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PLIENO PRAMONES DARBININKAI 
STREIKUOJA

Pittsburghas. —Balandžio 29 
d. Washingtone teisėjui D. A. 
Pine padarius sprendimą, jog 
prezidento žygis, perimant 
plieno pramonę vyriausybės ži
nion, yra nelegalus ,ir nusta
čius, jog įmonės vėl turi būti 
perduotos jų savininkams, pra
sidėjo plieno pramonės darbi
ninkų streikas, kuris apima 
650,000 dirbančiųjų ir apie 100 
fabrikų. 24 valandų laikotarpy 
plieno gamyba nuo 290,000 to
nų nukrito ligi 10,000. Norint 
išvengti didelių nuostolių, vi
siškai sulaikyti įmonių darbą 
galima tik per dvi tris dienas. 
Streikas, nors yra labai plataus

masto, vyksta ramiai. Bylos ei
ga darbininkų tarpe yra sukė
lusi didelio nepasitenkinimo. 
Tačiau tikisi, jog streikas ilgai 
nesitęs.

Vyriausybė, kilus streikui, 
tuojau sulaikė plieno pristaty
mą įį užsienius ir civilinei ga
mybai.

Streikuoja ir naftos 
darbininkai

176 ŽUVŲ SU “HOBSONO”
I.AIM

Washingtonas. — Lėktuvne
šis “Wasp”, kuris susidūrė 
Atlante su naikintoju “Hob- 
son”, atplaukė į Nevv Yorką. 
Jis atgabeno išgelbėtus “Hob- 
son” laivo 61 įgulos narį. Kiti 
176 jau laikomi žuvę. “Hob- 
son” laivas perlūžęs pusiau ir 
paskendęs per 4 minutes. Spė
jama, kad susidūrė dėl tamsos, 
nes manevruose lėktuvnešis 
savo šviesas buvo pritemdęs.

Vidaus reikalu sekr. O. I- Chap- 
man atsisakė pranašauti, ko vy
riausybė imisi, kai prasidės naf
tos darbininku streikas. Tačiau jis 
pabrėžė, jog nafta yra tautiniam 
saugumui gyvybinės reikšmės da
lykas.

Denveris — Po pakartotinio 
atidėjimo, naftos pramonės 
streikas prasidėjo visame kraš
te. Rafinerijos uždarytos, kaip 
ir naftos vamzdžių linijos. Dar
bą nutraukė apie 90,000 darbi
ninkų. Streike dalyvauja CK), 
AFL ir nepriklausomos unijos. 
Darbininkai reikalauja pakelti 
25 centus valandai atlyginimą 
ir 6 centų priedo vietoj 4 cen
tų pamainose nuo 4 vai. po 
pietų ligi vidurnakčio, o nuo 
vidurnakčio ligi ryto vietoj 6 
centų priedo 12 centų. Atlygi
nimai dabar siekė nuo $2 ligi 
$2,10 valandai. Naftos gamyba 
jau sumažėjo 44 r'<■. Vyriausybė 
bandė tris kartus tai-pininkau- 
ti, bet be pasisekimo.

Gazolino stotys atsargų turi 
dviem trim savaitėm. Geležin
keliai savo Dieselio motorams 
naftos turi 30-60 dienų.

DINGO AMERIKIEČIŲ EEK-
50 ŽMONIŲ

Pan Am Tirą n 
liuksusinis lėk-

TĖVAS 817
Brazilija. —

World Airvrays 
tuvas su 41 keleiviu ir 9 įgulos 
žmonėmis balandžio 29 d. išvy
kęs iš Buenos Aires į Nevv Yor- 
ką. pakeliui per Brazilijos miš
kus skrisdamas, dingo be ži
nios. Lig šiol nesurasta jokio 
ženklo.

Plieno pramonės klausimą spręs 
aukščiausias teismas

Washingtonas. — 
nis teismas sulaikė 
A. Pines sprendimo 
ir ginčas dėl plieno 
vyriausybės žinion

Apeliaci- 
teisėjo D. 
vykdymą 
pramonės 
perėmimo

bus sprendžiamas aukščiausio
jo teismo.

Teisėjas D. A. Pines nuspren
dė, jog prezidento nusprendi
mas perimti vyriausybės ži
nion plieno pramonę yra nele
galus ir įmonės turi būti vėl 
perduotos jų savininkų žinion. 
Apeliacinis teismas prezidento

Gen. Eisenhoueris ruošiasi savo 
pareigas neilgai trukus perduoti jo 
įpėdiniu paskirtam gen. Ridgvvay, 
kuris ligi šiol buvo vyriausiu Jungt. 
Tautų kariniu pajėgu vadu Toli
muosiuose Rytuose, kur jau ilgai 
be pasisekimo deramasi su komu
nistais dėl paliaubų Korėjoje.

ter 
teis- 
bent 
CIO

žingsnio legalumo nesprendė. 
Jis tik sutaikė teisėjo Pines 
sprendimo vykdymą ir paskyrė 
vyriausybei dviejų dienų 
minė bylai vyriausiajam 
mui perduoti. Tuo būdu 
dviem dienom 650,000
plieno pamonės darbininkų 
techniškai pasidaro vyriausy
bės tarnautojai, kurie negali 
streikuoti. Vyriausybė tikisi, 
jog darbininkai grįš į darbą. 
Tačiau CIO pirmininkas Ph. 
Murray dėl apeliacinio teismo 
teismo sprendimo dar nepada
rė jokio pareiškimo.

Manoma, jog aukščiausias 
teismas galės susirinkti jau 
šeštadienį ir pirmadieniui ga
lima laukti sprendimo.

Naujas projektas streikams 
sulaikyti

Respublikonų atstovas Smith 
pasiūlė atstovų rūmams priim
ti prie saugumo įstatymo papil
dymą, kuriuo numatoma po 80 
dienų termino, kuriam Taft- 
Hartley įstatymas leidžia strei
ką sulaikyti, ginčijamu klausi
mu susitarimo nepasiekus, da
lyką spręsti perduoti teismui. 
Taft-Hartley įstatyme nėra 
nieko numatyta, kas turi būti 
daroma, praėjus 80 dienų ter
minui ir per tą laiką nesusita
rus.

Gynybos komisijos pirminin
kas paskelbė, jog apklausinėji
mas tuo reikalu bus pradėtas 
ateinančią savaitę.

NAUJI VADAI

VVashingtonas. — Gen. Ei
senhovveris jau atsisveikino su 
štabu. Jo vietoj paskirtas gen. 
Matthevv B. Ridgvvay, ligšioli
nis vyriausiasis vadas Tolim. 
Rytuose. Jo štabo viršininku 
palieka gen. A. M. Gruenther, 
o į Tolimuosius Rytus paskir
tas gen. Mark. W. Clark. Nauji 
paskyrimai sutampa su Eisen- 
hovverio norais, nes Ridgvvay ir 
Gruenther yra jo mokslo drau
gai. Ridgvvay pareigas perims 
nuo birželio 1 dienos.

Parti- 
krizės 

prieš 
planą

SUSEKTA VOKIETIJOJE 
RAUDONŲJŲ ŠNIPŲ 

GAUJA

Lėktuvai skris 2500 
įnyliii į valandą

Washingtonas. — Aircraft 
Industries Association leidžia
mas “Planes” rašo, jog atomi
nės energijos varomiems lėktu
vams atsirado nepaprastos ga
limybės. Galimas dalykas, jog 
dabar statomi su atominės e- 
nergijos motorais lėktuvai ga
lės su svaru varomosios me
džiagos per naktį apskristi pa
saulį ir dar visos turimos va
romos energijos nesunaudos. 
Taip pat pranešama, jog dvi 
kompanijos, kurios tų lėktuvų 
statybos ėmėsi, yra jau baigu- 
sioos teorinius darbus, nors 
smulkmenos laikomos paslap
tyje. Tačiau dar truksią nuo 
dviejų ligi trejų metų, kol tie 
lėktuvai bus baigti statyti. Ma
noma, jog atominės energijos 
varomi lėktuvai skris 2500 my
lių lį valandą greičiu.

gydyti ligoni- 
Ji pastebėjo, 

galvos skaus- 
tie vaikai, ku-

Televiziniai galvos skausmai

Nevv Yorke yra žinoma gal
vos skausmams 
nė Montefiore. 
kad stipresniais 
mais skundžiasi
rie žiūri televizijos. Gydytojų 
tvirtinimu tuos skausmus suke
lia stiprūs išgyvenimai ir jau
dinimai programos metu.

BOLŠEVIKAI APŠAUDĖ PRANCŪZŲ 
LĖKTUVU

Berlynas. — Bal. 29 d. 10 
vai. 34 min. prancūzų keleivinį 
lėktuvą, skridusį iš Frankfurto 
nustatyta tvarka į Berlyną, 
viršum Elbės užpuolė ir apšau
dė du bolševikų sprausminiai 
lėktuvai. Lėktuve buvo 11 ke
leivių ir 6 įgulos nariai. Keturi 
iš jų buvo sužeisti. Prancūzų 
lėktuvui pasisekė pasinerti į 
debesis. nuo užpuolikų pa
sprukti ir po pusės valandos 
nusileisti Berlyno Tempelhofo 
aerodrome. Lėktuvas buvo pa
taikytas penkių granatu ii ke
liasdešimt kulkosvaidžio kulkų. 
Prakirstas taip pat benzino in
das, ir lakūnas pareiškė nusi
stebėjimą, kad indas neprogo.

Prancūzų aukštajam komisa
rui Andrė Prancois-Poncet apie 
įvykį buvo pranešta, kai jis 
pietavo Koblence su atvykusiu 
atsisveikinti gen. Eisenhovve- 
riu. “Tai labai rimtas reikalas, 
tai provokacija”, pasakė komi
saras. Eisenhovveris atsisakė 
savo nuomonę pareikšti, tai e- 
sąs valstybės departamento 
reikalas.

Aukštieji komisarai pavedė 
Berlyno komendantams įteikti 
Sovietams griežtą protestą ir 
pareikalauti atlyginimo už su
žeistuosius ir padarytus nuos
tolius. Tačiau visame Sovietų 
štabe Karlhorste nesusirado 
rusų karininko, kuris būtų į- 
galintas protesto raštą priimti. 
Bolševikai vakariečių protestą 
ignoravo. Iš savo pusės jie pa
reiškė protestą. kaltindami 
prancūzų lėktuvą, kad jis iš
krypęs iš nustatytos skraidymo

linijos ir įskridęs j sovietinę zo
ną.

Tai pirmas toks bolevi;<ų už
puolimas. Ko jie norėjo, tuo 
tarpu neišaiškinta. Lėktuve te
buvo civiliniai keleiviai — 8 
vokiečiai, 2 šveicarai ir vienas 
olandas. Jų pavardės, išskyrus 
sužeistuosius, nepaskelbtos. Bet 
lėktuvo pilotas pareiškė, kad 
jam rodos, .jog bolševikams rū
pėjo apšaudyti keleivius, ne 
lėktuvą priversti nusileisti, nes 
visi šūviai taikyti Ii laivo vidurį 
—į keleivių kabiną.

Bonn. — Berlyne. Koelne, 
Frankfurte ir kt. policija pa
darė kratas ir suėmė daug bol
ševikų agentų, kurie buvo nu
tiesę platų tinklą visoje Vokie
ti joje. Frankfurte suimti net 
trys policijos pareigūnai, ku
rie ‘įtarti palaikę ryšį su šnipų 
gauja, šnipų tinklas buvo taip 
nupintas, kad jo agentai turėjo 
priėjimą net Adenauerio kan
celiarijoj.

Iš Vokietijos pabėgo į Čeko
slovakiją vyras ir moteris, ku
rie buvo įtariami turėję ryšio 
su atentatu prieš Adenauerį.

Hannoveryje teismas nu
baudė dvejais metais kalėjimo 
27 metų Kari Heinz Becker, 
kuris šnipinėjo bolševikams ir 
mėgino papirkti Britų tarnybo
je esantį vokietį šoferį, kad per 
jį išgautų iš Rytų Vokietijos 
pabėgėlių sąrašus.

BONNOJE PRASIDEA 
VYRIAUSYBES KRIZE

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos koalicinėj vyriausybėj daly
vaujančios Laisvoji Demokra
tinė Partija ir Vokiečių 
ja sukėlė vyriausybės 
pavojų, pasisakydamos 
kanclerio Adenauerio
įjungti Vakarų Vokietiją į Va
karų politinį ir. ūkinį bloką. 
Tuo būdu gali būti sutrukdytas 
dabar ruošiamos sutarties su 
Vakarais pasirašymas, nes vie
na Adenauerio CDU partija te
turi iš 402 vietų parlamente tik 
140. o abi minėtos partijos kar
tu 69 atstovais ir opozicijoj e- 
santieji socialdemokratai 131 
atstovą.

Minėtos partijos mano, kad 
Vakarai neduoda pakankamo 
suverenumo Vakarų Vokietijai 
ir pakankamų koncesijų už 
prisidėjimą prie Vakarų gyny
bos.

LOVETT RAGINA NEMA
ŽINTI GYNYBOS SĄMATOS

H'ashingtonas. — Gynybos 
sekretorius Lovett senato są
matos komisijoj pareiškė, jog 
pasiūlytas 6 miliardais karinės 
sąmatos sumažinimas uždelstų 
numatytų 3500 lėktuvų, 3100 
tankų ir daugelio kitų ginklų 
gamybą. Kartu Lovett pažy
mėjo, kad ligi 1954 m. birželio 
mėn. karinės išlaidos sieks 163 
miliardus dolerių. Atstovų rū
mai karines išlaidas ateinan
tiems biudžetiniams metams 
apribojo 46 miliardais dolerių. 
Tačiau Lovett tai laiko labai 
dideliu smūgiu tinkamo kari
nio pasiruošimo pastangoms.

Garsią nerege rašytoją. Helen Keller atvykusia i Egiptą, sveikina 
taip pat garsus pasaulyje neregys—buvę* Egipto Švietimo ministeris 
Hussein Paša, kuris taip pat aklas būdamas išėjo aukštuosius mokslus. 
H. Keller ypaėiai garsi tuo. kad ji ne tik akla, bet ir kurčia, nebylė. 
Tačiau ji įstengė ne lik mokslus baigti, bet ir pasidaryti garsia ra
šytoja.

BANDĖ NUŽUDYTI EGIPTO 
KARALIŲ

New Yorkas. — NBC kores
pondentas Egipte pranešė savo 
radijo bendrovei, kad kovo mė
nesį buvo bandyta nužudyti 
Egipto karalių Faruką jo pa
ties rūmuose: Atentatą vykdęs 
kažkoks majoras Silke, kurį 
karaliaus rūmų sargybiniai nu
šovę. Silke gavęs audienciją pas 
karalių ir jos metu šovęs į Fa
ruką, sužeisdamas jį į šlaunį.

JAV lakūnai aerodrome apžiūri sušaudytų prancūzu lėktuvų, kurį 
pakeliui j Berlynu užpuolė Sovietu lėktuvai.

AUKŠČIAI ŠIO TEISMO SPRENDIMAS 
DĖE TIKYBOS PAMOKI,

Washingtonas. — Vyr. teis
mas bal. 28 d. išaiškino, jog 
Nevv Yorko valstybėje įvesta' 
tvarka — duoti mokiniams sa
vaitėje vieną valandą laisvą, 
kad jie galėtų dalyvauti tiky
bos pamokose už mokyklos sie
nų. — yra suderinama su kon
stitucija. Taip išaiškinta 6 bal
sais prieš 3.

Šitokia tvarka vartojama ir 
daugely kitų valstybių. Apskai
toma, kad ja pasinaudoja apie 
2 mil. mokinių. Jeigu tėvai ne
nori savo vaiko leisti tikybos 
mokytis, tai jis lieka mokyklo
je ir atlieka kitas pamokas.

Tutle, kuris teis- 
tvarką, kalbėjo: 
patvirtina teigi-

Cha ries H. 
me gynė šią 
“Sprendimas 
mą. kad laisvoje Amerikoje net
viešojoj mokykloj, vaikas pri-

klauso ne valstybei, bet tė
vams; tikėjimo laisvė nepasi
baigia prie mokyklos durų.”

Tiems, kurie įrodinėjo, kad 
tokia tvarka pažeidžia Bažny
čios atskyrimą nuo valstybės, 
teismo pirmininkas Douglas 
pareiškė: "Ne visais atžvilgiais 
Bažnyčia atskirta nuo vaisty
tas. Jeigu tikėjimas ir valsty
bė būtų vienas antram visai 
svetimi, tai maldos parlamen
tuose ar policijos globa baž
nyčioms būtii uždrausta. Mes 
esame tikinti tauta, kurios in
stitucijos pripažįsta aukštesnią
ją jėgą. Jei valstybė paskatina 
tikybos mokymą arba bendra
darbiauja su bažnyčios vyriau- 
sytie. siekiant įvykdyti 
planą, kuriam bažnyčia 
tai yra suderinama su 
geriausiais papročiais.”

viešąjį 
tinka, 
mūsų

ŽINIOJ

TARĖSI ŪKININKŲ 
INTERNACIONALAS

Washingtonas. — Paskutinį < 
savaitgalį VVashingtone vyko 
vadinamo Žaliojo Internaciona
lo kongresas, dalyvaujant 12- 
dos tautų atstovams. Lietuvą 
atstovavo: V. Sidzikauskas, E. 
Devenienė, Audėnas, Kardelis, 
Mackevičius, Krivickas ir Bla- 
zas. Tarptaut. Ūkininkų S-gos 
pirmininku perrinktas lenkų 
atstovas Mykolaiczik.

• Aplankęs Vakarų Vokietijoj amerikiečių, anglų ir prancū
zų karinius dalinius, gen. Eisenhovveris pareiškė, jog paskutiniuo
ju laiku yra labai žymiai pagerėję šių dalinių pasiruošimas, ko
vos dvasia ir apmokymas Tai laikoma Vakarų gynybos reikale 
labai padrąsinančiu ženklu.

• Massachusetts pirminiuose rinkimuose Eisenhovveris iš 28 
delegatų laimėjo 27. Už Eisenhovvorj ligi šiol pirminiuose rinki
muose paduota 240,000 balsų, o už Taftą 104,000.

• Lėktuvams apieškojus 320.000 kvadratinių mylių plotą, li
gi šiol nepavyko surasti pakeliui iš Buenos Aires į Nevv Yorką 
pražuvusį Pan American Airvvays lėktuvą.

• Prancūzų politikas Jean Monett pasakė kalbą, kurioje įspė
jo, kad Vakarai nesileistų Sovietų pasiūlymų pagrindu į derybas 
Vokietijos sujungimo reikalu. Monett mano, jog Sovietai teturi 
tikslą atgaivinti tarp Europos tautų nesantaiką ir jas suskaldyti.

• Gynybos įstaigos paskelbė, jog amerikiečių nuostoliai nuo 
praėjusios savaitės padidėjo 299 vyrais ir bendras skaičius pasie
kė nuo karo pradžio 107,965. šis skaičius apima žuvusius, sužeis
tus ir dingusius.

• Irake valdines įstaigos paskelbė įspėjimą, kad nebepirktų 
skėrių, kuriuos vietos gyventojai vartoja maistui. Kadangi skė
riai dabar naikinami nuodais, bijoma, kad nuo jų gali nukentėti 
ir žmonės. •

• Hong Konge kilo didelis gaisras, kuris suniakino 2,000 vie
tos gyventojų namelių. Apie 8.000 kiniečių liko be pastogės.

• Oficialių asmenų nuomone. Sovietų lėktuvų prancūzų kelei
vinio lėktuvo užpuolimas reiškiąs naujo įtempimo pradžią, kurį 
Sovietai yra pasiryžę šį pavasarį vėl sudaryti. To įtempimo tiks
las nuolat palaikyti Europoje nervingą nuotaiką.
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HITLERIO GENEROLAS STALINO 
TARNYBOJ

DĖL GAUTINGO KALTINIMU IR RALFO VEIKLOS
SALOMĖJA NARKELICNAITĖ

K. KAIKLAl KIS. mūsų korespondentas Švedijoj

Švedų laikraščius per Londo
ną pasiekė iš Kairo žinia, kad 
trys vokiečiai mokslininkai, 
raketinio ginklo specialistai, 
dingo iš Egipto, kur jie prieš 
kiek laiko buvo suimti už ka
rinių paslapčių išdavimą sveti
mai valstybei.

Du iš mokslininkų ir jų sek
retoriai i moterys t išvyko iš 
krašto, o tretysis, dr. r'rasoldi. 
ieškomas Egipto policijos visa
me krašte.

Vafdistų Nahaš Paša vyriau
sybe prieš kokis metus slapta 
iš Hamburgo atsigabeno ištisą 
komandą vokiečių raketų spe
cialistų. Jie atvyko labai slap
tai. suklastotais dokumentais ir 
vienos labai didelės automobi
lių firmos patalpose turėjo įsi
rengę dirbtuves bei laborato
rijas. Jų tikslas buvo aprūpinti 
Faruko armiją raketiniais gin
klais.

Vokiečiams buvo gerai mo
kama. jie buvo apgyvendinti 
liuksusiniuose butuose pakely į 
pyramides. Dar K' jiems buvo 
suteiktos labai neribotos teisės. 
Jie buvo atsakingi tik prieš ta
da buvus; krašto apsaugos mi- 
nisterį ?.!ustafa Nosrat. Tačiau 
po kurio laiko kilo nesutikimas 
vokiečių tarpe, daug jų dėl į- 
vairi’.i priežasčių išvyko iš E- 
gipto. Tačiau dalis pasiliko, 
tarp ji] ir vadovas Fullner. per 
karą dirbęs raketų bazėje Pe- 
nemuende.

Prieš kurį laiką tie pasiliku
sieji buvo suimti ir keturias 
dienas išlaikyti kalėjime, pas
kui gi buvo laikomi namų areš
te. Prieš kokią porą trejetą 
savaičių staiga dingo Fullneris. 
o po kelių dienų ir kiti.

