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KOMUNISTAI BELAISVIŲ STOVYK
LOSE VIS DAR NERIMSTA

Pusanas. — Geg. 20 d. Ko
rėjoje, Pusane. vienoj iš didžių
jų karo belaisvių stovyklų, ku
rioj buvo 10.000, belaisviai su
kilo. Maištas buvo likviduotas 
po trijų valandų apsidaužymo. 
Vienas belaisvis užmuštas, 85 
sužeisti, vienas amerikietis ka
reivis sužeistas. Sužeisti daugu
ma lengvai, nes šaujamieji 
ginklai nebuvo pavartoti.

Pusano maištas prasidėjo 
stovyklos ligoninėje, kur buvo 
Ilginami tiek komunistai, tiek 
ir nekomunistai. Grupė ligoni
nės prižiūrėtojų komunistų at
sisakė iš ligoninės pasitraukti, 
kai jiems buvo įsakyta. Pašauk
ti kareiviai juos jėga išmetė. 
Nuo to ir prasidėjo kautynės. 
Gal būt, kad riaušes pagreitino 
įsakymas kai kuriuos belaisvius 
perkelti į Koje stovyklas. Veža
mieji pasipriešino.

Koje apie 150 gydytojų ir 
slaugytojų geg. 16 d. sustreika
vo, kai ligoninės vedėjas atme
tė jų reikalavimą leisti jiems 
kontroliuoti visą ligoninę, šeš
tadienį prisidėjo demonstruoda- 
mos belaisvės moterys ir reika
laudamos, kad iš ligoninės visos 
moterys būtų grąžintos į bara
kus. Naujasis komendantas 
Boatneris pakvietė streiko va
dus atvykti su juo pasikalbėti. 
Jie atsisakė ir reikalavo, kad 
komendantas pas juos atvyktų. 
Komendantas davė jiems 15 
min. apsigalvoti. Jie vis tiek 
nepasirodė. Tada amerikiečių 
kareiviai perėmė visą ligoninės 
aptarnavimą. Tą patį vakarą 
dauguma belaisvių atsisakė pa
imti maistą, nes vadų buvo pa
leistas gandas, kad maistas ap- 
nuodintas (tačiau patys vadai 
nuo valgio neatsisakė). Pirma

GRIEŽTA BOATNER LAIKY
SENA PRIVERTĖ KOMUNIS

TUS NURIMTI

Koje, Korėja. — Gen. Boat- 
ner griežta laikysena sulaikė 
komunistus belaisvius nuo ban
dymo pradėti naują sukilimą, 
kuris grėsė, kai afnerikiečių ka
reivis nušovė vieną belaisvį. 
Nušautasis organizavo naujas 
riaušes, kai belaisviai buvo po 
darbo grąžinami į stovyklą. Jo 
nurodymu belaisviai susėdo 
ant žemės ir pradėjo kolioti a- 
merikiečius. Taip pat jų vado
vas nenorėjo leistis iškratomas. 
Kai, ginčui pasmarkėjus. ame
rikietis paleido įspėjamą šūvį, 
riaušių vadovas norėjo ameri
kietį pulti ,bet kitais dviem šū
viais buvo nušautas. Dėl to be
laisviai buvo pradėję staovykloj 
triukšmauti. Bet atvykus pa
čiam Boatner ir griežtai parei
kalavus, kad belaisviai nurim
tų, tvarka vėl buvo stovykloje 
grąžinta.

BRITAI NORI IŠSIKRAUS- 
' TYTI Iš KINUOS

Londonas. — Geg. 19 d. Bri
tanija pranešė kom. Kinijos vy
riausybei, kad britai negali ver
stis jokia prekyba komunisti
niame krašte, ir dėl to jų pre
kybininkai nori iš Kinijos pasi
traukti. Britų vyriausybė prašo 
kinų vyriausygę leisti 120 bri
tų prekybininkų išvažiuoti. 
Anksčiau jiems leidimai • buvo 
atsakyti.

Britų turto Kinijoje esą už 
300 mil. svarų (850 mil. dol.). 
Ankstesni prekybininkų apskai
tymai, kad ir raudonojoj Kini
joj galima būsią prekiauti, pa
sirodė klaidingi. Per visą tą lai
ką jie turėję tik nuostolių. 

dienį kareiviai visus slaugyto
jus išgabeno kitur ir atvyko 
130 pietų korėjiečių civilių li
goninės darbams.

Po ligoninės streiko apie 400 
moterų belaisvių atsisakė pri
imti į savo baraką keturias mo
teris, išleistas iš ligoninės. Esą 
jos priimsiančios šias keturias, 
jei visos moterys iš ligoninės 
būsiančios perkeltos į bara
kus.

Apie streikus ir sukilimus 
plačia burna kalbėjo komunis
tai per radiją ir paliaubų dery
bose. Čia jie tvirtino, kad pasi
baigęs jau amerikiečių mitas, 
jog belaisviai norį likti pas a- 
merikiečius.

Brigados generolas F. C. McConnel 
paskirtas paliaubų derybų Korėjoje 
delegacijos nariu. Jis perims ligšio
lines pareigas gen. Harrisono. kuris 
yra paskirtas vietoj atsistatydinusio 
viceadmirolo Joy delegacijos vadovu.

ŽYDAI NORI Iš VOKIEČIŲ 
MILIARDO DOLERIŲ

New Yorkas. — Mėnesiui lai
ko atvykęs į JAV Izraelio už
sienio reikalų ministeris Moše 
Šarett spaudos atstovams pa
reiškė. jog Izraelis labai svei
kins. jei Vakarų valstybės pas
paus vokiečius, kad jie atlygin
tų žydamas padarytas skriau
das. Jie reikalauja iš Vakarų 
Vokietijos miliardo dolerių.

Šarett pareiškė, jog Bonnos 
vyriausybė pasiūliusi 715 mili
jonų. Tačiau nusiskundė, kad 
tik pasiūlė, bet neparodžiusi už- 

'simojimo tuojau imtis mokėji
mų.

Kaip prisimename, tuo reika
lu vyko derybos, bet ligi šiol 
nebaigtos. O dėl tų derybų Iz
raelyje buvo kjlę daug triukš
mo. Daugelis žydų yra nuomo
nės, jog visai neverta su vokie
čiais derėtis, nes žydams pada
rytų skriaudų pinigais nesą ga
lima atlyginti.

K > DARYS SOVIETAI 
JAPONIJOJE?

Tokio. — Uis. reikalų min. 
valdininkas paaiškino, kad atei
ty japonai neleis .jokiam rusui 
kaip rusų štabo nariui atvykti j 
Japoniją. Užs. r. ministeris O- 
kusaki senate pareiškė, kad ru
sų misija negali pretenduoti j 
diplomatines privilegijas. Mat. 
Sovietų Sąjunga formaliai su 
Japoniia tebėra karo padėtyje, 
nes ji taikos sutarties nepripa
žino. Jei po sąjungininku nu
matytų 6 mėnesių Sovietai ne
sutvarkys santykių su japonais, 
tai bus pareikalauta, kad misija 
išsikraustytų.

Tolimuose Rytuose Sovietai 
telkia savo pajėgas

Washingtonas. — Gen. M. B. 
Ridgvvay senato gynybos komi
teto posėdy, į kurį buvo pak
viesti visi 96 senatoriai, padarė 
pranešimą apie padėtį. Toli
muosiuose Rytuose ir perspek
tyvas Korėjoje.

Savo pranešime Ridgvvay nu
rodė. jog Sovietai Tolimuosiuo
se Rytuose pažymėtinu mastu 
yra sustiprinę savo karines pa
jėgas ir komunistai Korėjoj šiuo

AMERIKOJE BRANGSTA 
MAISTAS IR DRABUŽIS

Washingtonas. — Geg. 19 d. 
vyriausybė išleido kainų pot
varkį. kuriuo leidžiama pakelti 
vaisių konservų kainas nuo 1 
iki 10 centų už dėžutę. Pabran
ginami tokiu būdu kukurūzai, 
pupos, žirniai, pomidorai, vai
sių mišinys, persikai ir kriau
šės. Kainos pakeliamos taip pat 
medvilninėms, vilnonėms pre
kėms. Laukiama pabrangstant 
ir koncentruotą kavą, mėsos 
konservus, pyragaičius.

SUTARTJ SU VOKIETIJA
PASIRAŠYSIU PIRMADIENĮ

Bonna. — Sutartis tarp Va
karų sąjungininkų ir Vokietijos 
numatyta pasirašyti pirmadie
nį. Kancl. Adenaueris dar ir 
paskutines valandas išnaudoja, 
kad išsiderėtų kuo daugiau. Pa
siūlė naują kompromisą dėl 
piniginių reikalų, dėl kurių vis 
dar galutinai nesutarta. Sąjun
gininkų kariuomenei išlaikyti 
pasiūlė dabar mėnesiui 410 
mil. DM. tuo tarpu kad savajai 
kariuomenei skiria 850 mil. 
Skirtumas tarp sąjungininkų

IR MUŠA IR RĖKIA

Berlynas. — Geg. 19 d. liau
dies milicija sustabdė keleivinių 
traukinių judėjimą tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos pro Hofo 
stotį. Nuo Berlyno blokados 
nuėmimo tai esąs pirmas toks 
atsitikimas.

Komunistų propagandistas 
Eisleris per radiją paskelbė, 
kad prie Hofo amerikiečių tan
kai pažeidę rytų Vokietijos sie
ną apšaudydami jos teritoriją. 

Iš rytų zonos pabėgusieji 
praneša, kad nauji liaudies mi
licijos daliniai pasieniu rekvi
zuoją mokyklas ir kitas patal
pas. Jie esą atsiųsti sienos sau
goti.

Koje saloje esančioj komunistu belaisviu stovykloj jo* įnamiai buvo besiruošią naujom* riaušėms. Čia 
juo* matome *u nusmailintai* basliais atliekant panaiia* į durtuvu kautynių pratybas. Tuo* basliu* įiė 
ruošė*! panaudoti riaušių metu. Bet atvykimas kovose užgrūdinto JAV parašiutininku pulko, kuri* a;>- 
*upo komunistu stovyklą ir užėmė kovos pozicijas, bei naujo stovyklos komendanto gen. Boatner pa
reiškimas. jog komunistai greit jgaus patirti, kas iš tikro yra bosas, komunistams sumažino noru kelti 
riaušes, nors dar ir bando organizuotai įvairius streikus.

metu turi didesnes ofensyvi- 
nes pajėgas kaip kada nors ligi 
šiol. Tačiau generolas mano, 
kad, jei jie bandytų pradėti vi
suotinį puolimą, būtų su milži
niškais masteliais atremti.

Paliaubą perspektyvos Korė
joje esančios visai menkos, ta
čiau pastangos jų pasiekti turį 
būti dedamos ir toliau. Ridg
vvay yra prieš, kad derybose 
komunistams būtų įteiktas ul
timatumas. Jis mano, kad 
Jungt. Tautų pajėgos Korėjoje 
dar yra nepakankamos komu
nistams iš Korėjos išstumti ir 
Mandziurijos puolimui pradėti.

Dėl padėties belaisvių sto
vyklose Ridgvvay pažymėjo, 
kad jose turi būti įvesta* griež
ta tvarka, nes fanatikai komu
nistai ten ėmėsi neleistinų žy
gių, tarp kita ko ir žudymų bei 
teroro prieš komunistams nepa
lankius kitus belaisvius.

Ridgvvay pranešimas senato
riams padarė labai rimtą įspū
dį, kai kurių senatorių pareiški
mu, net prislegiantį. Kiti yra 
nuomonės, jog karas galėjo bū

reikalaujamų 470 mil. dabar 
jau nedidelis. Dėl jo susipras. J 
pasirašymo iškilmės vyksta 
JAV, Britanijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeriai.

Tuo pačiu metu Adenauerį 
vis dar spaudžia socialdemokra
tai. Jie pareikalavo sušaukti 
nepaprastą parlamento posėdį 
diskusijoms dėl sutarties, kurią 
jie vis tebesiūlo atmesti. Nors 
iš 402 atstovų jie turi tik 130, 
bet jiems pasisekė trečdalį bal
sų surinkti, kad posėdis būtų 
sušauktas šį penktadienį. Vy
riausybės koalicija greičiausiai 
diskusijas atmes. Tačiau social
demokratams bus pasisekę pa
demonstruoti prieš svetimuo
sius ministerius, kad Adenaue
ris su šia sutartimi neturi pilno 
tautos pritarimo.

Rytų Vokietijoje teberengia- 
mi mitingai prieš sutarties pa
sirašymą ir grasinimai. Liau
dies policija pasieniu išplatino 
lapelius, kuriuose sutartis lai
koma karo sutartimi ir prane
šama. kad liaudies milicija da
bar turėsianti virsti liaudies ar
mija.

Sovietų kariuomenės laikraš
tis “Taegliche Rundschau” ra
šo, kad sutartis gresia karu Eu
ropai.

ti Korėjoj ligi šiol ir baigtas, jei 
karinės vadovybės veiksmai 
nebūtų buvę vyriausybės var
žomi.

ISPANIJA SU JAV TARIASI

Madridas. — Antras mėnuo 
eina derybos tarp JAV ir Ispa
nijos. Jos truksiančios dar kele
tą savaičių. Numatoma susitar
ti: 1. JAV suteiks Ispanijai gin
klų ir amunicijos, gal būt, bus 
paskirta karinė misija, 2. Ispa
nija duos JAV bazes aviacijai 
ir palengvinimų karo laivams 
Ispanijos uostuose. 3. JAV su
teiks piniginės ir kitokios para
mos bendro saugumo reika
lams.

Ispanijai šių metų JAV są
matoje buvo paskirta 100 mil. 
dol.. bet jie dar neišmokėti. 
JAV kariniai sluogsniai mano, 
kad Ispanijos kariuomenei su
moderninti reikią apie 1 miliar
do.

Derybose JAV neliečia Lspa- 
nijos vidaus politinio gyvenimo. 
Tik reikalauja palengvinti fi
nansines sąlygas svetimam ka
pitalui Ispanijoje.

EUROPOS ARMIJOS SUTAR
TIS VIS TEBEKLIf VA

Paryžius. — Užsienio reikalų 
ministeriai. kurie Europos ar
mijos sudarymo reikalu sutartį, 
ligi numatyto laiko nesuspėjo 
šio darbo baigti ir jį numato sa
vaitės gale tęsti Štrasburge. 
kur vyko Europos Tarybos po
sėdžiai. Sutarties paruošimą su
trukdė Olandijos noras, kad su
tartis būtų ne 50 metų pasira
šyta, bet 18. ir dėl vokiečių bei 
prancūzų nesutarimo dėl perei
namajam laikotarpy prancūzų 
dalinius Vokietijoj liečiančių 
nuostatų. Be to. vis dar nebaig
tos derybos dėl vokiečių sutar
ties su Vakarų sąjungininkais. 
O tos abi sutartys yra taip ar
timai susijusios, kad tegali būti 
kartu baigtos, kadangi Vokieti
ja' tik pasirašiusi su Vakarų 
valstybėmis okupacinį statutą 
pakeičiančią sutartį gali įstoti į 
Europos armiją.

Tačiau tikimasi, jog susida
riusias kliūtis pavyks pašalinti. 
Valst. Departamento sekreto
rius Achesonas, kuris išvyksta 
į Europą, pareiškė, jog dėl su
tarties su Vokietija tikimasi 
jau poros dienų laikotarpy vi
sus dar likusius klausimus iš
spręsti. Yra tik pavojus, kad 
gali vėl iškilti tarp vokiečių ir 
prancūzų ginčas dėl Saaro kraš
to. kas gali sutarčių baigimą 
dar uždelsti.

West Point karo akademija atšventė saxo 154) metu gyvavimo su
kaktį. Sukakties minėjimo iškilmėse dalyvavo ir prez. Trumanas. 
Viršuje matome prezidentu inspektuojantį garbės sargybų dalini. I.y- 
di akademijos komendantas gen. F. Irviną. Apačioj prezidentas spau
džia rankas gen. Rkląvąy ir gen. F. Irviną. C'kilmiu proga prez. Tru- 
manas gen. Bidgaay įteikė pasižymėjimo medali.

KELIONĖJ į mėnulį daug pavojų
CIeveland. — Žinomas auto

ritetas stratosferos klausimais 
Dr. C. S. White pareiškė, jog 
kelionė į mėnulį toli gražu ne
bus lengva ir paprasta, kaip 
bando kai kas vaizduoti. Savo 
paskaitoj Aeronautinių Mokslų 
Instituto ir Clevelando Medici
nos Akademijos nariams VVhite 
nurodė, jog keleiviui į visatos 
erdvę sudarys pavojų nuodin
gas azono sluogsnis. kosminiai 
spinduliai, pradėjimas virti 
gyslose kraujo ir pavojus pri
gerti pačiame organizme esan
čiam vandeny. Be to. tarppl.a- 
netiniam laivui grės nepaprastu 
greičiu skrendanti meteorai, 
meteoritai ir kiti skraidanti vi
satos erdvėje kūnai.

siicmvjtos /INIOY
• Sovietų kontrolinės komisijos įsakymu, visi sovietinės Vo

kietijos radi jo siųstuvai du kartu į savaitę turi duoti vokiečiams 
rusų kalbos pamokas.

• Jugoslavijoj prasidėjo jau šimtą metų gegužės mėnesį ne
buvę šalčiai. Prisnigta daug sniego. Nuo šalčių smarkiai nuken
tėjo sodai, daržai ir pasėliai.

• Iš Balkanų kraštų gautomis žiniomis, tariamas baktereo- 
loginis karas Korejo.je buvo sugalvotas Maskvoje. Kaip tą propa
gandą vesti, buvo jau sausio mėnesį apsvarstyta Sovietų sušauk
toje Budapešte mikrobiologų ir propagandistų konferencijoje.

• JAV sudarė su Libija sutartį, kuria gauna teisę 20 metų 
prie Tripolio laikyti savo oro bazes.

• Apaštališkasis delegatas G. Cicognani pranešė, .jog paskirti 
du nauji JAV vyskupai — kun. K. E. Cousins Peorijos. III. vysku
pu ir msgr. R. J. Dvvyer Reno. Nev., vyskupu.

• Paskutinėmis žiniomis iš Čekoslovakijos ten šiuo metu yra 
247 priverčiamųjų darbų stovyklos ir jose laikoma 300.000 asme 
nų. Dauguma šių stovyklų kalinių jose laikomi be jokio nusikal
timo. o tik dėl įtarimo, kad esą nepalankūs komunistinei tvarkai.

• Viceadmirolas C. T. Joy atsistatydino iš Korėjos paliaubų 
derybų delegacijos viršininko pareigų. Joy grįžta į JAV ir per
ima Annapolio karo laivyno akademijos vadovavimą.

• Senato rinkimuose de Gaulle šalininkai ir socialistai kiek 
pralaimėjo. Komunistai išlaikė savo pozicijas Laimė jo MRP ir 
nepriklausomieji min pirm. Pinav šalininkai.

• Korėjos paliaubų derybos tebevyksta. Tačiau visą laiką 
komunistai tik sako propagandines kalbas ir puola JAV. o nė 
vienu klausimu nepadaryta jokios pažangos.

