyda

mas paslėptus kaimyno pinigus 
sukosėjau, ir jis pabudo ir ma
ne pačiupo.
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lišką paiengimą ruošia balau—
• Kun. dr. Titas Narbutas 

sėkmingai dirba Grand Rapids 
mieste meksikiečių darbininkų 
tarpe Bal. 19-20 dienomis ten 
rengiama tradicinė didinga 
meksikiečių šventė.

• I^it. Antanas Kulengoskis, 
lietuvis iš Girardsville. Pa. Ko
rėjos fronte vadovauja spraus- 
minių lėktuvu eskadrilei. Jis 
atliko jau apie 100 skridimų.

Dr. Petro Daužvardžio, Lie
tuvos konsulo Chicagoje kalba, 
pasakyta š. m. vasario 10 d. 
Ashland auditorijoje. Illinois 
kongresmano Fred E. Busbey 
rekomendavimu, buvo į trauk
ta j JAV kongreso plokšteles.

• Aldona Valeišaitė pakvies
ta mokyti lietuvių tautinių šo
kių šv. Adaiberto lenkų mo
kykloje.

• Antanas Kyras, medicinos 
daktaras, prieš tris mėnesius 
atidarė savo kabinetą Elburno 
miestelyje. III., ir turi gausią 
praktiką.

džio 29 d. Academy of Mūšio. 
Dalyvaus ir lietuviai daininin
kai ir tautinių šokių šokėjai. 
Parengimas daromas tikslu 
parodyti. kaip visos tautybės 
gali sutartinai dirbti ir dai
nuoti. Tikima, kad daug lietu
vių dalyvaus lame koncerto.

Stanislovas ir Barbora Jo
naitis balandžio 19 d. paminė
jo savo auksinę vedybų su
kaktį. šv Mišias atlaikė kun. 
I. Valančius, palaimino, šven
tėje dalyvavo jų šeimos nariai 
ir artimieji. Jonaičiai yra labai 
uolūs katalikai ir geri rėmėjai 
katalikų lietuvių parapijų.

Anastazija Grohliauskait? ir 
Juozas l'tkus susituoks gegu
žės 4 d. Abu jaunuoliai yra šv. 
Kazimiero par. nariai, uolūs 
veikėjai. Anastazija ilgą laiką 
buvo vyčių valdyboj finansų 
sekretorė. Juozas kai kurį lai
ką buvo daugiau ar mažiau ak
tyvus narys. Jaunai būsiančiai 
šeimai daug sveikinimų ir lin
kėjimų.

su komunistais, kurie panaši ii 
kitus diktatoriais pravardžiuo
ja...

lauikr Pliikulelphiją. Velykų 
švenčių proga lankėsi l)r. A. 
Kučas, prof. A. Salys. Prof. 
kun. Stasys Yla. kun. P. Pat- 
laba. Muz. J. Valavičius iš 
Nevv Yorko lankė tėvelius ir 
dalyvavo savo brolio Edvardo 
surežisuotame vyčių vaidinime. 
Jis grojo pijanti savo ir kitų 
kompozicines dainas. I. Žumba- 
kytė. studentė iš Chicagos. su
stojo Philadelphijoj. vykdama 
tęsti savo studijų Kolegijoj. Dr. 
A. Vasiliauskas buvo parvykęs 
j savo šeimą iš savo darini vie
tos.

Išskrido koncertan. — Ba
landžio 17 d. Juzė Augaitvtė 
išskrido Detroitan koncertuoti 
Balfo naudai koncerte. Ją paly
dėjo būrys šeimos narių, dail. 
A. Smailvtė ir kiti.

A. a. Tadas Petrašiūnas mi
rė prieš pat Velykas, iškilmin
gai buvo palaidotas balandžio 
14 d. Laidotuvėse dalyvavo ir 
kun. Ožalas iš Scranton. Pa.

Bridge^ ille, Pa.

Pranas Miliauskas iš Cuddy 
buvo labai sum ini susirgęs ir 
jau aprūpintas šv. sakramen
tais. liet staiga pradėjo taisytis 
ir dabar sveiks: < savo namuo
se, rūpestingoji- namiškių gin
toje.

Stasys Bakanas. nenuilstan
tis Pittsburgho sėtuvių koloni
joj veikėjas, darbi* buvo sulau
žęs kojos pirštus Sveiksta ir 
jau pradėjo vaikščioti.

Pirmosios Komunijos katcki- 
zacija pradėta. Prašoma tėvų 
atvesti savo vaikučius nesivė- 
luojant.

šv. Juozapo statula buvo ne
tikėtai didelė Velynų dovana 
mūsų parapijai. Ją padovanojo 
vienas italas iš Pittsburgho. 
Stovylos pašventinimas įvyks 
balandižo 27 d po pamaldų.

Povelykinis parengimas, į- 
vykęs bal. 20 d., praėjo su di
deliu pasisekimu, duodamas 
gražaus pelno parapijai.

Skautai mūsų parapijoj jau 
organizuojami. Yra išrinkta 
globėjų komisija ir skautų bei 
skaučių vadovai.

Vasara su visais savo malo-
J. E. vysk. K. J. Cushing atliko Nukryžiuotojo Jėzaus Kongregarijos seselių *vilktuviif apeigas. Čia jj matome 
po iškilimių novieiančiu tarpe. Kairėje pusėje — vienuolyno viršininke Motina Ugorija.

• Priešvelykiniam “The De- 
troit Times” numeryje yra di
džiulė nuotrauka lietuvaitės 
Aldonos Urbanavičiūtės, vaiz
duojanti. kaip ji moko vienos 
amerikiečių organizacijos na
rius dažyti lietuviškus margu
čius. 0 straipsnelyje aiškinami 
lietuviškieji velykiniai papro
čiai ir margučių dailinimo bū
dai.

• Edvardas Steponavičius 
išlaikęs bankų srities egzami
nus. gavo atsakingą tarnybą 
bankų bendrovėje Cleveland 
Trust Co. Bendrovė, lygiai kaip 
ir bankų klijentai. ypatingai 
vertina .jo svetimų kalbų mo
kėjimą. kurių jis moka net pen
kias.

• Keturis lietuvius išdirbu
sius du metus Chicagoje ginta
rų paruošimo dirbtuvėje, dar
bams sumažėjus atleido iš 
dirbtuvės, nors jie buvo , riimti 
į uniją ir porą metų unijos ka
sai mokėjo mokesčius.

• Regina Firantaitė yra vie
nintelė lietuvaitė lankanti Mor- 
gan Park Highsc-hool Beverly 
Shores. Ind Ji mokosi labai 
gerai, yra pavyzdingo elgesio, 
mylima mokytojų ir mokinių. 
Savo drauges amerikietes ji

ūšmokė lietuviškų tautinių šo
kių ir baland. 23 d. jos šoks 
savo mokyklos parengime a- 
merikiečių publikai. Visos 
šokėjos vilkės lietuviškus tau
tinius drabužius.