Vokiečių dingimas dar labiau 
pagreitino sensacingus gandus, 
kad vienas iš Hitlerio kiečiau
sių ir beatodairiausių vadi], 
maršalas Schoeimeris. yra So
vietų užangažuotas užminuoti

s p a r d o s 
\ A L JIE \ A

Jau
išėjo
iš spaudos

LIETI VIV
ARCHYVAS

>lševizmo 
nutai.
Knyga 
vaizdžiai 
praskleidžia 
mūsą 
tautos 
kančias.
436 psl. 
tik 3 dol.

Užsakymus siusti

l)a rbiiiinkas
680 Bushn irk Avė. 
BrookJyn ’l. N. Y. 

Anierikirlr* M. Allrn. »*> Tarom*. V^asb.. ir -L M<I>anirl, iš Grove. 
( alif.. nuskrido mylitj i (guanu*. Imi-
gracijo> |»nklHu*to*'. k<» t**n skrido. oh: nori*,

jtykinti savo svajone pamatyti tropinius krantus. f’a*r»»epti 
bi»iiib<»fi<*šy ji* joms pad«-jc jaugiami lakūnai.

Vidurinius Rytus. įscenizuoti 
didelį pučą ir užpjudyti visą 
arabų pasaulį ant JAV ir Ang
lijos.

Pagal tą patį šaltini iš Ang
lijos. į aliantų rankas paįekę 
slapti dokumentai iš rv tų zonos 
ir atidengę visą Schoernerio 
planą. Buvęs vokiečių marša - 
las. kurio būstinė dabar esanti 
kur nors pasieny tarp Saudi- 
Arabijos ir Irako, savo žinioje 
turi 40.000 vyrų armiją. į kurią 
įeina ir didžiuliai buvusių SS 
dalinių būriai. Be to Schoerne- 
ris turi išvystęs didžiulį šnipų 
tinklą nuo Persų įlankos ligi 
Afrikos. Jo daliniai yra nepa
prastai gerai apginkluoti. Britų 
slaptoji tarnyba įtaria, kad jis 
savo žinioje turi šimtą tūks
tančių moderniškiausių auto
matinių ginklų ir didžiulius 
sandelius muncijos i>ei sprogs
tamųjų 'medžiagų.

Schoernerio svarbiausias už
davinys dabar — sukelti nera
mumus Saudi-Arabijoje (ten 
juk amerikiečių nafta), o pas
kui jo SS karininkai turės pri
eiti prie Faruko ir jį nuversti. 
Sakoma, kad Schoerneris la
bai intymiai bendradarbiauja 
su didžiuoju mufti ir Abd EI 
Krim. kurių pastarasis, nors 
jau 76 metų amžiaus, yra nepa
prastai gyvas, ir su nė kiek ne
atvėsusiu fanatizmu iš savo vi
los Kaire diriguoja "Šiaurinės 
Afi ikos Išlaisvinimo Komite
tui". kuris dabar savo akciją 
labai y ra išvystęs Tunise. Sa
koma. kad čekišku lėktuvu jis 
kelis kartus per mėnesį skren
da į Schoemerio būstinę. Didy
sis mufti. kurs dabar kaip 
tremtinys gyvena Karači. yra 
tarpininkas tarp Sovietų ir vaf
distų partijos. Kartu su Abd 
E Krimu jie planuoja padalinti 
Egiptą ir apylinkes į atskiras 
sritis, kai tik Egiptas atsidurs 
komunistų kontrolėje.

Dokiimenty iš Lietuvos gavimo reikalu

Daugeliu senosios kartos at
eivių. priartėjus pensijos gali
mo laikotarpiui, paaiškėja, kad 
tam tikslui reikalinga gimimo 
metrikos ištrauka, šiandien iš 
Lietuvos jokių dokumentų ne
galima gauti. Tenka * bandyti 
metrikų klausimą sut'arkyti 
vietoje. Tiems, kurie yra savo 
laiku užsiregistravę Lietuvos 
konsulatuose kaipo piliečiai, ar 
išsiėmę Lietuvos užsienio pa
sus keliavimui į Lietuvą. Lie
tuvos konsulatų išduodami gi
mimo metrikos ištraukas atsto
janti liudijimai. Tiems, kurie 
niekuomet nesi registravo, nie
kuomet Lietuvoje nebuvo ir 
apskritai, niekur nekeliavo, g. 
Im* to. neturi ir jokio raštiško 
įrodymo apie savo kilmę iš Lie
tuvos. sunku padėti. Tiems, ku-

E alfa- yra ta lietuviška or- 
gan žarija. kurios vardas mūsų 
vist, menės lūpuose y ra mini
ma* daug dažniau, negu kurios 
kitc ;. Ir tai nenuostabu, nes tai 
centai ė organizacija. bes.rū - 
pinanti šuo metu gyvybini; :' 
mū; ų t utos reikalais. Nenuo- 
stal : ir iri. kad galutinio dar
bo re u’trte jai tenka ne tik 
grai ū? padėkos žodžiai, bet ir 
pamatuotos ir nepamuotos kri
tiko \ tai pare:na nuo to. kaip 
kas moka ir reiškia savo jaus
mus.

B • k-' no " Vieny ’ ė e’" ba
landžio mč-n. 18 d. tilpo viena 
toki i nuomonė, kurią, kaip te
nai sakoma, pasirašė net 75 ak
menis at: tovaują įgaliotiniai.

Bet tai nėra eilinio ramumo 
nuomonė. Tai pagiežos pilnas.

Danų mokslininkas stengėsi iš
gelbėti gyvybe jūrų dramblio, 
kuris buvo pagautas Camgbell 
saloje. myliu i pietus nuo
Naujosios Zelandijos. Tačiau 
pakeliui iš Los Angeles Į »w 
Yorka “Si r Anton" nusibaigė.

rie dar turi pas juos užsiliku
sius senus rusiškus pasus. Ka
riuomenės šaukimo, rezervo ar 
iš kariuomenės paleidimo po
pierius. Lietuvos konsulatai ir
gi išduoda gimimo metrikas at
stojančius liudijimus.

Visi kiti gali gauti tokius liu
dijimus pristatę dviejų liudi
ninkų pasirašytą pareiškimą 
(affidavit). kurie pažįsta tą as
menį nuo vaikystei ir liudija, 
kad jie žino, jog jis tikrai ten 
ir tokia data gimęs. Su liudi
ninkų pareiškimais reikia kartu 
atsiųsti ir kitokius dokumentus, 
kaip: miesto .jungtuvių ir taip 
pat vaikų gimimo metrikos iš
traukas. iš kurių matyti, kokio 
amžiaus buvo suinteresuotasis 
asmuo kada jis vedė, arba ka
da jo ar jos vaikai gimė. Jei 
liudininkų pareiškimuose ir mi
nėtuose dokumentuose yra 
skirtingos gimimo datos, tai 
konsulatai gimimo liudijimų iš
duoti negali.

Konsulatų išduodami liudi
jimai apmokami trijų dolerių 
konsulariniu mokesčiu.

IJefuvos Generalinis
Konsulatas Jungi. Ameri

kos Valstybėse

ŽMONIŲ GROBIMAS 
BERLYNE

Berlynas. — Šiemet iš vaka
rų Berlyno jau pagrobti 9 žmo
nės, prieš kitus 9 buvo pasikė
sinta. Pereitais meais buvo iš
grobta 36 ir 19 kartų pasikėsin
ta. Grobime dalyvauja Sovietų 
zonos policija. Tam reikalui 
vartoja specialius automobi
lius.

D ARfilNlNKAS

Baltą kaitininantis Gautingo 
sanatorijos džiovininkų Ameri
kos visuomenei laiškas, su to 
laikraščio redakcijos uždėtu 
pavadinimu “Vokietijoje pasi
likę lietuviai džiovininkai šau
kiasi pagalbos.”

Norėdama patikrinti keliamų 
kaltinimų tikrumą, kreipiausi į 
Balfo centro valdybos iždinin
ką A. S. Trečioką, kuris atsakė 
į šiuos klausimus.

Ar Vokietijoje tikrai paliko 
tiktai 75 lietuviai džiovininkai, 
esantieji vien Gautingo sanato
rijoje?

— Jeigu tiktai tiek tebūtų li
kę nelaimingų lietuvių Vokieti
joje. tai būtume laimingi, nes 
jų šelpimas nesudarytų didelės 
problemos, ir Amerikos lietu - 
viai lengvai galėtų juos nuola
tos ir veiksmingai šelpti. Ne
reikėtų ir vienos centrinės šal
pos organizacijos. Pakaktų A- 
merikos lietuvių visuomenei 
tiktai nurodyti Gautingo adre
są ir paprašyti, kad visi tenai 
savo aukas siųstų.

Deja, skaudančia širdimi tu
riu pasakyti, kad šiuo metu 
vien Vokietijoje yra šelptinų 
net 8,440 lietuvių, kurių tarpe 
523 džiovininkai. 38 proto ligo
niai. 471 chroniški ligoniai. 682 
seneliai, per du tūkst. vaikų ir 
kt. visi jie yra bent dešimtyje 
sanatorijų, dvidešimtyje ligoni
nių. penkiolikoje senelių prieg
laudų ir šimtas devyniasde
šimtyje įvairių kitų gyvenamų 
vietų. Be to. dar Austrijoje yra 
207 lietuviai, beveik išimtinai 
paliegėliai ir būtinai šelptini, 
Prancūzjoje — apie 1.200. Ita
lijoje — apie 100 ir kituose 
kraštuose mažesni skaičiai.

Visų tų kraštų lietuviai šau
kiasi amerikiečių pagalbom. Pa
gal išgales Balfas kaip tik ją 
organizuoja ir siunčia.

Jūs. kaip iždininkas, geriau
siai žinote finansinius reikalus. 
Tokiai šakotai veiklai reikia 
daug pinigų. Įdomu, kiek jų 
Balfas gauna iš lietuvių visuo
menės. ,

—Kitų organizacijų mastu, 
tokiam darbui reikėtų kasmet 
turėti bent penkis milijonus 
dolerių. Deja, mes lietuviai 
negalime tuo pasigirti.

Nuo to laiko, kai pasibaigė 
National War Fund donacijos. 
tai yra nuo 1948 m.. Balfas per 
metus nėra gavęs daugiau aukų 
kaip 50.000 dol. 1951 m. iš vi
so visokių pajamų Balfas tėra 
gavęs 46.470 dol. ir 85 c. Au
kotojų pageidavimu, nedaugiau 
60G šios sumos buvo skirta 
šalpai, kiti — imigracijos ir į- 
kurdinimo reikalams.

žinoma, su tokiais ištekliais 
yra sunku, nes prašančių daug, 
jų vargų dar daugiau. Bepigu 
kitoms organizacijoms. Tokia, 
pavyzdžiui, žydų organizacija 
‘"United Service for New Ame- 
rieans” 1951 m. vien tik admi
nistracijos išlaidų imigracijos 
darbe turėjo 1.4 mil. dol., uk
rainiečių — 277.000 dol. ir t.t.

Kokia forma Balfas dabar 
.šalpą vykdo?

— Šelpiama ketveriopai: dra
bužiais, maistu, vaistais ir pini
gais. Drabužiai daugiausia su
renkami iš lietuvių ir Ameri
kos visuomenės. Kadangi šiuo 
metu šelpiamųjų paliko apie 
10.000 asmenų, o drabužių su
renkama kasmet apie 100,000 
svarų, todėl stengiamasi vien 
geresnius atrinkti. Aukotojai 
kartais prisiunčia labai suply
šusių drabužių, kuriuos kartais 
net nepatogu siųsti. Tokius ten
ka palikti čia pat vietoje, kaip 
skudurus parduoti ir tuos pini
gus persiųsti šalpai. Paprastai 
tarp 100,000 sv. drabužių tokių 
skudurų susidaro apie 5,000 
svarų.

Maistą Balfo centras užperka 
urmu ir dideliais kiekiais. 
Maistas parenkamas toks, koks 
Vokieti.jo.je dvigubai ir daugiau 
brangesnis. Kadangi persiunti
mas nieko nekaštuoja, todėl 

vietoje pinigo, duodant atitin
kamą kiekį maisto, aukos vertė 
gavėjui padidėja.

Taip pat Balfas kaip federa
linės valdžios pripažinta orga
nizacija. retkarčiais gauna iš 
CARE, kurios nariu ir mes e- 
same, maisto paketų, kurie vi
si išdalinami ligonims ir var
gingoms šeimoms. Tokių CA
RE paketų kasmet gaunama 
už 12,000 dol. Taip pat fede
ralinė valdžia Balfui duoda ret
karčiais didesnius kiekius mai
sto, pvz. pereitais metais ir šie
met esame gavę apie 220,000 
sv. maisto: sviesto, sūrio, kiau
šinių ir pieno miltelių.

Jei tebūtų tiktai 75 džiovinin
kai, visa tai jiems skiriant, tai 
tikrai galima būtų juos efektin
gai paremti, bet kitaip yra, kai 
visa tai reikia padalinti tarp 
10.000 lietuvių visoje Europo
je. Todėl prašėme ir tebepra- 
šome visuomenę, kad ji būtų 
duosnesnė.

Paskutiniu metu, kai Vokie
tijoj galima visko gauti už pi
nigus, atrodo, Balfas daugiau 
šelpia pinigais. Kas veikiama 
šioje srityje?

— Vien tik į Vokietiją nuo 
1951 m. kovo mėn. 1 d. iki šių 
metų balandžio 16 d. Balfas v- 
ra persiuntęs per 20,000 dol. 
Stengiamasi, kad pinigai būtų 
persiųsti kuo geriausiu kursu. 
Tuo įsitikino visi aukotojai ir 
šelpėjai.

Šio mėnesio pradžioje tremti
nių šaipai Vokietijon pasiųsta 
3.298 dol. ir 61 c. Valdyba, no
rėdama patenkinti aukotojų 
pageidavimus, nurodė įgalioti
niui. kad nusiųstą sumą pagal 
aukotojų pageidavimus šitaip 
paskirstytų: seneliams ir ligo
niams 11,399 dol., vargingiau- 
siems vaikučiams mokyklose 
400 dol., kitų pamirštiems džio
vininkams (kiti gauna betar
piai arba iš kitų organizacijų), 
350 dol., Diepholzo gimnazijai 
220 dol.. našlaičiams 25 dol., 
išimtinai senelių šalpai 75 dol.. 
Varelio miestelio seneliams 27 
dol. vargingoms daugiavaikėms 
šeimoms 415 dol. ir aukotojų 
parinktiems asmenims — 387 
dol. Austrijos lietuvių ligonių, 
senelių ir vargingų šeimų šal
pai, aukotojų pageidavimu, iš
siųsta 400 dol.

Balfas tačiau nenori sau nuo
pelnų už tas aukas. Sušelptie
siems kartu su auka įduodami 
aukotojų adresai, paraginant 
tiems geradariams betarpiai 
padėkoti. Vienas tokių atvejų 
buvo ir Lindeno Balfo auka 
gautingiečiams. Taigi, kaip 
matote, ji ne iš dangaus buvo 
nukritusi, o atsirado Balfo cen
tro valdybos skatinimu ir tar
pininkavimu. Bet Gautingas 
pamiršo, kad.- be jų. Vokietijoje 
lietuvių yra net 190-yje vietų 
išsiskirsčiusių ir pašalpos rei
kalingų.

Kai kas priekaištauja, kad 
Balfas daug išleidžia adminis
tracijos reikalams. Ar būtina 
Balfui laikyti samdomus tar
nautojus o gal galima būtu 
išsiversti su savanoriškai talki
ninkaujančiais?

— Jeigu Balfo uždavinys bū
tų vien tik pinigų surinkimas 
ir jų persiuntimas, tai, tuo at
veju.manau, galėtume apsieiti 
ir be tarnautojų. Tada ir ad
ministracijos išlaidų būtų tik 
tiek, kiek jų būtų surišta su 
buhalterija, pakvitavimu ir pi
nigų persiuntimu. Bet gi Balfo 
veikloje ši sritis tėra tik viena 
šaka. O kur gi maistas, drabu
žiai. avalynė, vaistai, taipgi c- 
migracija ir įkurdinimas?

Todėl reikia ir sandėlio, rei
kia ir įstaigos, kuri dirbtų še
šias dienas per savaitę, nes ki
taip savo uždavinių negalėtu
me atilkti. Balfo direktoriai, 
kurių yra 21, kiekvienas turi 
rūpintis savo pragyvenimu, ir 
todėl Balfui negali skirti astuo
nių valandų kasdien. Todėl 
techniškiems darbams atlikti e- 
same priversti samdyti tarnau-
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Net šunelis didžiuojasi savo šauniu šeimininku, keturiolikmečiu J. 
H. Sherrod. iš VVashingtono, kuris yra vienas iš šešiolikos apdovanotų
jų Pittsburgho Carnegie Kero ^'und medaliu. Jis išgelbėjo i upę įkri
tusi dęvynerių metų berniuką.

VOKIEČIŲ ĮSTATYMAI SAUGO 
JAUNIMĄ NUO IŠTVIRKIMO1. LIKOŠICS

Mes esame jau apsipratę su 
faktu, kad pokariniais laikais 
kare dalyvavusių valstybių jau
nimo moralė smarkiai krinta, 
todėl ir po šio karo žymus jau
nimo dorovingumo sumenkėji
mas liko nepastebėtas. Tačiau 
ne vokiečių dvasiškių, pedago
gų, teisininkų ir valstybės vy
rų. kuriems tokia jaunimo do
rovės būklė kėlė ir kelia dide
lio susirūpinimo. Jie ne tik gra
žių žodžių ir pamokinimų, bet 
ir įstatyminių priemonių grie
biasi, kad apsaugotų savo jau
nimą nuo sugedimo. Taip pra
eitų metų gruodžio mėn. 6 d. 
buvo paskelbtas ir š.m. sausio 
3 d. įsigaliojo ."statymas jauni
mui viešumoje saugoti.

Namuose savo vaikais rūpi
nasi tėvai, mokykloje mokyto
jai, įstaigoje ir darbovietėje— 
viršininkai, o viešumoje, t. y. 
restoranuose, kinuose ir pan. 
vietose, kur tėvų, auklėtojų ir 
viršininkų ranka ir akis nebe
pasiekia. aukščiau paminėtas į- 
statymas jaunuomene rūpintis 
įpareigoja jaunimo įstaigas ir 
/pač kinų, restoranų ir kitų 
viešųjų pramogų namų laiky
tojus ir rengėjus.

Šis įstatymas paliečia jauni
mą iki 18 met. Tarp berniukų 
ir mergaičių jokio skirtumo ne
daro. Pirmiausiai nustatoma, 
kad apie jaunuolius-es iki 18 
metų, pastebėtus tokioje vieto.- 
je. kurioje jiems gresia dorinis 
pavojus arba ištvirkimas, turi 
būti pranešta jaunimo įstaigai 
(Jugendamt), o jie patys turi 
būti paraginti tuč tuojau tokią 
vietą apleisti, jei tas pavojus 
negali būti pašalintas.
Jaunuoliai-ės iki 16 metų gali 

lankylis restoranuose tik su 
globėjais. Jaunuoliai-ės nuo 
16 iki 18 metų į restoranus ga
li užeiti ir vieni, bet ten jiems 
draudžiama pirktis ir gerti (jei 
kiti nuperka) alkoholinius gė
rimus. Tokio amžiaus jaunimui 
ir jokia kita parduotuvė Vo
kietijoje neturi teisės parduoti 
degtinės.

Dalyvauti viešuose šokiuose 
be globėjų jaunimui iki 16 me
tų iš viso draudžiama, o su 
globėju — tik iki 22 vai. Jau
nimui nuo 16 iki 18 metų daly
vauti viešuose šokiuose su glo
bėjais leidžiama iki 24 vai. Jau- 

tojus. Jų skaičius pareina nuo 
darbo gausumo.

Buvo laikas, kad samdėme 
per 15 darbininkų sandėliui ir 
8 darbininkus įstaigai. Sumažė
jus darbams sufriažėjo ir dar
bininkų skaičius. šiandien 
Balfas samdo tik 4 asmenis. Su 
pasididžiavimu turiu pabrėžti, 
kad beveik visi buvę Balfo tar
nautojai gavo darbo švietimo 
ar kitose svarbiose žinybose, 
kur jie gauna dvigubai ar tri
gubai, negu mūsų organizacija 
jiems galėjo mokėti. Šiuo me
tu dirbantieji tarnautojai, ne-

(Nukelta į 4 psl.) 

nimui iki 16 metų nieku būdu 
neleidžiama žiūrėti variete, ka
baretų ir revue programų. Tų 
programų gali žiūrėti jaunuo- 
liai-ės nuo 16 iki 18 metų, bet 
tik tokių, kurios pagal ypatin
gus nuostatus yra pripažintos 
rodytinomis jaunimui.

Vaikai iki 16 metų tik savo 
globėjų palydimi gali lankytis 
kinuose ir žiūrėti jaunimą auk
lėjančiomis pripažintų filmų. 
Tokių filmų vaikai iki 10 metų 
gali žiūrėti ir be paly'dovų. bet 
seansai turi baigtis ne vėliau 
kaip 20 vai. Jaunimui nuo 10 
iki 16 metu leidžiama žiūrėti 
tik tokių filmų, kurie yra pri
pažinti rodytinais jaunimui ir 
kurių seansai baigiasi ne vė
liau 22 vai.

jaunimui iki 16 metų drau
džiama įeiti į viešas žaidimų 
sales, dalyvauti laimės loši
muose. lygiai kaip naudotis tų 
lošimų įrengimais.

Jaunimo apsaugos įstatymas 
draudžia jaunuoliams-ėms iki 
16 metų rūkyti viešose vieto
se. šis draudimas paliečia ne 
tik moksleeivius, bet ir visą ki
tą jaunimą.