\Vhite pripažino, jog techniš
kai bus įmanoma pasiųsti laivą 
į visatos erdvę, bet lieka dar 
neišspręstų daug klausimų, ku
rie liečia tokio laivo įgulą. Jau 
S.OOri—10.000 pėdų aukšty ma
ža tėra deguonio. O 60.000'pė
dų aukšty jo beveik visai nėra. 
22.000 ĮkVlų aukšty jau tiek su
mažėja oro spaudimas, kad 
žmogaus kraujas turi pradėti 
virti ir plaučiai prisipildo van
dens. nuo ko žmogus turi pri
gerti. 60.000 pėdų aukšty yra 
nuodinga koncentracija azono. 
o taip pat pavojų sudaro ultra
violetiniai ir X-spinduliai, nuo 
kurių turėtų būti keleiviai į vi
satos erdvę apsaugoti.
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VENGRAI TATUIRUOJA VAIKUS
Žmonės deda desperatiškas pastangas bent ateity susirasti savo 
vaikus. — Korėjiečiai mokosi operuodami be narkoze vengrus.— 
Atlyginimas išmokamas kino bilietais.

K. RAUKLAl KIS, mūsų korespondentas Švedijoj

Su pavasario pradžia Vengri
joje prasidėjo pilnu tempu jau 
seniai lauktos deportacijos, y- 
paė Budapešte ir Jugoslavijos 
pasieniu. Kaip ir pernai, pirma 
atskirianti vaikai nuo tėvų, in
ternuojami valstybinėse auklė
jimo ištaigose, kur pakeičiamos 
jų pavardės ir vardai.

Nežinodami, kas yra jų tėvai, 
vaikai tose "auklėjimo dirbtu
vėse’’’ išauginami tikrais ko
munistais. Daugeli.-, tėvų, lauk
dami. kada juos deportuos ar
ba jau gavusieji perspėjimus 
tokioms "atostogoms”, tatui
ruoja savo vaikus, tikėdamiesi 
pankui. jeigu laikai kartais j>a- 
sikeistų. vėl kaip nors juos su
rasti Tačiau policija užsklen
džia duris ir tom- tėvų atsargu
mo priemonėms — vienas po 
kito uždaromi tatuiravimo in
stitutai.

Visose liaudies demokratijo- ? 
nuolatos kalama j galvą taupyti 
Žaliavas. Goldbergo fabrike, di
džiausioje viso* Vengrijos teks
tilės įmonėje, pagaminančioje 
net 5 milijonus metrų medžia
gos per mėm*;. draugas Rudol
fas Molnar buvo apdovanota* 
3.400 forintų už išradimą, ku
riuo j>er mėnesį galima sutau
pyti už 34.000 dekstrino. Pa
gal tą naują metodą buvo paga
minta šeši milijonai mętrų kre- 
tongos, didžioji dalis buvo pa
siųsta j Sovietų Sąjungą ir Ki
niją ir tik nedidelė dalelė j E- 
giptą ir Turkiją, nes pasirodė, 
kad "taupiai” pagaminta me
džiaga jau pirmą kartą išplovus 
subyrėjo į skutelius.

Vos tik šis skandalas buvo 
nutildytas, darbo laikas Gold
bergo fabrike buvo padidintas 
ligi 12 valandų per parą. Rei
kalas. mat. buvo toks: prasidė
jus balių sezonui Sovietų Sąjun
goje. prireikė labai greit paga
minti didelį kiekį satino. 200 
darbininkų atsisakė klausyti to 
“ukazo”. Pasekmės to buvo 
šios: rytojaus dieną politinės 
policijos nariai patruliavo fab
riko patalpose ir darbas turėjo 
eiti pilnu tempu, kol užsaky
mas buvo išpildytas.

Antroje universiteto kliniko
je Budapešte ligoniai neseniai 
buvo paskelbę bado streiką. J 
kliniką buvo atsiųsti du gydy
tojai iš Korėjos “prasilavinti/” 
Jų nenusimanymą medicinoje 
ligoniai galėdavo kasden įsiti
kinti. Kartą tie du "gydytojai” 
pasiryžo vienai moteriškei iš
operuoti akląją žarną. Vos pa
mačius ateinant tuos du krei
vaakė’- .moteriške tuoj apalpo 
ant oj>eiacinio stalo. Be jokios 
narkozės — ką gi. moteriškė 
juk buvo apalnus — abu *‘gv- 
dytr.jai” pradėjo operuo'i. Mo
teriškė po kiek laiko atsipeikė

Korėjoj raudonieji v*l iškėlė skundą. kati tariamai -lungt. Iautų 
oro pajėgo*. gegųž.- lt <1. vvkdv damos priešo riozi, iji; puolimą, pa- 
tridusios nei»trx.i.i Ivae-ongo zoną. Čia rnalome amerikiečių komisi
ja, kuri tiria ta komunistu skunda, salia stovi ir komunistų pulk. 
Tsai Cheng VV rn lokių skundu nuolat at si ramia, kai tik komunistai 
pajunta reikalą naujos propagandinės mwižiaic«*. |s daugybė* tos 
rūsio* skundų tis vienas kitas turėjo šiokį toki pagrindų.

jo ir kiek jėgos išnešė pradėjo 
klykti, pastatydama ant koją 
visą skyrių. Asistuojąs gydyto
jas Kelemen turėjo baigti ope
raciją. o klinikos vedėjas prof. 
Pommersheimas dėl ligonių ba
do streiko buvo priverstas abu 
“gydytojus” pasiųti į provinci
ją tolesnei jų "praktikai”.

Budapešte nežmoniškai trūk
sta vaistų, nors vaistų fabrikai 
labai reguliariai eksportuoja 
juos į Sovietų Sąjungą ir Kini
ją. Net aspirino bei pyramidono 
negalima lie recepto gauti. Bu
da jK-što ligoninėms per mėnesį 
teskiriama tik 2oo gramų strip- 
tomycino ii’ 1,4 milijonų viene
tų pene.-iiino. Ligų gi nuošimtis 
didėja, širdies liga sergančųjų 
skačiu* per porą metų penkme
čiu planui prasidėjus net trigu
bai padidėjo, jeigu jau klausy
ti. ką sako vieša draudimo į- 
staigų statistika.

Vakarietiškas filmas išgujus 
iš kino teatrų. Vengriją išliko 
ir didelė filmų krizė. Sovietų ir 
liaudies demokratijų propagan
dinėmis filmomis niekas nesido
mi. Vyriausybė turi net dešim
timis milijonų šelpti kino tea‘- 
rus, nes žmonės į juos neina, o 
Sovietų firmos, kurios tas fil
mas išnuomoja, atsiima 70- 
80'< bruto pajamų. Valstybės 
ir fabrikų tarnautojai verčiami 
pirkti tam tikrą bilietų kiekį ir 
išdalyti jos pažįstamiems, ki
taip jie bus skaitomi "sabotaž- 
ninkais ”. Prie kino teatrų sto
vi būriai darbininkų ir už ket
virtadalį kainos siūlo savo bi
lietus. kurie įdedami į voką at
siimant atlyginimą už darbą, 
žinoma, už tuos bilietus kaip 
reikiant atskaitant iš algos.

Jaunimo organas “Szabad 
Ifjusang’” šaukia, kad jauni
mui bus uždrausta šokti suau
gusiųjų pasilinksminimo vieto
se .jeigu jie fabrikuose neužva
rys 8O-100L daugiau, negu jų 
kasdieninė norma išneša. “Šo
kių salėse mes taip pat nenori
me matyti apsirengusių pilko
mis eilutėmis ir geltonais marš
kiniais. Mes nenorme. kad mū
sų vaikai elgtųsi taip, lyg jie 
gy ventų praeitimi", prideda tas 
pats laikraštis. Ir priversk, tu 
žmogus, visus dėvėti rubašką ir 
aulinukus.

Energinga cirko savininkė
Viename Paryžiaus cirke j- 

pykes tigras puolė savo dresi
ruotoją ir būtų čia pat. visų žiū
rovų pasibaisėjimui, sudriskęs. 
B ■' narsi cirko savininkė laiku 
įbėgu į narvą ir taip apsako 
tigrui apie ausis Imtagu, kad jis 
Komunistai turi vieną atstovę 
bematant .- -idraesmino.

DARBINI N KAS

Viršuje matome, kaip prez. Trumanui jo kalbos metu Amerieans 
for Deinocratk* Action pietuose ploja M. A. Harriman. Apačioje Tru
manas spaudžia rankų senatoriui Kefauver. Abu juodu nori kandida
tuoti j prezidentus, ir apie juos abu Trumanas pasakė, kad jie puikūs 
vyrai, bet nutylėjo, ar jis laiko jų kurį tinkamu kandidatu i Baltuo
sius Rūmus.

DARBAS. UŽDARBIAI IR KAINOS ' I

• Žmonės mažiau perka šal
dytuvų. elektrinių krosnių, 
skalbimo mašinų, indams plau
ti mašinų ir kitų elektrinių į- 
rankių. Apyvarta sumažėjo vi
su penktadaliu. Dėl to General 
Electric ir Westinghou.se fir
mos uždarė kelius fabrikus ir 
atleido darbininkus.

• Transporto bendrovės pas
kutiniu metu neteko darbo tarp 
lo ir 40 procentų. Tai rodo, kad 
sumažėjo prekių pristatymas iš 
fabrikų į pardutuves, nes su
mažėjo jų pareikalavimas. 
Žmonės susilaiko pirkti. Lau
kia. kad kristų kainos arba tau
po pinigus juodai dienai.

• Armijoje tarnaujantiems 
Kongresas pakėlė atlyginimus 
4'/. Eiliniai kareiviai ligi šiol 
gaudavo mėnesiui 75 dol.. da
bar bus mokama 78 dol. Vedu
sioms maisto ir buto priedai pa
kelti 140.

• Metinis deficitas JAV ižde, 
kaip ekspertai apskaito, bus 
kiek mažesnis negu buvo tikė
tasi. Prez. H. Trumanas buvo 
numatęs deficito 5.7 bilijono do
lerių (1952 m. liepos mėn. 30 
d.i. Manoma, kad jis bent pus
trečio bilijono mažesnis. Kitais 
metais deficito numatoma apie 
12 bilijonų dol

• Maisto ir pragyvenimo kai
no* tebekyla. Manoma, kad jos 
dar pašoks, kai bus išspręstas 
plieno ir žibalo streikų ginčas. 
Atlyginimai taip pat turi ten
dencijos kilti. Kur tų kopėčių 
pabaiga?

• Namu statyba vėl pagyvė
jo. nors paskolas bankuose ir 
y: a sunkiau gauti. Manoma, 
kad šiemet bus pastatyta 800,- 
(KK) naujų namų.

• Ūkiuose Am( rikoje dirba 2 
milijonai šeimų, kurios iš savo 
darbo vos išsiverčia. Verčiami 
dirbti ir vaikai, kurie turėtų 
lankyti mokyklas. Darl>o sek
retorius Mauricc J. Tobin vie
noje konferencijoje pareiškė, 
kad visų tų darbo žmonių gy
venimo sąlygos yra labai skur
džios.

• Negrai nūs skundžia, kad 
jie n« sili idžiami į geresnes val
dines vietas, nors kasmet tūks
tančiai jų baigia kolegijas ir 
universitetus.

• Geležinkelių In-nd rovės per 
pastaruosius tris mėnesius turė
jo pajamų beveik dvigubai dau
giau negu praėjusiais metais 

tuo pat laiku. O jos ginčijasi su 
tarnautojais, nenorėdamos pa
kelti atlyginimų.

• Unijos taip pat darosi ka
pitalistinės. “Ladies Garment 
Workers Union” statosi Nevv 
Yorke namus (1.600 šeimų) už 
15 milijonų dolerių. Texas AFL 
skyrius nusipirko’ jau trečią 
apdraudos bendrovę.

• Spaustuvės tarnautojų uni
ja (National Tpographical U- 
nion, įsikūrusį Cincinnati. Ohio. 
1852 m., šiemet švenčia 100 
metų sukaktį. Ji buvo ir tebėra 
labai karinga. Ypač aštriai ji 
kovojo prieš Taft-Hartiey įsta
tymą.

• Plieno bendrovių akcinin
kai pernai vidutiniškai gavo 
25G dividendo. Davinius pas
kelbė “American Iron and S’eel 
Institute”, surinkęs juos iš 49 
bendrovių. Tuo tarpu bendro
vės sako, kad plieno kaina tu
rinti būti pakelta, jei bus pa
keltas darbininkų atlyginimas.

• Kainų kontrolė Kongreso 
nutarta pratęsti iki 1953 metų 
kovo 1 d., o kariškų medžiagų 
racionavimas iki 1953 m. bir
želio 30 d.

• Aviacijos naujoms bazėms 
įrengti reikės dar 5 bilijonų do
lerių.

• Komunistų brovimasis į .jū
rininkų ir laivų krovikų unijas 
yra žymiai sustprėjęs. Tikslas 
— kliudyti tiekimą kariuome
nei, esančiai už Amerikos sie
nų.

KOKIAIS VARDAIS KOMU
NISTAI DANGSTOSI

Neseniai Vokietijoje Bavari
jos vidaus reikalų ministerija 
sudarė sąrašą organizacijų, ku
riose įvairiais visai nekaltais 
vaidais yra susitelkę savo dar
bui komunistai. Tokių užmas
kuotų komunistų organizacijų 
vienoj Bavarijoj priregistruota 
net 69 ir jos veikia tokiais var
dais: Tautinės Liasvės Kovoto
jai. Patriotiniai Krikščionys. 
Už Vieną Šventą Bažnyčią. 
(Pro Una Sancta Eccle.sia). Na
cių Persekiotojų Sąjunga. So
cialdemokratų Akcija. Vokiečių 
Žurnalistų Bendruomenė. Cho- 
pino Draugija. Bavarijos Pa be 
gėlių Kongresui Ruošti Komi
tetas ir panašiais. Savo tikslų 
siekdami, komuinstaj neatsisa
ko jokios apgaulės.

LENKAS ATRADĘS AMERIKĄ
Varšuva. — Ligi šiol tik So

vietai skelbė, jog visus didelius 
ir mažus išradimus bei atradi
mus padarę ne kas kitas tik vie
ni rusai, nors jau nuo seno pa
tys rusai, pasišaipydami patys 
iš savęs, sakydavo:— Tas tą iš-

SOVIETU DIPLOMATAI GA
LĖS MAUDYTIS IK NEPRA

ŠU LEIDIMO

Washingtonas. — Valstybės 
Departamentas pranešė Sovie
tų diplomatams, jog ateinančio 
vasaros sezono metu jie galės, 
neprašydami kiekvieną kartą 
atskiro leidimo, vykti į Chesa- 
peake Bav pasimaudyti. Nuo 
kovo 11 d. Sovietų diplomatai 
be specialaus leidimo negali iš 
Washingtono išvykti toliau kaip 
25 mylias. O norėdami išvykti, 
turi bent prieš 48 valandas iš 
anksto leidimo reikalu kreiptis 
į atitinkamas įstaigas. Tai 
buvo JAV atsakymas į Sovietų 
jau seniau pradėtą JAV diplo
matų judėjimo laisvės varžy
mą.

VAIKAI TURI BŪTI PALIKTI 
KOMUNISTAMS

Berlynas. — Rytų Vokietijoj 
išleistas naujas skyrybų įstaty
mas. kuriuo numatoma, jog 
išsiskiriančių vaikai turi būti 
palikti tam iš tėvų, kuris pri
klauso komunistų partijai. Ko
munistinė vyriausybė tikisi, jog 
tuo būdu daugiau prisiaugins 
komunistų. N'ekomunlstų tėvų 
vaikai skyrybų atveju paimami 
į valstybines prieglaudas, ku
riose taip pat jie auklėjami ko
munistais. Tačiau daugelis ko
munistų tuo įstatymu yra ne
patenkinti. Jų daugelis nori 
skirtis kaip tik dėl to. kad vėl 
būtų laisvi ir galėtų iš naujo 
tuoktis. O dabar jiems uždeda
ma pareiga rūpintis buvusios 
santuokos vaikais. Vyriausybė 
tuo būdu nori nusikratyti bent 
dalies tos naštos, kurią jai su
daro vaikų prieglaudose laiky
mas, ir ją užkrauti paskiriems 
asmenims, tačiau tuo būdu, 
kad ir komunistinis tų vaikų 
auklėjimas būtų garantuotas.

Mes turime daugiau negu faktus —

MES TURIME ĮRODYMUS
kad Fordo sunkvežimiai gali sutaupyti pinigo išvežiojimo darbuose!

kuris turi visiškai naują Low Friction
Vienintelis isvežiojimo sunkvežimis.

5.500 Fordo sunkvežimių 
savininkų įsitikino. kad jie 
VA2INL.IA t Z CENTUS:

Išmėginti sunkvežimi gali
ma tik važiuojant. Jūs ne
galite paneigti grynu fak
tų Patirkite 50 milijonų 
mylių ekonomišką važiavi
mą. 2iūrėkite pranešimus
5.500 Fordo sunkvežimių, 
važinėjanėių įvairiose są
lygose, ir pamatysite, kiek 
mažai kaštuoja važiavi
mas.

ĮSITIKINKITE kad For
do sunkvežimiais važiavi
mas mažiausiai kaštuoja.

Reikalingos dalys, priedai ir papuošimai, kaip matosi pavyzdyje, gaunamos 
pagal esamas medžiagų gavimo sąlygas.

ATEIKITE PAMATYTI GERIAUSIAS PIRKMO SĄLYGAS SIAME MIESTE 
ĮPRASKITE SAUGIAI VAŽIUOTI.... PATIKRINKITE SĮ St NKVEZIMf.... 

F. n. A. F. APSISAUGOKITE NUO NELAIMIU.

IR PROTESTANTAI SU «Y . 
DĄJN PRIEŠ GROŽIO KARA- 

rado, anas kitą, o rusas nuo Tu- r IJE^iJĮS
los išrado samavorą... Tačiau 
dabar Sovietų pavyzdžiu pra
deda sukti ir komunistiniai 
Lenkijos Valdovai. Paskutinis jų 
tos rūšies "išradimas” — kad 
ne Kolumbas atrado Ameriką, 
o lenkas Jan iš Kolo.

Dabar daugelis su susidomė
jimu laukia, kuo tas Jano iš 
Kolos “Amerikos atradimas” 
pasibaigs, nes, kaip prisimena
me, maždaug prieš metus So
vietai paskelbė, jog Ameriką 
kaip tik atradę rusų jūrininkai. 
Ar sovietiniai rusai sutiks tą 
garbę dabar užleisti nelauktai 
iškilusiam lenkui Jan. labai a- 
bejojama. Manoma, kad čia len
kų komunistai bus prasilenkę 
su linija, jog lenkas neturi tei
sės ‘atrasti” tokių dalykų, ku
riuos jau ‘atrado” rusas, ir bus 
priversti prisipažinti, jog suk
lydo: arba Jan iš Kolo Ameri
kos neatrado, arba jis buvo ru
sas. jei iš tikro atrado.

Kokia bus
Jau laikoma tikru dalyku, 

jog Vakarų Vokietija bus į- 
jungta į Vakarų bloką ir jų gy
nybą. Dalykas tiek pastūmėtas į 
priekį, kad visai konkrečiai ži
noma ir kokiomis jėgomis vo
kiečiai į Vakarų gynybą įsi
jungs. Į sudaromąją Europos 
armiją Vokietija įstoja su 12 
divizijų, kurių bendras karių 
skaičius sieks 330,000 vyrų. 
Šios vokiečių kariuomenės pa
grindą sudaro keturios šarvuo
čių divizijos, apginkluotos 
sunkiausiais ir moderniškiau- 
siais šarvuočiais. Tolmcsnės ke
turios motorizuotos divizijos 
numatomos su šarvuočių dali
niu pagal senąjį vokiečių divi
zijų pavyzdį. Taip pat ir ketu
rios motorizuotos pėstininkų 
divizijos.