Juozas Janulaitis, ilgametis 
vyčių pirmininkas, dabar tar
naująs US kariuomenėj. Vo
kietijoj. rengiasi grįžti į civiliš
ką gyvenimą. Neseniai aplan
kė didelę dali Europos, buvo 
Romoj, aplankė Lietuvių Kole
giją Romoje ir kitas žymesnes 
vietas.

Žmogus be logikos. Neverta 
būtų rašyti, jei nebūtų gaila 
mūsų philadelphijiečių. kurie 
taip dažnai nekultūringai pa
juokiami. Jos. Gustis savo 
laikraštuke, jei taip galima jį 
pavadinti, pajuokė visus tuos, 
kurie dalyvavo ir aukojo Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jime. Kiekvienas susipratęs lie
tuvis turėtų laikyti negarbe tu
rėti bet kokių ryšių su J. Gus
čio laikraštuku, kol jis juoksis 
iš patrijotinių lietuviškų jaus-

A. a. Elenora Palionis mirė 
balandžio 17 d., palaidota ba
landžio 21 d.

numais jau artėja. Ruošiamės 
ir mes ją sutikti piknikais ir 
kitomis pramogomis. Pirmasis 
šio sezono piknikas įvyks gegu
žės 30 d. parapijos sode.

šv. Barboros parapijoje, 
mūsų kaimvnistčje. bal. 23 d., 
buvo teikiamas Sutvirtinimo 
Sakramentas. Klebonui į pagal
bą buvo nuvykęs T. Aleksand
ras.

Vuiterbiirv. Conn.
Atvyksta Anna Kaskas

Sekmadienį, balandžio 27 d., 
šv. Juozapo parapijos salėje. 7 
vai. vak. įvyksta iškilmingas 
Metropolitan Operos artistės 
Anna Kaskas koncertas. Tai 
mūsų Amerikos lietuvių, o y - 
pač Connecticut valstybės my
lima. šviesi dainos žvaigžde. 
Programoje bus ir kitų talentų.

Vietos ir apylinkės muzikos 
meno mėgėjai maloniai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti šioje 
nepaprastoje linksmo pavasario 
meto šventėje. Rengėjai

PITTSBl RGII, PA.
ALT Pittsburgho skyriaus 

susirinkimas įvyko balandžio 
16 d. Lietuvių Piliečių klubo

patalpose. Vedamoji mintis bu
vo tiksliai nustatyti trijų Lie
tuvos žvejų, atvykstančių į 
Fittsburghą bal. 27 d., sutiki
mo ir priėmimo programą. Ta
rybos nariai mielai sutiko su 
jiems pavestomis pareigomis.

M. K. Čiurlionio, Lietuvos 
muzikos ir dailės genijaus, jo 
40 metų mirties sukakties mi
nėjime. kuris įvyko Clevelande, 
Ohio. balandžio 20 d., dalyvavo 
iš Pittsburgho A. Jucevičienė, 
M. Petraitienė, P. Baltakis ir 
kun. B. Mikalauskas.

BROCKTON, MASS.

N O R W O O T). M A S S.
Įsikūrė ALT skyrius

Kovo 23 d. susirinkusi ini
ciatorių grupė. J. Pečiuliui va
dovaujant. aptarė Lietuvos 
skaudžią dalią ir vienbalsiai 
nutarė įsijungti į Lietuvos va
davimo kovą visomis turimo - 
mis jėgomis. Kad darbas būtų 
sėkmingesnis, nutaria tuojau į- 
steigti ALT skyrių. Išrinkta 
skyriaus laikina valdyba: .T. 
Pečiulis, vicepirm. — K. Kve- 
daravičius. sekret. P. Vėtą. ižd. 
— K. Mickūnas. Šiai veiklai 
paremti susirinkusieji tuojau 
suaukojo apie 30 dol.

Kovo 6 d. įvyko skyriaus 
susirinkimas, įstojo naujų na
rių. Skyriaus valdyba papildy
ta spaudos komitetu. Iki šio lai-

Lietuvos Vvciy Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

W L O A
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ
J**i norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LITHUANIA W L O A
BRADDOCK, PA.
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A. Liepinas, 
pirmaujantis lietuvių baleto 
solistas tremtyje, kaip kylanti 
meno pajėga pradėjo reikštis 
jau Kaune, kur dalyvavo visose 
operose, operetėse ir baleto pa
statymuose. Vokietijoje. Kas- 
selio vokiečių operos balete da
lyvavo pirmuoju solistu. Daly
vavo ir Augsburgo operoje. Su 
koncertais aplankė beveik vi
sus didžiuosius Vak. Vokietijos 
miestus. Kasselyje turėjo savo 
baleto studiją ir išleido keturis 
absolventus — profesionalus 
baleto šokėjus.

Gegužės 18 d. dalyvaus pa
vasario baleto - operos koncer
te. Capitol viešbučio didžiojoj 
salė.je Nevv Yorke.

*
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PROGRAMOS
J. P. GINKES. Di re U to riti*

Lietuvių Radijo Draugijos

VVVVRI, I6OO krAEATAIHKMAIS S VAI. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangonis transliuojami 
naujienos, muzika (vietines 

Jokiai, ir t.t. Vestuvės.

Įvairūs visuomenės pranešimai 
žinios. parengimai koncertai 
puotos, liūdni pranešimai >

BROOKLYN 11, N. V.
Tel. EVergreen 4-9293
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PAŠVAISTĖ lilcidi 
patiem phkittfį, 

Br BUDRIŪNO MALDA 
■r Č.SASNAUSKO 

SKUBINK PRIE KRYŽIAU!

m GRAND STREET

i r <;rvKr«i MI IFZAVITA* V CBARFVfcn S ,

irtrMclonin Muzikos IHr. FranrBimu IHr. J

įgiedoio Mezzo - sopranas
J ' P f

6 6
Polydi Smuiko -VILIAM Š I M I K 

Varsomis- A. MROZINSK AS 
Kaino >1.75 Siuntion* palto karta su 

ipokavimu ir porsiuntima S 2.00 

Užsakymus siuskit* PAŠVAISTĖ 
563 Hemlock St, Brookly n8,NY

DftKINGOS VISIEMS 
religinės muzikos koncertu pa- 
rėmusiems mūsų koplyčios sta
tybą.

Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. A. 
Petraiačiui. rengėjams: M. 
Vaišnorienei. E. Danilienei ir 
joms pagelbėjusiems: koncerto 
dalyviams: Barbara Darlys, I- 
politui Nauragiui. šv. Kazimie
ro parapijos chorui ir jo vedė
jui J. Žemaičiui: taip pat mūsų 
ištikimiems rėmėjams, kurie 
savo aukomis kraunate plytelę 
prie plytelės Švenčiausiojo Na
mams.

Tolygi padėka priklauso 
švč. Trejybės parapijos klebo
nui prel. J. Ambotui. komite
tui: kun. P Pranckui. Vygai 
Dikinienei ir jiems pagelbėju
siems komiteto nariams; nuo
širdiems koncerto dalyviams 
Barbara Darlys, Ipolitui Nau
ragiui už pasišventimą ir ne
nutrūkstamą koncertų grandi
nėlę: Vyrų oktetui, šv. Cecili
jos chorui, chorvedžiui Jurgiui 
Pe'kairiui ir visiems savo dar
bu bei aukomis prisidėjusioms 
prie šių koncertų parengimo 
ir pasisekimo.