Restoranų, alkoholinių gėri
mų parduotuvių ir kinų savi
ninkai, o taip pat vierete, ka
baretų, revue ir šokių progra
mų rengėjai yra įpareigoti iš
kabinti šiuos nuostatus viešųjų 
pramogų ir parengimų patal
pose ir jų laikytis. Tų nuosta
tų peržengimas baudžiamas ka
lėjimu iki vienų metų arba pi
nigine bauda, arba abiem baus
mėm drauge.

S minutės nuo Bostono 
su MTA

8 lenktynės kasdien 
ir plūs ”Turf" lenktynės pir
madieniais.. trečiadieniais ir 

šešt adieniais
Post Time 1:45

Double C'loses 1:25
Vieta tribūnoje Idol. su tak
sais. Yra tiesioginis autobu
sais susisiekimas iš visu toli
mesnių vietovių į
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FRANCTSCAN FATHERS
Seentercd as second dass matter at Brooklyn. N. Y. May 25. 1951. under the 

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

SUBSCRIPTION RAikS PRENUMERATOS KAINA
Domestlc yearly .........  $5.00
Brooklyn, N. Y. _____    $5.50
Hali year ________________  $3.00
Foreiga .........................    $5.50

Amerikoje metams ............. ....$5.00
Brooklyn, N. Y......................... $5.50
Pusei metų .......... ..........  $300
Užsienyje .............................  $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 kalba redakcija neatsako.

ARTISTAI SUSTREIKAVO
SOVIETŲ agresyvinė politika siekia suardyti Vakarų fron

tą. Būtent: — sukelti neapykantą prieš JAV: tam paskutiniu lai
ku paleista propaganda, kad JAV Korėjoje vartojančios liakteri- 
jas; — neprileisti Vokietijos j Atlanto paktų: tam siūloma taika 
su Vokietija pastarajai labai gundančiomis sąlygomis; — nepri
leisti Ispanijos j Atlanto paktą: tam veikiama per giminiškas or
ganizacijas ir kurstomas britų bei prancūzų socialistų fanatizmas 
prieš Franco; — sabotuoti Atlanto pakto planus: tam stengiamasi 
laikyti britų bei prancūzų dėmesį ir pajėgas pririštas Azijoje bei 
Afrkoje, tam kurstoma prancūzų opinija prieš apsiginklavimą ir 
jam reikalingus kreditus; — sprogdinti Vakarų ūkinę vienybę ir 
europines valstybes atitraukti nuo JAV, pririšant jas prie Sovie
tų: tam paskutiniu laiku buvo ūkinė konferencija Maskvoje: — 
.sprogdinti Europos ir JAV politinį solidarumą kurstant europines 
ambicijas, kad dabartiniame konflikte tarp Amerikos ir Rusijos 
Europa turinti sudaryti “trečiąją jėgą”, kuri konfliktą švelnintų 
ir ieškotų taikaus jo sprendimo; šita propaganda ypačiai buvo 
gyva tarp prancūzų socialistų.

Toje ardomoje veikloje Sovietai yra įpratę maskuotis ir dėtis 
esą taikos, laisvos prekybos tarp Rytų ir Vakarų, tautų apsispren
dimo ir žmoniškumo gynėjai. Jie esą visada pasiryžę su Vakarais 
derėtis, susiderėti ir sugyventi.

Vaidyboje jie nepralenkiami. Tačiau ima ir jiems kai kada ar 
dekoracijos praplyšta ar artistai sustreikuoja. Net jiems. įgudu- 
siems režisieriams .

Štai pradžioje suminėta propaganda prieš amerikiečių bakte
riologinį karą buvo puikiai suorganizuota. Ir skundas JTO. Ir mi
tingai. Ir pravoslavų cerkvės atsišaukimas. Ir Kinijoje, paskiau 
“tarptautinio demokratinių teisininkų susivienijmo” komisijos 
įvykiams vietoje ištirti. J pastarąją komsiją pakviesti Austrijos 
Grąžo tarpt, teisės profesorius Brandvveiner. tas raudonosios pa
saulio taikos organizatorius, vienas anglas, prancūzas, italas, bra- 
zilietis, kinas, lenkė ir belgė. Komisija Maskvoje gavo instrukci
jas, kaip amerikiečių nuodėmes parodyti.

Bet įvyko ne pagal planą. Komisija Korėjoje išbuvo tik šešias 
dienas. Kai sugrįžo į Pekiną. Brandweiner patvirtino: esą rasta 
lig šiol nežinomos rūšies vabzdžių, kurių pakanka amerikiečių 
begėdiškai kaltei įrodyti, bet visa medžiaga būsianti ištirta ir da
viniai paskiau paskelbti. Kiti komisijos nariai taip pat piktinosi 
masinių vaikų ir moterų naikinimu. Bet nė vienas neužsiminė 
apie bakterijas. J aiškius klausimus jie stengėsi visi septyni išsi
sukti be atsakymo...

Artistai sustreikavo. Matyt, nepakankamai primokyti, kad 
Rytuose nestreikuojama. Bet jie gi dar buvo iš Vakarų... Kai 
Tarpt. Raud. Kryžius pasiūlė savo komisiją, pasisiūlymas buvo 
atmestas. Girdi, jau dvi komisijos tvrusios ir pakankamai davi
nių surinkusios.

Bacilų vaidinams baigtas. Kaip prieš dvejus metus su bulvių 
bakterijomis Rytų Vokietijoje.

— Karalius mirė!— nuliūdo 
britai. Tegyvuoja karalienė!— 
vėl džiūgauja britai, tęsdami 
toliau savo monarchiją ir ne
galvodami respublika virsti, 
konstitucijos keisti. Mintis pa
keisti valdymo formą jiems ir 
liko svetima, šia karalių pasi
keitimo proga ispanų egzilietis 
istorijos bei filosofijos profeso
rius, kuris jau seniai profeso
riauja Britanijoje, Salvador de 
Madariaga paskelbė šveicarų 
spaudoje savo pažiūras, ko lei 
britai lig šiol tebėra monar
chistai. Jose apibūdina ir kitas 
tautas, tad atkreipkime dėme
sį į .jo įdomius samprotavimus.

Monarchijos mintis tebėra 
gyva — sako Madariaga —vi
suose britų sluoksniuose, išsky
rus komunistus. Ne tik dėl to, 
kad karaliaus šeima yra mo
kėjusi patraukti visos tautos 
simpatijas, bet britai yra mo
narchistai iš savo įsitikinimo ir 
visos savo dvasios. Stipriausiai 
brito monarchistinę dvasią e- 
sančios ugdžiusios nuo mažų 
dienų jų pasakos su karaliais 
ir karalienėmis. Britui visas 
gyvenimas atrodo pasakiškas. 
Iš čia .jo pomėgis pasakiškam 
puošnumui karalių laidotuvių 
ar karūnacijos ceremonijose — 
su pasakiškais vardais, pasa
kiškomis figūromis, epizodai.

Antras šaltinis, kuris ugdo 
jų monarchistinę dvasią, yra 
s-poi tas su tipingais britui fut
bolu ir kroketu. Iš šio sporto 
auga brito pripratimas prie 
dviejų partijų sistemos. Sporto 
aikštėje rungtyniuoti trimis 
komandomis neįmainoma. Net 
parlamento rūmai taip sutvar
kyti, kad susėstų tik dvi parti
jos — pozicija ir opozicija. 
Kroketo ar futbolo žaidime 
reikalingas vienas nepartinis, 
kurio lūpose būtų švilpukas. 
Švilpuko garsas baigia visus 
ginčus. Ir britai parlamenti
niam gyvenime turi tokį ant- 
partinį — speakerį.

Trečias monarchistiniu pa
linkimų šalimis C'-ąs britų pri
sirišimas prie tradicijų ir kon- 
tinuiteto, t. y. to. kas jau lig 
šiol buvo. Jeigu britas apsigy
ventų Šveicarijoje ir turėtų 
virsti jos piliečiu, tai jis būtų 
lygiai geras respublikonas, kaip 
Anglijoje jis buvo monarchis- 
tas. Ir tai dėl tos pačios pr:e- 
žasties: Šveicarijoje respublika 
yra, tai ji toliau turi laikytis.

Eidami nuo šiaurės į pietus, 
nuo vakarų į rytus — toliau 
tęsia Madariaga — rasime pir-

LALsKAS Iš EUROPOS

minusia tautas, kurių charak
teryje stipriausiai reiškiasi lin
kimas veikti; paskiau rasime 
tautas, kurios yra stiprios idė
jas ir teorijas kuriančiu inte
lektu (protu): ir toliau priei
nam tautas, kurių esminiai 
bruožai yra jausmai ir kuriose 
•persveria susirūpinimas asme - 
niniais reikalais. Iš to išeina, 
kad asmens reikalai susiderina 
su viešaisiais reikalais pirmos 
giupės tautos savaime sklan
džiai; jau sunkiau antros ir 
sunkiausiai trečios grupės tau
tose. Pirmosios giupės tautos 
mokės susiderinti su tvarka, 
kurią jos yra radusios ir tos 
tvarkos rėmuose organizuoti 
toliau savo praktinių reikalų 
tenkinimą. Jeigu jie gyvena 
monarchijoje, jie bus monar
chistai, jeigu respublikoje, 
kaip šveicarai, jie norės išlikti 
respublikonai. Kitos grupės 
žmonės, kurie neturi politinio 
sugebėjimo ramiai tarp savęs 
sugyventi (jų sugebėjimai kur 
kitur glūdi), ieškos už visus ne
pasisekimus atpirkimo ožio. Jei 
ten bus karalius, jį apšauks to
kiu ožiu. Jei [ rezidentas —tai 
ji, prezidentą.

Tautos šiaurėje domisi la
biau viešaisiais reikalais, pie
tuose viešaisiais asmenimis. 
Taigi iš esmės šiauriečių dva
sia turėtų būti respublikoniška, 
pietiečių — monarchistiška. 
Britai ir skandinavai savo mo

narchijose taip laimingai tvar
kosi ne dėl to, kad monarchinė 
sistema geresnė už respubliki- 

' nę. bet dėl to, kad jie savo dva
sia moka ir monarchinėj for
moj išsitekti, ir ji jiems nė 
kiek nekliudo derinti asmeni
nius reikalus su viešaisiais.

Pagal šitą schemą, einant 
nuo šiaurės į pietus,ir lietuvių 
tauta turėtų būti netoli pirmo
sios grupės tautų. Bet spren
džiant iš emigrantinių nuotai
kų. lietuviai yra iš tų, kuriems 
formos sudaro visą jų gyveni
mo turinį. Būtent: susiorgani
zuoti, dar iš naujo organizuo
tis ir dėl to organizavimosi gin
čytis, ginčytis ir ginčytis, kad 
pačiam darbui neliktų nei lai
ko. nei noro, nei pagaliau su
gebėjimų.

Jei [Mrmosios grupės tauto
se žmonės moka asmeninius 
reikalus savaime suderinti su 
viešaisiais, tai lietuviškos emig
racijos žmonės atrodo priklau
są tai pačiai piečiausiai ir ry- 
čiausiai grupei, kur asmeniniai 
reikalai statomi aukščiau už 
viešuosius. Tenuraminsi juos 
tik tada, kai padarysi juos mo
narchais ir prieš juos tris kar
tus per dieną nusilenksi.

Išvados nesimpatingos. Ar 
čia to profesoriaus schema ne
tinkama, o gal lietuvių emig
rantai jau nustojo atstovavę 
lietuvių tautos dvasiai?

Tur būt, teisingesnis bus 
antrasis spėjimas.

Anglijos karalienė Elzbieta II ir princesė Margarita gerai nusiteiku
sios žiūri VViindsore 1.000 skautu parado. Salia Edinburgo hercogas 
ir skautu šefas lordas Rowallan. Skautai išvyksta po specialiu pama.du 
skautu globėjo Sv. Jurgio koplyčioje.

i

įlinkėję ilgos distancijos vandens pašliūžų varžybų pasaulinį rekor
dą E. VVolford, iš Amityville, N. Y.. ir B. Farker. iš < at <’ay,

gaivinasi kavos puoduku. Jie nesustodami iš Nassau. Bahamos. (>asie- 
kė Miami, nukeliaudami 195 mylias.

PAVERGTOJE
• “Pagalba” mokslininkams. 

Lietuviai mokslininkai gauna 
su sovietiniais dary’ti jau ir 
“jungtines sesijas”, tik. žinoma, 
paprastai Maskvoj. Ten pas
kiausiai buvo inscenizuota ir 
“TSRS Mokslų Akademijos ir 
LTSR Mokslų Akademijos pre
zidiumų jungtinė sesija”, po 
kurios buvo oficialiai paskelb
ta. kad “įžymiausio pasauly 
mokslinio centro—TSRS Moks
lų Akademijos — prezidiumas 
nutarė suteikti žymią paramą 
Lietuvos mokslininkams... 
“Taigi, jau ‘suteikė”: ne vienas 
seniai atlieka Sibire reikalingą 
”štažą”.„.

• Patys vagia, kitus kaltina. 
“Mokslinėj konferencijoj miškų 
ūkio klausimais” į garbės pre
zidiumą. kaip paprastai, buvo 
“išrinktas” Sovietų polit. biu
ras su Stalinu. “Miškų minis- 
teris” pareiškė, kad “1-jo pa
saulinio karo metu Lietuvos 
miškai buvo smarkiai išnaikin
ti. Nepaisant to, buržuaziniais 
lakais miškai Lietuvoj buvę vis 
grobstomi ir naikinami. Per 20 
metų, iškirsta daugiau kaip 20 
mil. kub. metrų”. Gal tas “miš
kų ministeris” palygins, kiek 
Lietuvos miško išgrobstė oku
pantai bolševikai, suradę meto
dą: vok ir sakyk, kad išvogė 
“buržujai”... Panašiai elgėsi ir 
naciai, patys grobdami miškus, 
o už tai kaltindami kitus. Taigi, 
nieko naujo — abejų metodai 
tie patys.

• Amerikos Baiso trukdymai. 
Sovietai išsigando Amerikos 
Balso,Laisvosios Europos siųs-

LIETUVOJE
tuvo ir Vatikano radijo. Kraš
te pradėjo stiprinti savąsias ra
dijo transliacijas. Sustiprinti 
trukdymai prieš Europos radi
jus. Netoli Berlyno pastatyta ir 
paleista į darlią nauja didžiulė 
trukdomoji stotis. Padidintas 
radijo sekimas Vilniuje. Kaune. 
Šiauliuose ir Klaipėdoje.

• Daug lietuvių inteligentų 
priversti mokytis vad. “vaka
riniame morksizmo - leninizmo 
un-te’.” Per l.(X)0 asmenų jį 
jau “baigė”, 770 — dar tebesi 
moko, per 1.500 mokosi trum
po VKP(b) istorijos kurso. 
904 mokosi “savarankiškai”. 
Tačiau, nepaisant to. ir patys 
komunistai konstatuoja, kad 
‘inteligentijos švietime yra dar 
daug trūkumų. Inteligentijos 
auklėjime trūksta griežtumo 
prieš bužuazinę - nacionalistinę 
bei klerikalizmo ideologiją”. 
Taigi, mokosi mokosi — ir vis 
tiek nieko neišmoksta...

• Gabena iš Lietuvos visa 
kas geriausia. Jonavos baldų 
fabrikas, laisvoje Lietuvoje ap
rūpinęs baldais Kauną ir kitus 
miestus, dabar pildo tik bolše
vikinius užsakymus. Skubiai 
gamina gražiausius baldus Mas
kvos universitetui ir Konser.a- 
torijai. Uralo ir Vorošilovgra- 
do šachmatininkams ir 1.1. Lie
tuviškiems miestams nieko ne
tenka. Kadaise 17 a. rusai. įsi
veržę į Lietuvą, apiplėšė Vil
nių, išveždami visa, kas geriau
sia. Dar ir dabar yra Kremliu
je to meto Radvilų baldų. Bol
ševikai dar labiau plėšia Lietu
vą, masiškai veždami jos turtą.

---------------------------------------- KOTRYNA GRIGAITY*™

KELIAS ATGAL
— Aš nepakenčiu pavasario, 

— tarė jis, kai mes sėdėjome 
ant audros išrauto didelio me
džio.

Mano abu berniukai laipiojo 
medžio šakomis. Mergytė mėtė 
akmenėlius į duobę, kuri atsi
rado medžiui išsiplėšus su šak
nimis ir kietai priaugusia že
me prie jų. Duobėje buvo van
dens. Tėvas lankstė popierini 
laivelį. Mergytė plojo rankutė
mis.

Tas, kuris nepakenčia pava
sario, tai nevedęs kaimynas, 
gyvenąs tam pačiam name, 
kaip ir mes. Jis turi automobilį. 
Jo amžius sukasi apie keturių 
dešimtų pabaigą. Jis vidutinio 
ūgio, sausas ir tiesus, žilti dar 
nepradeda. Tamsūs plaukai 
dailiai sušukboti ir, kaip visuo
met, tvarkingai apkirpti. Jis 
baigė savo karjerą kapitono 
laipsniu Nepriklausomoj. Lie
tuvoj. Toliau jo gyvenimas 
daugiau ar mažiau panašus į 
visų kitų, kurie, išėję tremties 
keliais, išsibarstė po visą pa
saulį.

— Retai galima sutikti žmo
gų, kuris neapkęstų pavasario, 
— nustebusi jam atsakiau. — 
Jau vien tas glostantis vėjas, 
linguojąs pumpurėliais nusags
tytas šakas, kaip jis kvepia ir 
gyvent šaukia...

— Neabejotinai gražu, kai 
mes kalbame apie žalią pumpu
rą ir sėdime ant audros išplėšto 
medžio, — atkirto kiek pašai
piai. — Patikėkit, ponia, jei ne 
tamstos vaikai, kasdien troški
nami gatvės dulkių, aš nebū
čiau atsiradęs šitame miške. 
Bet džiaugsmo blizgesys akutė
se, kai jie lipa į automobilį, v- 
ra toks paperkantis, kad pa
siunti visas savo nuotaikas po 
velniais.

— Esame jums labai dėkin
gi už šitą pasiaukojimą, ponas 
Viktorai.

— Nesišypsok, kaimyne, 
mielai užsidaryčiau visas duris 
ir langus nuo pavasario tvaiko.

— Ištikrųjų jūsų nuotaikos 
mane ėmė dominti. Ar tik ne
bus pavasarinė širdies liga, — 
mėginau pajuokauti.

— Moterys man nepavojin

gos: nė jūs, nė kuri kita, at
leiskit už grubumą. Turiu tik 
surūdijusią vinį širdyje.

— Ir toji vinis tikriausiai 
reiškia tą patį.... kas nepavo
jinga. — pasiskubinau įsiterpti.

Jis tiriamai žvilgterėjo į ma
ne.

— Nesiginsiu. Buvo kartą 
moteris, kurios netekau anksti 
pavasarį su vieversėlių ir pem
pių grįžimu. Gerai, kad čia jų 
nė matyt, nė girdėt tų viever
sių ir tų pempių. — numoju 
ranka.

Aš klausiamai žiūriu į jį.
— Jūs galite išlukštenti 

kiekvieną širdį tokiu žiūrėjimu, 
malonioji kaimyne, bet mano 
istorija labai banali. Kartą te
ko man Kaune gulėt ligoninėje 
dėl sulaužytos kojos. įsimylė
jau ligoninės sesutę, kuri mane 
slaugė. O ji taipgi. Tarėmės 
susituokti. Ir vieną tokią, kaip 
šio pavasario dieną ji susituokė 
be manęs... Kortas sumaišiau 
aš pats. Tada Gražvyda buvo 
Kaune, o aš Vilniuje. Ten pasi
painiojo tokia lenkaitė šiaip sau 
dėl nuotykio. Ji buvo labai ma
žo ūgio ir dažytais šviesiais 
plaukais, tiek pat meili man ir 
mano draugams. Mes nema
nom dėl to susišaudvti. nors ji 
ir turėjo gerų ypatybių, kurių 
trūksta rimtoms moterims. Ji 
buvo žaislas nuotaikoms paįvai
rinti, bet ne pavojus pamesti 

dėl to žmonas ar sužadėtines. 
Vieną šeštadienį netikėtai at
važiavo Gražvyda. Kokia lai
mė, kokia laimė, kartojau šir
dyje, kad jos nesusitiko. Len
kaitė buvo išėjusi prieš kelias 
minutes.

— Kaip švaru pas tave, kaip 
išblizgintos grindys, net žengti 
baisu. — žvalgėsi Gražvyda. 
Pamatė peleninę su nuorūkom. 
Ji nemėgo nuoiūkų. o dar la
biau pelenų. Pasiskubino pati 
išnešti į mano viengungišką 
mažą virtuvėlę. Taigi. Kas ga
lėtų manyti, kad tokia smulk
mena, kaip cigaretė, pasuka 
gyvenimą vienaip ar kitaip.

— Žinoma, iš cigaretės gali 
kilti gaisras, — patvirtinau, 
patogiau atsiremdama į medžio 
šaką.

— Nesiginčiju. Taip ir buvo 
tylus, paslaptingas gaisras. 
Virtuvėj Gražvyda atrado du 
puodelius, iš kurių neseniai bu
vo gerta kava. Taip pat stik - 
liukus ir tuščią likerio butelį.
— Ar turėjai svečių. Vikto

rai? — paklausė ji. sėsdama 
šalia manęs.

— Buvo užėjęs vienas bičiu
lis. Išgėrėm kavos, na ir po li- 
keriuką. — trumpai atsakiau.

— Taip gerai, kad nepamirš
ta bičiulis bičiulio. — nutęsė ji 
kiek neįprastai. Viskas, atrodė, 
vyksta sklandžiai. Ak, aš nepa- 
stabus širdies dalykuose. Graž

vyda buvo žymiai kitokia. Ji 
prityrusia detektyvo akimi ste
bėdavo kiekvieną tiek išorinę, 
tiek vidaus smulkmeną.

Mano butą tvarkė šeiminin
kė, senyvo amžiaus našlė. Ji 
nebuvo įkyri moteris ir, atro
dė, visai nesidomėjo savo nuo
mininkų gyvenimu. Aš turėjau 
du patogius kambarius. Bet 
Gražvyda buvo “senų pažiū
rų.” Ji mieliau sutiko pernak
voti pas šeimininkę.