Vokiečių sausumos kariuo
menės kontingentą sudaro 200.- 
000 vyrų. Prie jų dar priskiria
ma 80,000 įvairių aprūpinimo 
dalinių. Kiekvieną diviziją su 
darys apie 13,000 karių. Vo
kiečių kontingentui skirta taip

Inžinierių apskaičiavimą 
naujas mažos trinties For
do sunkvežimio motoras

SUTAUPO ll'ė BENZINO 
’52 metų trys nauji mažos 
trinties Fordo sunkveži
mių motorai atseina dar 
pigiau. 8:e trumpo takto 
virš kabančiais vožtuvais 
motorai sutaupo 1 galioną 
benzino iš 7. Penki didieji 
motorai duos jums reika
lingą traukos jėgą įvai
riausioms važtoms.

ĮSITIKINKITE, kad 52 
metų Fordo sunkvežimiais 
važiavimas dar mažiau 
kaštuoja.

Gegužės 23, 1952
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Providence, K. I. — Vietos 
licencijų biuras atsisakė duoti 
leidimą grožio karalienės rinki
mams. Leidimo nedavimas mo
tyvuojamas tuo, jog vietos pro
testantų ir žydų vadovybė prieš 
tokius rinkimus pasisakė. Gro
žio karalienės rinkimų priešai 
nurodo, .jog toki rinkimai veda 
prie tokių dalykų, kurie žaloja 
jaunimo moralę.

PABĖGĘS KALINYS PATS 
GRĮŽO Į KALĖJIMU

Evanston, III. — Prieš kele
tą dienų čia iš kalėjimo pabėgęs 
kalinys B. Matheu’s atėjo pats 
į policiją ir paprašė jį vėl grą
žinti į kalėjimą. Gyvenimas 
laisvėje Mathevvs pasirodė esąs 
perdaug sunkus. Atėjęs į polici
ją. jis pasisakė jau keturias die
nas esąs nevalgęs ir neturįs pa
stogės. Toks gyvenimas jam pa
sirodė blogesnis kaip kalėjime, 
ir jis nutarė vėl grįžti ten, iš 
kur buvo pabėgęs.

vokiečiy kariuomenū
pat 1500 lėktuvų su 20,0(X) ka
rių. Šiaurės ir Baltijos jūrų ap
saugai skiriama 30,000 jūrinin
kų.

Europos armijos apginklavi
mas numatomas standartiniais 
ginklais, kuriuos gauna ir vo
kiečiai. Karo prievole pusantrų 
metų laikotarpy apie 400,000 
vyrų tarp 19 ir 20 metų amž. 
Vienos vokiečių divizijos suda
rymas bei- apginklavimas atsieis 
apie 500 milijonų dolerių.

Apmundiravimo. laipsnių ir 
algų klausimas dar nėra galu
tinai išaiškintas. Tai atliks Eu
ropos Gynybos Komisariatas.

Vokiečiai numato turėti savo 
karinių vadų ir aukščiausiuose 
Europos armijos postuose. Vy
riausias Europos armijos vadas 
Prancūzijos generolas Juin turi 
savo žinioj šios armijos sausu 
mos ir oro pajėgas. Vokiečiai 
tikisi, jog sausumos dalinių vy
riausiu vadu bus paskirtas vo
kietis. Reikia pasakyti, .jog vo
kiečių daliniai iš tikro sudarys 
Europos armijos nugarkaulį.

Patvarumo ekspertai išty
rė, kad Fordo sunkvežimiai

IIX;IA< ŠIAI IŠLAIKO 
Sunkvežimių patvarumo 
ekspertai. naudodamiesi 
paskutini ais 8,069,000 
sunkvežimių tyrimo davi
niais. nustatė, kad Fordo 
sunkvežimiai ilgiausiai iš
laiko. Tie tyrimai tvirtai 
įrodė, kad Fordo sunkveži
miai perneša sunkiausias 
darbo sąlygas... pavartoti 
nenustoja savo vertės... jie 
aukščiausiai įvertinami.
ĮSITIKINKITE, kad For
do sunkvežimis po ilgo 
vartojimo mažiausiai nuo
stolingas.C . ■> ■ ’

i

Westinghou.se
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Pranešimas JAV admirolo 
vardu

LAIŠKAS Lš EUROPOS

tleentorM! a» aecond class* matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951. under the 
Act of March 3, 1879. originally entered as second class matter at 

Boston, Mass , September 12. 1915.
SUBSCR1PTION RAIMIS PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly ___________ $5 00
Brooklyn, N. Y. ___________  $5.50
Half year_________________$3.00
Foreiga ___________________ $5.50

Amerikoje metams ___    $5.00
Brooklyn. N. Y__ _________  $5.50
Pusei metų ......................  $3.00
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 nuomone. Ųž skelbimų turini 
fr kalbą redakcija neatsako.

TREMTINIŲ AR TREMTYJE?

Prancūzų laikraštis “Le 
Monde” geg. 9 d. paskelbė JAV 
jūrų laivyno viršininko admiro
lo Fechtelerio slaptą praneši
mą, kurį jis įteikęs 1952 m. 
Jsausio 18 d. JAV saugumo ta
rybai. Pranešimo nuorašą ga
vusi Anglijos karo informacijų 
tarnyba ir 1952 m. sausio 24 
d. pateikusi Anglijos admirali
teto pirmajam lordui. Iš Londo
no pranešimo nuorašas pasiekė 
“Le Monde” laikraštį.

Tame pranešime adm. Fech- 
teleris pareiškia:

vai dvasiškai pavargę, kariniai 
vadai nekovingi.

Pranešime cituojamas J A V 
aviacijos viršininko gen. Van- 
denbergo slaptas raportas, kad 
Amerika negalėsianti pulti Ru
sijos tiesiog iš Amerikos, o ir 
tiesioginis skridimas per ašiga
lį dar neįvykdomas.

KONFERENCIJA.... Aha, bus ten svarstomi ir VLIKo rei
kalai. Taigi:

— Prieš Vliką mes nieko, bet reikalaujam jį kaip nors re
formuoti.

— Papildyti M. Lietuvos atstovu.
— Ne atstovu, bet trimis, keturiais.
— Susimildami! Negi dėl to, kad mes tylūs ir apie autonomi

ją nekalbam, mes, vilniečiai, užmirštami.
— O kur bendruomenės atstovai.’ Bendruomenė gi visas veik

los užnugaris.
— Gerbiamieji, jeigu mūsų raštai ir telegramos pripažįsta

mos, tai pripažinkite ir mus pačius, teisėtosios vyriausybės narius, 
— norėjo atsiliepti kažkas iš tų, kurie suspėjo nepakliūti į Sibirą 
su savo kolegomis ministeriais.

— Na, o laikinoji vyriausybė! Juk ji sukilimo pastatyta. Jos 
teisės rašytos krauju, ne aukso plunksna ir ant popierio.

— Vis tai buvo seniai. Seniai visi jūs krašte nepažįstami. Ten 
tik rezistencija. Taigi mes esam tie, kurie nauji, ir čia organizuo
jam rezistenciją.

— Voldemaras dar Lietuvoje taip pat rezistentas buvo. Jo 
nėra, bet jo dvasia tarp mūsų, o rezistencijai ginkluoti mes net pi
nigus rinkom ir hm... — nubaigė nedasakęs.

Panašios mintys (tegul ir ne tokia forma) vėl gyvos. Vlikas 
galėtų džiaugtis, kad jis yra lietuviškos emigracijos dėmesio cent
re. Tačiau jam taikomus pasiūlymus nelengva suderinti. Jų priim
tinumas ar nepriimtinumas priklauso pirmiausia nuo suderinimo 
pažiūrų, kas yra tasai, kuris norima taisyti, gerinti.

I jį pažiūros lig šiol reiškėsi dvejopos. Viena: “Vfikas reiškia 
lietuvių tautos politinę valią”. Kita: Vlikas, vadovaudamasis at
rama lietuviškoje visuomenėje, turėtų atstovauti tremties visuo
menės valią. Pirma pažiūra yra paimta iš Vliko pareiškimų ir 
plaukia iš jo deklaracijos. Antroji pareikšta vieno iš dabartinių 
laikraščių. Pirmoji laiko Vliką atsidūrus tremtyje, bet sudarytą, 
charakterį bei tradicijas gavusį Lietuvoje bei reiškiantį tautos 
politinę valią. Antroji jį laiko tremtinių padaru ir jų balso reiš
kėju.

Vliko pirmąja prasme supratimas 1946 m. Berne su pasiunti
niais konkrečiau išrutuliotas tokiu sakiniu: Vlikas vykdo seimo 
funkcijas. 1948 m. krašto rezistencija Vlikui patikėjo taip pat tei
sę ir įpareigojimą užsienyje veikti tautos vardu. Taigi susigyventa 
su šia koncepcija. Iš jos praktiška išvada: išlaikyti Vliką nesu- 
tremtintą.

Bet prieš ją pasisako tie. kuriems artesnė antroji pažiūra.
Atmesti pirmąją ir sutarti Vliką laikyti “Tremtinių Komitetu” 

tegali Vliką sudarančios grupės. Tačiau atsisakymas nuo Lietu
voje sutartų pagrindų ir naujų aniems priešingų prisiėmimas jau 
reikštų naujos organizacijos—tremtinių—sudarymą.

Taigi pradinis klausimas: tremtinių organizacija ar organi
zacija tremtyje. Pasirinkus vieną ar kitą, jau aiškėtų sprendimo 
galimybė ir daugeliui anų pasiūlymų.

1. Karas neišvengiamas prieš 
1960 metus. Kas turės Gibralta
rą ir Sueso kanalą, tas karą lai
mės.

2. Europinės armijos 52 di
vizijų tegalės išsilaikyti tris 
dienas.

3. Sąjungininkų vyriausios 
būstinės vertinimu, 150,000 so
vietų parašiutininkų gali at
kirsti Škotiją nuo Anglijos.

4. Slaptoji karinė tarnyba y- 
ra painformuota apie Sovietų 
planą pulti Angliją atominėmis 
bombomis.

5. Sovietų aviacija gali užim
ti danų, olandų, belgų, prancū
zų aerodromus i ketvirtą dieną 
nuo karo pradžios.

Dar toliau: pranešime apra
šytos Albanijos slaptosios re
zistencinės organizacijos, ku
rioms ginklus pristato ameri- 
k:ečių povandeniniai laivai; ap
rašytas amerikiečių planas pa
remti antikomunistinio pasi
priešinimo organizacijas Bal
kanuose. kurios turi sukilti lai
kui atėjus; ten pat paaiškini
mai anie reikalingumą suorga
nizuoti amerikiečių benzino
stotis Azijos fronte ir žemės 
dujų panaudojimą Egipte, Per
sijoje. Irake amerikiečių tan
kams artimuose rytuos; laivyno 
atramos punktai šiaurės Afri 
koje. aviacijos punktai Maroke 
ir Lybijoje; strateginiai sam
protavimai, pagal kuriuos kilus 
karui Turkija turi stoti prieš 
Bulgariją ir Kaukazą. Graikiją 
prieš Bulgariją, Jugoslavija 
prieš Bulgariją ir Vengriją. A- 
merikiečiams laikantis Vidur
žemio jūroje, bus lengva 
frontą paremti ir aprūpinti.

Pranešime dėstoma, kad Eu 
ropa nepajėgsianti pasipriešint 
rusų smūgiui, nes jos politiniai 
vadai yra netikę, ūkiniai vado-

GEN. II -S. VANDEN- 
BERGAS, 

JAV aviacijos štabo virši
ninkas pareiškė:

— šiandien mes turėtu
me tik vieną uždavinį, jeigu 
kiltų didesnis karas su Ru
sija, — tai būtų sunaikinti 
to krašto pramonės poten
cialą. Rytoj, kai jie bus iš
plėtoję savo tolimo skridi
me aviaciją ir turės savo 
atominius ginklus, mes tu- 
iėsime du uždavinius. Pir
moj eilėj mes turėtume su
naikinti rusų aviacijos pajė
ga*, kurios galėtų būti pa
naudotos atominiam karui 
prieš JAV, ir paskui sunai
kinti pramonės potencialą, 
šiandien mūsų aviacijos pa
jėgos kraštui ginti yra be
veik pakankamos. Rytoj jos 
bus nepakankamos.

Ta'p, kaip šiandien yra, 
JAV

— galėtų palaikyti inten
syvią atominę ataką prieš 
Ru *iją anie du mėnesius;

— galėtų palaikyti ribotą 
cfensyvą šešis mėnesius;

— pilnai negalėtų apsau
goti JAV nuo Rusijos pra
dėtos atominės atakos ir jos 
bombonešių trečiame pa
sauliniame kare;

— turėtų reviduoti savo 
ofenzyvinių [tajegų įvertini
mą. jeigu rusai sėkmingai 
pultų JAV' bombonešių ba
zes.

Palankiausias šios die
nos vertinimas remiasi ben
dromis informacijomis ato
minei atakai prieš JAV jų 
pramonės potencialui su
naikinti. Bet ir optimistiš- 
k;ausias kalbėtojas prilei
džia, kad Sovietų Sąjunga 
turės atsargas tokiai ofen
zyvai 1954 m.

Dėl to Vandenbergas pa
žymi 1954 m. kaip aukš- 
čiaučią pavojaus punktą 
JAV.

Pranešimas kreipia JAV dė
mes1 į reikalą laimėti arabų pa
lankumą, kad strateginiai 
punktai šiaurės Afrikoje būtų 
saugūs.

Pasipylė dementi

JAV jūrų laivyno vyr. vado
vybė jau tos pačios dienos va
karą paskelbė, kad admirolo 
Fechtelerio vardu išspausdintas 
pranešimas esąs pramanytas. 
Pats Fechteleris užtikrino: 
“Priešingai, nei tvirtina mano 
vardu paskelbtas pranešimas, 
aš tvirtai tikiu, kad mes ir mū
sų sąjungininkai gali vakarų 
Europą ginti. Mūsų jėgos auga 
kasdien.”

Anglijos užsienių reikalų mi
nisterija paaiškino, kad apie tą 
dokumentą ji nieko nežinanti. 
Admiralitetas savo ruožtu pri
dėjo. “Mes nieko nežinom apie 
tokio dokumento turinį nei to, 
ar iš viso tokis dokumentas y- 
ra.”

Anglų spauda informuoja, 
kad pranešimo paskelbimas bu
vo sukėlęs didelį susijaudinimą 
tarp diplomatų. Jis kiek atly
žęs po paties Fechtelerio pa
reiškimo.

Le Monde tebetvirtina savo

“Le Monde” geg. 10 d. rašo, 
kad valdiniai dementi. paneigi
mai. jo nenustebinę. Fsą kitaip 
jie ir negalėję kalbėti. Laikraš
tis laiko dokumentą tikrą, au
tentišką. Jis mini pareiškimus 
įvairių autoritetų, tarp jų ir 
E>senhowerio, kurie patvirtinę 
Fechtelerio pranešimo turinį, 
t. y. kad Europos gynybos ga
lia esanti silpna ir negalėtų at
laikyti smūgio iš rytų. Jis nuro
do taip pat JAV ir Prancūzijos 
nesutarimą dėl politikos šiau
rės Afrikoje. JAV ir Anglijos 
rungtyniavimą Viduržemio jū
roje.

Ar paslaptis pačiame 
Le Monde?

Dabar mažiau jau domimasi, 
ar dokumentas tikras ar ne. 
Bet visas klausimas, kas už jo 
slepiasi, kas jo autoriai. Jeigu 
jis tikras, tai kas buvo suinte
resuotas jį išvogti ir paskelbti .’ 
Jeigu netikras, tai kas suintere
suotas jį falisifikuoti?

Europinė spauda praneša, 
jog “Le Monde” jau kuris lai
kas stipriai laikosi ir skelbia 
Prancūzijos neutralumo mintis. 
Tos krypties labiausiai laikėsi

“Operation Mu*hroom” vadinama naujoji apmokymo programa, 
kaip Korėjoj JAV kariai turi laikytis, jei kiltu atominis karas. <\a 
matome viena JAV kari prie koridoriaus, vedančio i požemines , 
talpas, kuriose kariai turėtu atominio puolimo atveju slėptis. Nauja
sis apmokymas remiasi duomenimis, gautais vykdant bandymus Są
vadoje.

laikraščio direktorius Beuve- 
Mery. Kaip tik dėl to turėjęs 
jis nesusipratimų su kitais ben
dradarbiais redakcijoje. Buvo 
norėjęs pasitraukti. Bet laik
raščio leidėjų susirinkimas jam 
vėl pareiškęs pasitikėjimą. Po
litinis redaktorius Remy Roure, 
ir protestuodamas prieš istori
ją su Fechteleriu, iš redakcijos 
dabar pasitraukė.

Tą pačią dieną, kada buvo 
paskelbtas tariamas Fechtele
rio pranešimas. Paryžiuje buvo 
patvirtinta Europos gynimosi 
bendruomenės sutartis. Tatai 
pažymėtina. Visas paskutines 
savaites “Le Monde” kėlė min
tį, kad neapsimoka Prancūzijai 
rištis jokiais susitarimais, nes 
tai rizika. Rizikuojama sukurti 
vokiečių armiją, kuri gali būti 
nukreipta prieš Prancūziją. Ri
zikuojama sudeginti visus tiltus 
su Maskva. Tuos pavojus susi- 
kūrdama, Prancūzija neturinti 
nieko, kuo galėtų juos paša
linti. Prancūzija ūkiškai esanti 
nebepajėgi. Jai vis labiau užda
rąs savo kišenių JAM amerikos 
karinis štabas duodąs pagrindo 
'įspūdžiui, kad jis laikąs Europą 
tokia menka pajėga, kurią var
gia ar verta ginti.
Šitokiomis tendencijomis susi

rūpinusiam laikraščiui tariama
sis Fechtelerio pranešimas buvo 
geras vanduo ant malūno. Ir tai 
tą reikšmingą dieną, kai Pran
cūzija susirišo įsipareigojimais.

Paskelbimas sukėlė skaityto
jams įsjūdį. kad JAV iš tikrųjų 
jau palieka Europą Dievo va

liai, o ieško naujo pakto toliau 
nuo Europos — su arabais.

Tačiau pats laikraštis laiko
mas. bent iki šiol, rimtas. Sen
sacijomis ir prasimanymais jis 
nesiverčia. Tad sunku buvo į- 
tarti, kad pati redakcija būtų 
pranešimą falsifikavusi. Liko 
klausimas, kas galėjo pakišti 
redakcijai dokumentą, kuriuo 
ji lengvai galėtų patikėti. Leng
vai ir mielai, nes toks doku
mentas tik patvirtino laikraš
čio minčių eigą.
Ar paslaptis ne už uždangos?

Šveicarų dienraštis “Die Tat" 
pastebėjo, kad “Le Monde” 
penktadienį įsidėjo Fechtelerio 
pranešimą, o jau sekmadienį 
sovietinės Vokietijos dienraš
čiai taip pat įsidėjo panašią 
sensaciją “Yessupo memoran 
durną.” Iš karto abiejose pu
sėse. Šitas sutapimas sustipri
no “Die Tat” įtarimą. kad 
Fechtelerio pranešimas bus iš
virtas komunistų virtuvėje. “Le 
Monde” laikraštį jis. labai ga
limas daiktas, pasiekė pro Lon
doną. Paryžiuje jis buvo priim
tas už gryną pinigą. Jo tikslas 
apnuodyti JAV’ ir Europos san
tykius. kelti nepasitikėjimą A- 
merika. sulaikyti nuo europinės 
vienybės ir sėti nusivylimą, de
fetizmą.