Dėkingos jums visiems, nes 
jaučiame jumyse artimas šir
dis, siekiančias to paties tikslo 
— didesnės Dievo ir švč. P. 
Marjos garbės.

Nek. Pr. švč. P. Marijos 
Seserys 

Putnam, Conn.

ko I. Vasiliauskienė skyriaus 
naudai surengė arbatėlę. Ka
soje atsirado apie 60 dol. Ne
delsiant nutarta ALT C. Valdy
bai pasiųsti 50 dol.

Mes kreipiamės į Norvvoodo 
lietuvių organizacijas ir pavie
nius asmenis prisidėti prie šio 
s’-yriaus ir įsijungti į kovą 
Lietuvos vadavimo darbe už
mirštant praeityje visus nesu
tarimus .bei skirtingus įsitikini
mus. siekiant svarbiausio tiks
lo — išvaduoti Lietuvą jš pa- 
voregėjų komunistų. Mes krei
piamės į visus naujuosius atei
vius ir kviečiami ateiti mums 
į talką. Mos senieji ateiviai at
siradome čia dėl nepakenčiamų 
gyvenimo sąlygų rusų caro val
džioje ir darėm ką galėjom at
statyti Nepriklausomą Lietu
vą: jūsų daugelis matėt ir pa
tyrėt tuos caro laikus ir nau
ją daug žiauresnę komunistų 
tiraniją. todėl ši vadavimo 
veikla jums dar suprantames
nė. Mus šioje kovoje supranta 
ir remia netik JAV. bet ir 
platusis pasaulis, tad visi su
jungtomis jėgomis stokime į 
darbą ir nė vienas lietuvis ne
likime pasyviu stebėtoju kovos 
lauke.

Pirmuoju tikslu skyrius yra 
numatęs paminėti siaubingas 
Lietuvoje birželio 14-15 dienas 
ir pasikviesti j Norvvoodą pas
kutinius iš Lietuvos atvykusius 
tris žvejus. *

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks balandžio 27 d., 3
vai. p. pietų, lietuvių svetainės 
patalpose. Atskirų pakvietimų 
nebus siunčiama ir šį prašome 
laikyti oficialiu.

ALT Skyriaus valdyba

Slienandoah, Pa.
Bažnytinės muzikos 

koncertas
Balandžio 27 d., 7 vai. po 

pietų Shenandoah. Pa., lietuvių 
šv Jurgio bažnyčioje bus baž
nytinis koncertas. Programą 
išpildyti uoliai ruošasi parapi
jos mišrus, moterų ir vyrų 
chorai. Chorą veda ir vargo
nais palydti muz. J. Mačiulis. 
Laukiami atsilankyti ir apylin
kės lietuviai. Jojimas nemoka
mas. P. M.

Iškilmingos ’vilktuvės 
vienuolyne

Nukryžiuotojo Jėzaus Kon- 
gragacijos seserys, kurių cent
ras yra Brocktone, pora kartų 
į metus turi įspūdingas įvilktu- 
vių iškilmes, kada jų būrys vis 
padidėja. Šiemet. Velykų tre
čiąją dieną, net dešimts jaunų 
lietuvaičių buvo pakeltos iš 
kandidačių į naujokes ir iš 
naujokių į seseris. Naujokių į- 
žadus davė Uršulė Jaruševičiū- 
tė — Marija Fidelis (iš Ha ver
tuli, Mass.). Julija Eernatavi- 
čiūte — S.epona Marija (Ply- 
mouth. Pa.), Barbora Mata- 
čūnaitė — Marija Filomena 
(So. Boston. Mass.) ir Veroni
ka čikavičiūtė — Andrė Ma
rija (Frackville. Pa.). Seserų 
įžadus davė Marija Infanta A- 
raskaitė (Dorchester, Mass.). 
Marija Patricija Visockaitė 
(Girardville. Pa.). Marija Es- 
tela Judge (Scranton. Pa.), 
Marija Petrą Gleneckaitė (So. 
Boston. Mass.), Dominika Ma
rija Ambrosaitė (Brockton, 
Mass). ir Marija Gema S>aro- 
kaitė (Kingstori. Pa.).

Iškilmės sutraukė gausų 
skaičių giminių, pažįstami) ir 
seserų rėmėjų iš Naujosios 
Anglijos ir Pennsylvanijos. Vi
so dalvvavo apie 300 pasauĮi?- 
čių, 17 kunigų ir visas būrys 
seserų. Iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo prel. Pr. Juras, sese
rį) rėmėjų pirmininkas, asis
tuojamas kun. Šeputos ir kun. 
Žemaičio. Įžadus priėmė, pa
mokslą pasakė ir suteikė palai-

Bavonne, N. J.
— Šv. Mykolo liet, parapijos 

klebonas kun. M. Kemėžis šv. 
Velyki) proga gavo sveikinimo 
laiškelį. iš Jo Eminencijos 
Kardinolo Pizzardo.

— Mūsų bažnytėlėje jau su
dėti nauji suolai. Teko patirti, 
kad klebonas kun. M. Kemėžis 
ruošiasi taip pat sudėti naujas 
groteles bažnyčioje.

—Sekmadienį, gegužės 4 d. 
mūsų bažnyčioje Sutvirtinimo 
Sakramentas bus suteiktas 2 
vai. po piet. Ta jačia proga vys
kupas atliks parapijos vizitaci
ja

— Tą patį sekmadienį prieš 
suma. 10:15 vai. ryte. įvyks šv. 
Panelės Marijos vainikavimo 
iškilmės mūsų bažnytėlėje. Jas 
atliks mūsų parapijos mergai
tės sodalietės. Ta proga bus 
priimtos ir naujos narės.

— Balandžio 27 d. moterys 
sodalietės parapijos salėje ruo
šia vaidinimą “Kaimo Turgų” 
(Ccuntrv Fair). Jo metu soda
lietės pardavinės savo rankdar
bius. užkandžius ir t.t.

— Mūsų parapijos mergai • 
tės sodalietės gegužės 9 d. iš
vyksta 3 dienų uždaroms reko
lekcijoms j Mendham. N. J.

V. K.

minimš Bostono arkivysk. Ri- 
chard J. Cushing. Jis pasi
džiaugė vienuolyno pažanga, 
palyginęs tai su praėjusiais pen- 
keriais metais, kai seserys įsi
kūrė Brocktone: pasveikino 
naujokes ir seseris, pasiryžu
sias visą savo gyvenimą skirti 
Dievui ir artimui, ir išreiškė 
pagyrimo žodį tėvams, kurie 
išugdė savo vaikus kilniam pa
šaukimui. Tai yra auka, kurios 
Dievas laukia iš žmonių, bet už 
kurią šimteriopai ir atlygina.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys prieš dvejus metus yra at
šventusios kongregacijos 25 
metų sukaktį. Jos įsikūrė Penn- 
sylvanijoje, Scrantono vyskupi
joje. iš kur paskui persikėlė 
dirbti ir į Naująją Angliją. Se
serys vadovauja keliolikai pa
rapijinių mokyklų, moko vai
kus katekizacijos, vargoninin
kauja ir slaugo senelius. Elm- 
hurste. Pa.. ir Brocktone, 
Mass.. turi seneliams namus. 
Brocktone neseniai užbaigti į- 
rengti namai senelėms. Per
nai vienuolyno židinį įsteigė 
\Voreester. Mass., Aušros Var
tų lietuvių parapijoje, kur kle
bono kun. K. Vasio rūpesčiu 
pastatyti seserims atskiri gra
žūs namai.