Sekmadienio rytą bepusry- 
čiaujant ji manęs paklausė:

— Kaip manai. Viktorai, su 
vestuvėmis? Žinai, tarėmės pa
vasarį.

— Ką tu čia, Gražvydėle, — 
apkabinau ją. — Dar mes tu
rime daug malonių pavasarių 
prieš akis, — nevykusiai pa
juokavau. Ji nuėmė mano ran
ką nuo peties.

— Skubėkime. — tarė. — 
Pavėluosime į pamaldas.

Pati vikriai rengėsi, lyg tas 
klausimas būtų toks atsitikti
nas ir bereikalingas, kad jį ga
lima užmiršti, kaip šimtus die
nos smulkmenų. Ir, kada ėjau 
po ranka su ja Vilniaus gat
vėmis, nieko nejutau, kad ji 
krūtinėje nešėsi akmenį, ku
riuo netrukus mane užmuš.

Taigi... nepraėjo nė mėnuo 
laiko po atsilankymo, ir drau
gas man pakišo laikraštį bepie- 
taujant restorane...

— Žiūrėk, kas čia per nume
ris, — bakstelėjo jis pirštu:

“Sveikiname Gražvydą Gul- 
binaitę ir Dr. Joną Mikuckį, su
kūrusius šeimos židinį.”

— Keistas sutapimas po 
šimts pypkių. — sumurmėjau.

— Na, na, tik apsižiūrėk ge
rai, ar nebus ta pati. Žinai mo
terys, keisti sutvėrimai. Spausk 
į Kauną. — pasiūlė draugas.

— Tai ko man spausti, jeigu 
jau kitas nunešė, — atsakiau, 
tarsi nerūpestingai. Tačiau 
širdies gilumoje tie žodžiai kai
to ir degė. Kalba nesimezgė. 
Vienas parėjau namo. Beveik 
mėnuo, kai ji neatsakė į mano 
du laiškus ir neskambino tele
fonu. Ko aš laukiau, ko nuvy
kau pas ją!? Žingsniavau be 
atvangos po kambarį, kas buvo 
priešinga mano kasdieniam pa
pročiui — primigti po pietų. 
Kaito jau ir smegenys — ne 
tik širdis. Užsakiau pasikalbė
jimą telefonu į ligoninę, kurio
je ji dirbo. Laukiu: viltis ir 
baimė kaujasi ant proto plat
formos, o aš vis labiau ilstu. 
Matau, kaip vėjas genasi pilkų 
debesų pulką, lyg piemuo avis 
prieš saulėleidį. Bažnyčiose 
skamba varpai, tarsi pakasy
noms. O po mano langu kaišio
ja žalsvus snapelius narcizų ir 
tulpių diegai. Triukšmingai su
skambėjo telefonas. Aš lyg per 
griuvėsius, kliūvančiom kojom, 

šokau pakelti ragelį. Atsiliepė 
budinti sesuo ir trumpai atsa
kė: “Sesuo Gulbinaitė - Mikuc
kienė atostogauja.” Be žodžio 
padėjau ragelį. Tai buvo iš 
mano pusės labai nemandagu. 
Kritau į fotelį. Jaučiau lyg 
smaugiko ranką, šliaužiant 
savo kiūtinę vis arčiau gerk
lės. Nežinojau, kad sveikas, 
jaunas vyras be ligos ir kulkos 
gali suglebti fotelyje, išpiltas 
prakaito, kaip negaluojanti 
moteris daktaro kabinete. Vis 
dėlto taip buvo, turiu gėdingai 
prisipažinti.

Rytojaus dieną gavau mažą 
pakietėiį Lš jos: mano dovano
tas žiedas. įvyniotas į kvepian
čią. baltais nėriniais nosinaitę; 
daugiau nieko.

O paskui... gėriau ir... neišsi
pagiriojau. Ir taip aš turėjau 
kurį laiką nelegalių atostogų 
Gražvydos garbei. Dėl to nus
tojau geros tarnybos ir vos ne
buvau išspirtas iš kariuomenės, 
kaip apžlibęs šuo iš ūkininko 
kiemo. Pagaliau viskas baigėsi 
su nedideliu procentu mano 
naudai: išsilaikiau šiaip taip 
kariuomenėje ir vėl pradėjau 
normalų gyvenimą. Kas būdin
ga. kad mudu su Gražvyda ne- 
jieškojom vienas kito ir nesiaiš- 
kinom. Keletą kartų matėmės 
iš tolo ir vengėm susitikti.

(bus daugiau)
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SU TĖVU AUGUSTINU DIRVELE 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME

— Važiuojame į naujus na
mus. Man fortuose geriau pa
tinka. Ten ir duonos lengviau 
“susiorganizuoti”, ir su mer
gom gali susitikti dažniau. — 
apigarsiai kalbėjo augšto ūgio 
kalinys savo būreliui. Supra
tau. kad čia “nekaltieji" krimi
naliniai kaliniai, kurie daugiau 
žino už mus. politinius kali
nius. kuriuos bolševikai vadina 
vienodu žodžiu — kontrevoliu- 
cijonieriai.

— Vyručiai, dar toli Mauru
čiai, — pagalvojau. — O kad 
tu prasmegtum: ir maisto “at
sargas” draugams išdalinau, o 
čia. ko gera, iš fortų teks ir į 
plačiąją tėvynę patraukti. Et. 
nereikia gailėtis, gal ir man 
tenai koks kolchozininkas duo
nos riekelę paduos... Tegu 
nors draugai paminės geru žo
džiu!

JONAS PETRĖNAS. 
Chicago. UI.

“Žalioji girelė" išrieda

Susėdame į transportacinę 
mašiną — “žaliąją girele” va
dinamą. Priešakyje ir užpaka
lyje ginkluotų sargybinių bū
relis nemažas. Kalbėtis griež
tai uždrausta. Atsidaro kalėji
mo kiemo vartai ir mes. juntu, 
jau gatvėje, nors pro langus 
nieko negali gerai įžvelgti. 
Kauno gatvėmis vaikšto žmo
nės. Jie laisvi Stiprus pavydas 
gniaužia krūtinę.

“Žalioji girelė" vikriai ran
gosi Kauno gatvėmis. Prava
žiuojame. kaip mums iš nuovo
kos atrodo. Vilijampolės tiltą 
per Nerį, po to patenkame j 
tuščius laukus, o šit ir naujoji 
mūsų buveinė, “tėvelio dvaras" 
IX forte. Forto kieme sargybi
niai vėl mus išrikiuoja, pirma 
nuveda kriminalinius kalinius, 
o paskum ir mus. Patenku į 
didžiulę kamerą, kur jau su - 
grūsta apie 60—70 kalinių. 
Tarpduryje pasitinka mane tėv. 
Aug. Dirvelė, jau anksčiau čia 
atvykęs.

— Trumpa, tėveli. mūsų 
laisvė — tik nuo vieno kalėji
mo iki kito.

— Bet tu nesijuok! Man jau 
paaiškėjo: čia suvežė tuos, ku
rių tardymai jau baigti ir. ma
tyt. nieko nerado. Peržiūrės do
kumentus ir paleis...

Kameros vyresniuoju čia pa
skirtas adv. Grėbiiūnas-Greb- 
liauskas. buvęs “Jaunosios Lie
tuvos" Sąjungos vadas. Malo
niu jo patvarkymu mudu su 
tėv. Dirvele patenkame ant 
vienų narų, kaimynystėje, at
seit, lyg kokioje “klebonijoje” 
apsigyvename kartu. Mačiau, 
kaip tėv. Aug. Dirvelė buvo 
patenkintas ir ramiai šypsojosi. 
Ir man pačiam buvo smagu tu
rėti tokį kaimyną — galėsime 
atviriau pasikalbėti, pasiguos
ti.

meta 
ateities 

bausmės 
didumą. likimą... Netrukus 
nakties poilsis nuramins visus 
ir tada kalinys galės ištarti: 
"Viena diena jau mažiau teks 
kalėjime sėdėti."

Visiems sugulus ir pradėjus 
snūduriuoti, tėv. Aug. Dirvelė 
paima mano ranką ir tyliai pra
taria:

— Ar dar nemiegi? šiandie
ną kovo 
reiškimo 
tų gerai

Po to
ir išpažįsta. Kai tariau išri

šimo žodžius, apėmė nuostabus 
graudumas? Velykinė išpažin
tis IX forte! Artėja Prisikėlimo 
šventės — Velykos. Kažin, kur 
ir kokiose aplinkybėse pasitiks 
mus Aleliuja ’Sopolių ir vergo
vės gavėnia dar tebeslegia ne 
vien kalėjimus, fortus, stovyk
las. bet ir visą Lietuvos šalį!

tėvą Dirvelę ir 
išpažinties.

suraminimas

Kaliniai sncKucruojasi. 
kauliukus ant savo 
plokštelės, spėlioja

25 d. — Marijos An- 
šventė. Gavėnia. Bū- 
atlikti išpažinti...
jis tyliai persižegnoja

išklausyti 
žodžiai ir 
brangaus balzamo. Po 
tylime ir pilame mal-

Paprašau 
mane 
Tėviški 
atneša 
to abu
dos žodžius, kokius tik tas me
tas ir nuotaikos leidžia. Tokių 
maldų gal neužtiksi maldakny
gėse. brevijoriuje, mišiole. Po 
pusės metų jas širdyje išrašė 
kalėjimo dienos’

“Klebonas Dirvelė valo 
prausyklą”

— Pradžioje aš buvau labai 
karingas ir mėgdavau peštis 
su kalėjimo pareigūnais. Skel
biau bado streiką, reikalavau 
leisti man laikyti mišias, kovo
jau už savo ir kameros drau-

DĖL GALTINGO

Veljkinė išpažintis kalėjimo.

Pirmoji vakarienė IX forte. 
Visi skuba imti valgį, barasi, 
rėkauja, tik tėv. Aug. Dirvelė 
ramus ir susitelkęs vaikštinė
ja po kamerą ir kažin ką mąs
to. Vaškinis ir išgeltęs jo vei
das spinduliuoja tokiu ramiu 
sielos giedrumu — jis meldžia
si. Atrodo, kad nuo tos maldos 
ir visoje kameroje šviesiau.

Pc vakarienės apgulti narai-

(atkelta iš 2 pusi.) 
manau, kad norėtų, kad mūsų 
įstaiga vien tik dėl jų egzistuo
tų. Pasibaigus Balfo uždavi
niams, Balfo vadovybė jų il
giau nelaikys, negu viešas rei
kalas to reikalauja.

Visuomenėje teko girdėti ne
pasitenkinimų, kad Balfo di- 
rektoriatas įgaliojo pirmininką 
kelionei Europon. Ar jo kelio
nė yra būtina tolesnei Balfo 
egzistencijai?

— Tuo reikalu buvo jau pa
aiškinta. bet, matyt, no visus 
tai pasiekė. Mat, padėtis yra 
tokia. Kai kurios organizacijos, 
baigiantis šiam masiniam emig
racijos periodui. likviduojasi, 
manydamos, kad jų tikslas jau 
pasiektas. Balfas atsistojo prieš 
klausimą: likviduotis ar 
savo veiklą. Jei tęsti, tai 
ir kaip.

Vokietijoje, Austrijoje
dar liko lietuvių: vieni nes į ėjo 
emigruoti, kiti dėl fizinių kliū
čių niekad negalės niekur iš - 
vykti. Ar rūpintis jais, ar pa
likti juos Dievo valiai?

Visi tdirektoriai vienbalsiai 
nutarė, .jog būtų nusikaltimas 
šiandien laikyti savo misiją at
likta, kada dar 1O.(KX) lietuvių 
likimas kabo oro. tuo metu, ka

tęsti 
kodėl

ir kt.

Tžvas Au<u»tin» Dirvelė, OFM. Kretingos prancMkonu rimnazijo* moky
tojų ir mokiniu tarp*- (sėdi ketvirtas iš kairės).

F. M.. ilgai dar man 
patirtus savo vargus 
nimus kalėjime. Iš 
požemiu perkeltas į
Kauno kalėjimą, kur 
buvęs tardomas naktin

gų teises, ginčijausi. }>o išpa
žinties tyliai kužda man tėv. 
Dirvelė. — Tačiau tos mano 
kovos atsimušdavo kaip žirniai 
į sieną. Nutariau būti nuolai
desnis ir labiau paklusti parei
gūnams. O ką jie kalti: Ir jie 
yra kitų viršininkų sekami, pri
žiūrimi. turi šeimas, nori pra
gyventi. Jeigu dabar visa lie
tuvių tauta kenčia, tai kodėl 
mes kalėjime negalime pakelti 
prižiūrėtojų paniekos, pažemi
nimo. skiriamų bausmių...

Tėv. Augustinas Dirvelė. O. 
pasakojo 
ii" kamci- 
Saugumo 

centrinį 
žiauriai 
lis, daž

nai nežinia už ką po keletą die
nų išbuvęs kalėjimo požerrn ie 
(karceryje) Šaltomis naktimis 
drebėdavęs karceryje, nes pri
žiūrėtojai. į tą rūsį įvarę, atim
davo jam dar iš laisvės atsineš
tąjį megztuką ir sakydavę: 
“Klebonas Dirvelė turi pažinti 
kalėjimo drausmę iir tvarką.” 
Nuo to laiko gavęs stiprius reu
matizmo skausmus, inkstų ligą, 
bet prižiūrėtojai kaltindavę jį 
melu, simuliacija, ir vėl ligotą 
vesdavę į karcerį. -

— Dažnai praverdavo sar
gybinis mūsų kameros duris ir 
pirštu durdavo į mano pusę 
sakydamas: “išandieną klebo
nas Dirvelė valo koridorių, 
prasukylą. jis geras simulian
tas. mes jį išmokysime...”

Gal dar ilgai tėvas Dirvelė 
būtų man pasakojęs savo įspū
džius. tik nepaiutom. kaip a- 
biejų akys pradėjo merktis, o 
jo žodžiai retėti.

— Tėveli, ar jau imegi. — 
paklausiau. — Miegok, miegok, 
o paklausti galima.

(bus daugiau)
X

Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje.

BAŽNYCIA IR PASAULIS
• Konstantinopolio patriar

chas Athenagoras. graikų orto- 
doktų (Rytų Bažnyčios) galva, 
dalyvavo iškilmėse, kurios Is- 
tanbule buvo suruoštos Pijaus 
XII karūnacijos 13 metų su - 
kakčiai prisiminti. Anksčiau to 
nebūdavo. Tai laikoma ženklu, 
kad graikų ortodoksai ieško 
ryšio su Katalikų Bažnyčia.

• Yorko arkivyskupas Dr. 
Cyril Forster Garbett. angliko
nas, neseniai išleistoje savo 
knygoje “Revoliucijos amžius” 
rašo, kad po visų persekiojimų 
Katalikų Bažnyčia išeis perga
lėtoja. Jis ragina visus krikš
čionis melstis už persekioja
muosius. Anglų nekatalikų vi
suomenei toks pareiškimas vie
no iš žymesniųjų anglikonų 
dvasiškių padarė didelį įspūdį.

• Brooklyno naujas vysku - 
pas pagelbininkas John J. 
Boardman bus įšventintas bir
želio 14 d.

• Pirmoji gegužės diena, ku
ri yra komunistų pasirinkta 
kurstymui neapykantos, kristo-

foriečių sąjūdžio Amerikoje 
siūloma laikyti Marijos Diena 
ir melstis už susitaikymą visų 
žmonių, rasių, klasių ir tautų.

• Maldos dieną už taiką viso
je Amerikoje Kongresas pave
dė parinkti ir paskelbti prezi
dentui H. Trumanui. Tai ne
turėtų būti sekmadienis. Tą 
dieną visų religijų tikintieji sa
vo bažnyčiose prašytų Dievą 
duoti pasauliui tikrąją taiką.

• Pirmuoju ambasadorium 
Jai>onijai po praėjusio karo 
prezidentas Trumanas paskyrė 
katalikų diplomatą Robert D. 
Murphv. Jis jau buvo JAV at
stovu Vokietijoje. Šveicarijoje, 
Prancūzijoje. Ispanijoje ir Bel
gijoje.

• La Kalcite vienuolių kon
gregacija šiemet mini 100 meti) 
savo įsikūrimo sukaktį. JAV 
šios kongregacijos vienuolių y- 
ra 18 diecezijų. Tai p jų yra ir 
keletas lietuvių.

• Švedijoje davus katalikams 
daugiau 
nūs ten 
jėzuitai, 
ziečiai.

• Brazilijoje parlamentas vi
sais balsais atmetė pasiūlymą 
pripažinti skyrybas (divorsą) 
leistinu dalyku.

• Palestinoje* archeologini ii 
tyrniėjimai priėjo išvadą, kad 
Jericho miestas yra vienas iš 
seniausių. Jis yra minimas 
šventajame Rašte.

• Naujoje Gvinėjoje* su ka
nibalizmu (žmogėdromis) 20 
metų kovojo prancūzų vienuo - 
lis kun. Andre Rupeyartt. Jis 
buvo pirmas baltasis misionie
rius, kuris apsigyveno tarp 
juodųjų papuasų ir vos nebuvo 
suvalgytas.

laisvių, savo vienuoly- 
jau kuria pasionistai, 
domininkonai ir salc-

PAVASARIO KARALIENE
Kai pavasario saulutei beglos- 

tant žemelę, pastebi pasireiš
kiančią gyvybę taip švelniai, 
kaip yra švelni motinos ranka, 
bėgiosianti kūdikio garbanas, 
kai visoje žemelėje pajauti gy
vybės meilę taip, kaip ją jaučia 
motina savo širdies pulsavime, 
savaime statai sau klausimą: 
— Viešpatie, kodėl tiek daug 
meilės įdedi, vis naujai atkur
damas kiekvieną pavasarį ir j 
ką panašų sutvėrei gegužės mė
nesį su užburiančiu jo grožiu?

Dievas yra nuostabus Kūrė
jas. O kiekvienas tikras kūrė
jas meilėje gauna įkvėpimo. Ir 
juo labiau kūrėjo širdį užvaldo

KALTIMMV IK BALFO VEIKLOS
da mes Amerikoje, būdami pri
vilegijuotojo padėtyje, galim 
abiem kategorijom padėti: vie
niems įsikurti geresnėse šaly
se, kitiems suteikti medžiaginę 
pagalbą.

Tačiau Balfo veikimo sąly
gos. pasibaigus IRO, staiga la
bai pasunkėjo, nes netekome 
vieno svarbiausiojo mūsų admi
nistracijos išlaidų Vokietijoje 
finansuotojo. Atsirado naujos 
tarptautines organizacijos su 
centrais Ženevoje, kurios rūpi
nasi pasilikusiais. Su tomis or
ganizacijomis. norint ir toliau 
veikti, svarbu sueiti į kontak
tą. kur gali būti vei ta dešimti
mis tūkstančių dolerių.

Todėl Balfo direktoriatas ir 
įgaliojod pirmininką imtis tos 
sunkios misijos, kad jis išrūpin
tų tų roganizacijų ir vietinių 
valdžių paramą ir visokių leng
vatų. Taip pat, jei bus galima, 
stengtis sukoncentruoti ir Vo
kietijoje pasiliekančius į didi s- 
nius vienetus, kad juos galima 
būt lengviau materialiai aprū
pinti ir kad jie galėtų geriau 
tvarkyti savo kultūrinius rei
kalus.

Pirmininkui Balfas atlygins 
tiktai faktiškas keliones išlai
das, kaip tai daroma yra ii- vi
sais atvejais. Neabejoju, ]-^Į 
iš jos bus dešimteriopai dau
giau naudos, negu mums tai 
kaštuos. Jau vien iš poros pir
mųjų pirmininko veiklos p: įne
šimų. kurie gauti centj-*, atro
do, kad tos išlaidos jau yra ap
simokėjusios. Tai buvo Balfo 
darbui būtina kelione, nes jį iš
laikyti reikia darboo i)- rūpes
čio. Ir šitai kelionei mes jį iš
leidome, nesutikę su Balfo lik
vidacija. Juk neliūUų buvę ir 
lengvesnio darlx>, jei būtume 
sumanę jį likviduoti. Kiekvie
nam pasilikusiam lietuviui bū
tume proporcingai išskirstę ; o 
80 centų, ir reikalas būtų bu
vęs užbaigtas. Tačiau, ar tai

būtų buvę protinga ir žmoniš
ka?

Labai nekuklus klausimas: ar 
Tamsta, kaip iždininką.*, ir kiti 
valdybos nariai bei direktoriai 
gaunate kokią algą ar atlygini
mą už dalyvavimą posėdžiuose, 
konferencijose ir kt.?

— Nė vienas valdybos narys, 
nei direktorius negauname jo
kios algos ii- jokio atlyginimo 
už jokius posėdžius. Savo laiką, 
energiją ir sugebėjimus auko
jame. norėdami, vien tik pa
gelbėti savo tautiečiams, kurie 
tos pagalbos yra reikalingi. 
Mums patiems Amerikoje Bal
fo organizacija nėra reikalinga, 
ir iš jos mes jokios naudos ne
turime ir nesitikime turėti. 
Kaip lietuviai, jaučiame reikalą 
rūpintis ne vien tik 75 Gaut in
ge esančiais mūsų kraujo bro
liais. bet ir tais visais, išblaš
kytaisiais po visą Europą. Tik
tai bendromis jėgomis mes tai 
galėsime pasiekti.

Viena*- jūsų direktoriato na
riu yra “Vienybės” redakcijos 
artimas bendradarbis. Ar nebū
tų buvę organizacijai naudin
giau, jei prieš paskelbiant vi
suomenei tokį gautingiečiŲ laiš
ką, “Vienybė" būtu pirma per 
tą direktorių, savo artimą ben
dradarbį, patikrinusi keliamų 
dalykų tikrumą?