Tai vienas epizodas iš tos so
vietinės provokacinės veiklos 
V’akarams kompromituoti, kuri 
paskutiniais laikais rodosi to
kia išradinga, kada sovietinės 
kalbos iš JTO tribūnos jau nu
stojo žmones veikusios.

ŠATRIJOS RAGANA - MARUA PEČKAL’SKAITft

MĖLYNOJI MERGELE

Jis dabar nebeėjo, bet bėgte 
bėgo namo, kaip sužeistas žvė
ris kad bėga į savo urvą. Kad 
tik kuo greičiausiai pabėgtų 
nuo tų gatvių, kuriomis tiek 
kartų vaikščiodavo į mėlynąjį 
vaidinį įsižiūrėjęs, o dabar štai 
su tąja...

Rodės jam, kad jo kambarė
lio sienos apgins jį nuo tų min
čių, atsiminimų, draskančių jo 
krūtinę, lyg patrakę šunes.

Pro nuleistų žaliuzijų lente
les skverbėsi į kambarėlį saulės 
spinduliai, ir jame viešpatavo 
maloni ūksmė. Buvo balta, 
švaru* jauku. Ant baltos sie
nos ties baltai uždengta lova 
juodavo kryželis su baltu Kris
tumi. Saulės spindulys kaip tik 
krito tiesiai ant jo, ir rodės, 
kad tas nukankintasis kūnas 
šviečia sava, vidujine šviesa. 
Jurgio akys iš karto krito tie
siai ant to šviesingo taško. Tar
tum magnetinės jėgos traukia
mas, jis nuėjo tiesiai pas lovą 
ir puolė ant kelių, veidą ranko- 
mos užsidengęs.

Jis nebematė dabar tos švie
sos, bet juto ją skverbiantis į jo 
sielą ir nušviečiant visus jos 

slapčiausius vingelius, visus 
tamsiausius užkampius, kaip 
Roentgeno spinduliai kad nu- 
šivečia tai. kas paslėpta net ir 
dešimties dėžių sienose. Iš sma- 
genų išsinėrė koktus vaizdas, 
kurs šią valandą būtų jau tapęs 
tikrenybe, kad ne mėlynoji 
skiautelė... mėlynoji skiautelė 
— signalas. įspėjęs apie grūmo
jantį pavojų.

— O Miriam! Miriam! — 
pravirko sudejavo jo siela. 
“Kiek kartų atsiklaupsi prieš tą 
kryželį, tiek kartų būsiu su ta
vim — gyva ar mirusi” — pa
sakė ji. kai buvo atėjus čia — 
pirmą ir paskutinį sykį — su 
tuo kryželiu ir pati savo ranke
lėmis pakabino jį šioje vietoje. 
Jis žino, kad ji pildo savo prie
žadus. Ji yra su juo netik čia. 
prieš tą baltą jį Kristų, bet buvo 
ir ten. gatvėje, ir jo sielai tiek 
į purvą įgrimzdus, kad jau ne
bejuto nematerialinių kursty
mų. ji pakišo jam po akių tą 
mėlynąjį skudurėlį. O gudrioji, 
o mylimoji!

Jurgis išėmė iš kišenės skiau
telę ir ėmė į .ją žiūrėti. Ta pati! 
ta pati! Ir ūmai! — seniai bere

gėjęs — jis pamatė. Iš kažkokio 
tiršto rūko išplaukė pirmiau 
lieknas, lengvas stomuo, tuo 
mėlynuoju rūbeliu apvilktas, 
paskui grakšti šviesi galvelė.... 
sujuodavo plonos antakių vir
velės ant baltos kaktos, sužibo 
lazurinės. lyg Alpių ežerai, a- 
kys, apsuptos ilgomis, tamsio
mis blakstienomis, lyg gedulin
gų ciprisų eile, prasijuokė ma
žos lūpelės, spausdamos duobe
les skaisčiuose skruostuose. Jis 
nedrįso pažiūrėti jai į akis, 
kaip nedrįso pažvelgti ir į bal
tąjį Kristų. Jis veizėjo į tas šyp
sančias lūpeles šnibždėdamas:

— Miriam, Miriam, , kodėl 
juokies? Ko džiaugies?

(spaudęs veidą į priegalvį, 
žiūrėjo vis ir stengės atspėti. 
Ūmai, tartum žievė nukrito 
jam nuo smegenų, jis suprato. 
Ji džiaugiasi, kad jis, buvęs jau 
bepradedąs nertis visagalio lai
ko bangose, štai staiga, iš jų iš
šoko, kad buvęs jau bepasiduo- 
dąs tekinamas tam baisiajam, 
viską dilinančiam tekėlui, štai 
sviedė jį toli nuo savęs, kaip 
vien valandos svaigulys, trum- 
sviedinį.

— Miriam, Miriam! Tai buvo 
pas sielos snusterėjimas... Am
žinai, Miriam, amžinai! Aš ga
lingesnis už galingąjį laiką!

Vos tik paklausė jos įspė
jimo, vos pajuto pasibiaurėjimą 
savo nuopoliu, jau viskas atly

sta. užmiršta, dovanota. Pilna 
meilės, ji tik džiaugias jam su
grįžus. kaip tas tėvas, sulaukęs 
sūnaus palaidūno.

Suskambėjo jos balsas bran
gių brangiausias, meilus, kaip 
gėlė, tardamas žodžius, ku
riuos ji gebėdavo sakyti žemėje 
tebebūdama:

“Meilė yra sparti, gryna- 
širdė, pamaldi, maloni ir meili; 
tvirta, kantri, ištikima, gudri, 
kilni, narsi ir pati savęs nie
kuomet neieško.”

Praskambėjo žodžiai ir vaiz
das pranyko.

— Miriam! Miriam!
Kartojo vis tą vardą nesi

liaudamas. nebaigdamas, įdėda
mas į jį visą savo sopulingą 
meilę, visą pasibiaurėjimą sa
vim, visą kruviną gailesį... Tuo 
vienuo žodžiu reiškė visą savo 
sopamą sielą. Jis pats praminė 
ją tuo keistu vardu, nes visi pa
prasti Marijos vardo sumeilini- 
mai buvo tokie banalūs, taip 
nepritiko jai, vienintelei ir to
kiai nepanašiai į kitas. Tad 
pavadino ją hebraiškai, kaip 
vadinama Kristaus Motina. Mi
riam juk panešėjo į ją: ji buvo 
saldybė, buvo meilė, buvo geru
mas. Jos šventumas lyg rasa, 
krisdavo ant jo sielos ir ugdė 
ją. Kalnų viršūnėse ant amži
nųjų nesuteptųjų sniegų buvo 
jau su ja jo siela. Nebliko jos 

— ir štai jis įgrimzdo į griovį, 
purviną griovį — kaip paršas. 
Jis kartojo tą žodį su nuožmiu 
atkaklumu, čaižydamas save su 
juo, lyg su skaudžiu botagu. 
Dideliu kalnu užvirto ant jo pa
ties savęs panieka ir prispaudė 
jį prie žemės, lyg kirmėlę. Že
mai pasilenkęs, jis troško su
maišyti savo veidą su žemės 
dulkėmis, nes nieko daugiau ne
buvo vertas už norą patenkinti 
tai, kas jame buvo dulkė ir nie- 
kuma .

— Kristau, atleisk! O Mi
riam! O Kristau, jai užtariant!

Ir vėl pamatė ją. Nieko dau
giau, tik šviesią galvelę, kinkte
lėjusią jam tuo savotišku, be 
galo grakščių mojimu, kurs jį 
taip pagaudavo. Galvelė prany
ko. ir iš kažkur, iš kažin kokios 
tolimos erdvės, žvilgterėjo į jį 
dieviškos akys. Tai Kristaus 
akys iš Carracci’o paveikslo, 
kurį turėjo Miriam. Akys —ra
mybė antžmogiška, akys — 
meilė beribė. Jis prikrito prie 
grindų, tarsi norėdams įsmeig
ti į žemę. Bet akys vis žiūrėjo, 
ir jis juto — jos matė jį kiau
rai, jo siela stovėjo prieš jas, 
lyg atskleista knyga. Jos skaitė 
ten kokčių dalykų, bet juo nesi- 
biaurėjo. nežvbtelėjo panieka 
nė rūstybe. Tuomet rodos jam 
lyg vaikui, kunį motina, kaltes 
jam atleidusi, spaudžia prie 
širdies. Jis ėmė glaustis prie tų 

akių ir. lyg vaikas, apsipylė a- 
šaromis. Tekėjo jos tylios ir 
karštos, o kartu su jomis tekėjo 
nuo jo sielos visas nešvarumas, 
visos žemės dulkės, .visa sle
gianti jį sunkenybė. Nusiprau
susi. atgijusi, ji vėl ėmė tiestis, 
lyg sumindžiota gėlė lietaus pa
laistyta.

Kažkokią valandą jis atsikėlė 
klūpojęs ir apsižvalgė, tartum 
sugrįžęs iš kažkokių be galo 
tolimų šalių. Saulės spinduliai 
buvo jau nukeliavę toliau, ir 
baltas Kristus ant juodo kry
žiaus kabojo ūksmėje. C’mai 
pajuto jis ant savo rankų par- 
fumų kvapą. Sukrėtė jį neapsa
komas pasibjaurėjimas ir be
veik fiziškas skausmas. Pažino 
kvepalus tos. su kuria ką tik... 
Drabužiai taip pat kokčiai kve
pėjo restorano kabinetu. Blok
šte nubloškė juos nuo savęs ir 
rūpestingai nusiprausęs, apsivil
ko kitais. Paskui plačiai atidarė 
•langą.

Auksinė šviesos banga užteš- 
kė kambarį, o tolumoje ste
buklinga vizija sužibo baltoji 
kalnų šalis. Kiek kartų besda
vo jis savo nusiminusias akis į 
tas iškilnias, nepajudinamas 
viršūnes! Kad tas skausmas, 
kurs baisia ugnim degina jam 
krūtinę, su tokia pat jėga būtų 
spinduliavęs pro jos akis, tie 
amžinieji sniegai seniai būtų 

ūžiančia banga užlieję visus klo
nius. Kiek kartų šėldamas iš to 
sakusmo. bėgdavo jis pas tuos 
šaltuosius milžinus, ieškodamas 
pagalbos jų akmeninėje ramy
bėje. Lipdavo į pat jų baltų 
galvų čiukurą, ropdavos į jų 
stačias nugaras, spausdavo sa
vo vargšę, lyg pašautas paukš
tis drebančią širdį, prie jų ra
mios. šaltos krūtinės. Kaip daž
nai švystelėdavo jam mintis, 
kad štai tik vienas vienintelis 
lengvutis krustelėjimas — ir ta 
ugnis bus užgesinta amžinai.
Imdavo jį nenuveikiama pa

gunda tai padaryti. Bet visada 
tuo pačiu akimirksniu išsiner
davo baisos pilnos Miriam akys 
— ir jis susizgribdavo, kad 
toji viltis tai vien tik vylius. Ir 
rūpestingai, atsargių atsargiau
siai. dėdavo kojas ant siaurų 
uolų iškyšulių, tartum nešda
mas brangiausi trapų indą, ku
rio sukūlimas būtų jam dide- 
liausia nelaimė.

Rytmečio vėjelis dvilktelėjo 
jam į veidą, gaivus, grynas ir 
brandus, kaip tos nesuteptosios 
šalies kvėpavimas. Ak taip! 
Juk tokį pat pavasario rytmetį 
jis yra stovėjęs pas tą patį lan
gą. traukdamas tų kalnų kvė
pavimą ir tą niekados neuž
mirštamąją savo gyvenimo die
ną...

(bus daugiau)
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“
šitokių “karališkų” 

arba “amerikoniškų” 
(Sovietų kariai Lietuvą vadino 
Amerika) valgių pradžioje jie 
bijodavo, bet vėliau įprato ir 
kiekvieną dieną laukdavo kokio 
likusio sriubos dubenėlio. Jei pir
ma Bimba buvo pakankamai 
taupus, net šykštus, tai 1941 
m. žiemą jis buvo net duosnus 
pasidaręs. Tokia laikysena 
Bimba nusipirkdavo visus tuos 
vargšus kareivėlius. Tik vieno 
dar Bimba nesuprato, kad ne
galima visko kalbėti. Staiga 
atsirasdavo politrukų mašina 
ir vieną kitą kareivėlį išsivež- 
davo... Kai sužinojo, kad jau 
kelioliką tokių vargšų kareivė
lių sušaudė, ir Bimba prikando 
liežuvį.

n.
Iš pirmojo bolševikmečio 

Bimbos dvare jis buvo paleidęs 
gana daug pasakojimų ir anek
dotų. Bimba juos pasakodavo 
atvažiuojantiems į malūną ūki
ninkams. Kai kuriuos esu pats 
iš jo girdėjęs.

Vanka šelpia badaujančią 
Lietuvą

Vanka su tavariščiais buvo 
ties Minsku. Jau nuo rudens 
gyveno miške ir vis politrukai 
sakė, kad važiuos iš bado Lie
tuvos vaduoti. Kiekvieną dieną 
kalbėjo politrukai. kaip Lietu
voje žmones ponai skriaudžia, 
kaip tie kasdieną badu miršta 
ir pilnos pakeles iš bado miru
sių žmonių, jog šių niekas nė 
nesuspėja bepalaidoti. Tik vie
ni vilkai dar pašales ir pakeles 
apvalą.

Klausės klausės poiitruso s

METINIS SODALIEČIŲ SEIMAS
Brooklyno ir Ne* Ję-sei- de

šimtas SodaliciKs su
važiavimas įvyko gzg'jžė- 1- i. 
Apreiškimo parapijoj Nors 
ras ir nebuvo paiankus. bet 
antrą valandą po pietų pnL-»r;n- 
ko pilnutėlė parapijos salė, dai
giau kaip 460 sodaliecvų.

Regina Mockeliūnaitė pakvie
tė vietos kleboną kun. Norber
tą Pakalnį sukalbėti maldą ir 
atidaryti seimą. Klebonas N. 
Pakalnis pasveikino seimą ir 
pasidžiaugė, kad toks gausus 
būrys jų atsilankė. Jis ragino 
visas laiškais ir kitais būdais 
pagelbėti tremtiniams, kad nė 
vienas jų neliktų varge.

Agnės Skarulytė. sodaliečių 
pirmininkė pasveikino susirin
kusias ir padarė pranešimą a- 
pie praeitų metų veiklą. Po .jos 
kiti sodaliečių skyriai padarė 
pranešimus iš praeities veiklos.

Ilgesnę ir įdomią kalbą pasa
kė kun. Francis Droiet. S.J.

Penktą valandą įvyko iškil
minga eisena. Išsirikiavę suva
žiavimo dalyvės užėmė net. ke
letą blokų. Dalyvavo taip pat 

dvasios vadai, vienuolės domi-

Jš Filipinų pr*n«*š*. jog įsiveržus Hibokhibok nrniakalniui, <nrdidelėj Camiguin saloje) tiikstanėiai žmo
nių turo ir tftkstanėiai prive rsti ntm pavojau*. Xo|j šimtai žmonių žuvo ir praėjusiu me

tu gruodžiu mėnesi issi^trzus siaiu vulkanui.

J. DIRŽYS

pie badaujančią Lietuvą Van- 
ka ir nusprendė pagelbėti. Kas
dieną savo duonmaišyje nu
slėpdavo po duonos trupinį, o 
pavasarį gaudė varles ir džio
vino. Tikėjosi, kad pamatęs 
mirštantį žmogų pavalgydins ir 
tas visą jam gyvenimą bus dė
kingas. Čia Vanka prisimena, 
kaip jo tėvai mirė badu 1931 
m. Ukrainoje, kai ten kolchozai 
atsirado, ir kaip jis. valgyda
mas varles iš bado išsigelbėjo.♦

Atėjo ir birželis. Tik politiš
kas atlėkė ir sako:

— Tavarišči. lekiam Lietuvos 
iš bado vaduoti.

Tuojau visi paskui jį. Pasivi
jo ir Vanka su varliena. Atva
žiavo į Lietuvą — nė vieno ba
du mirštančio, visur visko pil
na. Supyko Vanka ant politru- 
ko už melus, trenkė jam snukin 
varliena ir sako:

— Tavarišč. meluoji kaip 
Stalinas. Lietuvoj varlių dar 
niekas nevalgo. O kol šios visur 
šokinėja, bado nėra Mūsų Uk
rainoje. įvedus kolchozus, jos 
visai išnyko.

Politrukas Vankai už drąsią 
kalbą įsodino "uodą" (nušo
vė).

Ir tikrai. Nuo 1939 m. ru
dens Sovietai cana didelius ka
riuomenės dalinius laikė ties 
Minsku miškuose per visą žie
mą. Daugelis tų kareivėlių nu
šalo kojas ir rankas, nes teko 
gyventi palapinėse arba tiesiog 
pusnynuose. Politrukai sakyda
vę. jog reikės tuojau iš bado 
vaduoti Lietuvos liaudį. Dabar 
ten ponai atėmę duoną ir ją iš- 

šhkoošs ir pranciškietes ir 
šiaip tikinčiųjų.

Lškdmingai eisenai sugrįžus 
i bažnyčią. įvyko šv. Panelės 
apvainikavimo iškilmės. Pritai
kytą pamoksią pasakė kun. 
Pranas Raugalas, gražiai pagie
dojo solistė Rozalita Ramašie- 
nė —Avė Maria ir Danutė Moc
keliūnaitė — Labąnakt. Moti
na. Kun. N. Pakalnis, asistuo
jant kun. kleb. J. Aleksiūnui ir 
kun. A. Petrauskui .suteikė pa
laiminimą šv. Sakramentu.

Po pamaldų žemojoje Apreiš
kimo parap. salėje įvyko šauni 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
daugelis dvasininkų, seselių, 
seimo dalyvių, viso apie ketu
ris šimtus. Po vakarienės vyko 
šokiai.

Rėkia pastebėti, kad mūsų 
sodaiietės padėjo nemaža triū
so ir pnergijos šiam suvažiavi
mui ir vakarienei suruošti. Ir 
jųjų dvasios vadas kun. Bruno 
Kruzas labai daug prisidėjo 
prie šių iškilmių suorganizavi
mo.

Koresp. 

siuntę dovanoms visokiems 
prieš liaudį kovojantiems fašis
tams. Ypač tokių kalbų buvę 
daug 1940 m. pavasarį. Birželio 
mėn. 15 d. rytą, po politrukų 
kalbos, buvę pasakyta, kad Lie
tuvoje darbininkai iš bado su
kilo ir piauna ponus. Dabar 
lietuviai paprašę Stalino pagal
bos apsivalyti nuo ponų. Jie 
tuojau išsiunčiami. Visi kariai 
su tankais buvę susodinti į va
gonus. Prie Lietuvos sienos bu
vę jau apie 12 vai. Laukę sto
tyje apie 3 vai. ir paskui prava
žiavę. Pro Vilnių jų traukinys 
pasiekęs Švenčionis (t. y. Šven
čionėlius J. D.) Čia greit išsi
krovę ir pradėję skubėt “va
duoti darbininkų", kuriuos bai
siai ponai muša ties Panevė
žiu.. Su arkliais jie joję, kiek 
tik įkirsdami ir sekmadienį 
(VI. 16) buvę jau Rokiškyje. 
Ten radę “darbininkus” jau lai
mėjusius ir jie pasilikę. Vėliau 
tas ruselis atsiradęs Kamajų 
dvare pas Bimbą lėktuvų ste
bėti ir pradėjęs po kurio laiko 
pasakoti apie badą Ukrainoje ir 
savo kelionę iš bado Lietuvos 
vaduoti. Pats rusiukas 1941 m. 
balandžio mėn. buvęs iš Kama
jų dvaro politrukų išvežtas. 
Prieš tai jau vietoje balsiai su
mušę ir vos tik gyvą įkėlę į au
tomobilį.