Seserims Brocktone labai 
trūksta koplyčios Iškilmės 
šiemet buvo šalia vienuolyno e- 
sančioje nedidelėje, iš garažo 
perdirbtoje salėje, nes vienuo
lyno koplytėlė per maža. Sese
rys tikisi, kad gerų žmonių pa
dedamos .jos galės artimiausiu 
laiku koplyčios susilaukti. Dar 
labiau jos laukia naujų kandi
dačių. Darbo yra daugiau, ne
gu seserys pajėgia duoti darbi
ninkių. T.

ATsimTnimAI
RADIO VALANDOS 
IŠEŠ^|NIĄK

| 155OK1O7.5M

JACKJSTUKAS
DIREKTORIUS

1264 WHITE ST. 
HILLSide.n i

TFI •
VVAVERLY
6 3525
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SPORTAS draugiškose

Veda AL V AKSELIS
įsisteigusio Bostone ir apylinkėse -*■

LSK—Magyar S.C. 3:0 (•:•)

Dar neišdilusi iš žiūrovų atminties 
silpna LSK futbolininkų žaidimo 
forma prieš VVest Nevv York (1:1) 
(IV. 6) gerokai veikė futbolo bičiu
lių nuotaikas prieš prasisdedant pe
reito sekmadienio (IV.20) DAFB 
pirmenybių rungtynėms prieš stip
rią Magyar S.C. vienuolikę. Lietu
viai žaidė savo aikštėje — Queens 
Soecer Field. Svečiams 2-jų taškų 
laimėjimas būtų užtikrinęs perėjima 
į aukščiausia (Big 12 Division) ly
gą. gi pralaimėjimas reiškė ir kitą 
sezoną kovoti toj pačioj lygoj. LSK 
vienuolikei, užsimojusiai laimėti 
DAFB lygos meisterio titulą, tie pa
tys du taškai buvo daugiau negu 
svarbūs. Taigi ir svečiai ir šeiminin
kai šių dviejų taškų laimėjimu buvo 
labai suinteresuoti. Dėl LSK pajėgu
mo ir šį karta teko suabejoti dar ir 
todėl, kad lietuviai turėjo žaisti šias 
rungtynes kiek pakeistu sąstatu: 
Vaitkevičius: Modzeliauskas. Simo- 
navičius; Jėgeris, Jancewskis, Ste
ponavičius; Sabaliauskas. Kalašins
kas, Adomavičius. Jokūbaitis, Gra
žys. Atsargoje: Skobeika ir J. Simo- 
navičius.

Priešingai įprastoms LSK “tradi- 
dicijoms". šį kartą lietuviai nuo pir
mos žaidimo minutės paima iniciaty
va i savo rankas ir staigiais antpuo
liais atakuoja priešininko vartus. 
Tačiau Adomavičiaus, Kalašinsko ir 
Sabaliausko gerai nutaikyti šūviai 
nepasiekia tikslo. Protarpiais veng
rai atsigauna ir duoda Vaitkevičiui 
padirbėti, kuris savo egzaminą išlai
ko gerai. Lietuvių spaudimas į prie
šininko vartus neatlyžta iki kelinio 
galo, tačiau be pasekmių ir pirmoji 
žaidimo pusė baigiama

Antrajame kėlinyje 
susi keičia vietomis su 
tačiau tik šio kėlinio
nuilstamas lietuvių darbas pradeda 
nešti vaisius, kai 66 min. iš baudos 
smūgio (apie 20 m) Adomavičius 
šauna aukštą smūgi svečių vartinin
kui j rankas, bet šis sviedinį palei
džia j vartus (1:0). Ilgai netenka 
laukti ir antrojo įvarčio. 69 min. 
Kalašinskas paleidžia žaibišką smūgi 
į varių virpsta ir kamuolys atšoka 
į vartus, taigi jau 2:0. Nors vengrai 
ir susiskaupia. tačiau galima buvo 
pastebėti jų dinamiškų antpuolių

susilpnėjimą, šią progą meistriškai 
išnaudoja Kalašinskas, pakeldamas 
pasekmę (83 min.) iki 3:0. Likusia 
žaidimo laikas priklausė taip pat lie
tuviams. bet be rezultatų.

Malonu yra šį karta 
kad visas LSK vienetas 
sąžiningai sukovojo, o
stebino žiūrovus savo ypatingai gera 
forma.

pripažintL 
darniai ir 
Jokūbaitis

Rytų JAV taurės finalas
Kaip LSK sekretorius Jonas At- 

kočius mums praneša, numatytas 
National Amateur Cup rytų JAV fi
nalas turėjęs įvykti balandžio 27 d.. 
neįvyks, šiose ypatingai svarbiose 
rungtynėse dėl rytų JAV meisterio 
titulo susitiks Lietuvių Sporto futbo
lininkai su Lusitanos LudĮovv vie
nuolike, kuri pereita sekmadienį nu
ginklavo Olden Trenton. USSFA 
(JAV futbolo sąjunga) nutarė šias 
finalines rungtynes pravesti vienas 
Nevv Yorke ir kitas Ludlow mieste. 
Jei LSK šių abiejų rungtynių įvarčių 
balansą išspręstų savo naudai, pirmą 
karta Amerikos futbolo istorijoj lie- 
vių futbolo vienuolikė patektų i JAV 
finalą, o gal net ir laimėtų Mėgėjų 
Taurės meisterio vardą.

0:0.
Kalašinskas 

Sabaliausku, 
viduryje ne-

Stuttgart Kiekers viešės New Yorke

Gegužės 4 d. Randais Island Sta
dione Vokietijos Stuttgart Kiekers 
komanda atvyksta gastrolėms j JAV. 
Tą dieną vokiečiai žais prieš DAFB 
rinktine. Lietuviu Sporto Klubas, 
kaip DAFB lygos narys, gavo tam 
tikrą skaičių bilietų išplatinti (LSK 
gauna nuo parduotu bilietų nuošim
ti). Norintieji šių bilietų įsigyti pra
šomi kreiptis j J. Atkočių, tel. MI- 
chigan 2-0720.

LAK vi»uose frontuose

meilė savo krepšininkams iš- 
nevarkiškius laimėtojais (74:- 
Reikia tačiau pripažinti, kad' 
krepšininkai pasirodė tikrai. 