Balfo organizaciją remia vi
sos keturios Amerikos lietuvių 
srovės ir d:rekforiate kiekvie
na ('•••i po lygų direktorių skai
čių Nors Jos yra skirtingos sa
vo pa žiūromis bei Balfo reika
le sutaria taip, kad kiekvienas 
direktorius laiko savo gar->e ir 
pareiga ginti teisingus Balfo 
reikalus.

Todėl negali būti net Kainos, 
kad kiekvieno direktoriaus pa
reiga yra žiūrėti, kad neištyrus 
dalyko, visuomenei nebūtų 
skelbiamos klaidingos ir tuo 
pačiu organizacijai, kenkiančios 
žinios.

meilė, tuo nuostabesnis kūrinys 
išsiveržia iš jo sielos, tuo tas 
kūrinys panašesnis į mylimąjį. 
Ir Dievas, kiekvieno kūrėjo pa
vyzdys ir pradas, tik iš meilės 
kuria. Ką pamilsta Dievas taip 
karštai, kad Jį verčia išsilieti 
tuo nuostabiu kūriniu, koks yra 
pasaulis savo pavasariškame 
grožyje.'

Gal širdis ir nujaustų, bet 
protas nepajėgtų atsakyti, jei 
pats Tvėrėjas nebūtų atidengęs 
savo paslapties ir ištikima 
Kristaus Draugė — Bažnyčia 
nebūtų taip supratusi. Tai Ma
rija. gyvybės davėjo—Kristaus 
Motina, kuriai teisingai pašven
čiamas vis nauju grožiu apsi
reiškiąs gegužės mėnuo. Die
vas Ją pamilsta pirma visų ki
tų sutvėrimų ir, apdovanojęs 
Ją taip, kaip gali apdovanoti 
Dievas savo begaliniu duosnu- 
mu. iš meilės Jai pradeda kur
ti. Ta meile vadovaudamasis. 
Jis sukūrė nesuskaitomus 
žvaigždynus, tos pačios meilės 
įkvėptas kiekvieną pavasarį Jis 
kuria ir tą prastutę žibuoklę, 
kuria nemažiau stebimės, kaip 
ir dangaus berybemis. Viską, 
o viską, kas tik išeina iš Jo kū
rybinės Širdies. Jis padovano
ja Marijai ir Jos Sūnui, kad 
Juos visus labiau praturtintų ir 
papuoštų.

Tai Bažnyčios mintis, kai 
Marijos šventėje Jai taiko tuos 
Išminties knygų žodžius (Prov. 
8, 19—36): "Pačioje pradžioje 
savo kelių Dievas mane pamilo, 
pirm negu pradėjo ką tverti...” 
Ir toliau ta pati knyga vaiz
duoja, kaip Dievas jau nuo 
amžių Ją myli, išrinkdamas sa
vo Sūnaus motina ir kaip Jai 
viską tveria. O Ji viską, kas tik 
sutverta, priima, vadindama 
savo vaikais ir kviesdama visus 
Jos klausyti.

Tad nenuostabu, kad Marijai

pašvenčiamas gražiausias metų 
mėnuo.

Tokį spontanišką žmogaus 
sielos j Mariją veržimąsi mes 
visi, brangūs tautiečiai, būsi
me patyrę, kai dar gyvenome 
savo gimtąjame sodžiuje Lie
tuvoje. Niekados neišdils iš 
mūsų atminties tie gražūs ge
gužės mėnesio vakarai. Kai 
saulutė pradėdavo leistis, iš 
pavargusių nuo dienos darbo 
krūtinių išsiverždavo giesmė. Ji 
suskambėdavo netik bažnyčio
se, bet ir prie kiekvienos kryž
kelės koplytėlės, papuoštos lau
ko gėlėmis, ir kiekvienoje šei
moje, kur motina pirmoji, pri
klaupusi prie Jos paveikslo, už
vesdavo litaniją ir “Sveika Ma
rija”... Ir taip skambėdavo 
giesmė šeimose, ji skambėdavo 
sodžiuje, ji pasklisdavo po visą 
Lietuvą, susijungdama į vieną 
didingą melodiją. Ir Dievo Mo
tina iškviesta nužengdavo ant 
tos vargu ir ašaromis puoštos 
žemelės ir būdavo priversta sa
kyti: tai mano žemė, tai mano 
sūnūs lietuviai. Ir Ji laiminda
vo tą savo žemelę.

Lietuvis moka mylėti Mariją, 
nes tai diktuoja jo širdis. Ne
rasime krašto su tiek daug Ma
rijai skirtu šventovių, į kurias 
plaukia tūkstantinės žmonių 
minios, kaip Lietuvos žemėje. 
Lietuvis, pamatęs iš tolo šven
tovės bokštus, klaupiasi ir ke
liais artinasi prie jos, varstyda
mas rankose rožančių ir ašaro
mis viigydamas šventą žemę. 
Juk dangaus ir žemės karalie
nė yra verta tos garbės. Pasie
kęs Jos šventovę, sunkiai jis 
nuo jos atsitraukia, nes Moti
nos namuose malonu pasilikti 
ir Jai išlieti visas savo sielos 
kančias. Niekur lietuvis neran
da tiek daug suraminimo ir 
niekur nepatiria tokio skaid
raus džiaugsmo, kaip prie Ma
rijos kojų. T. B. G., OFM.

pilį, 
paka- 
visus

Susirado

Turėsite

KAS KA SAKE
Reikės palaukti

Keliauninkai pasiekė 
prie kurios vartų buvo 
bintą iškaba, kviečianti
aplankyti užmirštą senovę. Tu
ristai ten ir pasuko, 
sargą ir klausė:

— Ar galite mums 
pilį?

— Dabar tai ne.
laukti. Pilyje uždrausta rūkyti.

— Mes ir nerūkome. — atsa
kė keleiviai.

— Taip taip, jūs — ne, bet 
aš rūkau.

kieta

Kada Ims komunizmo galas
Viename Lenkijos kolchoze 

buvo leninizmo pamoka. Ru
sas insfrukt irius aiškino, kad 
nėra jokios dvasios, o tiktai 
medžiaga. Ją galima dujomis 
paversti ir iš dujų vėl
daiktą padaryti. Seniau taip iš 
dujų pasaulis pasidarė, be .jo
kio ten Dievo įsikišimo Tos 
dujos buvo amžinos ir amžinos 
bus. Tada vienas kaimietis pa
klausė: “Ar komunizmas taip 
pat bus amžinas, kaip užvaldys 
pasauli.’” Žinoma”, atsakė in
struktorius. “kitaip ir būti ne
gali.” "Dabar jau suprantu,” 
atsiliepė tas pats kaimietis, "jis 
tada pavirs dujomis.”

BALTIMORĖS ŽINIOS
labdaros vajos

Baltimorės arkivyskupija 
paskelbė- 1952 m. labdaros va
jų seneliams ir našlaičiams gel
bėti. Vajaus laikas nuo gegu
žės 1 d. iki 13 d. Vajaus akci
ja bus vedama per arkivysku
pijos parapijas. Šv. Alfonso pa
rapijoje šiam vajui vadovauti 
yra pavesta kun. Petrui Patla- 
bai. Jis šiomis dienomis kreipė
si į visus baltimoriečius lietu
vius atatinkamu laišku, plačiai 
paaiškindamas vajaus reikalą ir 
kviesdamas visus lietuvišku 
taurumu į vajų įsijungti savo 
nuoširdžia auka, nes šimtai ne
kaltų kūdikių, be tėvų globos ir 
motiniškos meilės, alkani ir

nuplyšę laukia skubios para
mos.

Misijų programa
Kun. Juozo Vaišnio.S. J., ve

dami, misijų šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje programa:

Misijų mišios su pamokslu 
bus kasdien 9 vai. ryto. Pa
mokslai vakare 7 vai. pirma
dienį ir antradienį, ir 7:30 vai. 
— kitomis savaitės dienomis. 
Išpažinčių bus klausoma kas
dien rytinių ir vakarinių pa
maldų motu. Misijos tęsis nuo 
gegužes 4 d iki 11 d. Visi Bal
timorės lietuviai yra raginami 
savo kasdieninius reikaliukus 
laikinai atidėti ir dalyvauti 
šiose misijose.

Skaičiavimo pamoka
Mokytojas:
— Jonuk, pasakyk, kiek bus, 

jei aš padėsiu į pintinę 5 kiau
šinius, o tu 3.

Mokinys:
— Ponas mokytojau, aš kiau

šinių nededu.
Išmoko geriau tverti

Ar tiesa, tetuk, kad ma
mą Dievas sutvėrė? paklau
sė ketverių metų mergaite savo 
tėvo.

Žinoma, vaikeli, atsakė 
tėvas.

— O tave, tote, Jis taip pat 
sutvėrė?

— Žinoma.
— Ir mane taip pat?
— Ir tave taip pat.
— Ar tu. tote, nepasielk* ja i. 

kad dabar Dievas jau mažes
nius ir gražesnius žmones tve
ria.’ — pratarė dar mergaitė, 
žiūrėdama į veidrodį.
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“AIDŲ” PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR LITERATŪROS - DAINŲ VAKARAS
“Aidų” koncertas — litera

tūros vakaras ir premijos įtei
kimas, balandžio 27 d., nežiū - 
rint blogo lietingo oro, sutrau
kė pilnutėlę salę rinktinės pub
likos. Ne tik iš Nevv Yorko, bet 
ir iš tolimesnių vietovių susi
rinko “Aidų” ir literatūros bi
čiuliai.

Dail. Čes. Janusas papuošė 
sceną, pakabindamas ant dra- 
jterijų išpiautą “Aidų” emble-* 
mą su laurų šakele. Prieš pro
gramą prisistatė ir “Amerikos 
Balsas” ir ant scenos sustatė 
mikrofonus, kad visą programą 
užrašytų į juosteles.

šventės programos dalyviai 
taip pat suvažiavo iš kitur: Ju
zė Augaitytė iš Philadelphijos, 
Stasys Baranauskas iš Chica- 
gos. kan. M. Vaitkus iš Peace 
Dale, H. Nagys iš Montrealio,

Kan. Mykolas Vaitkus, skaitės savo 
kūrybą “Aidų” vakare

Poetė Vlada Prosčifinaitė .skaito savo 
kūrybą

ST”--” ~

Vakaro proga “Amerikos Balsas” 
padarė pasikalbėjimą s«i poetais, da
lyvavusiais “Žemės” antologijoje. 
Prie mikrofono matome poetą Hen
riką Nagi ir Kaži Bradūną.

Visos šventos nuotraukos 
P. Labanausko

’ VMSffil 58t?i.“SA

STASIO BŪDAVO

Apysaką

VARPAI

SKAMBA

Galite įsigyti “LIETUVIŲ DIENŲ" leidykloje. 9204 S. : 
Broadvvay. Los Angeles 3, Calif., taip pat pas L. D. platin- 
tojus, spaudos kioskuose ir

“DARBININKO" ADMINISTRACIJOJE
680 Bushvvick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

Kaina $2.50

Kanados, ir K. Bradūnas iš 
Baltimorės.

Koncertą - vakarą atidarė T. 
Vik. Gidžiūnas, Brooklyno 
pranciškonų namo viršininkas. 
Jis programos pravesti pakvie
tė Paulių Jurkų.

Juzė Augaitytė, Kauno ir 
Vilniaus operų solistė, pradėjo 
koncertą pradžiai padainuoda
ma 4 dainas: B. Budriūno — 
Kas bernelio sumislyta, Anoj 
pusėj marelių, A. Račiūno — 
Už stalo sėdėjau, K. V. Banai
čio — Oi nėra niekur... Antro
je programos dalyje dainavo: 
Tallat Kelpšos — Nuplasnok.
K. V. Banaičio —Tulpės, V. 
Jakubėno — Gėlės iš šieno, J. 
Štarkos — Tušti paliktieji na
mai ir specialiai laureatui skir
tą dainą — Tallat Kelpšos — 
Mano sieloj šiandien šventė. 
Solistė keletą kartų bisavo ir 
pabaigai padainavo ariją iš 
Puccini operos Madam Buter- 
fly.”

Padainavus J. Štarkos kom
poziciją, buvo sukeltos ovacijos 
ir pačiam autoriui, ilgamečiui 
Kauno operos choro dirigentui 
J. Starkai ir K. Bradūnui, žo
džių autoriui.

Solistas Stasys Baranauskas 
vėl pasirodė pilname savo pa
jėgume. Pirmoje programos 
dalyje jis padainavo: St. Šim
kaus — Pilu stiklelį, ir Vai kur 
nužegliuos, Tallat-Kelpšos — 
Ne margi sakalėliai, A. Kača- 
nausko—Netikėk, rytų aušrine: 
antroj daly — Respighi —Mig
los (itališkai), ariją iš Bizet 
operos “Carmen”, Kačanausko 
ariją — O kaip miela išgirsti. 
Jis taip pat keletą kartų buvo 
kviečiamas bisui.

Kiekvienos dalies pabaigai 
abu solistai padainavo duetą: 
pirmąją dalį baigė Gounod 
“Fausto” operos duetu, antrą
ją Bizet — “Carmen.”

Solistams akompanavo pia
nistas Aleksas Mrozinskas.

Pirmoje programos dalyje 
savo kūrybą skaitė kan. Myko
las Vaitkus — Maironio, Jakš
to, Vaižganto bičiulis. “Šviesių
jų Krislų” autorius. Publika jį 
sutiko triukšmingais plojimais. 
Kazys Bradūnas, giliai išdaina
vęs gimtosios žemės meilę, 
skaitė savo eilėraščius, pasi
rinkdamas iš išleistų knygų ir 
baigdamas "Vilniaus Varpais”. 
Antroj daly poetė Vlada Proš- 
čiūnaitė, viena ryškiausių mo
terų atstovių, įsijausdama į 
savo kūrybą ir jos skambumą, 
paskaitė keletą eilėraščių. Hen
rikas Nagys skaitė būdinguo
sius eilėraščius iš leidžiamos 
naujos poezijos knygos “Saulės 
laikrodžiai.”

Premijos įteikimu buvo pra
dėta antroji koncerto dalis. I 
sceną buvo pakviestas laurea
tas Jonas Aistis ir publikos 
triukšmingais plojimais sutik
tas. Po jo pakviestas T. J. Vaš
kys, Pranciškonų Provinciolas. 
A. Vaičiulaitis, — “Aidų” re - 
(faktorius bei premijos jury ko
misijos pirmininkas, ir B. Braz
džionis — jury komisijos sek
retorius.

Antanas Vaičiulaitis įspūdin
goje kalboje nušvietė Jono Ais
čio poezijos kelią, charakteri-

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos 

zavo jos savybes ir iškėlė jos 
grožį bei nuopelnus lietuvių li
teratūrai. Sustojęs prie piemi- 
juotos knygos “Sesuo buitis’’, 
ją vertindamas, pakvietė Ber
nardą Brazdžionį paskaityti ju- 
ry komisijos protokolą.

Premiją įteikė “Aidų" leidė
jų Pranciškonų Provinciolas T. 
Justinas Vaškys. Savo kalboje 
jis džiaugėsi galįs pasveikinti 
pirmosios “Aidų” premijos 
laureatą Joną Aistį ir kvietė 
visus labiau puoselėti kultūrą 
ir kartu pažadėjo “Aidų” pre
miją nuolatos didinti, kiek leis 
sąlygos, kad ji nors ir kukliai

Laureatas JONAS AISTIS, įteikus premiją, skaito savo žodį.

POEZIJOS NEKEISČIAU JĮ VISUS PASAULIO TURTUS
Jau antrą kartą mano gyve

nime man tenka tokia garbė. 
1938. II. 15 Valstybės Teatre 
Kaune iš Švietimo Ministerio 
rankų priėmiau premiją už 
“Užgesusias Chimeros akis.”

Tik atsitik man taip, kad 
šiandien diena dienon ir gal būt 
valanda valandon sueina lygiai 
dešimt metų nuo man labai ar
timo ir brangaus žmogaus--Ka- 
zimiero Binkio — mirties. Jis 
tada, atsimenu, šalia manęs sė
dėjo ir drąsino: — Jonai, laiky
kis!

Tai prisimenu, kad šiandien 
matau didelį lietuviško rašto 
suklestėjimą, kokį galėjome 
matyti Lietuvoje po 32 metų ir 
prieš keletą metų tremtyje.

Raštas, mat. kaip kūdikis, 
atsiranda ir auga tik tada, kai 
jo laukiama ir kai jis puoselė- 
jmas. Rašytojui to laukimo ir 
meilės lygiai reikia, kaip saulės 
ir oro. Nelaukiami poetai dūs
ta. o be meilės raštas skursta 
ir merdi.

Šiandien pagerbiama knyge
lė neatsitiktinai pavadinta “Se
suo buitis". Mano buitis yra po
ezija. Jai aš atidaviau 25 metų 
laisvalaikį ir ji man lygiai mie
la ir brangi sesuo, kaip pirmą 
dieną, kai aš pirmą kartą paju
tau. kad beforme medžiaga 
manęs klauso. Dėl to aš poezi
jos nekeisčiau į viso pasaulio 
turtus ir prabangą. Nekeisčiau 
dėl to. kad nėra didesnio 
džiaugsmo žemėje, kaip jaus
mas ir tikrumas, kad medžiaga 
paklūsta. įgyja f romą. išraišką 
ir mintį.

Kitas džiaugsmas —draugai 
rašytojai. Man atrodo, kad vien 
dėl to. kad aš galėjau sutikti 
tokius mielus ir šaunius žmo
nes. kaip Tumas. Binkis ir di
delis būrys gyvųjų, buvo ypa
tinga Apvaizdos malonė. ir kad 
vien dėl to vertėjo gyventi.

Bet poetui, kad ir kaip jis 
kartais atrodytų išdidus ir vie- 

galėtų paremti mūsų rašytojus 
ir mokslininkus. Jis pabrėžė, 
kad kita “Aidų” premija bus 
skiriama už mokslo veikalą. J- 
teikdamas premiją, kartu jis ;- 
teikė laureatui ir premijos pri
pažinimo aktą. Šią įspūdingą 
sceną publika, reikšdama savo 
nuoširdumą laureatui, palydėjo 
triukšmingais plojimais.

Raštu laureatą sveikino Liet. 
Rašytojų Draugijos pirminin
kas B. Babrauskas.

“Ateities” redakcijos vardu 
Aušra Bendoriūtė laureatui 
įteikė raudonų rožių puokštę, 
primindama, kad “Ateičiai” y-

Jono Aisčio žodis, pasakytas 
jam įteikiant “Akly” literatū
ros premiją

nišas, reikia bendravimo su 
tais, kuriems kalbama. Ir gal 
geriausias kontaktas yra netar- 
piškasis, kaip šiandien, akis a- 
kin. To kontakto ypač reikia 
šiandien, ir čia. Rašto kultūros 
reikalas nėra vien rašytojų, 
vien kultūrininkų reikalas, bet x 
visos tautos ar visos bendruo
menės reikalas.

Būdamas Romoje, užėjau j 
bažnyčią “šv. Petras pančiuo
se'”, kur prieblandoje stovi 
Mykolo Angelo Mozė, pasirė
męs ant 10 Dievo įsakymo len
tų. Įspūding a jis žvelgia iš 
tamsos į žmones, pilnas jėgos 
ir tramdydamas savo tautą. 
Tada išgirdau vieną gidą aiški
nant. kad reikia paliesti Mozės 
nugarą. Ir svečiai, anglai ir a- 

laureatas Jonas Aistis prieš 25 metus savo kūrybos kelia pradėjo "Atei
tyje” — jaunimo laikraštyje. atspausdindamas pirmąjį eilėraštį “Gegutėlė", 
kuris yra ir dabar premijuotame rinkiny "Sesuo buitis". laureata sveikina 

“Ateities" redakcijos narė Aušra Bendoriūtė. įteikdama raudonų rožių 
puokštė- Stovi iš kairės dešinėn: T. Justinas Vaškys. Pranciškonų Provin
ciolas, Aušra Bendoriūtė (įteikia gėles), laureatas Jonas Aistis. "Aidų" re
daktorius ir jury komisijos pirmininkas A. Vaiėiulaitis. Bern. Brazdžionis, 
—jury komisijos .sekretorius, ir Paulius Jurkus, vakaro programos vedė
jas.

ra didelė laimė pasveikinti “Ai
dų” laureatą, pradėjusį savo 
kūrybos kelią kaip tik “Ateity
je”, prieš 25 metus išspausdi
nant savo pirmąjį eilėraštį “Ge
gutėlė”. kuris yra ir dabar pre
mijuotame rinkinyje.

Laureatas Jonas Aistis pa
dėkojo už premiją, už sveikini
mus ir pasakė įspūdingą kalbą, 
kurią spausdiname atskirai. 
Savo kūrybą skaitė antroje va
karo dalyje, parinkdamas ne 
tik iš “Sesers buities”, bet ir 
iš kitų knygų būdinguosius ei
lėraščius.

Vakaras praėjo su pasiseki
mu. Daugelis pirkosi spaudos 
kioske naujų knygų ir premi
juotąją “Seserį buitį”. Vakare 
dalyvavę rašytojai davė savo 
autografus. Po programos 
“Amerikos Balsas”, vadovauja
mas K. Jurgėlos ir P. Laba
nausko. padarė pasikalbėjimus 
su “Žemės” autoriais: su K. 
Bradūnu. A. Nyka-Nyliūnu ir 
II. Nagiu.

Programos dalyviai ir toli
mesnieji svečiai buvo pakvies
ti į pranciškonų viennolyną 
vakarienės. Pasivaišinę, patyrė 
tėvų pranciškonų nuoširdumą, 
svečiai išskubėjo, išsinešdami 
gražius švenčių prisiminimus.

A. D.

KAšYTOJV DRAUGIJA SVEIKINA
Aklų premijos laureatui Jonui Aisčiui

Jaučiu retą malonumą Lie
tuvių Rašytojų Draugijos var
du pasveikinti pirmąjį 
mūsų lyriką, kuriam toji pir
menybė jau prieš 14 metų ofi
cialiai buvo pripažinta Lietuvo
je, paskiriant valstybinę lite
ratūros premiją.