Iš ruselio pasakojimų Bimba 
buvo padaręs anekdotą, kuris 
ūkininkų ir darbininkų buvo 
mėgiamas pasakoti. Kadangi 
žmonės dar nemokėjo tylėti, 
užgirdo NKVD ausis ir kareivė
lis buvo likviduotas.

V anka perka utelę
Vieną dieną iš namų Vanka 

gavo laišką. Namiškiai rašo, 
kad juos apipuolė utėlės. Van- 
kos klausia, ar ir Lietuvoje jų 
daug. Tegu į gromatą įdeda 
bent vieną lietuvišką darbinin
ko utėlę: jie norį pamatyti, 
kaip jos didelės. Vanka paskai
tęs paskaitęs savo namiškių 
granatą ir atėjęs pasiklausti jo 
(Bimbos), ar kartais jie nega
lėtų parūpinti kokio darbininko 
utėlės. Bimbai pradėjus juok
tis. Vanka žadėjęs net 10 ka
peikų duoti. Dabar jam Bimba 
pasakęs, kad ir už 100 rublių 
negalėsiąs nupirkti, nes tikro
sios lietuvio darbininko utėlės 
jau senai dingusios: dabartinės 
tai draugo ir mokytojo Stalino 
dovana. Tokių dovanų lietuvis 
neparduodąs. bet surinksiąs ir 
savo geriausiam tėveliui Stali
nui vėl vieną dieną gražiai pa
siusiąs.

Lš tikrųjų, apsigyvenus bol
ševikų kareiviams Bimbos dva
re. turėta labai daug vargo su 
šiomis Stalino dovanomis. Jos 
pradėjo keliauti iš kampo į 
kampą. Bimba kelis kartus kū
reno savaitėje pirtį, kol raudon
armiečius iš šių dovanų išlais
vino. Bimba buvo nuėjęs ir į 
vaistinę. Tačiau vaistinė labai 
gražiai pasakė, kad naujos utė

lės apipuolusios visus ūkinin
kus. Kur tik stebėjimo punktai 
atsirado, atsirado ir utėlės. Ka
reiviai jomis apkrėtė visus na
mus. Iš vaistų bazės vis trum
pai atsakoma, kad šiais metais 
buvo užplanuota šių vaistų pa
gal “smetonines normas’”, o 
dabar pareikalavimas kelius 
kartus prašokęs. Kitais metais 
jau užplanuosią pagal “Stalino 
pareikalavimą.” Bimba vaistų 
prieš utėles nebegavo nė Rokiš
ky. Ten juos išpirko Sovietų 
karininkėdiai. kaip tik užėjo ir 
sužinojo, kad tokių bunžujinių 
dalykų galima gauti. Vaistus 
prieš utėles ir v alkams žindu
kus Sovietų karininkai pirko 
didžiausiais kiekiais. Iš šios tik
rovės ir gimė šis pasijuokimas.

Deputato automobilis skęsta 
ašarose

Viename Sovietų kolchoze 
buvo paskelbta didelė šventė. 
Iš džiaugsmo verkė visos mote
rys ir dar daugiau vaikai (vy 
rai buvo Sibire). Ir kaip ne
verksi džiaugsmu, jei atvažiuos 
draugas deputatas ir surinks 
valstybei paskolą.

Tą vakarą niekas nedirbo. 
Visi susirinko į kolchozo darži
nę ir verkė. Verkė iš džiaugs
mo. kad vieną kartą ir jų kol
chozas padarys draugui ir mo
kytojui tėveliui Stalinui dova
ną. Atvažiavo draugas deputa
tas. per ašarų purvyną perbri
do ir pradėjo kalbėti apie pas 
kolą. Visi baisiausia džiaugės Ir 
iš džiaugsmo tik verkė. Pasira
šė visi ir ne po vieną, bet po 
petiletką. Nuo džiaugsmo ašarų 
net popieriai permirko.

Jėjo garbingas deputatas vi
sus raštus po ranka pasikišęs, 
žiūr. kad iš džiaugsmo net au
tomobilis ašarose plaukia. įsė
do, birbino birbino, virbino vir
tino. nė iš vietos. Iškišęs galvą 
užbaubė:

— Jūs čia fašistų išnatūos 
mane norit paskandinti. Visus 
į Sibirą!

Kodėl deputatas pasikorė?
Kitam deputatui kolchoze ir 

įklimpęs automobilis. įklimpo 
deputatas į vaikų ir moterų a- 
šaras .apsivėlę ratai kolchozo 
valdžios purvu, ir nė iš vietos.

BALTIMORE, MD.
Vertai pagerbta

Sekmadienį, gegužės 18 d., 
šv. Alfonso parap. klebonas, 
kun. dr. L. Mendelis oficialiai 
buvo pagerbtas kaip prelatas. 
Jam. kaip savo globėjui, pa
gerbti iškilmes surengė šv. Al
fonso parapijinė mokykla. Mo
kyklos ir vaikų darželio moki
niai dalyvavo 10 vai. iškilmin
gose mišiose, kurias, kaip padė
ką Dievui, laike pats prelatas, 
iškilmingai atlydėtas į bažnyčią 
savo laikomos mokyklos auklė
tinių. Mrs. Brown vadovauja
mas parap. choras mišių metu 
išpildė specialiai parengtą re
pertuarą. o kun. P. Patlaba ir 
kun. Edv. Sargus pasakė pa
mokslus. paminėdami soleni- 
zanto nepaliaujamo darbo 
bruožus ir pelnytą garbę lietu
viui.

Tą pačią dieną, 7.30 vai. vak. 
šv. Alfonso parap. mokykla sa
vo salėje surengė prelato gar
bei mokslo metų baigiamąjį va
karą. Atsilankė pats solenizan- 
tas. visi parap. kunigai ir daug 
visuomenės, ypač šį kartą lietu
viškosios. Programos pirmąją 
dalį atliko vaikų darželio auk
lėtiniai ir žemesniųjų skyrių 
mokiniai. Jų išpildyti dalykai 
buvo kuklučiai, bet savotiškai 
gražiai kostiumuoti ir atitinką 
to amžiaus vaikų dvasią. Visi 
aktoriai jautėsi patenkinti, o jų 
tėvai — laimingi. Antroji prog
ramos dalis Ituvo patriotinė, 
vaikams primenanti jų tėvynę 
ir formuojanti katalikiškai tau
tinę dvasią. .Ją atliko skyrių 
mokiniai. Dekoracijos buvo 
gražios, pastatymas rūpestingai 
sklandus. Programai vykstant, 
buvo jaučiamas didelis seserų 
kazimicriečių darbas, įdėtas 
šiam vakarui besirengiant. Bet 

Užsivarė drg. deputatas visas 
moteris, kad tos išvežtų jo au
tomobilį iš kolchozo purvyno. 
Visaip stengėsi moterys šiuo 
svečiu nusikratyti. Jos stūmė 
ir traukė automobilį iš to pur
vyno, bet tas kaip užkerėtas, nė 
iš vietos. Deputatui pritrūko 
kantrybės ir jis moteris keikė 
visais žodžiais, grasino Siriru, 
bet nė iš vietos. Pagaliau depu
tatas sukeikė:

— Jeigu tokios bjaurios, ati
duosiu kolchozą ponui ir jus 
kartu. Tegu jums buožė lups 
kailį.

Automobilis tik šast ir jau 
ant kelio. Moterys dabar prašo, 
kad jis muštų drg. Stalinui te
legramą, jog atiduoda jų kol
chozą ir jas buožei. Deputatas 
iš karto suglumo. Kaip jis galės 
savo pažadą drg. Stalinui pasa
kyti ir vargšes moteris atiduoti 
buožei. Draugas Staiihas už to
kį darbininkų išniekinimą jam 
nedovanosiąs ir jis busiąs nu
teistas kaip liaudies priešas. 
Išlipęs iš automdbiHo deputatas 
ir vis prašęs moteris, kad jos 
pasiliktų kolchoze, bet nenorė
tų buožės. Bet moterys sutarti
nai vis tik šaukė ir šaukė, kad 
jas atiduotų buožėms. Iš rū
pesčio deputatas nuėjęs prie 
svirties ir pasikoręs, kad tik 
nereikėtų drg. Stalinui duoti 
atskaitos.

Grafo Przezdeckio indai
Rokiškio dvare sustojo bol

ševikų kariai, per savaitę išdau
žė visus indus. Vieną dieną at
važiavo kažkoks sovietinis ge
nerolas. ir nebėra nė vienos 
vazos sriubai nunešti. Vienas 
kareivėlis, išgriozdęs grafo 
Przezdeckio miegamuosius, ra
do dailų puodą su rašytais 
kvietkais. Viena grafo tarnaitė 
dar norėjusi kareivėliui kaž ką 
pasakyti, bet tas nieko neklau
sęs, pribėgęs prie sriubos, susi- 
vertęs ir nunešęs. Kai kita tar
naitė tam kareivėliui pakuždėjo 
į ausį, jis aštriai atšovė:

— Meluoji, buržujaus išpera. 
Generolui tiek patiko tas gėlė
tas indas, kad paprašė supo- 
kuOti ir pasiųsti jo žmonai. Ar 
tu mūsų drg. generolą durniu
mi laikai? •

(Bus daugiau)

jų nuoširdi auka save pateisino, 
nes buvo skirta tiesioginiam ir 
vyriausiajam mokyklos laiky
tojui, kleb. prel. dr. L. Men- 
deilui pagerbti. Už nuoširdų 
rūpestį bei globą nėra per
daug atsilyginti žmogaus jė
goms pakeliamu darbu.

Nauja šeima
šeštadienį, gegužės 17 d., šv. 

Alfonso parap. bažnyčioje su
situokė Petras Šapranauskas ir 
Nijolė Kanaukaite, abu tremti
niai. Malonu pažymėti, kad bal- 
timoriečiai naujakuriai jau yra 
sukūrę keletą seimų. Lietuvių 
Tremtinių D-ja Petrą Šapra
nauską ir Nijolę Kanaukaitę šia 
proga sveikina ir linki ilgo bei 
laimingo gyvenimo.

MIK®
Pranė Kalinauskienė, 71 m. 

amž. staiga mirė gegužės 13 d. 
Palaidota iš šv. Alfonso bažny
čios, kur buvo už jos vėlę at
laikytos 3 mišios, Holy Redee
mer kapinėse gegužės 16 d. Ve
lionę palydėjo didelis būrys sa
viškių ir artimųjų.

Ties pagalbos ranką
Balfo 64 skyr. yra nutaręs 

birželio mėnesio laikotarpyje 
padaryti piniginę rinkliavą su
šelpti mūsų tautiečiams, dar 
pasilikusiems tremtyje. Euro
poje. Rinkliavai tinkamai įvyk
dyti teks gerokai pasitempti, 
nes daug lietuvių gyvena įvai
riose miesto dalyse ir net prie
miesčiuose. Tikimasi, kad šią 
kliūtį padės nugalėti mūsų en
tuziastiškasis jaunimas, ateida
mas Balfui talkon. Dabar Balfo 
64 skyr. valdyba yra perrinkta 
ir jos pirmininku vietoj C. Sur- 
doko išrinkta O. Armanavičie- 
nė.

BAŽNYČIA LR PASAULIS
• Gordon Butter Wedhams, 

buvęs New Yorke 14 metų epi- 
skopalų bažnyčios ministru, 
1949 m. priėmęs katalikų tikė
jimą, gegužės 22 bus įšventintas 
kunigu šv. Tomo seminarijoje, 
Bloomfield, Conn.

• Msgr. Joseph S. Cameron, 
Rochester, N. Y., gegužės 3 d. 
mirė laive “Exochorda”, plauk
damas į Eucharistinį Kongresą 
Ispanijoje.

• Amerikos karininkai ir ka- 
petionai, kurie dabar yra Eu
ropoje, ketina gausiai dalyvau
ti 35-tame Eucharistiniame 
Kongrese, kuris įvyks gegužės 
27 — birželio 1 d. Laukiama 
jų atvykstant apie 100.

• Thomas E. Murray, Ato
minės Energijos Komisijos na
rys, katalikas iš Brooklyno, 
vienuolikos vaikų tėvas, kardi
nolo J. Spellmano apdovanotas 
1952 m. “Laetare” medaliu, 
kaip “aukštas valdininkas, išti
kimas savo tikėjimui ir pavyz
dys kitiems.”

• Amerikiečių misionierių 
raudonojoje Kinijoje dar yra 
palikusių 81. Tarp jų yra 8 vys
kupai (vienas apaštališkasis de
legatas), 68 kunigai, vie
nas vienuolis broliukas ir 12 
seserų. Apaštališkuoju delegatu 
yra vysk. Eugene Fay, kilęs iš 
San Franciseo, dabar suimtas. 
Suimti yra dar penki vyskupai: 
taigi, tik du yra laisvi. Iš 58 
kunigų kalėjiman uždaryti 14.

• Bostono vyskupija yra da
vusi daugiausia misionierių ki
tiems kraštams. Iš 4,377 ame
rikiečių misionierių jai tenka 
447.

• Vokietijos katalikai nutarė 
sudaryti bendrą visam kraštui 
komitetą (panašų į NCWC) 
kuris derintų visų katalikų vei

KAS KĄ SAKE
Politika nevieninga

‘Vliko partijų ir kovos sąjū
džių įvairumas ir jų skirtingi 
politiniai interesai neleidžia ir 
neleis susidaryti vieningai už
sienio politikos koncepcijai” 
(“LL”). Taigi išvada: reikia, 
kad būtų tik viena partija, tada 
bus ir viena politika. Tačiau 
neseniai voldemarininkų spau
da aprašė, kaip ir ta viena par
tija dėl “skirtingų politinių in
teresų” suskilo ir dalinantis 
turtą atsidūrė pas Kanados tei
sėją. Gal geriausiai tada, kad 
būtų vienas asmuo, tada būtų 
ir vieninga užsienio politika. 
Tačiau nelaimė, kad ir toks as
muo dėl “politinų interesų” va
kar buvo vadistas. šiandien de
mokratas, rytoj kas žino... Pa
tarkit kas daryti.

Bet vieningas tikėjimas

“LL” rašo: — “Vienybė” 
(Nr. 17) atspausdino įžymiojo 
žurnalisto Br. Railos straipsnį 
“Gumbas ir stebuklingos jo gy
duolės....” Straipsnio pabaigoje 
Br. Raila konstatuodamas, kad 
“nei pikti pamokslai, nei grau
dūs verksmai, nei Vliko rezoliu
cijos, kaip praktika parodė, čia 
nieko nepadeda”, gumbo ligai ir 
epidemijai gydyti siūlo šimtme
čiais išbandytas mūsų liaudies 
gyduoles.”

Br. Raila, matyt, virto ištiki
mu V. Alanto mokytiniu. įti
kėjęs Alanto skelbiamu mokslu 
gr:žti prie senovės lietuvių reli
gijos, Raila grįžta ir prie se
novės lietuvių medicinos. Kai 
įsigalės Alanto - Railos tikėji
mas, galas bus visiems medici
nos fakultetams. 

Gegužės mčn. įdomiausia knyga apie Marijos 
pasirodvmus Fatimoje

MARIJA KALBA PASAULIUI
264 pusi.. 18 paveikslų, kaina 2 dol. 

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Rev. M. Vembrė,

122 CANTON STREET, STOIGfITON, MASS.

kimą. Uoliai ruošiamasi 75- 
tam Vokietijos katalikų kong
resui.

• Prancūzijoje, Sainte Croix 
de Poitiers benediktinų vie
nuolyne, pamaldos ir šv. Sak
ramento adoracija, nepaisant 
kary ir (įvairių sąmyšių, nebuvo 
dar nutrukusios per 1400 metų. 
Vienuolyną įsteigė vokietė, 
Thuringijos princesė Radegun- 
da, pripažinta šventąja. Ją bu
vo pasigrobęs ir vedęs Prancū
zijos karalius Klotaras I. Nuo 
jo pabėgusi, ji užsidare vienuo
lyne.

• Italijoje, Paduvos mieste, 
šv. Antano šventovėje, buvo pa
gaminti patys didžiausi pasau
lyje vargonai (turi 10,000 vam
zdžių). Jie jau atgabenti į Fa- 
timos Bazilik Portugalijoje.

• Kalabrijoje, Italijos provin
cijoje, renkant savivaldybes, 
komunistai naudoja savo pla
katuose Kristaus paveikslus. 
Tuo jie siekia suvilioti katali
kus.

• Brazilijoje įšventintas į 
kunigus Jose de Maria, septy
nerius metus sirgęs raupsais. 
Jis paskirtas raupsuotojų kape
lionu Sao Paulo mieste.

• Kinijoje, Shanghajaus pro
vincijoje, komunistai leidžia 
laikraštį “Katalikas”. Jame y- 
ra atspaustas grasinimas, kad 
kiekvienas bus suimtas, kas 
skelbs, jog prie nukankintojo 
kiniečio kunigo Beda Chang S.
J. kapo vyksta stebuklai. Jis 
buvo komunistų nukankintas 
kalėjime 1950 m. lapkričio 11 
d. Bet dar gražiau, kad pagra
sinta Shanghajaus vysk. Ig. 
Kung nuimti galvą, jei “atsitiks 
koks stebuklas” prie to kanki
nio kapo.

Pagunda

— Tu ir vėl nusipirkai naują 
suknelę — paklausė nustebęs 
vyras žmoną.—Juk žadėjai šį 
mėnesį daugiau nieko naujo ne
pirkti.

— Žadėjau, bet neatsilaikiau 
pagundaai.

— Negi velnias tave sugun
dė? -

— Kas žino. Gal ir nelabasis?
— Reikėjo jam sakyti: eik 

šalin iš mano akių!
— Aš jam sakiau, bet jis ne

klausė.
— Reikėjo žegnotis.
— To tai negalėjau, mielasis. 

Buvau bemaunanti suknią ant 
galvos.

Raudonoji blusa ilgiau 
gyvena

Vienas anglų mokslininkas, 
parazitų tyrinėtojas, paskelbė, 
kad blusa gali gyventi 513 die
nų. Netrukus po to Sovietų Są
jungos parazitų specialistas 
paskelbė, kad Rusijos blusa iš
gyvenusi 1,487 dienas. Mat, 
toje šalyje yra kitaip negu 
Vakaruose. Ten ir parazitai il
giau gyvena.

Kurgi mano liemene

— Kurgi mano liemenė? — 
susirūpinęs teiraujasi svečias, 
f a si ruošęs išvykti.

— Jūs esate ją apsivilkę, po
nas Petrai.