šitas pirmuosius žings-j

LAK krepšininkai 
rungtynėse paskutinėse sekudnėse 
suklupo prieš naujai 
Nevvarko LSK jaunus krepšininkus.
Nors pirmųjų 3 ketvirčių žaidimo ei
ga ir pasekme <1-21:9, 11-40:25. III- 
56:44) pranašavo LAK laimėsiant, 
tačiau jaunųjų šeimininkų pasiryži
mas ir teisėjo Sarpaliaus gal per di
delė 
vedė 
72). 
LAK
blankiai ir 
nius pradedančio klubo laimėjimas' j 
tegul bus paskatinimas mūsų jau-1 i 
niesiems sportininkams, o seniesiems į 
gera pamoka, kad neužtenka mokėti i 
žaisti, bet reikia daugiau pasiryži- j 
mo ir darbo įdėti. ■

LAK atstovavo: Daukša (20),', 
Narbutas (15), Ošlapas Alg. (18), ji 
Ruzgas (15), Kreivėnas (4) Grab- I 
niekas (0).

Nevvarko LSK: Mackevičius (7), 
Mėlynis (20), Razminas (15), Mikne- 
vičius (21), Navickas (8), Strazdas 
(3) ir Znutas (0). I

LAK šachmatininkams 11Z, garbės 
taško iškovojo-’ Šukys — 1 ir Stak- 
nys — l/2.

FUTBOLAS
Sekmadienį, balandžio 27 d.. 2 

vai. p.p., Metropolitan Ovai aikštė
je (57 and Adrevv Avė.) įvyks fut
bolo pirmenybių rungtynės tarp 
LSK ir Kolsman S.C. Rezervinių ko
mandų rungtynių nebus.

pralaimėjo 
stalo tenisi- 
viešėję pas

Klubo

Balandžio 19 d. LAK 
ninkai ir krepšininkai. 
Nevvarko Lietuvių Sporto 
sportininkus, pralaimėjo ir stalo te
nise (4:5) ir krepšinyje 72:74. LAK 
šachmatininkai, žaidžią Metropoli
tan šachmatų lygos B klasėje. pra
laimėjo Queens - Jamaica C.C. 11/,- 
41 2-

LAK stalo tenisininkai, be Br. Ga- 
runkščio ir Vaitkevičiaus, apylygėje 
kovoje prieš Nevvarko LSK turėjo 
nusileisti šeimininkams 4:5 santykiu.

Lietuviu stiidcnty dėmesiui
Gegužės mėn. pabaigoje j- 

vyksta Lietuvių Studentų S-gos 
centrinių organų rinkimai. Rin
kimuose turi teisę dalvauti Są
jungoje užsiregistravę lietuviai 
ar lietuvių kilmės studentai, 
kurie dabar studijuoja JAV. 
Iki šiol neužsiregfetravę stu
dentai prašomi tai atlikti iki 
gegužės 10 d. (pašto antspaudo 
data), vėliau užsiregistravę ne
galės dalyvauti rinkimuose.

Sąjunga turi tris centrinius 
organus: Centro Valdybą iš 7 
narių, Revizijos Komisiją ir 
Garbės Teismą iš 3 narių.

Kandidatai į visus tris cent
rinius organus išstatomi sąra
šais. Sąraše gali būti tiek kan
didatų. kiek atatinkamo centri
niame organe narių.

Kandidatų sąrašą gali pa
siūlyti nemažiau kaip penki S- 
gos nariai, nepriklausomai nuo 
vietos, kur jie studijuoja. Tas

GREITAM IŠLEIDIMUI

Ford Motor kompanija pra
neša pastovią pardavimo kainą, 
leistą Kainų Tvarkytojo įstai
gos 1952 metų mašinų mode
liam.

Ford'o, Lincoln’o ir Mcrcury 
keleivinių mašinų urmo kaina 
yra mažesnė, negu OPS buvo 
nustačius. Nežiūrint pastovios 
pardavimo kainos, kurią 
nustatė prekybininkams, ben
drovė yra nusistačiusi nereika
lauti pilnos leistinos kainos.

OPS yra sutikus 4.97'<■ pa - 
kelti nustatytas pardavimo ur
mo kainas Ford’o modeliams, 
3.45' • Mcrcury mod., ir 5.19'> 
Lincoln Cosmopolitan. Bendro
vės numatyta pakelti 3.'/ 
Fordo modeliams 1.8'r Mercu- 
ry mod., ir 1.8'ž Lincoln Cos- 
niopolitan.

1952 metų nustatyta pagrin
dinė pardavimo kaina neapima 
federalinių, valstybinių bei vie
tinių taksų, leidimo mokesčių, 
išplatinimo, pristatymo ar pa
ruošimo ir susitarimų kainų, 
specialių prietaisų, benzino ir 
aliejų.

pats studentas gali pasirašyti 
tik vieną kandidatų sąrašą.

Kandidatas negali pasirašyti 
sąrašo, kuriame jis pats išsta
tomas į bet kurį centrinį orga
ną. Tas pats kandidatas gali 
kandidatuoti tik viename sąra
še.

Sąraše žymima kandidato 
pavardė, vardas, gimimo data, 
studijų šaka, akademinis sta
tusas, mokykla, gyvenamoji 
vieta.

Pasiūlant kandidatų sąrašą, 
kartu pridedamas kandidatų 
raštinis sutikimas kandidatuo
ti.

Nemažiau kaip 4 kandidatai 
į CV ir 2 kand. į R. k. turi būti 
vienos kurios vietovės gyvento
jai.

Sgos skyrių valdybų, revizi
jos komisijų, ar garbės teismų 
nariai gali kandidatuoti į cent
rinius S-gos organus. Jeigu to
kie kandidatai yra išrenkami, 
ar palieka kandidatais, jie au
tomatiškai yra laikomi pasi
traukusiais iš visų S-gos skyrių 
organų ir negali perimti parei
gų centriniuose Sgos organuo
se tol. kol jų pasitraukimas iš 
skyrių, organų nėra paliudy
tas.

Kandidatai yra siunčiami 
Rinkiminei Komisijai adresu: 
Dionyzas Trimakas, 3151 * W. 
Cermak Rd„ Chicago 8, III.

Ncužsidegistravę registruo
jasi pas Centro Valdybos sek
retorių Vyt. Lapatinską adre
su: 7114 W. California Avė., 
Urbana, III.

IJetavių Studentę
Sąjungos JAV 

Centro Valdyba

a

*

*

t
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S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVTČ II S
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SOuth Boston 8^2590
AVenue 2-2484

! : : : : 
j
:
I 
i

5į Lithuanian 
J Furniture Co.

MOVERS-
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

I

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS
FUNERAL nOME

sportinin-

pareiškė, 
žaidimuo-

Sportas pasaulyje
Olimpinė liepsna. Ir šiais metais, 

pagal tradiciją, iš Athcntj. Graikijo
je, bus nunešta j Suomiją. Iki šiol 
ši liepsna buvo estafetės būdu nune
šama į olimpinių žaidimų vietovę. 
Tūkstančiai jaunuolių nešdavo fakė-. 
lą per kalnus, slėnius, miškus ir ly-1 
gumas j viso pasaulio jaunimo spor-1 
tinio susibūrimo šventę, šiais metais( 
tačiau šios estafetės pravesti negali
ma. nes už geležinės uždangos esan
čios šalys neprisideda prie estafetės 
pravėdinto. Todėl olimpinė liepsna 
lėktuvu bus gabenama iki Aalborg. 
Danija, iš kur ją jaunieji 
kai nuneš i Helsinki.