Lietuviškas žodis, įvestas į 
Tavo eiles, plaukia nuostabiu 
lygumu, išreikšdamas subtilią 
mintį, rasdamas pagaulių pras- 

merikonai. braukė Mozei ranka 
per nugarą ir kartojo: nuosta
bu. Kai jie išėjo ir palikau vie
nas, perbraukiau ir aš per Mo
zės nugarą ir sudrebėjau. Ten 
aš apčiupiau tarsi ne marmo- 
rą. bet gyvą žmogų— nugar
kaulį, šonkaulius bei raumenis. 
Ir pajutau, atrodė, jog tai pe
čiai, kurie nešė visą tautą.

Taip ir mes turime pažinti 
rašytoją iš visų pusių, ne tik 
jo raštuose, bet ir akis į akį. 
Tik šitas visokeriopas rašytojo 
pažinimas praskleis jo kūrybą 
pilnumoje.

Tai štai dėl ko man ši diena 
yra taip brangi. Ir aš šių iškil
mių esu ne tik sujaudintas, 
bet ir atlygintas už tą ilgą ir 
sunkų dvidešimt penkerių metų 
darbą. Negaliu išreikšti kaip 
man miela čia jus, rašto žmo
nių bičiuliai, taip gausiai susi
rinkusius matyti ir jums vi
siems nusilenkti. Ačiū!

(Solistė Juze Augaitytė ir solistą.', Stasys Baranauskas dainuoja duetu-

mės paralelybių, sukeldamas 
pačius giliuosius žmogaus jaus
mus.

Šios dienos premijos kaltinin
kė “Sesuo buitis” tai suveda 
žmogų su visata, tai gražiais 
prisiminimų vaizdais atkelia 
mus į mielą tėvų žemę, tai 
graudžiai paliečia liaudies dai
nos stygą, tai atvirai pažvelgia 
į poeto dalią, taip intymiai iš
gyventą. Atšiauriomis sūdai 
tėjimo dienomis “Sesuo buitis” 
grąžina mus vėl dvasinin pa
saulin. gyvai primindama aukš
tesnio veržimosi ir buvimo 
prasmę.

Kai pirmą kartą lietuvių lau
rų vainikas buvo Tau suteiktas 
pačiam pavasario žydėjime, 
vyresnieji kolegos be mažiausio 
pavydo šešėlio žiūrėjo į žygiuo
jančios jaunystės triumfą: kai

TECHNIKOS
Rankinis radijo aparatas

Jau dabar radijo aparatu y- 
ra tokių nedidelių, kad galima 
juos sugniaužti gerame delne. 
Bet ant rankos užsidėti, kaip 
laikrodį, dar netiktų. Tačiau 
neilgai reikės laukti ir tokių 
liliputų. General Electric Co. 
bandymai pagaminti tokį ran
kinį radijo aparatą yra pasi- 
stūmėję žymiai į priekį. Kai 
kurio to radijo aparato dalys 
bus plauko storumo, kur dabar 
dar reikia gero nykščio. Su 
tokiu “radijo laikrodžiu” gali
ma bus ir laiką tikrinti ir žinių 
pasiklausyti... iš savo rankovės.

Gėlas vanduo iš mariu
Massachusetts Institute of 

Technology chemijos skyriaus 
vedėjas Dr. Edwin R. Giili- 
land yra spaudai pareiškęs, 
kad jau visai baigtas tyrinėji- 

V A R l> A N

Mažųjų Maldos--paveiksluo
ta maldaknygė, kuria paren
gė Kun. Stasys VIa. iliustra
vo dail. Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, ei
liuotos maldos. Kaina $1.25 

Kreiptis: Darbininkas. 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21. N. Y. arba 
pas leidėja: Immaculate Conception Convent. R F. D. 2. Putnam. 
Conn.

dabar vidurvasario brandume 
vėl pripažinta Tavo žodžio spin
dįs našumas. įkandin žengianti 
jaunesnioji mūsų kūrėjų karta 
priima su pagarba Tave, kaip 
vyresnį brolį.

Kruopščiu ieškojimu susekei 
mūsų tėvų žodžio skambėjimo 
formulę, bet taip pat su ne
mažesniu nuoširdumu sutinki ir 
iškeli kiekvieną jos ieškotoją. 
Ir aš. darydamas Rašytojų 
Draugijos vardu tūlą praneši
mą. ne kartą jaučiu, lyg už 
mano pečių stovėtum Tu, Jonai, 
kaip moralinis rašytojų pirmi
ninkas.

Ta proga reiškiu pagarbą 
“Aidų” žurnalo leidėjams, ku
rių sielojimąsi lietuviškos kul
tūros reikalu parodo ir toji į- 
tiekta literatūrinė premija.

B. Babrauskas,
Liet. Rašytojų Dr-jos 

Pirmininkas
Čikaga, 1952. IV. 25.

mas gauti gėlojo (geriamojo) 
vandens tiesiai iš jūros. Fabri
kus pastačius. 1000 galonų van
dens kainuoja nuo 10 iki 20 
centų. Dabar JAV vakarinėse 
srityse už 1000 galonų moka
ma daugiau kaip 10 centų na
mų apyvokai ir apie 29 centai 
irrigacijai. Išradimas labai 
daug padės sausros vargina
moms vietoms.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIŲ ARCHYVAS.
Bolševizmo metai. Paruošė dr. 
J. Prunskis. Viršelis, nors ne
pažymėta. pieštas dail. T. Va
liaus, 436 psl. Kaina 3 dol.
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTO
LOGIJA, sudarė J. Aistis ir A. 
Vaičiulaitis Išleido Liet. Kny
gos Klubas Chicagoje 1951 m. 
Viršelis ir skyrių vinjetės dail. 
A. Varno. 832 psl. Kaina 6 dol.

D I E V O
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• Vyskupui V. Brizgiui pa
gerbti inž. A. Rudys. Lithua- 
nian Chamber of Commeree 
of Illinois pirmininkas. savo 
rezidencijoje Beverly Hills su
ruošė priėmimą, kuriame daly
davo per 50 svečių, žymūs vi
suomenės veikėjai. kunigai, 
pramonininkai. Pagerbimo kal
bas pasakė Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis. inž. A. Ru
dys. kun. Valuckis ir kt.

• Keliolika lietuviu chicagie- 
ėių. dirbančių Link Beit Co.. 
nutarė skirti savo uždarbio dalį 
išlaikyti vieną lietuvių gimnazi
jos Diepholze mokinį. Pirmasis 
įnašas—$20 jau nusiųstas mi
nimos gimnazijos direktoriui.

• Keturios tremtinės lietu
vaitės yra šv. J. širdies kolegi
jos. Newton. Mass.. stipendinin
kės. Paskirta ir penkta stipen
dija. taipgi tremtinei, kuri ne
trukus turi atvykti iš Vokieti
jos. Visos lietuvės studentės 
pasižymi gera studijų pažanga, 
puikiu elgesiu ir dalyvauja vi
suomeniniame darbe.

• Alg. Gustaitis parašė 
Pasaulio Atlaso leidėjams 
—R. McNally and Co. laišką, 
nurodydamas, kad atlase yra 
klaidingų žinių apie Lietuvą. 
Leidėjai atsakė dėkodami už dė
mesį ir užtikrina, kad jie pasi
naudos teisingais nurodymais.

• I^eonardas šimutis vado
vauja Gian-Carlo Menotti ope
ros "Medium” pastatymui. O- 
perą stato Chicago Teachers 
College solistai ir choras kole
gijos auditorijoje gegužės 16 
d. Muzikas L. Šimutis neseniai 
buvo išrinktas aktyviu nariu 
American Association of L’ni- 
versity Professors VVashington.

• Prof. Kazy s Pakštas baigia 
ruošti planą ir medžiagą savo 
naujausiam veikalui iš Europos 
geografijos srities. Knygą jis 
ruošia paprašytas vienos ame
rikiečių leidyklos.

• Lietuvės Adelė Mockus ir 
Michalina Stasiulienė dirba di
džiulėje The Catholis Salvage 
Bureau Chicagoje. labdarybės 
įstaigoje, kuri pigiausiomis kai
nomis aprūpina nepasiturinčius 
žmones įvairiais reikalingais 
daiktais. Jos lietuviams trem
tiniams padeda įsigyti tai dar 
pigiau, arba, net kai kuriais 
atsitikimais, visai nemokamai.

• Vytautas Staneika, buvęs 
Stuthoffo koncentracini o lage
rio kalinys ir artist. Vytautas 
Valiukas, balandžio 20 d. paau
kavo kraujo sunkiai sergan
čiam dr. G. Bylaičiui. kuriam 
buvo padaryta operacija Uli- 
nois univers. ligoninėje.

m
4:45 *
550 ri ■!
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| IŠVOK 107.5 M

JACKJSTUKAS
Dl MTOPJIIS 

1264 WHITE ST. 
HILLSide,n. j

WĄVERLYo6 5525
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PHILADELPHIA, PA.
Prof. J. Purino paskaita

Balandžio 20 d. prof. J. Pu-
žinąs skaitė istorinę paskaitą— 
Vilniaus pilių pradmenys. Pas
kaita buvo pavaizduota nau
jausiais kasihėjimais. kurie 
buvo atlikti prieš pat karą. 
Pats kalbėtojas fuos kasinėji
mus tvarkė ir todėl žinios iš 
pirmųjų šaltinių. Paskaitos 
klausėsi mokytojų būrelis. 
Prof. J. Puzinas rengia didelį 
istorinį veikalą iš mūsų arche
ologijos. Kritiškai pažvelgia į 
mūsų Vilniaus padavimus ir 
bendrai įnešta daug naujos 
šviesos mūsų lietuviškai kultū
rinei raidai nustatyti. Artimoj 
ateity profesorius sutiko skai
tyti panašių paskaitų platesnei 
visuomenei.

Mokytojai veikia
Negausus mokytoju būreiis 

Philadelphijoj susiorganizavo 
ir gražiai veikia lietuviškai kul
tūrai palaikyti. Svarbiausias 
jų rūpestis — jaunimo lietuviš
kumo išlaikymas ir ’x?ndras 
lietuviškos minties skleidimas 
visuomenėje. Jie pasiryžę ruoš
ti viešas paskaitas. Pirmoji 
tokia paskaita rengiami gegu
žės mėnesį. Taip pat mokyto
jai ruošiasi organizuoti knygy
ną. Vaikų vasarojimu.-' irgi yra 
jų darbų plane. Tikra: sveikin
tini mokytojų pasiryžimai. Vi
siems reiktų stoti į talka ir 
dirbti, o netik planuoti.

Lietuvos vyčiai
balandžio 20 d. surengė vai

dinimą - komediją angliškai. 
Tai buvo pirmas jaunųjų ban
dymas scenoj. E. Valavičius 
labai daug dirbo, kad viskas 
gerai pavyktų. Tiesa, ne vis
kas išėio kaip planuota. Atei
tyje reiktų kreipti dėmėsi ir į 
vaidinimo turinį. Katalikiškas 
jaunimas turi duoti pavyzdį, 
rodyti grožį, idealą, ko dažnai 
nematyti grynai pasauliniame 
teatre. Juk teatro forma 
labai sėkmingai veikia jauni
mą.

Žve jai iš Lietuvos bus čia 
gegužės 4 d. 3 vai. p.p. ir kal
bės šv. Kazimiero parap. salė
je bei atsakys į klausimus kiek-

Elizabeth. A. J.
— Šv. Petro ir Povilo para

pijos bažnyčioje šiais metais 
buvo pakrikštyti kūdikiai: Ce- 
line-Mary \Vojtala. Karen-Ann 
Lindžius. Karen-Ann Pinke- 
vicz. Daiva-Maria Kliučninkas. 
Valentinas - Linas Kurapka. 
John-Peter Sadlosca. Joan Kaz
lauskas. John-Charles Prasti
nas. MarkAVilliam Muravvski. 
Pamela-Helen Shivickis. Jani
na - Regina Klimas. Robert- 
Stanley Skora.

— Palaidoti po bažnytinių 
pamaldų iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Salomėja Lipeikienė. 
Juozas Tareila. Sr.. Juozas Ta- 
reila Jr.. Karolina Dilkienė. 
Matas Vaktaris. Boleslovas Že- 
meckis. Ieva Kacionienė. Jurgis 
Malaškevičius, Mykolas Misiu- 
kevičius, Ona Pilypavičienė. 
Juozas Kačinskas.

— Priėmė moterystės sakra
mentą: Theodore Frank Ha- 
vanki su Eleanore M. Marcalo. 
Petras Vaitiekūnas su Danutę 
M. Lietuvninkaite, Frank P. 
Clark su Dorothy C. Peckus. 
Anthony Diaz su Virginia Ba- 
ron. Raymond Kanapsy su Do- 
lores L. Battman.

— 40 vai. atlaidai mūsų baž
nyčioje yra gegužės m. 4-6 die
nomis. Pamokslus sakys pasio- 
nistas tėvas G 'raldas.

— Misijos anglų kalba buvo 
pereitą savaitę .Toms vadova
vo pasionistas tėvas Ili’arian 
Valteris.

— Mūsų mokyklos vaikučiai 
ruošia su įdomia programa va
karėlį gegužės 11 d 

vienam. Tegul nepraleidžia 
progos nė vienas lietuvis, ne
dalyvavęs tose prakalbose.

šv. Jurgio atlaidai
šv. Jurgis yra lietuvių mėg

stamas šventasis. Jis ypač buvo 
garbinamas ūkininkų. Lietuvių 
šv. Jurgio parapija minėjo jo 
šventę balandžio 27 d., sekma
dienį.

Vilią Joseph Marie
ši mergaičių Akademija gra

žiai veikia. Jai palaikyti po
nios ir panelės turi savo drau
giją. kurios savo susirinkime, 
balandžio 28 d. nutarė 
ir toliau sėkmingai remti Vilią 
ir ypač dirbti, kad ten būtų 
nauja koplyčia ir moderniška 
mokykla.

Pirmoji komunija
Šv. Kazimiero parapijos 42 

vaikučiai priims iškilmingai 
pirmąją šv. komuniją gegužės 
4 d.. 8 vai. ryto.

Prof. A. Senn į Europą
Profesorius A. Senn su savo 

žmona šiomis dienomis išvyko 
ilgesniam laikui j Europą. Jis 
skaitys kelias mokslines pas
kaitas Europos universitetuose. 
Be to. jis atliks ir kitų svarbių 
mokslinių filologinių uždavinių. 
Jį pavaduoja prof. A. Salys.

A

AMSTERD
Sutvirtinimo sakramentas 

buvo suteiktas balandžio 20 d. 
66 vaikučiams ir 12 suaugusių
jų gražiai ta proga išpuošto-e 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Al- 
bany vyskupas aukzilijaras VV. 
Scully savo pamoksle priminė 
pavergtųjų tautų žiaurius per
gyvenimus. ragino visus tapti 
ištikimais Dievo kovūnais šia
me sukrėtimų amžiuje. Vysku
pui suteikus palaiminimą švč. 
Sakramentu, visa bažnyčia į- 
spūdingai sugiedojo “Garbinki
me Šv. Sakramentą”. Vysku
pas prie šventovės durų malo
niai pasikalbėjo su kiekvienu 
sutvirtintuoju bei jų artimai
siais.

Vaikučiu pirmoji komunija į- 
vyks gegužės 4 d. 9 vai. mišių 
metu. Gražus būrelis vaikų 
prieš priimdami šv. komuniją, 
iškilmingai atnaujins savo krik
što pažadus.

Minkštos klaupkos šv. Kazi
miero bažnyčioje įdėtos į visus 
suolus ir prie Dievo stalo. Visi 
parapijiečiai ilgai laukė šio pa
gerinimo ir todėl nuoširdžiai 
džiaugiasi jo sulaukę. Tenka 
pastebėti, jog paskutiniųjų ke
lių metų bėgyje lietuvių baž
nyčioje atlikta tiek daug pa -

Hometown, Pa.
Pasiruošimas Lietuviu Dienai

Balandžio 24 d. iš Shenan- 
doah. Pa. Tamaųua, Pa. ir kitų 
kaimyninių liet, parapijų kuni
gai suvažiavo į Scraffords Ho
tel išrinkti “Lietuvių Dienos” 
komitetą. Pensilvanijos tradi
cinė Lietuvių Diena yra šven
čiama su pritaikinta tai dienai 
programa rugpjūčio 15 d. Lake- 
wood*Parke. Tačiau jau dabar 
buvo pramatyta ir apsvarstyta 
tai šventei paruošiamieji dar
bai.

I Lietuvių Dienos komitetą 
išrinkta:

Pirm. kun. M. Daumantas, 
ižd. kun. K. Rakauskas, 
sekr. kun. J. Neverauskas. 
Garbės pirmininku pakvies

tas kun. Pijus Cėsna. Po susi
rinkimo programos čia pat 
viešbutyje 14 lietuvių kunigu 
draugiškoje nuotaikoje valgė 
vakarienę. Kun. Dr. K. Batu- 
tis pakvietė visus dalyvavusius 
kunigus į šv. Petro ir Povilo 
kleboniją lietuviškam pasikal
bėjimui. Kr. <1. C.

darbininkas

Cleveland. Ohio
Amerikos Lietuvių Sąjungos 

skyrius gegužės 4 d. (sekma
dienį) 1 vai. po pietų čiurlionie- 
čių patalpoje kviečia savo na
rių susirinkimą Programoje 
rašytojo Em. Skujenieko pra
nešimas apie pereitų metų No
belio literatūros premijos lau
reatą ir kt. klausimai. Malo
niai prašomi atsilankyti ir sve
čiai.

Sekmadenj, gegužės 11 d., 
7:30 vai. lietuvių salėje Cleve
lando moksleiviai ateitininkai 
rengia lietuvišką pasilinksmini
mą — subatvakarį. Nepraleis- 
kime progos paskutinį kartą šį 
sezoną pasišokti, atsigaivinti 
prie turtingo bufeto ir jaukioj 
nuotaikoj su pažįstamais sma
giai praleisti laiką. Šokiams 
gros R. Gylio orkestras.

Rochester. N. Y.
Atvyksta trys buv. žvejai, 

birželio 15 padarys pranešimą 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Žvejai yra neseniai pabėgę iš 
Lietuvos ir Amerikos vyriau
sybės specialiu leidimu atvyko 
Amerikon, kad savo tautie
čiams papasakotų apie likusių
jų gyvenimą Lietuvoje. Tai bus 
gal vienintelė proga išgirsti 
gyvą žodį iš tų. kurie patys 
yra išgyvenę vadinamų tarybi
nių žmonių gyvenimą.

Rochestery juos globos ALT 
ir AL Bendruomenės skyrių 
valdybos. Kviečiami visi ir vi
sų pažiūrų lietuviai dalyvauti 
jų pranešimuose.

AM, N. Y.
taisymų bei pagražinimų, kad 
net daugelis svetimtaučių laiko 
Amsterdamo lietuvių bažnyčią 
viena gražiausiųjų šiame mies
te.

Kun. Fabijonas Kireilis, vi
karaująs Hion. N. Y., jau sveik
sta po staigias operacijos šv. 
Marijos ligoninėje Amsterda
me.

Kun. Alfonsas Petraitis ir 
kun. Kęstutis Balčvs buvo pa
kviesti Didžiosios Savaitės mo
tu giedoti Jeremijo raudas Al- 
bany katedroje. Vysk. E. Gio- 
bons yra didelis muzikos mė
gėjas, todėl pasistengia gauti 
gražiabalsius kunigus iškilmin
goms apeigoms.

K. B

Los Angeles, Cal.
Pasisekęs vakarėlis

Lietuvių parapijos vakarėlis 
TV. 20 d. visai pasisekė: artistai 
mėgėjai savo roles gerai suvai
dino, publikos buvo per 300, o 
šioj mažoj kolonijoj yra daug. 
Išlaidų vakaro parengimui bu
vo 20 dol: gryno pelno para
pija iš vakarėlio gavo 376.15 
dol. Nutarta vakarėlį pakarto
ti birželio mėn. 1 d., nes publi
kai vakarėlis labai patiko, o ne 
visi parapijonvs galėjo jame 
dalyvauti.

Br. Railos globojamas ir rek
lamuojamas St. Šimkaus vardo 
choras tą pačią dieną “krikšti
josi” ir koncertavo, bet publi
kos nedaug tesusilaukė, nors jo 
globėjas Br. Raila buvo “Dir
voje” parašęs ilgiausią rekla
minį straipsnį ir ta proga uža- 
takavęs kleboną kun. J. Kučin- 
gį, kam jis labiau palaiko baž
nytinį chorą ir nesidomi tuo, 
kuris dainuoja Maironio dainą 
“Kur bėga Šešupė.” Kad rekla
ma būtų svaresnė, Br. Raila 
rado reikalinga “Dirvoje” pasi
skųsti. kad jį parapijonvs per
sekioją, vadiną “bolševiku”, 
skundę jį jo darbovietės virši
ninkui, kad klebonas esąs už 
tai atsakingas. žodžiu. Br. 
Raila parodė save komiškoj po
zoj — klebono ir parapijonių 
“kankinys”! Ir vis dėlto Br. 
Railos globojamam choreliui iš 
to maža naudos tebuvo.

J. G. Kl.

Gegužės 2, 1952

“Dainavos” ansamblis koncertuos Clevelande gegužės 17 d.. 7.30 vai. vak. puošnioj \t IIK radijo stoties saloje,
5000 fCuclid Avenue. urie 55-tos cnt vės.