— Laitai ačiū už nurodymą, 
kitaip būčiau išvykęs namon l>o 
liemenės.
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GYVOJI KNYGA
Trys žvejai New Yorke pasi

rodė vasario 16 d. ir tuoj buvo 
pagauti žurnalistų. Visiems bu
vo įdomu ,kas dedasi už gele
žinės uždangos Lietuvoje, iš kur 
ateina gana mažai žinių. Pasi
kalbėjimai sumirgėjo spaudoje, 
juos pačius rodė net televizijo
je, per radiją perdavė pasikal
bėjimus.

Žvejam pradėjus važinėti j 
kitus miestus, dedasi tas pats. 
Amerikiečių žurnalistai apibe
ria juos klausimais, o vietos 
Altas ar kitos organizacijos su
rengia jų vakarus. Visur klau
sytojus traukia viena mintis: 
jie kalbės gyvu ir nauju žodžiu 
apie Lietuvą. Net kelias valan
das užtrunka tie susirinkimai, 
žvejai kalba daug, bet žmonės 
vis nepatenkinti, — jie nori 
daugiau žinoti.

Štai visu amerikonišku žur- 
nalizmo tempu ir pasirodė jų 
knyga apie Lietuvą, pavadinta

“Tolimaisiais kvadratais”

Žvejai vargu galės aplankyti 
visas kolonijas, ne visi turės 
progos pasiklausyti jų šiurpių 
vaizdų ir pergyvenimų. Bet 
išleistoji knyga nuskubės vi
sur. Ji pateks net į tolimiausius 
užkampius ir kalbės gyva aktu
alia medžiaga, stipriais pergy
venimais, kurie nėra išgalvoti, 
bet jų pačių patirti.

Knyga pavadinta “Tolimai- 
siai kvadratais”. Žvejybos ne
žinančiam, šis vardas nedaug 
ką sako. Jūra kaip sausuma yra 
išdalyta kvadratiniais plotais. 
Žinoma, į vandenį neįkalsi ko
kio kuolo ir neatžymėsi. Šie 
padalinimai yra padaryti žemė
lapyje. Kai plaukia žvejoti, jie 
traukia tinklą viename ar kita
me kvadrate, į kurį įplaukti lei
džia sovietinė valdžia. Baltijos 
jūra viliojo juos, ir vieną kartą 
jie pasirinko tolimuosius kvad
ratus, kurie nuvedė juos į Šve
diją. į laisvę.

Jos autorius — Juozas Griš- 
manauskas, labiausiai judrus ir 
kalbus žemaitis. Tūnojo jis ne
dideliame kaimelyje prie Plate
liu. kai traukėsi vokiečiai ir 
atėjo rusai. Šiais šiurpiais karo 
vaizdais ir prasideda knyga: 
bėgti, nebėgti, nes ką tik pra
traukė ilgos pabėgėlių kolonos 
į Vakarus. Jis pasilieka su savo 
namiškiais. Iš čia patenka j pa
frontę, kur prie Liepojos verda 
tikras pragaras. Ir toliau jis 
pasakojimą veda, daugiausia 
surišdamas su savo asmeniu. 
Visuomeniniai įvykiai tepalie- 
čiami tik tiek, kiek buvo susiję 
su juo pačiu. Tuo būdu visi .jo 
pasakojimai įgauna tikrumą ir 
konkretumą. Jis ir kiti .jo liki
mo bičiuliai buvo dar jauni, dar 
mokykloje sėdėjo, kai prasidėjo 
ši antroji okupacija. Vėliau, 
pradėję dirbti, .jie neturėjo pro
gos sueiti su aukštais įtakingais 
žmonėmis, nepažino valdžios

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU PRANCIŠKONU LEIDINĮ 

“LIETUVOS ARCHYV4” 
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokmneafais komunizmo 
smurtą ir Krtmhp kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribot as kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigyti.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
Šią atkarpą pasiuskit kariu su 3.00 dol. šiuo adresu:

“DARBININKAS”,
6M Bl SHWH K AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti ..................cgz. “LIETUVIŲ AR( „YVO

sekančiu adresu:
Vardas ...................... Pavardė .....................................................

Adresas.................................. .... .............................................

PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške PI valiau prisiųsiu H
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

APIE UEIUVA
viršūnių, kur verda visokios 
machinacijos. Jie gerai pažino 
paprastą kaimo gyvenimą ir a- 
pie jį suteikė kuo daugiausia ži
nių.

Plačiai nupasakojama mo
kyklų nuotaikos, kolchozų or
ganizavimas, jų pirmieji “sava
noriai”, gyventojų vargai. Sus
tojama ir prie socialinio gyve
nimo, gyvais pavyzdžiais kal
bama apie darbininko padėtį, 
atlyginimus, mokesčius, išnau
dojimą. Pavaisduota, kaip per
sekiojama bažnyčia, kaip bru
kama komunistinė propaganda. 
Reikia pasidžiaugti, kad, kalbė
damas apie dainas, jas konkre
čiai pailiustravo gaidomis, ku
rias, jiems padainavus, surašė 
Valteris Banaitis, šios dainos 
ras sau dirvą ir mūsų jaunimo 
tarpe.

Visi šie vaizdai ir pasakoji
mai yra konkretūs, paimti iš

Įsisteigė Amerikos Lietuviy 
Bendruomenės Skvrins Bostone

J

Gegužės 18 d. per 1200 lietu
vių susirinko S. B. High School 
auditorijon išgirsti iš Lietuvos 
pabėgusių žvejų pranešimo ir 
dalyvauti A. L. Bendruomenės 
skyriaus įsteigime. Susirinki
mas pradėtas adv. J. Griga
liaus žodžiu, klebono kun. P. 
Virmauskio invokacija - malda 
ir Amerikos himnu. Garbės 
prezidiumui, komitetui ir mie
liems svečiams — žvejams už
ėmus estradoje vietas St. Lū
šys perskaitė ALB nuostatus. 
Kazys Mockus, įdomioj kalboj 
nušvietė ir apibūdino AL Ben
druomenės tikslą ir jos reika
lingumą. Povilas Žičkus per
skaitė Bendruomenės skyriaus 
steigimo aktą. Po aktu pasira
šo: parapijos klebonas, socialis
tų laikraščio redaktorius - lei
dėjas, sandariečių veikėjas, se
nosios kartos darbuotojas — 
vietos tautininkų mecenatas, 
čia gimęs, augęą profesionalas, 
iš tremties atvykęs lituanistas- 
kultūrininkas ir visi estradoje 
esantieji. Tai buvo tikrai sim
bolinis visų lietuvių susijungimo 
į vieną bendrą organizaciją ak
tas. Naujai įsteigusį skyrių pa
sveikina Lietuvos Garbės Kon
sulas adv. A. O. Shalna, S. B.
L. Piliečių d-jos pirm. adv. K. 
J. Kalinauskas ir ALTo sk. 
pirm. S. Michelsonas, kurs per
ima iš adv. Grigaliaus tolimes
nį programos vedimą. Ilgu ir 
nuoširdžiu plojimu sutinkamas 
žvejys Juozas Grišmanauskas 
ir su dideliu dėmesiu išklauso
ma jo įdomaus pasakojimo apie 
rusų-bolševikų siautėjimą Lie
tuvoje. Po pertraukos buvo 
meninė dalis, kurią išpildė šv. 
Petro parap. choras, ved. 

kenčiančios tėvynės vaizdų, gi
liu liūdesiu kalba apie Lietuvą 
ir kiekvienam primena žūtbūti
nę kovą už ją.

Knyga parašyta paprastai, be 
kokių įmantrumų, todėl ir 
sklandžiai skaitosi. Ją sutvarkė 
ir spaudai parengė žurnalistė 
Salomėja Narkeliūnaitė. Įspū
dingą viršelį padarė dail. V. K. 
Jonynas. Jausdamas šios kny
gos būtinumą bei reikalingumą 
ir norėdamas pasitarnauti lie
tuviškai propagandai, išleido J. 
Kapočius.

“Tolimieji kvadratai” tai 
viena iš įdomiausių, aktualiau
sių knygų, kuri kiekvieną 
skaitytoją giliai sujaudina. 
Reiktų linkėti, kad ji patektų 
kuo plačiau, ypač pas tuos, ku
rie yra nutolę nuo lietuviškųjų 
visuomeninių reikalų. Jos kaina 
tik 2 dol. Galima gauti tiesiai 
iš leidėjo, rašant šiuo adresu: 
J. Kapočius, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

A. D.

komp. J. Kačinsko ir vyrų cho
ras, vad. komp. J. Gaidelio. 
Programa baigta Lietuvos him
nu. Apie 400 žmonių įteikė pa
reiškimus įstoti nariais į AL 
Bendruomenę. Aukų surinkta 
AL Tarybai $371.00.

Atsiųsta paminėti
Filatelistų Draugijas “Lietu

vos“ BIULETENIS (“Lithua- 
■ia” PMaMic Socšety Bulle- 
tiu), išleistas rotatorium Chi- 
cagoje. Tekstas lietuviškai ir 
angliškai. Duodama įdomių ži
nių iš filatelistų gyvenimo, 
daug rašoma apie lietuviškus 
pašto ženklus, 14 psl. Prenume
ratos kalba 'melams — 2 dol. 
paskiro numerio — 20 c. Adre
sas: J. Liubinskas, 714 W. 21 
St., Chicago 16, III.

KNYGŲ LENTYNA — Lie
tuvių Bibliografijos biuletenis, 
leidžiamas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto. Reda
guoja Aleksandras Ružanco- 
vas. 1952 m., — sausio-vasario 
mėn., nr. 1-2 (44-45).

Eric Winiams — MEDINIS 
ARKLYS, vertė Br. Aušrotas, 
išleido “Karys”. Viršelį ir ti
tulinį lapą piešė dail. P. Os- 
molskis. Teksto iliustracijos iš 
“The Reader’s Digest”. 189 psl., 
kaina 2 dol.

VYTIS, gegužės mėn. nr., re
daguoja dr. J. Leimonas. Nu
meryje paminėtina: Bern. 
Brazdžionio — Maironis, poe
tas, kurį suprato jaunimas, L. 
Dambriūno — Kas negalima 
versti pažodžiui, L. Valiukas— 
Vyčių seimui atrėjant ir ang
liškoji dalis, sportas, kronika ir
11.

MEILE STIPRESNE IR UŽ 
BULIUS

Neperseniausiai visam pa
sauly pagarsėjusi toreadore 
Conchita Cintron atsisakė savo 
žiauraus bulių žudymo amato, 
visiems laikams pasitraukdama 
iš arenos. Gražioji Conchita ne 
vienam aistringam bulių kau
tynių mėgėjui savo žiauriuoju 
menu buvo apsukusi galvą, ta
čiau jos širdies ilgai nieks ne
galėjo užkariauti. Taip ji ke
liavo iš arenos į areną, kiek
vienoj palikdama vieną ar kelis 
nukautus bulius.

Iki 28 savo amžiaus metų ji 
nukovė 700 bulių. Taip ji būtų 
ir Toliau vargšus buliukus do

busi, jei nebūtų vieną dieną jos 
kely atsiradęs aukštos kilmės 
portugalų gydytojas Frances- 
co de Castello Branco. kurį 
Conchita pamilo ir netrukus už 
jo ištekėjo. Savo iškilmingu 
vestuvių metu ji pareiškė, jog 
į areną jau niekad nebegrįš.

VANDUO SVEIKATOS DRAUGAS
---------------- DR. A. GRIGAITIS -------------------

Vanduo turi nepaprastą jėgą 
ir atlieka didelius darbus skys
tam, o ypač garo pavidale. 
Vanduo varo fabrikų mašinas, 
stumia traukinius ir t.t. Van
duo turi didelės reikšmės ir 
žmogaus kasdieniniam gyveni
me. Žmogaus kūno didelę dalį 
sudaro vanduo, pav„ kraujas 
turi 65—70% vandens. Van
duo žmogui yra geriausiai gai
vinąs gėrimas. Kaip žmogus ne
gali gyventi be oro, taip negail 
gyventi ir be vandens. Vandenį 
mes vartojam kaip skystį ir su 
maistu. Žmonės vietoje gryno 
vandens dažnai vartoja alų. li
monadus, sodos ir panašius gė
rimus. Bet sveikiausia yra var
toti paprastą švarų vandenį. 
Karštą vasaras dieną ištroškę, 
mes galvojam ne apie fabrike 
pagamintus skysčius, bet tik a- 
pie gryną vandenį, kurs pilnai 
patenkina organizmo reikalavi
mus.

Senovės Romos mokslininkas 
Plinijus yra pasakęs, jog sau
lė yra didžiausias vaistas. Prie 
jo pasakymo dar reikia pridėti 
— vanduo, oras, tinkamas mai
stas ir judėjimas, šie visi daly
kai ne tik padeda atstatyti 
žmogaus pašlijusią sveikatą, 
bet ir apsaugoti nuo susirgi
mų.

Šį kartą kalbėsiu tik anie 
vandenį, kaipo mūsų sveikatos 
draugą, Ne tik vaistų injekci
jos, tabletės, lašai padeda nu
galėti žmogaus ligas, bet ir 
vanduo.

Vandeniu gydymo pagrindai 
buvo padaryti paprasto Vokie
tijos kaimiečio Prissnitzo 
(1790-1851), o vėliau kun. 
Kneipp’as (1882-1897) gydymą 
vandeniu patobulino ir išplėtė. 
Dar ir dabar Vokietijoj pradė
tas jo darbas tęsiamas, su dide
liu pasisekimu, gydant vande
niu.

Gydymas vandeniu turi būti 
gydytojo priežiūroj, nes kiek
vienas žmogus kitaip reaguoja į 
erzinimą vandeniu ir kiekvie
nai ligai taikomas specialus gy
dymo metodas.

Gydymui vanduo vartojamas 
įvairiai — šaltas, šiltas, karš
tos vonios, pusiau vonios, ats
kirų kūno dalių vonios, pakai
toms tai šiltos tai šaltos vonios, 
dušai, apsipylimai. įvyniojimai.

Sveikatos palaikymui ar sus

Nr vh»i i JAV vykstanti Hnierantai laimingai išlipa j krantu. Kai 
kiirrnns tenka dėl vienos ar kitos priežasties kelianti ir j Kilis Island 
ir trrl lankti, kol bus išspręsta, ar jie gali i JAV įvažiuoti, ar turi 
grįžti iš kur atvyko. Čia matome toje saloje laikomu imigrantu vai
kus. bežiūrinčius į Ijirrvės statula, kuri taip arti, bet kartu ir nepa
siekiama. Ir čia patenka iš įvairiu kraštu žmonių. Trys žaidžianti 
vaikai yra vienas iš Vokietijos, kitas iš Izraelio, o treėias net H Ki
nijos.

tiprinimui dažniausiai vartoja
mas vadinamasis užsigrūdi
nimas vandeniu, kur' geriausia 
pradėti jaunystėj ir tęsti visą 
gyvenimą. Geriausias ženklas, 
jog užsigrūdinimas vandeniu 
žmogui eina į sveikatą — gera 
savijauta. Šiuo atveju naudo
jant vandenį, padidėja medžia
gų apykaita, iš organizmo pra
šalinamos maisto apykaitos lie
kanos. pagreitėja kraujo apy
kaita. gerai veikia širdį, inkstus 
Žincma, sergą kokia nors rim
ta liga, prieš pradėdami užsi- 
giūdinimą vandeniu, turi pasi
tarti su gydytoju.

Užsigrūdinęs žmogus išven
gia nušalimu, slogų, kvėpavimo 
takų ir kitų ligų.

Užsigrūdinimui darniausiai 
vartojamas šaltas vanduo. Ry
tą, atsikėlus iš lovos, reikia ap
siprausti šaltu vandeniu veidą, 
kaklą, nusišluostyti sausu 
rankšluosčiu. Vėliau apsitrinti 
šaltu vandeniu nugarą, krūtinę, 
rankas, kojas ir tuoj nusišluos
tyti.

Pripratinus prie to kūną, ga
lima naudoti šaltą vandenį iš 
kario visam kūnui. Išlipus ryte 
iš lovos, kada dar kūnas yra 
sušilęs, reikia palįsti po šaltu 
dušu arba apsipilti visą kūną 
šaltu vandeniu ir tuoj pat visą 
kūną apsišluostyti sausu rank
šluosčiu. šiltai apsivilkti, judėti 
iki sušilsiant. Arba dar atsigul
ti 15 min. į šiltą lovą.

Silpnesnės sveikatos žmonės, 
mažakraujai. nervingi, arba 
jautrūs oro atmainoms pradžioj 
vartoja vasarošiltį vandenį. Tik 
vėliau turi pratinti kūną prie 
šaltesnio. Silpnos sveikatos 
žmogus vartoja tik dalinius 
kūno apsitrynimus.pvz. vieną 
dieną tik rankų, sekančią die
ną kojų, trečią dieną krūtinės 
ir t.t.

Užsigrūdinimui vartojama ir 
karštas vanduo pakaitomis su 
šaltu vandeniu. Po karštokos 
vonios, kuri sukelia kraujo plū
dimą prie odos paviršiaus ir 
prakaitavimą, apsipilama šaltu 
vandeniu, kurs uždaro atsida
riusias odos poras — skylutes. 
Toks užsigrūdinimo būdas lyg 
ir pravėdina žmogaus organiz
mą.

Užsigrūdinimą geriausia pra
dėti jaunystėje ir galima tęsti 
iki senatvės.

Pakinkomas Niagaros krioklys
Greitu laiku prie Niagaros 

krioklio pradedama statyba 
antro tunelio, kuris krintantį 
vandenį pakinkys elektros jė
gainėms sukti. Praeitais me
tais pradėtas statyti pirmas tu
nelis, darbai numatomi baigti 
1954 metais, šis antrasis tune
lis numatomas baigti 1956 m. 
Iš abiejų tunelių bus gaunama 
didelė elektros energija, kurią 
sunaudos pramonei ir žemės ū- 
kiui.

Atomo konferencija 
Kopenhagoje

Atominės fizikos mokslinin
kų taryba, kuri posėdžiauja 
Paryžiuje, nutarė birželio 3-21 
d. sušaukti atomo fizikų konfe
renciją Kopenhagoje. Konfe
rencijos paruošiamuosius dar
bus atlieka Nobelio premijos 
laureatas prof. Niels Bohr — 
danas ir prof. VVerner Heisen- 
berg — vokietis. Konferencijoje 
bus svarstoma didelės atomi
nės laboratorijos statyba Eu
ropoje. Laboratorija kainuo
sianti apie 10-15 milijonų dole
rių. Europos atominės fizikos 
tarybą sudaro dabar 11 kraštų. 
Visi kraštai moksliniams tyri
nėjimams skirs parlamento pat
virtintas sumas.

Atidaryti vandens kanalai, ku
rie drėkins didžiulę dyknmą
Washingtono valstybėje ge

gužės 22 d. atidaryti kanalai ir 
iš didžiausio pasaulyje dirbtinio 
ežero — Lake Roosevelt —pa
leistas vanduo į dykumas. Van
duo buvo užtvenktas didžiausiu 
pasaulyje cemento pylimu ir 
paleistas drėkins 66.000 akrų 
žemės, kuri ligi šiol buvo dyku
ma. Dar reikės sudrėkinti vė
liau 70.CKM) akrų. Tada plotas, 
didumo kaip Rhode Island, bus
paverstas dirbamais laukias. 
Ten jau pasirengta statyti nau
jus miestus ir kaimus, šitas 
dykumos sudrėkinimo projek
tas pradėtas vykdyti prieš 25 
metus ir kainavo 700,000.000 
dolerių.