Čekoslovakija oficialiai 
kad dalyvaus olimpiniuose 
se.

Ameriką šioje olimpiadoje krep
šinio šakoje atstovaus Kansas Uni- 
versity ir Peoria Caterpillars ĮM-nke- 
tukai. kurie laimėjo abi pirmąsais 
vietas olimpiniame turnyre. Už Kan
sas žais šių metų krepšinio favori
tas Ctvde Lovellette.

Detroit Red (Vings šiais metais 
pasiekė viena iš sunkiausių laimėji
mų ledo rutulio istorijoje. Per 8 
rungtynes (t. y. be pralaimėjimo) 
jie išsikovojo Stanley Taure, finali
nėje žaidimų serijoje nugalėjo Mon- 
treal Canadiens per pirmąsias 4 
rungtynes.

Škotijos futbolo pokalą šiais me
tais laimėjo Mothervvell. finalinėse 
rungtvnėje nugalėjęs Dundee 4:0. 
Rungtynes, kurios įvyko didžiajame 
Glasgovv Hampden Park stadione, 
stebėjo 100000 žiūrovų.

Doroteo Flores iš Guatemalos 
praeitą šeštadienį laimėjo Bostono 
mieste pravestą maratono bėgimą, 
šią distancija nubėgęs per 2 vai. 31 
min. 53 sek. P. V.

Long Island žinios 
Greeaport, L. L 

Kultūrinė popietė. — Mažo
ji Greenporto lietuvių kolonija 
gyvena būsimos balandžio 27 
d. 4 vai. po pietų, lietuviškos 
šventės ženkle. Vyrai tvarko, 
puošia St. Agnės parapijos sa
lę, kurioje įvyks 120 Balfo sky
riaus ruošiamoji lietuviška po
piete, moterys gi nepamiršda- 
mos lietuviško vaišingumo 
“kukina įvairiausius kukius” 
sveteliams iš toliau pavaišinti. 
Trumpai, Greenportas, balan
džio 27 d. laukia lietuvių ne 
tik iš viso Long Islando, bet ir 
iš Didžiojo New Yorko. Prog
ramoje. be brolių Motuzų-Be- 
leckų “Gražioji Lietuva” fil
mo (movie) bus J. Matulaitie
nės vadovaujama tautiškų šo
kių trupė su daug kitų margu
mynų.

Kas nori atsikvėpti pirmuo
ju, tyru pavasario oru ir pa
justi Long Islando grožį, vyk
sta į gražųjį Groenportą, At
lanto pakrantėje.

!■

PA R I) U O D A M A S
Keturiom šeimom mūrinis namas. Vienas butas šešių kam
barių su gazu, centriniu apšildymu, šiltu ir šaltu vandeniu. 
Vienas blokas nuo Apreiškimo bažnyčios, gerame prekybos 
biznio rajone. Kaina $10.200.

NORBERT & ANTHONY LAUKAITIS
48 Marcy Avė., tarp Grand St. ir Hope St., 

Brooklyn 11, N. Y.
f H | I I tt f I U I tt I l 1 H • I I f • I • f ! I I I I I » » » » • • ” 1 1 ’ ’ ” ’ r 1 *

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski*
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

L MASTOMAS
REALTY and INSURANCE

į 
i | 
i
i
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197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas , 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Caro 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to 

pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

PRANEŠIMAS

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Z
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DfiMESIO
JeįguJums reikalingi 
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti na.nų apyvokos daiktai....

Kreipkitės tuojau pas šių reikme- 
IM| -prekybos atstovą:

VILIUS'PITKUNIGIS
78 W. 1*4 St, N.Y.C. 

Kiversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvą = 
(refrigirator). dulkių siurblių, te- Ė 
levizijos įmones. =

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

S
B

I
j

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 U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.
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Telefonas: EVergreen 4-8934
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PARAMOUNT BAR & GRILL ••
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS ;: 

SAVININKAI ;;
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. ; *

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Mtniira - Sportao

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
■A** >.»»! MII

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 854h Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896
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SIIA LI N S

(Shalinskas)
FUNERAL HOME

81 02 Jamaica Avė. 
Forest P«rkway Station) 
H’oodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI VU' DIREKTORIAI: i 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tri. Vlrginia 7-4499

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

DON SULAITIS 
660 Willoughby Avė. 

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

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

Reni Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

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

Tel. PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

!

LDS Naujosios Anglijos Aps
krities suvažiavimas įvyks ba
landžio 27 d., 1 vai. p.p., sv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios salėje. Noi’uood. Mass. 
Visos kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. t ?)

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

ALENANDER S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.
LDS N. A. Apskričio valdyba

Dvasios Vadas
kun. J. Bernatonis, 

Pirm. V. Paulauskas, 
Sekret. T. VersiackasT.

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

Tėvai P r a n c i š k o n a i
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte, Maine,

NUO LIEPOS 1 D. IKI KlGPlCt IO 5 D. 
a t j <1 a r o

BERNIUKU STOVYKLĄ
Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno; geras maistas, 

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

vadinamų “Lietuvių Diena.”
SAVAITINIS MOKESTIS — $20.90

Visais .stovyklavimo reikalais kreipkitės:
R E V. S U P E R I O R

FranctM.*an Monastcry — Kennelmnk Port, .Maine

Patenkino Brocktoniečiiis
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-A'icjų-Oil Burnerius

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

Tel. 189

M R

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and IIEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tek 2608 »
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DARBININKAS
Awiom'ė?
NAUJIENOS.

Apreiškimo parapijej IH vai. 
atlaidai prasideda s. kftnTenĮ. 
balandžio 27 d.. 11 vai. Iškil
mingi mišparai bus 7.20 vai 
\ ak. Pamoksi s sakys: sekn - 
dienj vakare kun. S. Stonis: 
pirmadieni. įx) 9 vai. mišių kun. 
J. Pragulbiekas. vakare —kun. 
P. Totoraitis, antradienį, po 9 
\.il. mišių kun.A. Pctr:ui<Li<. 
, akame kun. V. Em Ireck: s

1

k 
r 
c' 
r

JllZŠ

ri kartu s: 
dalyvaus 

•• premijos 
>nį dai” io 
di:ą. Ak n 

?. -ozinskas.
Kadaiti s Kalvanas.
LFo buvęs tarnautoj; s 
•heno skvriuie. balandžio 
"Gen StewarcT laivu at- 
i Xew Yorką. Su šeima

iŠ.

1 RUSA 153 kuopo-. nariu 
dėmesiui

Lietuvių Romos Katalikų 
> sivienijim ■ Amei ik >je 135 
kuopęs narių specialus Seimo 
reikalais susirinkimas įvyks 
sekmadienį, oalarržio (Apri!) 
27 d. tuojau po 11 vai. šv. mi
šių. Apreiškimo parap. mokyk
los patalpose. Visi nariai, ir 
norintieji tapti nariais, yra ma
loniai kviečiami atsilankyti.