Manchester, N. II. MALONIAM RĖMĖJŲ DĖMESIUI
— Lietuvių klubas ir draugi

ja Mančesteryje. įsikūrę nuo- 
savuose namuose, turi pasto
vius lankytojus iš kurių gau
namas pelnas dedamas į ban
ką, planuojant patalpų praplė
timą ateityje. Anksčiau klubas 
ir draugija stambiomis sumo
mis paremdavo lietuviškas šal
pos organizacijas. Pastaruoju 
metu šios sumos labai suma
žėjo ir į Balfo bei Alto vajus 
klubo bei draugijos vadovybė 
atsiliepdavo kaip į prievole, nuo 
kurios su keliais doleriais gali
ma atsikratyti. Reikia manyti, 
kad minėtos lietuviškos organi
zacijos vadovybė su naujai iš
rinktu pirmininku Ant. Anta
naičiu ir toliau palaikys iki šiol 
vyravusį įprotį: mančesterie- 
čiai visuomet sudeda dvigubai!

— Žinomi lietuviai Svetikai 
balandžio pabaigoje išleido sa
vo dukterį Oną Svetikai*ę val
džios tarnybon į Japoniją. Dar
bovietėje. kuri bus net už 9.-

Pittsburgh. Pa.
Kun. E. Bolevičius, iš Union- 

town. Pa., perkeltas į Connell- 
sville. Pa., vikaru Immaculate 
Conception parapijoj.

Muz. J. Stankūnas yra pak
viestas į lietuvų šv. Kazimiero 
parapiją vargoninku. Parei
gas pradeda eiti nuo gegužės 1 
d.

Kun. M. Kazėnas ir kun. J. 
Skripkus buvo išvykę į Mount 
Vernom III., kur dalyvavo Ge
rojo Samaritiečio ligoninės pa
šventinime. įvykusiame balan
džio 27 d. Tai Seserų Pranciš- 
kiečių milijoninės vertės pasta
tas. Tą jų kilnų labdaros dar
bą parėmė Amerikos valdžia.

Lietuvos Vyčių metinis ban
ketas įvyks gegužės 4 d., sek
madienį. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Meninę programos 
dalį išpildys Kauno operos so
listė A. Dambrauskaitė. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
bankete ir koncerte. a

Ateitininkai pasiryžę šiais 
metais praleisti vasaros atosto
gas kalnuotoj Pennsylvani.joi. 
Balandžio 24 d. kun. B. Mika
lauskas, OFM., kun. A. Šulins
kas ir P. Baltakis buvo išva
žiavę ieškoti stovyklavimui tin
kamos vietos, kurioje tilptų a- 
pie 120 žmonių.

Lietuvos žvejai, kapitonas L. 
Kublickas, J. Grišmanauskas ir 
E. Paulauskas, balandžio 27 d.. 
Lietuvių Piliečių salėje pasakė 
įdomias ir reikšmingas kalbas 
apie dabartini gyvenimą Lietu
voje. Buvo susirinkę per 400 
žmonių.Publika buvo sujaudin
ta, ne vienas nubraukė ašarą, 
girdėdamas taip skaudų savo 
brolių likusių tėvynėje gyveni
mą.

Labai gražiai atsiliepė Ame
rikos spauda. patalpindama 
platų pasikalbėjimą ir įsideda
mą visų trijų fotografiją.

Naujosios Anglijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
seimas įvyks gegužės 18 dieną, 
trečiąjį gegužės mėnesio sek
madienį. Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne. Putnam, Conn.

Seimo tvarka:
11:30 vai. Šv. Mišios ir pa

mokslas
12:30 vai. Svečių ir atstovų 

pietūs
1:30 vai. Seimo posėdis 

000 mylių nuo namų, Svetikai- 
tė išbus apie 2 metus.

— Martynas Kušleika, man- 
česteriečius aptarnaująs kirpė
jas. šiais metais laimėjo pirmą 
vietą ir dovaną už žiemos sezo
no metu pagautą didžiausią ly
deką. Kušleika yra tiek įgudęs 
žvejyboje, kad jis ne tik savo 
šeimai parūpina žuvies, bet ir 
kaimynus duosniai apdalina. 
Tremtiniai jam už tai ypatin
gai dėkingi.

Korrsp.
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Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

W L O A
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, Direktorius
ATOTAIHENTAIS 2 VAU POPIKT.

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangonjs transliuojami jvatrūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.f. Vestuvės.
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

GRAND STREET

į♦
ff
♦*
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4. P. tilNKCS
Direktoriui

Tėvai Pranciškonai
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte, Maine,

NUO LIEPOS 1 D. IKI Rl’GPIf’CIO 5 D. 
atidaro

BERNIUKŲ STOVYKLĄ
Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno: geras maistas, 

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

vadinamų “Lietuvių Diena.”
SAVAITINIS MOKESTIS — $20.00

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

Franciscan Monastery — Kennebunk Port, Maine

4:00 vai. Meninė programa. 
Kurią atliks Mergaičių Pensijo- 
natas

4:30 vai. Palaiminimas Švč. 
Sakramentu

Per šį seimą bus paminėtas 
Kongregacijos įsteigėjas Arki
vyskupas Jurgis Matulevičius, 
nuo kurio mirties šiemet suka
ko 25 metai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
seserų rėmėjus. Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildos narius. 
Amžinuosius ir Garbės Narius 
ii- visus norinčius vienu ar kitu 
būdu paremti N. Pr. Švč. M. 
Marijos Seserų Kongregacijos 
darbus, o ypač jųjų naujosios 
koplyčios statybą.

Laukiame senųjų ir naujųjų 
ateivių. Malonėkite visi lietu
vaičių seselių bičiuliai šiame 
jubiliejiniam seime dalyvauti.

Nauj. Anglijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba

if+ + + + + +
t♦
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BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARFVICrUS 
Pranešimu Dir.
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ŠV. MIŠIŲ NOVENA UŽ MOTINAS FUTBOLAS

Stultgart 
pirmąsias 

rungtynes

Čia pat jau ir MOTINOS DIENA. Ar Tu atsimeni savo GIM
DYTOJĄ, kuri atidavė Tau viską, ką tiktai turėjo: savo poilsį, 
nemiegotas naktis, visą savo motinišką meilę, net savo gyvybę.

Kur šiandien jinai — Tavo Motina sengalvėlė? Gal pasiliko 
kenčiančioj Lietuvoj, o gal ištremta j šaltąjį Sibirą, gal jos už
verktas akis ten pridengė svetimoji žemė?

Kuo Tu atsilyginsi jai už jos meilę, ir vargus? Jei yra dar 
gyva ir čia pat, Tu ją aplankysi, paguosi ir pradžiuginsi kokia 
nors dovanėle. Bet jeigu jos čia nėra, jeigu ji net gyvųjų eiles pa
liko, kaip tada ją atsiminsi ir pradžiuginsi?

Dar yra ryšys, kuris gali sujungti ją su Tavimi. Tas ryšys— 
tai malda, kuri pasieks ją gyvą ar mirusią.

Prisimink šia proga ir visų mūsų Motinų sopulingai kenčian
čią LIETUVĄ, kuri šiandien gailisi ir verkia savo nelaimingų ir iš
blaškytų vaikų.

Visų mūsų MOTINU ir kenčiančios LIETUVOS intencija ir 
šiemet TĖVŲ PRANCIŠKONU VIENUOLYNE GREENE, MAI
NE, BUS LAIKOMA IŠKILMINGA NOVENA, kuri prasidės ant
rą gegužės ir baigsis Motinos Dieną. Novenos dienomis rytais bus 
laikomos iškilmingos šv. mišios, o vakarais — ypatingos maldos 
už motinas, prisiųstų intencijų skaitymas ir palaiminimas švč. 
Sakramentu.

Prašome visus, kurie nori atminti savo motinas, tėvus ir mū
sų kenčiančią Lietuvą, kiek galint greičiau atsiųsti savo intenci
jas, pridedant, jei galima, ir kokią nors auką, šiuo adresu:

FRANCISCAN F ATKERS, Greene, Maine

SPORTAS

Gegužės 4 <L tarptautinių futbolo 
rungtynių atidarymas

Si sekmadienį (V. 4.) 
Kickers (Vokietija) žais 
šiais metais tarptautines
JAV. Rungtynės įvyks Randalfs Is- 
land Triborough Stadium. Vokiečių 
priešininku bus DAFB lygos rinkti
nė. Tą dieną tame pačiame stadio
ne įvyks visa eilė sportinių parengi
mų, kurių pradžia 11 v. 30 min. 
Stuttgart-DAFB rinktinės rungtynių 
pradžia 4 v. p.p.

Futbolo mėgėjams bus įdomu su
žinoti šių abiejų vienetų sudėtį:

Stuttgart Kickers: Gerhardt Bech-' 
told; Fred Saeltzer; Fritz Vogler; 
Rolf Lechler, Hans Fauser, Johann 
Herberger; Erich Deher, Siegfried 
Kronenbitter. Horst Schaad, Rein- 
hold Jackstell, Alex Pflum (atsargo
je: W. Mueller. H. Maier, W. Schu- 
macher, W. Boehmerle ir W. Groo- 
mer).

DAFB rinktinė: George Millar 
(Newark S. C.); Willy Schallerl 

(Schwaben), Joe Maca (Swiss);Į 
Alex Olynec (Brooklyn S. C.). Billy 
Sheppel (Newark), Ferdinand Van 
Steen (Swiss); Fred Klomm (G- 
Hungarains). Ed Souza <G-hung), 
George Athineos (Greek-Amer. >, 
Yeprem Chacurian (Suiss), John 
Souza (G-hung.), atsargoje: Joe 
Krapf, Fred Kuehn. Tony Windis, 
Rolf Schuller. Radoslau- Zbikovvski 
ir vartuose Erich Rothschild.

Stuttgarto ,vienuolikė yra gerai 
žinoma tiems futbolo mėgėjams, ku
rie būdami Vokietijoje, stebėjo ją 
žaidžiant įvairiuose pietų Vokietijos 
miestuose. Sąstatas yra gerokai pa
kitėjęs, tačiau žymiausieji šio viene
to žaidikai, kaip Kronenbitter. Bech- 
ttold, Deher ir šį kartą yra vienuo
likės šulai.

Stuttgart Kickers žais JAV aštuo- 
nerias rungtynes: Detroite, Čikago
je, Cleveland^, Philadelphi.ioje, | 
Brooklyne (V. 23) vėl New Yorke- 
Randalls Island prieš Anglijos Man-; 
chester United (V. 25> ir paskutinią-į 
sias. atsisveikinimo rungtynes. Union, 
City, N. J. gegužės 28 d.

Futbolo mėgėjai, kurie nori 
matyti tikrai gerą europietiška 
dimą, nepraleis šios progos.

pa- 
žai-

Ke*my liet, parapijos krepšinio mergaičių grupė, laimėjusi rungtynes tarp 
Ilarrison ir Keamy lygos 33:21 ir gavusi dovaną. K kairės j dešine: stovi— 
E. Butkus, V. Kelty, J. Philburn, B. Lukshis. J. Polinski. sėdi — D. S?rafen, 
B. Veelvas, kun. D. Pocius, E. Abromaitis, M. Polinski.

SPORTAS PASAULY
— Krank Sedgman. Australijos 

teniso žvaigždė, per 4 setus laimė, 
jo tarptautini teniso turnyrą Romo
je finaliniame susitikime nugalėda
mas ėekoslovaką Jaroslav Drobny, 
kuris šiuo metu gyvena Egipte. Tuo 
Sedgman jrodė. kad jis rimčiausias 
kandidatas į Wimbledon turnyro 
laimėtojus.

— Baronas Gottfried von Cramm 
ir šiais metais atstefc-aus Vokietija 
Davis taurės žaidimuose. Nors jis 
jau senas, tačiau dėl jo puikaus žai
dimo Vokietija pernai pasiekė Euro- 
jk>s finalą. Šiais metais Vokietijas 
pirmas priešininkas bus Brazilija.

— George Mikan. iš Minneapolis, 
vad. Mr. Basketball. šiomis dienomis 
įmetė savo lO.OOO-tąji tašką profe
sionalu krepšinio varžybose. Tai yra 
pirmasis pasaulyje pasiekė toki taš
kų skaičių profesionalinėse varžybo
se.

— Minneapolis Lakers tapo |>ą. 
šaulio profesionalų krepšinio meiste
riu. Septynių žaidimų serijoje Min- 
neapolio komanda 4 kartus nugalėjo 
rytų Amerikos turnyrų nugalėtoją 
New York Knickerbockers ir tuo 
sau išsikovojo pasaulio meisterio ti
tulą.

— Prancūzijos rinktinė laimėjo 
tarpvalstybines futbolo rungtynes 
prieš Portugalijos rinktine 3:0. 
Rungtynėse, kurios įvyko Paryžiaus 
Comomboes stadione ir kurias ste
bėjo apie 40000 žiūrovų, geriausiai 
pasirodė portugalų vartininkas Free- 
rico Barrigana.

— Argentinos polo rinktinė laimė, 
jo tarpvalstybines rungtynes prieš 
Meksikos rinktine rezultatu 7:6.

— Manchester l'nited laimėjo 
Anglijos futbolo pirmenybes pasku
tini šeštadieni nugalėjusi Arsenai iš 
I-ondono 6:1. Tai pirmas kartas po 
1011 metų kad Manchester United 
išsikovojo šį didi laimėjimą. Si ko
manda atvyksta gegužės pradžioje į 
JAV ir čia sužais 12 rungtynių.

Walthamstow Avenue komanda 
laimėjo Anglijos mėgėjų futbolo tau
re. Finalinėse rungtynėse, kurios į- 
vvko VVembley stadione prie 100000 
žiūrovų. Walthamstow Avenue susi
tiko su Leyton iš Essex ir rungtynes 
laimėjo 2:1 po prailginimo. P. V.

Futbolo mėgėjų Taurės finalas
Sekmadieni, gegužės 11 d. 3 v. p.p. 

Eintracht Ovai aikštėje, įvyks Ryti
nių JAV valstybių mėgėjų taurės fi
nalas tarp LSK t N. Y.) — Ludlovv
< Mass.)

ŠACHMATAI

Tautvaiša eina antruoju Chicagos 
pirmenybėse. Po nelemto pralaimėji
mo Davidsonui <9-tam rate) Taut
vaiša užleido pirmavimą ukrainiečių 
meisteriui Turiansky. Iki pirmenybių 
užbaigos paliko taip maža laiko, jog 
veik nėra vilčių, kad padėtis pasi
keistų.

Dešimtame rate Turiansky įveikė 
latvį V. Tums. o Tautvaiša savo 
partiją su Rudelis atidėjo po 51/, 
valandų lošimo su medžiagine pers
vara. Reikia laukti Tautvaišos lai
mėjimo. Tautvaišai beliko vienas 
priešininkas Cohen. o Turiansky dar 
turės 2: Cohen ir Dahlstrom.

Pirmenybių padėtis dabar tokia: 
Turiansky 71/,—11/,. Tautvaiša 61 2- 
2lį (1), Cohen ir Angelo Sandrin po 
į>o 51/,—41/,.

Chicagos lietuviai įveikė įlydė 
Park. Chicagos komandinėse rung
tynėse lietuviai laimėjo prieš Hyde 
Park klubą. 31/fc—21/,. Tai penktas 
iš eilės lietuvių laimėjimas tose pir
menybėse. Komandoj lošė ir taškus 
pelnė: Tautvaiša. Zujus 1. Estka 1/„ 
Kalvaitis, Šalkauskas 1 ir Jakštas 1.

New Yorko lietuvių įstojimą j 
Metropolitan “B" I-eague pirmeny
bes atžymėjo CHESS LIFĖ. balan
džio 5 d. nr. Tose p-bėse LAK šach
matininkai sužaidė 3-jas rungtynes: 
su Woodside CC 5-1. su Log Cabin 4- 
4 ir Queens - Jamaica 11/,-41/į.

Sėkmingiausias taškų rinkėjas ko
mandoje yra Šukys, pasiekęs tris iš 
eilės laimėjimus, ir Staknys 21^-1/,.

Povilas Vaitonis, Kanados meiste
ris. gegužės 3 d. duoda simultaną 
Toronto lietuviams ir įteikia dovanas 
Toronto lietuvių turnyro laimėto
jams. kuris pasibaigė šitaip: Henri
kas Stepaitis 7 (iš 9>, Matusevičius 
ir Fabricijus po 61 »j. Rimas 6. Paš- 
kauskas 51/,. Sirutis 5. Saltmiras 4. 
Žilys .3. Mačiulaitis 1 ir Kaunas 1

Boylston CX’ laimėjo Bostono ko
mandines žaibo varžybas. Toliau se
ka: Cambridge. Qiuncy, Newton, 
Lithuanian ir Harvard Cniversity. 
Lietuviai laimėjo prieš Newton 3-2. 
lygiom su Quincy ir dukart lygiom 
su Harvard Univ.

Komandoj žaidė ir taškus pelnė: 
Škėma 4 ’/į. Merkis 5. Starinskas 1. 
Zenkevičius 3. ir Eitavičius 51/,.

K. Merkis gavo Golde n Kinght 
ženklą (emblem) už jo baigtą 3-jų 
ratų 1949 Golden Knights turnyrą.

Chess Review, balandžio nr. skel- 
bai Postai Chess laimėjimus: žalio 
prieš Johnson (dukart*. Škėmos 
prieš Harris ir lygias su Whitney: 
Merkio prieš Hovvarth.

Tarp naujai pradėjusių koresp. 
varžybas suminėtas K. Jakštas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JOHN DERUHA, M. D

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

PARDUODAMI NAMAI

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

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Kalašinskas ir Jokūbaitis DAFB 11 
rinktinėje

DAFB. ruošdamasi rungtynėms 
prieš Stuttgart Kickers. sudarė ant-( 
rąją rinktine, kurion yra pakviesti 2 
LSK futbolininkai Kalašinskas ir 
Jokūbaitis. Pirmosios DAF3 I— 
DAFB II rungtynės įvyko balandžio 
23 d. 8.15 vai. Metropolitan Ovai 
aikštėje prie dirbtinio apšvietimo. 
Rungtynes laimėjo DAFB I —8:4.

Stebint Kalašinsko žaidimą reikia' 
pripažinti, kad jis savo komandai' 
(LSK) gėdos nepadarė. Antrajame1 
kėlinyje jo šūvio dėka krito trečiasis 
įvartis. Pradžioje rungtynių galima 
buvo pastebėti jo žaidime tam tik
ro netikrumo žymių, tačiau ant raja-! 
me kėlinyje jis rado save ir buvo 
tas pats nenuilstamas Kalašinskas 
kuris savo vienuolikės rungtynėse 
yra didžiausias įvarčių kaltininkas.

Jokūbaitis, pirmajame kėlinyje 
žaidęs pusiau kairiuoju puoliku, 
antrajame — centro puoliku, buvo 
įprastai geroj formoj ir davė keletą 
gerų progų kitiems puolikams ‘■ap
šaudyti” "žvaigždžių” tvirtove.

DAFB vadovai įvertino abiejų lie
tuvių atstovų žaidimą ir juos vėl j- 
rašė DAFB II sąstatam Rungtynės 
įvyko pereitą trečiadieni (IV. 30). 
Reikia pripažinti, kad lietuvių daly
vavimas. kad ir antrojoje rinktinėje, 
yra didelis žingsnis pirmyn. n-*s būti 
išrinktam išrinktam iš virš 400 žai- 
dikų ir dar nejkopus i "Oberliga” y- 
ra ne kasdieninis atsitikimas futbo
lininkų tarpe,
mūsų vyrams ir ateityje kilti, kad 
kitais metais bent keletas lietuvių 
futbolininkų pasiektų DAFB I rink
tinę. . •

Tenka tik palinkėti

IŠNOMUOJAMAS kambarys 
dviem ar vienam asmeniui. Ne
toli “Darbininko.”. Prieinamos 
sąlygos. Kreiptis į Darbininko 
Administraciją, 680 Bushvvick 
Avė, Brooklyn 21, N. Y.

Dykai išbandymas
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

No laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cenjo. NESIŲS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresą.

Dept X-3
ROSSE PRODUCTS CO.,

2798 Fsrwell Avė, Chicago 45, IIL

Kasdien 12:30—2 Ir 6—8 p.p., Hskyrus šventadieniu*.

PIGOS, GEBI, GEROJE VIETOJE

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

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE

1998 Gatės Av«u, Brooklyn, N. T. 
TeL GI —oro 5-7285

B*

s.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

t <1 Bostone ir apylinkėse 7r

S. Barasevičios ir Sūnas 
FUNERAL HOME

254 W. BROADM AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
Tek SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY
South Boston. Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Te!. TR 6-6434

i

; Lithuanian 
C Furnitūra Co.

MOVĖ R S —
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Movers

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

9

I 
I

Š V ę S D A M 1 
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

»

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

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitu« 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Ks« 
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. Broadvvay 

South Boston 27, Ma««-

SHALINS Į 

(Shalinskas)
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Forest Parkway Station) Ė 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. | 
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VIrginia 7-4499

Tel, STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

•B

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARAMOUNT BAR & GRILL
> STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

;; SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Ulfcaadtiaf - Teievfadja - Muzika - Sportas

602 GRAND ST, kampu Union Avė. BROOKLYN, N. Y. į >

s

t sissss s sss m s su

DON ŠILAITIS
660 Willoughby Avė. 

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

CAROLINE
CASPER’S

I

JT

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

GROŽIO SALONE 
JUMS SUDĖS PLAU
KUS LYGIAI, GLAU

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėstymą skulptūriškos 
Išvaizdos, klasiškai mo

terišką, tartum

T a n a g r o s I,. _ f4 i g n r y .
arini

Poodle ( jll
Slvle

♦ II11II n1*

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 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

M

Patenkino B rock kiniečiu s
per 50 mėty, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumcrius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence 8t, Brockton, Mass.