Pačios iškilmės Columbios 
slėnyje užtruks vienuolika die
nų ir pasibaigs iškilmingomis 
pamaldomis po atviru dangu
mi. kur bus padėkota Dievui už 
naują žemę

Šios dykumos sudrėkinimo 
laukė palys pirmieji pionieriai 
prieš 50 motų. Daug buvo dis
kutuota ir rašyta, kol prieita 
prie darbo. Toliau vėl bus tę
siamas dykumos užkariavimo 
darbas ir ji paversta žaliuojan
čia žeme.

Mėlynakės bitės
Kalifornijos universiteto pro

fesoriui Laidlavv po daugelio 
darbo metų kryžiavimo būdu 
pasisekė išvesti naujas bičių rū

Washingtone Tautinio Sveikatos Instituto konferencijoj Dr. \\. F. 
Windle padarė pranešimu, jog yra pagamintas vaistas, kuris teikia 
dMeltu vilčių. kad galima bus pagelbėti paraližuotiesienis. Čia mato
me su ja tėvais Ch. Van Diviere. kurį Dr. Windle (sėdi kairėje! jiavy- 
ko tais vaistais pagydyti. 1950 m. automobilio katastrofoj jaunuoliui 
buvo sužeistas stuburas, ir po to jis liko visiškai parai ižuotas. Visi 
ligi šiol žinomi gydymo būdai neteikė jokios vilties. Tačiau, naujai
siais vaistais gydomas, jis beveik visiškai pasveiko. Dr. Windl«- savo 
pranešime pastebėjo, jog. darant įvairius bandymus su gyvuliais, vi
sai atsitiktinai buvo pastebėta, kad tie vaistai paskatina sužeisto stu
buro ir smegenų nauju audiniu, susidarymu.

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
šis, kurios turi mėlynas, raudo
nas ir rudas akis. Šios spalvo
tos akys leis toliau tiksliai ty
rinėti įvairius paveldėjimo gali
mumus. Profesorius mano šitą 
rasę dar gerinti ir. jo tvirtini
mu, šios bitės turėtų ir prie 
šaltesnio oro ieškoti medaus, o 
taip pat geriau jausti gėlių žy
dėjimą.

Ligonį “sušaldė” ir padarė 
operaciją

Švedų gydytojui Dr. Carl We- 
gelius su kitu švedų gydytoju 
dr. John Lind ir prancūzų gy
dytoju dr. Andre Juvenelle pa- 

* sisekė išvystyti naują operaci
jos būdą, kada ligonio širdis 
“atšaldoma” ir padaroma ope
racija. Šis bandymas per pas- 
kutiniust dešimt mėnesių buvo 
išbandytas su KM) Šimų. Gydy
tojų tvirtinimu, šis operavimo 
būdas gali būti pritaikytas ir 
žmonėms. Tokiu atveju ligonio 
temperatūra Ims numušta iki 
59 laipsnių Fahrenheito. Tada 
širdies veikimas sulėtės, ir bus 
galima padaryti kiekvieną o- 
pcraciją. Po .jos ligonis vėl bus 
“sušildytas””, ir tas visai ne
pakenks jo širdžiai. Gydytojai 
mano, kad šis naujas operaci
jos būdas labiausiai pritaiko
mas širdies operacijoms.

Medis kaip geležis
Vidurinėje Amerikoje yra su

rastas medis, penkis kartu kie
tesnis už ąžuolą. Tai yra puse 
to atsparumo, kurį turi aliumi
ni jus. l>et jis tris kartus leng
vesnis už aliuminijų. Aliumini- 
jus gi yra vienas iš lengvesnių
jų metalų, naudojimų lėktuvų 
statybai. Naudojant tą medį, 
lėktuvo svorį galima dar suma
žinti. o greitį padidinti.

Televizijos vaizdus galima bus 
toliau persiusti

Televizijos aparatais dabar 
galima pagauti stotis tiktai už 
kokių 50 mylių. Tai priklauso 
nuo antenų aukštumo, pačios 
stoties ir primtuvo. Paskutiniai 
bandymai davė gerų rezultatų 
televizi.jos siučiamus vaizdus 
išplėsti iki 1.2OO mylių Jie 
siunčiami pradžioje j aukštį iki 
200 mylių, o iš ten pagaunami 
apačioje. Bet tai yra dar tik 
pirmieji bandymai. Jei jie gerai 
pavyks, tai televizija pasidarys 
tokia pat toliaregė, kaip radi
jas yra toliakalbis. Abu sujun
gus. žmones ne tiktai girdės, 
liet ir matys, kas darosi plačia
jame pasaulyje.

Nuolat valgantieji greičiau 
suserga

Polio liga (vaikų paralyžius), 
kaip parode bandymai su bež
džionėmis. limpanti pi4e vaikų, 
kurie turi nuolat prikimštus 
maisto vidurius: nuolat ką nors 
valgo arba pcrsivalgo.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Mokyklos vakaras.
šv. Kazimiero parapijos mo

• Detroito LRK Federacijos 
skyrius rugsėjo pabaigoje ruo
šia katalikų kongresų. Kongre
so rengimo komisijos pirmas 
posėdis įvyko gegužės 11d. Po
sėdyje sudaryti pagrindiniai 
kongreso planai.

• Vida Kukuėionytė. jaunutė 
gabi akordeonistė dalyvauja 
Detroite Lithuanian Melodies 
radijo programoje. Jos tėvas 
yra lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos direktorius.

• Detroito lietuviai katalikai 
Veteranai gegužės 30 d. ruošia 
įspūdingą antrajame pasauli
niame kare žuvusiųjų veteranų 
minėjimą, kuris prasidės pa
maldomis ir specialiomis apei
gomis kapinėse.

• Lietuviai studentai Navy 
Pier — Universitv of Ulinois. 
Chicago susibūrė į reprezenta
cinį lietuvių klubą, kurio pir
mininku išrinktas A. Keželis ir 
vicepirm. — V. Germanas. Be 
to. A. Keželis vadovauja uni
versiteto amerikiečių studentų 
Antropology klubui.
• Lietuvis Jurgis Kalėda, 

tarnaujantis eismo policijoje 
seržanto laipsniu, laikomas 
Bridgeporto miesto geriausiai 
nusimanančiu savo srities žino
vu. šiais metais jis buvo trims 
mėnesiams komandiruotas į 
eismo policijos kursus Bostone.
• Frances Sadauskaitė išrink

ta Marquette Business Men’s 
Association vienintele direkto
re. šalia 14 vyrų. Be to. ji bu
vo įvesdinta nariu į The Quota 
Club — tarptautinę labdaros 
moterų sąjungą, kur nariais 
kviečiama tiktai po vieną iš 
skirtingų profesijų ir biznių.

• Kap. Grigas Radvenis, Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės karo lakūnas, su šeima 
atvyko iš Europos ir apsigyve
no Los Angeles. Cal.

• Aleksandras Kučiūnas 
kiekvieną pirmadienį per Mar
gučio radijo programą skaito 
paskaitas apie lietuvių ir pa
saulinę muziką.

• Dr. V. Sruogienė, gv"v. 
Chicagoje. buvo sužeista pra- 
važiuojaničo automobilio, tuo 
metu, kai ji ėjo įmesti laiškų 
pašto dėžutėn. Automobilistas 
pabėgo palikęs sužeistąją gat
vėje. Dr. Sruogienei sulaužyta 
koja, ji guli ligoninėje.

• Dr. I. Kuraiti išlaikė vals
tybinius egzaminus ir dirba 
The Little Company of Mary 
ligoninėje. Chicagoje.

kyklos mokslo metų užbaigimo 
vakaras bus gegužės 25 d. va-
kare. Mokiniai rengia labai įdo
mią ir gražią programą. Pažy
mėtina. kad mokykla įdeda la
bai daug laiko ir energijos pa
rengti šią programą. Visa pro
grama esti išpildoma lietuviš
kai. Tikima sulaukti daug lietu
viškos visuomenės.
Vyskupija pasiaukos Nek. M. 

širdžiai
Philadelphijos arkivyskupas 

gegužės 23 d. paaukoja visą 
vyskupiją Marijos Nekalčiau
siai Širdžiai Fatimoje. Tą pačią 
dieną ir visos vyskupijos para
pijos atlieka pasiaukojimo ak
tą. J. E. Arkivyskupas, lydimas 
7 kunigų ir apie 70 tikinčiųjų 
gegužės 17 d. išvko į Eucharis
tinį Kongresą, sustos Fatimoje 
ir paaukos vyskupiją.

Kardinolo metinės
Kardinolo D. J. Doughertv 

pirmos mirties metinės su
kaktuvės bus paminėtos gegu
žės 31 d., katedroj. Pamokslą 
pasakys prel. T. McNally. Ant 
jo kapo yra įmūryta jo gyveni
mo ir veikimo trumpa istorija.

• Juzė Daužvardienė, Lie
tuvos Konsulo žmona, gegužės 
11 d. kalbėjo Benton Harbor 
Kolegijos Motinų-Dukrų* meti
niame bankete. Savo kalboje 
Daužvardienė palygino laisvojo 
pasaulio motinų ir moterų gy
venimą su pavergtos Lietuvos 
gyvenimu, ir plačiai apibūdino 
dabartinę Lietuvos ir jos žmo
nių padėtį.

• Kalbininkas dr. P. Jonikas 
pakviestas nariu į American 
Narnės Societv. Šios mokslo 
draugijos? tikslas tyrinėti vie
tovardžius. asmenų ir kit. var
dus.

• Rapolas Juška yra Ameri
kos Gregorian Instituto publi
kacijos direktorius Toledo. O- 
hio. Muzikos srityje jis dirba 
nuo savo amžiaus 12 metų, kai 
tėvui, garsiam vargonininkui 
mirus, užėmė jo vietą ir vargo
nininkavo keliuose miestuose 
lietuvių ir svetimtaučių parapi
jose. Dirbdamas lietuvių para
pijoje. Juška buvo Philadel
phia and Reilly muzikos leidyk
los bendrovės vedėju. .Vedęs 
lietuvaitę jis ir visą šeimą išlai
kė lietuviška.

• Išėjo iš spaudos ‘‘Chicagos 
vadovas” — didelė informacinė 
knyga apie to miesto lietuviš
kas religines, kultūrines, vi
suomenines organizacijas, vei
kėjus. biznierius ir gydytojus.

J

Lietuvos V yciu Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
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1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite Aioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITin'ANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

I 
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J P GrVKLS. Direktorių*

šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWRL 1600 kr—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangonis transliuojami įvairus visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika <vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai, ir 1.1 Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai!

GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. GINKI S AD. JEZAVTTAS J. VALAKAS
tRrekiont* Muzikos IMr Pranešimų Mr.

Kunigu permainos
Kun. dr. B. Šimkus, iš šv. Ra

polo parap. iškeltas į šv. Jurgio 
parapiją Shenandoah. Pa. J jo 
vietą atkeltas kun. Jonas Gibas. 
buvęs šv. Andriejaus parapijoj, 
o dabar neseniai buvo nukeltas 
į Tamaųua. Pa. Kun. K. Ra
kauskas iš Mahanoy City atkel
tas administratorium į New 
Philadelphiją. kun. L. Peciuke- 
vičius iš Nevv Philadelphijos į 
Mahanoy City. kun. J. Bagdo
nas iš Senandoah — į Tama- 
qua.

Išvyko iš Philadelphijos
A. Butkūnai, čia gyvenę ir 

veikę išsikelia į Chicago. III. V. 
Tamulaičiai išvyksta į Kalifor
niją. Išvykstančius atsiveikino 
jų draugai ir pažįstami. Ypač 
gerai buvo pažįstamas pulk. A. 
Butkūnas. atsižymėjęs karys, 
geras lietuvis, uoliai veikęs lie
tuviškumui palaikyti. Philadel- 
phija pajus jo netekusi. Atsis
veikinimo išleistuvės buvo ge
gužės 17 d.. Impulevičių bute.

Sutvirtinimo sakramentas
Gegužės 19 d. šv. Jurgio pa

rap. vaikučiai priėmė sutvirti
nimo sakramentą. Sakramentą 
suteikė vvskup. pagalbininkas. 
Buvo daug tikinčiųjų.

Sužeidė abi kojas
Karys lakūnas Juozas Petrai

tis turėjo nelaimę, jam sužeista 
abi kojos. Jis skraidė tarp Ja
ponijos ir Korėjos. Ligonis gy
domas ligoninėje. Tėveliai labai 
gailisi savo sūnaus.

Bridgeport. Conn.
Trys lietuviai žvejai 

birželio 15 d. atsilankys į mūsų 
koloniją ir parapijos svetainėje 
4 vai. p.p. pasakys kalbas. Visų 
lietuvių susirinkimą šaukia Al
to vietinis skyrius susitaręs su 
Lietuvių Tremtinių Draugija. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
bus daroma piniginė rinkliava.

Švč. M. Marijos stovylos 
vainikavimas mūsų parapijos 
bažnyčioje įvyks gegužės 25 d.. 
3 vai. p. p.

Pirmosios komunijos 
iškilmės mūsų parapijos vaiku
čiams ruošiamos gegužės 31 d. 
Iškilmėmis rūpinasi parapijos 
vikaras kun. V. Pranckietis.

Nepavykęs parengimas
Šioje kolonijoje vadinamieji 

“Stalino saulės” garbintojai 
buvo surengę vaidinimą. Pat
riotai lietuviai, sužinoję apie 
tai. nutarė jų parengimą pike
tuoti. Rengėjai pasiprašė iš 
anksto policijos pagalbos. Poli
cija saugojo ir. kad nebūtų di
desnių nesusipratimų, rengė
jams uždraudė pardavinėti alų 
ir degtinę. Žinoma, tuo žygiu 
policija rengėjams sugadino vi
są biznį. Kultūringas ir veiks
mingas kovos metodas.

Bayonne, N. J.
— Gegužės 25. 26 ir 27 die

nomis mūsų parapijoje įvyksta 
40 valandų atlaidai. Iškilmingi 
mišparai kiekvieną dieną 7:30 
vai. vakare. Pamokslus sakys 
jaunas lietuvis pasijonistas Tė
vas Hilarijus. CP.

— Vaikučių Pirmoji šv. Ko
munija mūsų bažnyčioje šiais 
metais bus birželio 8 d. — sek
madienį per 9 vai. šv. mišias.

— Mūsų parapijos jaunų 
tremtinių porelė Antanas ir Bi
rutė Pociai susilaukė dukrelės. 
Sveikimam.

— Gegužės 24 d. — šešta
dienį. susituokia mūsų parapi- 
jietis Eduardas Mickevičius su 
Claire Conklin. Linkim laimin
go gyvenimo.

— Po iškilmingų pamaldų 
mūsų parapijos bažnyčioje bu
vo palaidota. 37 metų amžiaus. 
Nellie Wincek (Puida), šv. 
Krvžiaus kapuose N. Arlingto- 
ne, N. J. Vik

NEĮTARK,
Įspūdingas Motinos dienos 

minėjimas
Gegužės 11 d. Nevarko, N. 

J., ir apyl. lietuvių tremtinių 
draugija suruošė Motinos die
nos minėjimą.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis šv. Trejybės para
pijos bažnyčioje Sumą laikė ir 
momentui pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. P. Totoratis. Mišių 
metu solo giedojo solistė. Tere
sė Prižgintienė.

Oficialioji minėjimo dalis į- 
vvko tuoj po pamaldų šios pa
rapijos salėje. Minėjimą atidarė 
Netvarko ir apyl. tremtinių 
draugijos pirmininkas kun. P. 
Totoraitis. Pasveikinęs moti
nas. pakvietė tėvą T. Žiūraitį 
skaiyti paskaitą.

Tėvas Žiūraitis savo paskai
toje pabrėžė. kad “Motinos 
kelias, kančios kelias. Motina 
gyvenimo pavasaris, duodanti 
naują dvasią, Motina gyvenimo 
davėja ir palaikytoja. Motina 
budėtoja gyvenimo sargyboje. 
Motina Dievo kūrybos perlas..” 

Paskaita buvo išklausyta su 
dideliu įdomumu ir prelegentui 
išreikšta padėka gausiu rankų 
plojimu.

N. J.
Po paskaitos solsitė T. Priž

gintienė padainavo “Sutemo 
naktis” — V. Jakubėno. “Plau
kia antelė”, — V. Jakubėno ir 
“Kas ant žirgelio” — St. Šim
kaus. Akompanavo Julija Ra- 
jauskaitė.

Julija Rajauskaitė paskambi
no Liszto “Užmirštasis valsas” 
ir La Campanella. Dėl meistiš- 
ko ir puikaus šių kurinių išpil
dymo. pianistė šiltai publikos 
buvo sutikta.

Eilėraščius pasakė: Rūtelė 
Giaudušytė. jos mamytės para
šytą eilėraštį “Mamytei”, gi 
Danutė Mėlyuvtė — eilėraštį 
“Motinai” — Mitkienės.

Motinos dienos proga surink
ta $71, kurie bus nusiųsti pasi
likusioms Voiketijoje vargstan
čioms motinoms sušelpti.

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Nevvarko, N. J. ir apylinkės 
Liet. Tremtinių Draugijos val
dyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie Motinos Dienos 
parengimo, programos išpildy
mo if parėmusiems neturtingas 
motinas aukomis.

WATERBURY, CONN.
Premjera

Waterburio Scenos Lietuvių 
Mėgėjų Teatras 1952 m. gegu
žės mėn. 25 d., sekmadienį. Pa
rapijos salėje stato L. Fuldos 
4-ių veiksmų komediją “Moky
klos draugai”. Režisuoja Akt. 
Viktoras Vaitkus, dekoracijas 
piešė dail. Kazys Jatužis. Vaidi
nime dalyvauja:

Irena Bajalytė. Juozas Ge- 
lumbauskas, Dana Malakaus- 
kaitė. Jonas Kemėia. Reda Val- 
terytė, Algimantas Žemaitis. 
Agota Dūdienė. Viktoras Vait
kus ir Vytautas Petruškevičius.

Pradžia 7 vai. vak.
Alto susirinkime,

gegužės 6 d., buvo nutarta su
ruošti pikniką Linden Parke, 
Union City. liepos 13 d.

Baisiojo Birželio
dienų minėjimas ruošiamas bir
želio 14 d. šv. Juozapo parapi
jos svetainėje. 29 John St. Mi
nėjime dalyvaus ir trys lietuviai 
žvejai, kurie padarys praneši
mus ir atsakinės į paklausimus.

Pirmoji vaikų komunija
mūsų parapijos bažnyčioje 

buvo gegužės 18 d. Gražus bū
rys vaikučių gražiai parengti 
pirmą kartą iškilmingai artino
si prie Dievo stalo ir priėmė Iš
ganytoją j savo širdeles.

Omaha, Nebr.
Pirmoji Komunija 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo gegužės 4 d. Komuniją 
priėmė 45 vaikučiai, iš jų tarpo 
5 viešosios mokyklos mokiniai. 
Šioje parapijoje dar niekuomet 
tokio didelio skaičiaus vaikučių 
prie pirmos komunijos nebuvo 
ėję. Kartu su savo vaikais ir 
dauguma tėvų priėmė šv. ko
muniją. Po pamaldų parapijos 
moterys surengė iškilmingus 
bendrus pusryčius.

Vis daugiau nuosavų namų
Jurgis Katilius nusipirko iš 

varžytynių buvusį vieno vengro 
namą, jį atnaujina ir ruošiasi 
gražiai įsikurti. Taip pat pasku
tiniu laiku įsigijo nuosavus na
mus J. Jakaitis, A. Pratkelis ir 
Elena Lizdienė.