J. P. Mačiulis, kp’. se!:r.

Inžinleriai ir architektai. - - 
sibūrę į Liet. Inž. ir Architektų 
Sąjungos Ne\v Yorko skyrių, 
balandžio 19 d. Ne\v Yorker 
viešbutyje buvo surengę <usi- 
į ažinim • pob h j <■ am niki - 
čiais savo profesijos kolegomis.

Inž.K Krulikas
ir jo žmona Aldona pereitą 

savaitę susilaukė sūnaus, kuris 
pakrikštytas Ryčiu.

Poetė Vlada Prosčiūnaitė dalyvauja su savo kūryba “Aidu" dainos 
ir literatūros vakare.

•>

E K R A X A S

.i

"Encnre". Garsus anglų ne
veiktas Somerset Maugham 
vėl duoda progos ekrano dro
bėje pasidžiaugti trimis savo 
novelėmis. Kaip ir ankstyves
nieji j<) noveliniai filmai "Kvar
tetas” ir "Trio", taip ir šis. pa
vadintas “Encore” vardu, yra 
tikrai aukštos meninės vertės. 
Žiūrov :s jaučiasi, lyg skaity
damas S. Maughamo kūrybą, 
ir jautriai į ją įsigyvena.

šiame filme pasakojamos 
trys S. Maughamo novelės: 
"Skruzdelė ir žiogas". "Žiemos 
kelionė" ir "Gigo'o ir Gigole- 
te.” Pirmosios dvi nekelia jo
kios pr mos. užtat yra tik
rai novelinio : ū gyveni
nio iškarnos su nuostabiai pui
kiu psichologiniu žmonių pa
vaizdavimu. "Skruzdėlė ir žio
gas’ — istc!’:ia pagal Ezo”o 
paša' a-:? du broliu.-: vie
ną — darbštų, pinigingą ir vi
suomenės šulą, artrą — nerū
pestingą. išlaidų ir lengvai į gy
venimą žiūrintį. Antroji novelė 
— “žiemos ke’ionė — pavaiz
duoki Įdomu truputį senstelė
jusios paneles tipą, amžinai 
plepantį ir savo liežuviu bei fi- 
lo2csi:a įeristanti bendrakelei
viams. bet nuoširdų ir draugiš
ka Anlirk save tokiu žmonių 
garma daug rasti. Trečia ;s 
pasakojimas — “Gigolo ir Gi- 
go'cte” — skiriasi nuo pirmųjų 
savo aštresne problema ir ge
rokai žiūrovo nervus padilgi
nančia ;t?moa. Veik-mas vvk-* • 

.sta Rivieroje, kur vieno’e 
šarvinėje artistė 
publiką, atlikdama 
akrobatikos numeri, 
dažnai į artistus žiūri kaip į 
dai’ tus. nuolat šaukdama "en
core" — “dar!
dama, jog ir jie yra žmonės, ir 
jie turi teisę gyventi. mylėti 
ir... bijoti. J kiekvieną istoriją 
savo įžanginiu pasakosimu įve
da pats rašytojas Somerset 
Maugham. Vaidina geriausi 
anglų aktoriai, kurie savo vaid
menimis atlieka pasigėrėtinai. 

va-
linskmina 
pavojingą 

Publika

— “dar!" — ir pamirš-

Filmas rodomas naujame Nor- 
mandie kino teatre, 57 g. tarp 
6 ir 7 Avė.

“1 [lės \ingis" (Bena of the 
riverl — naujas “kaubojinis" 
filmas. rodomas Paramount 
teatre. Neu Yorke. skiriasi 
nuo kitų panašaus tipo filmų. 
Režisierius ir artistai bandė ir 
šioje nusidėvėjusioje filmų rū
šyje jieškoti ko nors naujo, ir 
reikia pripažinti, jog tai yra 
pasisekę. Svarbiausias skirtu
mas jaučiamas sukurtuose cha

“Aidų" literatūros premijos laureatas Jonas Aistis, ku
ris premijos įteikimo iškilmėse skaitys savo kūrybos.

rakteriuose: jie nėra tokie he- 
roiški, arba tokie blogi, kaip į- 
prasta juos vaizduoti, bet pa
imti natūralūs ir gyvenimiški. 
Puiki spalvota fotografija, vai
dina rinktiniai artistai. j*»-

Planas, kaip pasiekti Willoughby gatvę Brooklyne. kur Sv. Juozapo parap. salėje įvyks 
T. T. Pranciškonu C entro ruošiamas dainos |r literatūros vakaras.

-

Balfo direktoriai —
prel. J. Balkūnas. E. Devenie- 
nė ir A. S. Ti-ečiokas — atei
nančią savaite išvyksta j Wa- 
shingtoną. Tenai jie numato 
pasimatyti su visa eile sena
torių ir kongresmanų ir juos 
prašyti, kad jie balsuotų už 
naujojo tremitnių biliaus pri
ėmimą. Kaip žinia, šiuo metu 
Kongrese yra įneštas pasiūly
mas priimti įstatymą, pagal 
kurį galėtų į JAV atvykti dar 
300,000 tremtinių iš Europos.

Gaidą katalogas, 
išleistas gaidų leidyklos "Paš
vaistė”,tik ką pasirodė spaudos 
rinkoje su originaliu dail. Ed. 
Krasausko viršeliu. Kataloge 
yra 302 kūriniai, kurių visų 
gaidas galima įsigyti "Pašvais
tėje”.

baigėDail. Č. Janusas jau 
tapyti dekoratyvinius Mindau
go ir Vytauto Didžiojo portre
tus, kurie netrukus papuoš nau
jai atremontuotąją Apreiški
mo par. salę.-

Vyry pamaldos už taiką 
įvyko balandžio 20 d. šv. Brigi
tos bažnyčioje. Dalyvavo ir lie
tuviai vyrai.

Meldėsi už kard. D’Connvll
Gedulingos pamaldos už 

kard. O’Connell, prieš aštuonis 
metus mirusį Bostono arkivys
kupą. įvyko šv. Kryžiaus ka
tedroje balandžio 21 d.

Reikia pasukti laikrodžius
Ateinantį sekmadienį rytą 

pasukami laikrodžiai viena va
landa pirmym. Pamaldos jau 
bus pagal naują laiką.

Kazys J. Grubinskas, Mag
dalenos ir Igno Grubinskų sū
nūs, gyv. 391 E. 5th St., dabar 
tarnauja JAV kariuomenė’e, 
Korėjoj, neseniai buvo apdo
vanotas Bronzos žvaigždės me- 
daliumi. Jį apdovanok) pats 45 
divizijos vadas generolas majo
ras James C. Styron už tai, kad 
jis, neatsižvelgadamas į pavojų 
savo gyvybei, išgelbėjo savo 4 
minų sužeistus draugus pirmo
se fronto linijose.