Tel. 189

I

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

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

Visais reikalais kreipkitės j
ANNA JANI S ( AROLINE ( ASPEK’S BEAI TY SALON 

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

saveE'kv)w,'",^/
Mes instaliuojame visokios rūšies 

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SF.RVICE

520 MAIN STREET BROC KTON, MASS.
Tek 2608

i
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DARBININKAS
KMIJIKNOS-

40 vai. atlaidai
Apreiškimo parapijoje pra

ėjo labai gražiai. Tiesti, dvi pir
mosios dienos buvo labai lie- 
i ngos. !>et tai neatbaidė pamal
džiųjų parapijiečių nuo bažny
čios lankymo. Antradieni pas
kutinį atlaidų vakarą, tikinčių
jų buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Gražiai papuoštas altorius, geri 
pamokslininkai ir gražus choro 
eiedojimas sudarė giliai pamal- 
džą nuotaiką. Paskutinį vakarą 
dalj'vavo per 30 kunigų.

Motinos dienos minėjimas 
ruošiamas skautų ir ateitinin
kų. įvyks gegužės 11 d., sek
madieni. Apreiškimo par. salė
je tuojau po gegužinių pamal
dų — 3.30 val.^p.p.

Gegužinės pamaldos
Apreiškimo parapijos bažny

čioje gegužės mėnesyje sek
madieniais bus 3 vai. p.p.. šio
kiadieniais 7.30 vai. vak.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje — sekmadieniais 4 
vai. p.p. pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 7.30 
vai. vak.. antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais ry
tais po 8 vai. mišių.

Prel. J. Balkūnas, 
sugrįžęs iš \Vashingtono. kur 
šiuo metu lankėsi tremtinių e- 
migracijos reikalais, išvyksta į 
Ispaniją dalyvauti tenai įvjks- 
tančiame Tarptautiniam Eu
charistiniame kongrese.

Dipl. inž. K. Kraikas
šiuo metu bendruosius dalykus 
dėsto braižybos kursuose. ku
riuos lanko 22 brooklyniečiai 
lietuviai. Lietuviai inžinieriai 
šiais kursais nori padėti saviš
kiams įsigyti naują, gerai ap
mokamą braižytojo darbą.

Trys žvejai,
aplankę visą eilę Amerikos lie
tuvių vietovių, gegužės 11 d. 
kalbės Didžiojo Nevv Yorko lie
tuvių susirinkime, kurį Nevv 
Yorko Lietuvių Taryba šaukia 
Apreiškimo par. salėje.

IJetuvių laikraštininku 
aktualiuosius veiklos reikalus 
aptarė pereitą pirmadienį susi
rinkusi Liet. Žurnalistų Sąjun
gos Nevv Yorko skyriaus val
dyba.

Bitininkas L. Končius 
iš \Veymouth. Mass. ianuėsi 
Darbininko redakcijoj ir TT. 
Pranciškonų vienuolyne, užsi
sakė "Darbininką” ir padova
nojo savų bičių medaus.

Tremtinių Draugija
ateinantį sekmadienį, gegužės 
4 d. 12 vai. Apreiškimo para
pijos salėje šaukia susirinkimą, 
kuriame pranešimus padarys 
prof. J. Brazaitis ir prof. J. Ka
minskas. Be to, bus svarstomi 
kiti svarbūs organizaciniai 
klausimai.

Aitvaru kvarteto koncerte, 
gegužės 11 d. Schvvalien Hali, 
operos solistė Felicija Pupėnai- 
tė kartu su Aitvarų kvartetu 
dainuos arijas iš operetės 
"Vengrų vestuvės”, ir lietuvių 
kompozitorių kūrirnius. Tauti
niams šokiams muziką dainuos 
pats kvartetas.

Op. solistė A. Dambrauskaitė Op. solistas Ip. Nauragis

Jie sa\o gražiais halsais žavės N>w Yorko lietuviškaįa visuomene gegužės 
D d. Capitol viešbučio didžiojoje salėje pavasario baleto ir o|>eros koncerte.

TOKIO KONCERTO DAR NEBUVO!

PRANCIŠKONŲ PADĖKA

Gražiai praėjus Pranciškonų 
Spaudos Centro dainos ir lite
ratūros vakarui, nuoširdžiai 
dėkojame programoje dalyva
vusiems solistams ir poetams: 
Juzei Augaitytei ir Stasiui Ba
ranauskui. kan. Mykolui Vait
kui ir Kaziui Bradūnu. Vladai 
Proščiūnaitei. Henrikui Na
ciui. Jonui Aisčiui ir pianistui 
Aleksui Mrozinskui. Ačiū ir ar
timųjų bei tolimųjų kolonijų 
svečiams, kurie savo atsilanky
mu įvertino mūsų pastangas. 
Dėkui bilietų platintojams ir 
platintojoms bei tiems. kurie 
sveikino šį vakarą ar skelliėsi 
.jo programoje. Dėkui gražia
jam jaunimui, kuris visuomet 
mums padeda, rengiant kultū
rines programas. Ačiū šeimi
ninkėms ir bufeto bei kitiems 
darbininkams ir visiems vaka
ro dalyviams, kurie savo atsi
lankymu parėmė mūsų kultū
rinę veiklą.
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM

Vienuolyno Viršininkas

Gegužės 18 d. ruošiamas ba
leto - operos koncertas Capitol 
viešbučio didžiojoj salėje (8 
Avė. ir 51 St.). Nevv Yorke yra 
pirmasis šios rūšies koncertas. 
Nevv Yorko lietuviškos visuo
menės dar niekuomet nematy
tas.

Aldona šlepetytė geriausia 
liet, baleto solistė tremtyje pir
mą kartą pasirodys lietuviškai 
visuomenei visu savo menišku 
pajėgumu.

A. Liepinas, vienintelis šiuo 
metu aukšto meninio lygio lie
tuvių baleto solistas, šoks solo 
partijas ir duetus su A. šlepe- 
tyte.

A. Dambrauskaitė ir Ip. Nau- 
ragis, Lietuvos valstybės ope
ros solistai, visų, jų dainas gir
dėjusių, atmintyje yra palikę 
geriausių prisiminimų ir nenu
galimą norą juos dar kartą iš
girsti.

Kreipiamas dėmesys ypač 
mūsų jaunimo į šį aukščiausio 
meninio lygio artistų koncertą. 
Nepraleiskite šios vienintelės 
progos jį pamatyti ir išgirsti.

Bilietų kainos 2,50, 2,00, 1.50 
dol. Jaunimui 1,00 dol.

Bilietų galima gauti "Darbi
ninko” redakcijoj. Balfe, pas J. 
Ginkų ir “Gabijoj.”

E K R A N A S
Šventasis karys Loyola. (Lo- 

yola — the Soldier Saint). Ho- 
lidav kino teatras Nevv Yorke. 
Broadvvay ir 47 g., pradėjo ro
dyti biografinį filmą iš šv. Ig
naco Loyolos. Jėzuitų Ordino 
įkūrėjo, gyvenimo. Šis filmas 
vertingas ne vien tik katali
kams dėl savo religinės vertės; 
jame kiekvienas gali rasti dva
sinio pasitenkinimo, ypatingai 
ir dėl to. kad pastatymas ir 
vaidyba grynai menišku atžvil
giu yra be priekaištų. Filmas 
gamintas Ispanijoje, vaidinant 
ispanų aktoriams, tačiau įkal
bėtas anglų kalba. Vertimą iš 
ispanų kalbos darė Fordhamo 
u-to prof. jėzuitas A. Barrett. 
Sunkią ir reikšmingą paties

šv. Ignaco rolę vaidina Rafael 
Duran. Jis sukuria tikrai nuo
širdų charakterį ir įtikinančiai 
pavaizduoja to 16-tojo amžiaus 
Ispanų didiko ir kario persilau
žimą bei kelią dangiškojon gar- 
bėn.

PRAŠO KRAUJO
Maceika Antanas, kilęs iš 

Utenos apskr., buvo Muenchen 
Varner Kaserne lietuvių sto
vyklos sekretorius. J JAV at
vyko 1950 m. Šiuo metu guli 
Queens General Hospital, 
164th Str., Jamaica. Jam rei
kalinga skubi operacija. Prieš 
ir po operacijos reikalingas 
kraujas. Prašo savo draugus ir 
pažįstamus jam padėti. Krau
ją priima toje pačioje ligoninė
je, kur jis guli.

Aukotojai prašomi kreiptis i 
ligoninės informaciją sekmadie
niais ir trečiadieniais nuo 2 iki 
3 v. p.p. Antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
karo.

Prieš duodant kraują prašo
mi 4 vai. nevalgyti. Važiuoti 
Jamaica traukiniu iki 160 st. ir 
ten persėsti į autobusą Q 65.

Teresė Strašinskaitė,
13 metų amžiaus lietuvė naš - 
laite, dėl kurios net i>orą metų 
Sovietai bylinėjosi su ameri
kiečiais, balandižo 20 d. atplau
kė į JAV. Catholic Committtee 
for Refugees ją perdavė globo
ti Mileriams, kurie buvo spe
cialiai atskridę iš Chicagos jos 
pasiimti.

Mileriai yra senosios kartos 
amerikiečiai lietuviai. Jis kili
mo nuo Panevėžio, Amerikon 
atvykęs prieš 45 metus, o Mi
lerienė yra gimusi Amerikoje. 
Pirmadienį jie buvo pakvietę 
Balfo atstovą P. Minkūną ir 
Catholic Committee for Re
fugees atstovę Salomėją Čerie- 
nę-Mulks susipažinimo pietums 
ir prašė pareikšti jų padėką 
šioms organizacijoms už tai, 
kad jos rūpinosi šios našlaitės 
byla ir jos atgabenimu į Ame
riką.

Teresė iš karto pamilo savo 
naujuosius globėjus ir kartu su 
jais pereitą trečiadienį lėktu
vu išskrido į Čikagą. Nevv Yor
ko spauda plačiai rašė apie jos 
Istoriją ir dėjo jos fotografijų.

Mileriai labai džiaugėsi jos 
atvykimu, <ponios Milerienės 
motina Šarkauskienė buvo pa
ruošusi Teresei specialių dova
nų, tačiau vos kelias valandas 
prieš Teresei atvykstant į na
mus, senelė šarkauskienė šir
dies ligos ištikta mirė.

Per Amerikos Balsą 
sekmadienį buvo girdėti repor
tažas apie “Dainavos” ansamb
lį ir jo koncertą Nevv Yorke 
Camegie Hali, balandžio 20 d., 
o taip pat pasikalbėjimas su 
Balfo reikalų vedėju P. Minkū- 
nu apie T. Strašinskaitės bylą, 
rūpinantis ją atvežti į JAV. 
Taip pat pasikalbėjimas su pa
čia T. Strašinskaitė ir .jos glo
bėjais.

Gegužės 2, 1952

ŽINIOS

Teresė Strašinskaitė savo globėju Milerių tarpe.

sugilk
O ta XI Dį

Gegužinės pamaldos 
parapijos bažnyčioje vyksta 
kasdien 7 vai. 30 min. vakare.

Pamokslai jaunimui
Ateinantį sekmadienį svečias 

kunigas sakys pamokslus jau
nimui lietuvių ir anglų kalba 
Šv. Petro liet, parapijos baž
nyčioje.

Gyvas tremtiniu 
susirinkimas 

įvyko Liet. Ramovėje balan
džio 26 d. Aptarti bendruome
nės organizavimo, švietimo ir 
kovos su komunistine propa
ganda klausimai.

Grižo iš VVorcesterio
Parapijos choras, vad. muz. 

J. Kačinsko ir taut. šokių šo
kėjai, vad. O. Ivaškienės, ba
landžio 26 d. buvo nuvykę į 
VVorcesterio mieste surengtą 
tautų festivalį ir ten sėkmingai 
pasirodė. Dalyvavo įvairių tau
tų meno grupės. Buvo daug 
publikos.

Atvyksta žvejai
ALT atkviesti iš Vokietijos 

praeitais metais iš Lietuvos pa
bėgę žvejai atvyks į Bostoną 
gegužės 18 d. Bendruomenės 
laik. komitetas ir ALT Bostono 
skyrius susitarė, kad žvejai 
kalbės gegužės 18 d. rengiamo
je šventėje. Tokiu būdu rengia
mos šventės reikšmė dar padi
dėja.

Parapijos mokyklos tėvu 
susirinkimas 

kviečiama salėje po bažnyčia 
gegužės 3 d. 9 vai. ryto tuoj po 
vaikučių pamaldų. Bus taria
masi dėl vaikų pikniko ir ki
tais reikalais.

ALRK Susiv. susirinkimas 
įvyks salėje po bažnyčia gegu
žės 4 d. 12 vai. Bus renkami 
atstovai į seimą, aptariami pik
niko reikalai ir kiti svarbūs 
klausimai. Visi nariai kviečia
mi.

Įdomi paroda
Gegužės 3 d. Bostono Mecha- 

nies Building patalpose atida
roma Nevv England Home 
Shovvand Modern Living Ex- 
position. Tai paroda, kuri įdo
mi visiems, kurie nori susipa
žinti su moderniškais namų ir 
butų įrengimais. Šeštadienį ir 
sekmadienį paroda atidaryta 
nuo 1 vai. p.p. ligi IT vai. vak. 
Kitomis dienomis nuo 5 vai. p. 
p. ligi 11 vai. vak. Paroda bus 
uždaryta gegužės 11d. Pataria
me visiems parodą aplankyti. 
Parodos metu numatoma ir į- 
vairi programa scenoje.

Š. m. gegužes 18 (L 3 vai. po piety
CAPITOL VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALEI,

X Avė. ir 51 St., Neu Yorke

ruošiamas
PASKUTINIS ŠI PAVASARI

BALETO-OPEROS KONCERTAS
PROGRAMA ATLIKS:

A. Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės open-* solistė, 
Aldona šlepetytč, Baleto solistė
Ip. Nauragis, Lietuvos valstybės operos solistas, 
Alf. Ijepinas, Baleto solistas.

Akompanuos Al. Mrozinskas.
Lr-mamą praves dramos aktorius Vitalis Žukauskas

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAITI 
Bilietu kaina 2.50; 2.00; 1.50 ir 1.00 dol.

Pasirašykime pasiaukojimo 
aktą

Pasiaukojimo Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai akto parašų 
lapai gegužės mėn. bus pas ko
lektorius ant stalelių ir visi pa
rapijiečiai kviečiami juose pa
sirašyti.
“Karalienės Esteros sapnas” 
parengtas parapijos jaunimo, 
vadovaujant seselėms, balan
džio 27 d. vaidintas antrą kar
tą. Salė buvo pilna žmonių. Nu
matoma gegužės 2 d. pakartoti 
dar trečią kartą.

Serga R. Sanda
R. Sanda, American Televi- 

sion Co. savininkas, paguldytas 
į Carney ligoninę ir jam pada
ryta sunki vidurių operacija. 
Ligonis sveiksta.

MIRĖ
Liudvika Savickienė 62 m., 

gyv. 187 Gold St., So. Boston. 
mirė bal. 7 d.

Pranciškus Janulevičius, 50 
m., gyv. 8 National St. So. Bos
ton, staiga mirė balandžio 9 d. 
Paliko gausią šeimą —4 sūnus, 
3 dukteris. Vienas sūnus advo
katas gyv. Fąll River, Mass.

Leonas Brazys^ 73 m., gyv. 
242 E. 99h Et., mirė bal. 10 
d.

Tomas Gerbutavičius, 57 m , 
gyv. 307 W. 3rd St. So. Boston, 
mirė bal. 15 d.

Marijona šipelienė, 87 m., 
gyv. 149 Bowen St., mirė bal.

Jurgis UrbšaitLs, 86 m. gyv. 
663 E.
22 d.

CAMBRIDGE,

7th St., mirė bal. 25 d.

MASS
pavaišino. Prie garbėsVyčių šokiai puikiai

šeštadienį, gegužės 3 d. stalo tarp klubo narių matėsi 
Cambridge Vyčių 18 kp. rengia adv. J. Grigalius, Cambridge 
šokius, South Bostone lietuvių 
salėje, 372 Broadvvay. šokiams 
gros Al Davis orkestras. 
Pradžia 8 vai. vakare ir tęsis 
iki 12 vai. Visi kviečiami da
lyvauti.

Susižiedavo
Mūsų parapijos choristas ir 

gabus dainininkas A. Kantri- 
mas susižiedavo su H. Ražu 
kevičiūte iš Norvvood, Mass. 
Vestuvės įjvyks rugsėjo mėnesį.

Pakrikštyta
Balandžio 27 d. pakrikštytas 

K. R. Ribokų sūnus Kazimiero- 
Juozo vardu. Krikšto tėvais 
buvo K. Kadaitis iš Scranton, 
Pa., ir L. Edrey.

Klubo banketas
Balandžio 20 d. įvyko lietu

vių katalikų klubo banketas. 
Šeimininkė B. Žilienė visus

miesto majoras J. Degughielmo 
ir mūsų parapijos kunigai. Ban
keto dalyviai visi buvo paten
kinti, nes šauniai pavaišinti.

40 metų vedybinio 
gyvenimo 

šeštadienį, balandžio 26 d., 
A. J. Griciai. 132 Warchusetts 
Avė., Arlington, Mass., šventė 
savo 40 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Šia proga jiems 
jų namuose buvo suruoštas 
šaunus banketas. A. J. Griciai 
gavo daug sveikinimų ir gražių 
dovanų. Bankete dalyvavo ne 
tik jų giminės ir gerieji drau
gai, bet ir šiaip daug svečių. 
Sukaktuvininkai šios pagarbos 
yra užsitarnavę, nes jie labai 
daug pagerbimų yra kitiems 
surengę, už tai yra visų mylimi. 
Programą pravedė jų sūnus R. 
Gricius. A. D.

Erelių slėnis. (Valley ofthe 
eagles). Šiuo filmu anglai pa
rodė. kad ir paprasčiausią kri
minalinę istoriją galima pada
ryti įdomią, perkeliant ją į 
naujas, žiūrovui niekad dar ne
matytas aplinkybes ir vietoves. 
Veiksmas vyksta Švedijoje, La
pių krašte, kur begaudant vie
ną šnipą, bėglys ir jo persekio
tojai pasiekia tolimąją šiaurę 
su jos ledo tundromis, kurio
mis švilpia ledinis vėjas ir kla
joja išalkusių vilkų gaujos. 
Gamtos stichija ir beviltiškos 
pastangos išsigelbėti sukuria 
nepaprastai įtemptus momen
tus. čia paukštis ateina žmogui 
į pagalbą: specialiai lapių išdre
siruoti ereliai yra vienintelis 
išsigelbėjimas, besiginant nuo 
vilkų gaujų. Filmas rodomas 
Nevv Yorke Rivoli teatre, Bro
advvay ir 49 g.

muzikinis 
savaitgali 
RKO te- 

Kadangi

Hoffmano pasakos, reto gro
žio anglų gamybos 
filmas, rodomas šį 
visuose mažesniuose 
atruose Brooklyne.
filmas buvo nepaprastai ilgas— 
čia jis rodomas bent trečdaliu 
sutrumpintas. Užtat priedui 
duodama ir antras filmas 
“Verk, mieloji šalie” iš pietinės 
Afrikos gyvenimo, labai ištęs
tas ir sentimentalus. jb.

LRK Federacijos
Nevv Yorko apskrities draugijų 
atstovų susirinkimas įvyko 
penktadienį, balandžio 25 d. 
Pirmininkavo S. K. Lukas, sek
retoriavo V. Stasiukynas. Pas
kaitą apie Katalikų Akciją 
skaitė Tėvas Bern. Grauslys, 
OFM. K. Poderis padarė smul
kų pranešimą iš Alto Nevv Ycr- 
ko skyriaus veiklos.

Kitas susirinkimas bus gegu
žės 23 d. 8 vai. vak. Apreiški
mo parapijos salėje.

Laimėjimų vakarą, sekma
dienį gegužės 4 d., 6 vai. vak. 
rengia Moterų S-gos 24 kuopa 
Angelų 
salėje.

Karalienės parapijos

“Gabija”
savaitę išleido Vysk.

Vaikų Knygelę.
pereitą 
Valančiaus
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Ed. Pavilionis savo įstaigoje 
459 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
šį šeštadienį, gegužės 3 d., ruo
šia savo 16 metų vedybinio gy
venimo sukakties paminėjimą - 
pobūvį. Kviečia visus draugus 
dalyvauti.

Atitaisymas. Darbininko Nr. 
31, aprašant naujos emigraci
jos j JAV galimybes, įsibrovė 
nemaloni korektūros klaida — 
vietoj einanti Balfo pirmininko 
pareigas Alena Deveikienė — 
turi būti Alena Devenienė. Po
nią A. Devenienę atsiprašome.

KANDIDATUOJA Į SLA 
PREZIDENTUS

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stoti WHEE. 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— FALCONS RADIO ORKESTRĄ
2— DAINOS
3— MAGDUTES PASAKA

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirute į stoti WHEE. 
Lithuanian Program, 35 Court St.. Boston, Mass.. pranešdami <;avo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadvvav, So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus

*

Gegužes-May 11 (L sekmadieni,
SCIIWABEN HALE

474 Knickerbocker Avė. Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Adv. K. J. Kalinauskas 
gabus advokatas, baigęs Har
vard Universitetą ir eina Suvie
nytų Valstijų prokuroro asis
tento pareigas. Jis nors Ameri
koje gimęs ir augęs, bet puikiai 
kalba lietuviškai ir yra įsitrau
kęs į lietuviškąjį visuomeninį 
veikimą. Vedęs lietuvaitę. Au
gina du sūnų ir vieną dukterį. 
Pirmininkauja So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubui. Priklauso 
prie SLA daugiau kaip 20 me
tų. Jau 4-tą terminą eina parei
gas kaip SLA Stovio ir Apelia
cijų kontrolės komisijos narys. 
Jo visi rėmėjai yra įsitikinę, 
kad jis bus išrinktas į SLA pre
zidentus.

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS

Vilniaus operos solistė
FELICIJA PUPENAITE

Vilniaus dramos teatro aktorius
JUOZAS PALUBINSKAS

J. Matulaitienės vadovaujama
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE

Vyrą balsu kvartetas
AITVARAI

su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
PRADŽIA 5 VAL. P. P. 

šokiams gros JOE THOMAS orkestras 
Kaina 1.50 ir 2.00 dol.