VISI LIETUVIAI DALYVAU
KIME LOJALUMO PARADE

Kaip jau buvo skelbta, Ame
rikai lojalumo paradas įvyks
ta šeštadieni — balandžio 26 
d. Tą dieną visi lietuviai ren
kasi 2 vai. 15 min. p.p. New 
Yorke prie 92 gatvės ir Madi- 
son gatvių kamno. Iš ten bus 
organizuotai įsijungiama į pa
radą. Amerikos Lietuvių Tary
ba New Yorke yra išrinkusi 
specialią komisiją vadovauti 
šiam paradui, į kurią įeina M. 
Kižytė, Alksninis. Žėruolis, 
Virbickas. Dambriūnas, dr. 
Skėrys ir kiti. Dailininkai Jo
nynas, Janušas. Osmolskis ruo
šia paradui šūkius ir kitas pa
sirodymo priemones. Parade 
kviečiama dalyyauti visos or
ganizacijos. chorai ir visa pla- 
čoji New Yorko ir apylinkių 
visuomenė. Teko patirti, kad 
Maironio vardo pradžios mo
kykla organizuotai dalyvaus 
parade. Tikimasi, kad 
lietuviai labai aktingai daly
vaus ir savo dalyvavimo gausu
mu neapsileis kitoms tauty
bėms.

Pian. |ū. Mrozinskas “Aidų” dainos 
ir literatūros vakare akompanuos 
programoje dalyvaujantiems solis
tams.

Š. m. gegužes 18 (L 3 vai. po pietų
CAPITO1. VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALĖJ,

8 Avė. ir 51 St., New Yorke

ruošiamas
PASKUTINIS ŠJ PAVASARI

BALETO - OPEROS KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS:

A. Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės ope>- - solistė,
Aldona šlepetytė, Baleto solistė
Ip. Nauragis, Lietuvos operos solistas, 
Alf. Liepinas, Baleto solistas.

Akompanuos Al. Mrozinskas.

Programą praves dramos aktorius Vitalis Žukauskas.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Metropolitan Opera 
Bostone

Operos rūmuose nuo pirma
dienio, IV. 21. ligi šeštadienio, 
IV. 26. gastroliuoja Metropoli
tan opera. Pradeda su “Aida”, 
baigia “La Boheme”. šeštadie
nį 2 vai. Rigoletto operos pas
tatyme dalyvauja ir lietuvis so
listas Algirdas Brazis.

Lietuvos Universiteto 30 m. 
sukakties minėjimas įvyksta šį 
sekmadienį, balandžio 27 d., 3 
vai. p.p. Liet. Ramovės patal
pose, 484 Fourth St.

Kalbės S. Sužiedėlis ir V. 
Čepas. Kviečiami visi buvę uni
versiteto profesoriai, studentai 
ir visi kiti, kuriems artima yra 
ši Lietuvos mokslo šventovės 
sukaktis.

Lietuvių Radijo Korp. pra
neša, kad jos programa pereitą 
sekmadienį įvykti negalėjo, nes 
dėl techniškų kliūčių radijo 
stotis tuo laiku neveikė. Visi 
kviečiami ateinantį sekmadienį 
klausytis programos įprastu 
laiku iš WHEE stoties, 9,30 iki 

■ 10,30 vai. ryto.

Latvių choro koncertas
Latvių choro koncertas iš 

gegužės 4 d. nukeliamas į šeš
tadienį, gegužės 10 d.. 6:45 v. 
vakaro. Po koncerto bus šo
kiai. Tai pirmas didesnio mas
to lietuvių-latvių bendradar
biavimas Bostone. Jei šis pa
rengimas pavyks, bus praskin
tas kelias į tolimesnę dviejų 
broliškų tautų veiklą mūsų ko
lonijoje.

Kult. Rėmėjai užprašė 
šv. mišias

už prel. K. Urbonavičiaus sielą 
trečiadienį, balandžio 23 d., 7 
vai.

Girls High 100 metų
Balandžio 26 d. Bostono 

Girls’ High School švenčia savo 
100 metų sukaktį. Tą mokyklą 
lanko nemažai lietuvaičių.

Lietuviškos vestuvės
Sekmadienį, balandžio 27 d., 

3 v. 30 min. lietuv. parapijos 
bažnyčioje iš tremties atvykęs 
J. Sadauskas susituokia su 
Am. Pivarūnaite (Alukoniene).

Apie 100 jaunimo vyksta 
į Worcesterį dalyvauti Naujos 
Anglijos tautų festivalyje, ku

ris įvyksta balandžio 25 d. 
puošnioje Memorial auditorijo
je, Worcester, Mass. Tai bus 
didžiausia lietuvių reprezenta
cija šio festivalio istorijoj. Per 
paskutinius 7 metus šiame fes
tivaly lietuvius reperzentuoda- 
vo Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė. Šiais metais ten 
suskambės ir lietuviška daina, 
nes ten vyksta ir šv. Petro pa
rap. choras, apie 50 dainininkų, 
vadov. komp. J. Kačinsko., šeš
tadienį popietinėje festivalio 
programoje dalyvaus Bostono 
tautinių šokių grupės jauname- 
čiai, o vakare. 8 vai. dalyvaus 
tos grupės vyresnieji ir šv. 
Petro parapijos choras. VVor- 
cester Memorial auditorija tal
pina 3600 žmonių.

Ieva Brazauskienė, gyv. 12 
Ticknor st., sunkiai serga. Ši 
moteriškė su savo vyru Vladu 
yra pasižymėję dideliu duos- 
numu tremitnių šalpoje. Nors 
ir neturėjo giminių bei pažįsta
mų Vokietijoj, bet per paskuti
nius 5 metus pasiuntė daugiau 
kaip 120 siutinių tremtiniams 
į Vokietiją. Jų šelpimas ir da
bar dar nėra pasibaigęs.

Toliau veda komunistinę 
propagandą

Vadinamoji “Gintaro žemės” 
radijo programa lietuvių kal
ba, duodama per stoį WK0X- 
1190 klc. Framingham sekma
dieniais nuo 9 ligi 9:30, tebe
varo Maskvos agento darbą— 
giria Lietuvos okupaciją ir 
šmeižia laisvės kovotojus. Ka'p 
ilgai taip galės būti?

VINCAS GERONAITIS, sū
nus Jurgio, gimęs ir augęs 
Beištrekio kaime, Jėzno vals
čiuje, Žiežmarių parapijoje, 
Trakų apskrityje, prašo atsi
liepti gimines ir draugus šiuo 
antrašu: Mr. V. Geronaitis, 100 
Cook St., Brooklyn 6. N. Y.

IšNUOMUOJAMAS kambarys 
su apšildymu vienam asmeniui. 
Kreiptis: 53 Lynch St., Brook
lyn 6, N. Y. Tel. UN 5-2437

PARDUODAMI BALDAI ir 
Išnuomojami 4 kambariai. No
rima labai greitai parduoti. Sa
vininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
į GEORGE LUKAS, 29 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.
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■ a DAINOS IR LITERATŪROS VAKARAS
Balandžio 27 d. 4 vai. pp.
Šv. luozapo parapijos salėje (1080 Willoughby Avė., Brooklyn)

Rengia Tėvų Pranciškonų Spaudos Centras
a • •■ Programoje dalyvauja

SOLISTAI:

<•
Juzė Augaitytė
Stasys Earanauskas

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

Po programos

BUFETAS IR ŠOKIAI

BILIETAI — $1.50
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