A. t A. 
Mirė

Juozas Sikorskis, statybinin
kas tremtinis, su kitais drau
gais mūsų mieste pastatė apie 
10 namų. Miesto valdžia buvo 
labai patenkinta jų sąžiningai 
atliktu darbu. Jo šeima 1941 
m. ištremta į Sibirą, tad jis rū
pinosi ir dėjo pastangų šeimą 
persigabenti į JAV. Didelių rū
pesčių ir sunkių išgyvenimų 
pervargintas balandžio 22 d., 
grįždamas iš darbo sukniubo 
ant savo namo laiptų ir mirė. 
Gaila uolaus ir sąžiningo staty
bininko.

Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas

buvo sušauktas gegužės 18 d. 
šv. Juozapo parap. svetainėje. 
Susirinkimą pradėjo A. J. Alek- 
sis, maldą sukalbėjo kun. Čeba- 
terius. Sugiedota Lietuvos ir 
Amerikos himnai. Susirinki
mui vadovauti išrinkta Bra
zauskas ir Dūda, sekretoriauti 
N. Meškūnienė ir Bogužas. Su
sirinkimas apsvarstė visus ak
tualiuosius lietuvių bendruome
nės reikalus ir išrinko vienuoli
kos asmenų valdybą, kuri pra
dės vykdyti visus L. Bendruo
menės organizavimo reikalus.

Išrinkti buvo sekantys as
mens: dr. P. Vileišis, dr. V. 
Šmulkštys, kompoz. A. J. Alek- 
sis, dr. Colny, E. Devenienė. Ja
kubauskas, Zai’skienė, Meškū
nienė. Petrauskas. Valaitis ir 
Dūda.

LDS 5 kuopos
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 2 5d.. 1 vai. p.p. senosios 
mokyklos patalpose. Po susi
rinkimo bus kortavimo vaka
ras. Atsilankiusieji turės pro
gos įdomiai praleisti laiką.

šv. Vardo Vyrų Dr-jos
piknikas ruošiamas birželio 1 d. 
Žemaičių patalpose. 378 Wil- 
son St. Birželio 8 d. šv. Vardo 
draugijos vyrai per 8 vai. mi
šias eis bendrai prieš šv. komu
nijos. Po mišių bus bendri pus
ryčiai.

šv. Juozapo parapijos 
piknikas bus birželio 8 d. Lin
den Parke. Union City.

Elizabeth, N. J.
šv. Petro ir Povilo parapijos 

choras
birželio 1 d. ruošia pikniką 

Laisvės parke. Lindene. N. J., 
pradžia 2 vai. p.p. Šokiams gros 
Alg. Kačanausko orkestras.

Prof. J. Žilevičius ir parapi
jos choro komitetas kviečia vi
sus New Yorke ir Nevv Jersey 
chorus ir visas organizacijas jų 
ruošiamam piknike dalyvauti.

įėjimo mokestis tik 50 centų. 
Visi atsilankiusieji turės pro- 
«gos linksmai praleisti laiką.

• Lithuanian Chamber of 
Commerce of Ilinois Direktorių 
Taryba, atžymėdama savo kai 
kurių narių priklausymo tai 
organizacijai 20 metų, taipgi 
įvertindama jų nuopelnus lie
tuviškojo verslo ir profesijų 
ugdymo srityje. apdovanojo 
specialiais garbės pažymėji
mais dr. Steponą Biežį. Juozą 
F. Budriką. Justiną Mackie- 
wich. Dominiką Pivvaroną ir 
Juozą P. Varkalą.

• Dail. Adolfui Va Ieškai pa
daryta apendicito operacija.

Metiniame ginkluotu jėgų parade New Yorke žygiuoja lauko uni
formoje marinai. Parado, kuriame dalyvavo 35.000 vyru, žiūrėjo per 
milijoną žiūrovų.

St. Catharines, Ont., Canada
Šios apylinkės lietuvių kolo

nija po truputį didėja. Šiomis 
dienomis iš Anglijos atvyko ke
letas asmenų, o taip pat ir iš 
kitų Kanados lietuvių kolonijų 
pradeda persikelti lietuviai, nes 
čia gerėja darbo sąlygos. Be 
to. šio pavasario “gandras” at
nešė naujagimius Grigų, Kazra- 
gių ir Langų šeimoms.

Padaugėjus lietuviams kolo
nijoje yra sudarytas choras ir 
tautinių šokių grupė, kurie jau 
keletą kartų turėjo progos vie
šai pasirodyti. Netolimoje atei
tyje manoma sudaryti ir muzi
kes mėgėjų būrelį ir įsteigti or
kestrėlį. Visiems meno mėgėjų 
būreliams vadovauti yra suda
rytas komitetas, kuris birželio 1 
d., sekmadienį, rengia pirmąją 
pavasario gegužinę su menine 
programa. Į šį parengimą kvie
čiami svečiai iš artimųjų lietu
vių kolonijų Kanadoje, ir iš 
JAV. Šiuo metu St. Catharines 
miestelis ir apylinkės yra pas
kendę pavasario žieduose. Kiek
vienam atsilankiusiam bus ma-

GRAŽI VIETA VASAROS 
ATOSTOGOMS

Prie Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno Kennebunk Port. 
Maine, yra pastatytas patogus 
vasarnamis svečiams, kurį kas
met pailsėti atvyksta nemaža 
lietuvių. Vieta yra pasigėrėtina 
— prie pat Atlanto vandenyno, 
pušynuose. Vasarą, kai mies
tuose degina karščiai, šiose gi
riose — visai vėsu. Ir šiemet 
yra galimybė Tėvų Pranciško
nų vasarvietėje praleisti atosto
gas. Priimami tiek vyrai, tiek 
moterys. Duodamas visas išlai
kymas. Dėl sąlygų iš anksto 
susitariama su vienuolyno vir
šininku. Visais atostogų reika
lais reikia kreiptis šiuo adre
su: Rev. Superior, Franciscan 
Monasterv, Kennebunk Port, 
Maine.

PUTNAM, CONN.
Nek Prasid. Seserų Gildos 

Seimas
gegužės 18 d., nežiūrint labai 
lietingo oro, susilaukė 110 da
lyvių iš įvairių Naujosios Ang
lijos vietovių.

Ta proga buvo paminėta J. 
E. Arkiv. J. Matulevičiaus 25 
metų mirties sukaktis. Kun. K. 
Rėklaitis labai gyvai ir įdomiai 
papasakojo savo prisiminimus 
ir atskleidė daug naujų dalykų 
iš velionies darbų. '

Seimas nutarė visu uolumu 
tęsti vajų naujos seselių kop
lyčios statybos fondui.

Seimo proga gauta iš Vatika
no tokio turinio radiograma:

“šv. Tėvas meilingai siunčia 
savo tėvišką, apaštališką palai
minimą Nekalto Prasidėijmo 
Seserų Gildos seimo proga se
selėms. geradariams ir visiems 
seimo dalyviams.”

Pasirašė Msgr. Montini

Jonu praleisti dieną gražiai žy
dinčioje gamtoje.

— šeštadienį, gegužės 24 d. 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne 
šaukiamas lietuvių susirinki
mas, kur bus prirenkama Liet. 
Bendruomenės apylinkės vado
vybė.

— Šeštadieninėje mokykloje 
mokosi apie lo vaikučių. Tėvai 
labai patenkinti mokykla, o vai
kučiai noriai ją lanko.

— Šiais metais pirmą kartą 
šioje kolonijoje pradėtos laiky
ti gegužinės pamaldos. Tikintie
ji labai patenkinti ir uoliai jas 
lanko.

— Parapijos komitetas liepos 
5 d. yra numatęs suruošti ge
gužinę prie Niagara Falls, On- 
tario. Čia turės progos JAV lie
tuviai susitikti su savo artimai
siais gyvenančiais Kanadoje, 
kurie negali į JAV įvažiuoti. Pa
rapijoje sėkmingai klebonauja 
Tėvas Petras Baniūnas, OFM.

Motinos Dienos minėjimas
• Gegužės 11 d., sekmadienį, 
čia buvo gražiai paminėta Mo
tinos Diena. Tėvas Ambrozijų* 
Prakapas, OFM. atlaikė šv. mi
šias už motinas ir Lietuvą ir 
pasakė šventei pritaikintą pa
mokslą. Po pamaldų salėje bu
vo minėjimas, kuriame dalyva
vo ne tik vietos lietuviai, bet 
buvo svečių iš Toronto. Hamil
tono, Londono. Buffalo ir Nia
gara Falls. Dviem gausiausių 
šeimų motinoms buvo įteiktos 
mažos dovanėlės, o visoms ki
toms prisekta po gėlę. Be vie
tos pajėgų programoje dalyva
vo ir viešnia iš Buffalo p. Sa- 
kavičienė su savo šeštadieninės 
mokyklos mokiniais. Paminėji
mo programa, kad ir ilgokai, 
užsitęsusi, praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje. Z. A.

w
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Povilas Vaitoni. Kanada* olimpi
nėj komandoj. Kanados CHESS 
CHAT paskutiniam numery skelbia 
lietuviams malonia žinią: Kanados 
meisteris Povilas Vaitonis įtrauktas 
j Kanados olimpinę komandą I len
toj.

šachmatų komadinčs varžybos 
Helsinkio olimpiadoj bus rugpjūčio 
mėn. Jau žinoma, kad dalyvaus JAV, 
Jugoslavijos, Vokietijos, Sovietų Są
jungos, Anglijos ir kitų valstybių ko
mandos.

Chicago Chess Lesgue, kaip minė
jome, ruošia antras 1952 m. Chicagos 
miesto pirmenybes. Dalyvauja 20 as
menų. Jų tarpe 3 lietuviai: Zujus. 
Jakštas. Kalvaitis. Pirmame rate lai
mėjo Zujus ir Jakštas.

šiose pirmenybėse žymesnieji Chi
cagos šachmatininkai nedalyvauja.

Merkis —

Amerikos moterų čempionė* si
multanas. Mrs. Mary Bain, JAV 
čempionė, Chicagoje davė simultanų 
(Hyde Park klube). Simultanas už
truko labai ilgai; veik visos partijos 
buvo įvertintos. Iš lietuvių laimėjo 
Jakštas; Zujui ir Karpuškai užskai
tyta lygios.

P. Vaitonio simultanas, kurį jis 
davė Toronto lietuviams, baigėsi 
meisterio laimėjimu 10-0!

Reshevsky - Najdarf baigė 18 par
tijų matčą dėl nekomunistinio pa
saulio pirmenybių. Laimėjo JAV did- 
meisteris Reshevsky 11-7. Reshevsky 
laimėjo 8 partija, 6 baigė lygiom ir 
4 pralaimėjo.

Los Angeles turnyras užbaigtas ši
taip: Gligoric <Jgs> 712-1 ■Pomar 
(Ispanija) 7-2, H. Steiner. JAV 6-3. 
Viso 10 dalyvių.

NAUJAI ATVYKO

Gegužės 20 d. i New Yorko 
uostą laivu “General Blatch-

Baerman, Ida
Bartmin, Martin, Anna
Borchert, Olga, Gustav, Me- 

ford” atvyko: 
ta, Hildegard, Erika

• Detvedoff, Klaus
Devvedoff, Jenny
Fittkau, Bruno, Martha, Gi- 

sela
Gross, Johann, A.
Holzhaus, Adolf, Anna, Ar- 

nold
Jurkschat, Simon, Maria,

Georg
Knoll, Anna
Lakner, Otto, Ida, Karin, 

Harry
Lange, Alfred, Viktoria, Al

fred

New Yorke ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVIČIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M. D
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Bostone f ų apylinkėse
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S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME;; į

254 W. BKOADVVAY 1
South Boston, Mass.

✓: -

JOSEPH BARASEVTČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dvkai 
TeL SOuth Boston 8-2590

- AVenue 2-2484

I

Į

Lithuanian :• 
: Furniture Co. j;
; MOVERS- j;

Į SO 8-4618
[ INSURED and BONDED į
j Local and Long Distance Movenj

; 326-328 W. Broadvvay 5
SO. BOSTON, MASS. £SO. BOSTON, MASS.

Lawrence, Mass.
Mokytojo auka

Jau tremties dienomis Vokie
tijoje lietuviai mokytojai paro
dė labai didelio pasiaukojimo 
tęsdami švietimo darbą mūsų 
priaugančios kartos tarpe. Dau
gelis jų ir čia emigracijoje ne- 
apsileido. Mūsų kolonija gali 
didžiuotis turėdama tokį vieną 
pasišventėli, kuris nežiūrėda
mas fizinio nuovargio po ilgų 
darbo valandų fabrike, skuba 
pas savo šešis mokinius, kurie 
jo laukia tamsokame kambarė
lyje prie parapijos salės. Ketu
ri dypukai ir dvi čia gimusios 
mergaitės jau treti metai kas 
šeštadienis klauso mokytojo 
Jono Valiukonio pamokų — li
tuanistinių dalykų. Vertas pa
garbos šis pasišventėlis vyras, 
kurio žmona nedarbinga, sūnus 
mokosi, o jis vienok sugeba ne 
tik čia nemokamai dirbti, bet 
turi laiko ir parap. chore daly
vauti. o ir kiti parengimai tie 
jo nepasieina. Jis yra pavyzdys 
jaunesniems ir pasididžiavimas 
visai kolonijai.

White Plains, N. Y.
Veikia Bendruomenės apylinkė

Senieji ir naujieji ateiviai 
ėmėsi iniciatyvos ir sudarė vie 
tinę apylinkę. Nors kolonija 
negausi, nes čia nėra pramonės, 
bet lietuviškus reikalus visi gy
vai atjaučia.

Gegužės 17 d. buvo apylinkės 
susirinkimas, kuriame Lietuvių 
Patariamosios Grupės narys V. 
Vaitiekūnas skaitė paskaitą a- 
pie bendruomenės organizaciją 
ir jos uždavinius. Bendruome
nės apylinkės pirmininkas yra 
Mažeika, sekretorius — Uk
sas. Susirinkimas gyvai svarstė 
kaip pagyvinti lietuvišką veiki
mą. Nusistatė dažniau daryti 
susirinkimus, vasaros metu — 
bendras iškilas. Koresp.

PAIEŠKOMI ASMENYS
Aleknaitė - Jarašūnaitė, nuo

Šeduvos, Panevėžio ap.
Blažytė Julija, gyvenusi Pe- 

lyšelių k., Troškūnų v. Panevė
žio ap.

Bražinskas Jurgis.
Hein, gimusi Weber. Augus

tė, iš Penkinų k., Vilkaviškio 
ap., ir vyras Hein, Adolfas, iš 
Gulbiniškių k., Marijampolės 
ap.

Maivieaitė - Rimkienė, Ona, 
iš Jomantų k., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap.

Mertinaitis, Mikas
Mikuliunas, Aleksandras, iš 

Paleknių k., Radviliškio v. 
Šiaulių ap.

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

Petrauskas ir jo žmona Rim- 
kauskyiė - Petrauskienė, Mina

Sireuicz Jozef ir Waclow, 
gyvenę Ogden, Iovva.

Vengelytės Ema, Emilija, 
Natalija ir Ona. iš Lvdavėnų 
k., Šiluovs v., Raseinių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of 
Lithuania

41 W. 82nd Street, 
Nevv York 24, N. Y.

Parduodamas Buick 
firmos 1949 metų gerame sto
vyje automobilis: Kreiptis į 
kun. J. Gurinską tel. AL 5-2628

Yra kambarys
prie šeimos Manhattane’ vie
nam vyrui arba mergaitei. Tei
rautis Aušros Vartų klobenijo- 
je.

Pliskat, Erna
Schneidereit, Franz, Berta
Schneidereit, Brunhilda z
Schuetz, Adolf, Olga, Meta, 

Waldemar
Schuelgin, Valerie, VValde- 

mar, Arno
Schwuchow, Herbert, Pauli

na, Waltrud, Monika
Speder, Greta
Steinvvender, Erhard, Erna, 

Rita
Stimbra, Alfred
Wasilowski, Marie J.
Zimbal, Kari, Wilhelmine

REIKALINGAS vargonininkas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijai 
Pittsburge tuojaus reikalingas 
prityręs vargonininkas, sugebąs 
vesti chorą. Kreiptis šiuo adre
su: 2114 Sarah St., Pitttsburgh 
3, Pa.

LšNl OMl OJAMAS kambarys 
vyrui arba senyvai moteriai. 
Gali naudotis virtuve ir šaldy
tuvu. 105 S. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y.

1ŠNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui: apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

564 EAST BROADTCAY 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-24M

VYTAUTAS AVIŽOMS, M. D.
AKU’, Al SC. NOSIES IK GEBKLfeS LIGOS

'Ofisai: 30 East 601 h Street, New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. Ml’ 8-867“ 

Valandos susitarus antrad.. kotvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L, Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southern Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.
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JOHN DERUHA, M. D

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

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

PARDUODAMI NAMAI

1»7 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

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

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsam uoto jas 
NOTARY PUBIAC

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

WAITKUS
FUNERAL HOME

I

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7 0402 M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

pačios ir į kitus miestus.
Baikale laukite: TeL TB 4-4434

Gauta jš Europos vokiečių ga
mybos nauji* radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis j St. 
(.KABLIAI SKĄ, 5 Thomas 
Park, So. Boston, Mass.

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Masa.

8 minutės nuo Bostono 
su MTA

Reikalinga moteris 
ligonei prižiūrėti. Pranešti Auš
ros Vartų klebonijom Tel. AL 
5-2648.

IsMOMlCkl AMAS vienas 
kambarys vyriškiui. Su apšil
dymu ir aptarinavimu. Kreiptis 
tel. MIchigan 2-0720.

K. Motuzas,
gegužės pabaigoje išvyksta su 
lietuviškomis filmomis j Mont- 
realį. Kartu su juo važiuoja ir 
dail. Č. Janušas.

KNYGA APIE PAVERGTI 
LIETUVĄ

Lietuvio gyvenimo bolševi
kinėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir tikė
jimo teises plačiai pavaizduoja
ma tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje

** TOLIMIEJI 
KVADRATAI”

Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija.

Knygą galima gauti pas liet, 
spaudos platintojus ir pas patį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., prisiunčiant 2 dol. pini
gais ar money orderiu.

PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

i
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JL VAŠIOMAS
REALTY and INSURANCE

B

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tek VIrginia 7-44»

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
! . (Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

i

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

%

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAS PRANAS ALKAIS
turi savo ofisą:

110—18 JAMAK A AVĖ., RK HMONI) HILL

(važiuojant Jamaicos traukiniu, išlipti 111 St. stotyje).

OFISAS ATIDARYTAS PIRMADIENIAIS IR
TREČIADIENIAIS IKI 8 VAI. VAKARO.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, 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, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

8 LENKTYNES KASDIEN 
ir plūs ~Turf” lenktynės pir
madieniais ir Šeštadieniais.

sais susisiekimas iš visų toli
mesnių vietovių j

Post Tifiw 1:15 
Doablc CJcscs 1:25 

Vieta tribūnoje 1 dol. sulak- < 
sais. Yra tiesioginis aulobu-

12

aintlUllilIlIHilHIM IHIHMIHHHIHIlHliHC 
«; Telefonas: EVergreen 4-8934 Į

H PARAMOUNT BAR & GRILL į 
! STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARI> MISIŪNAS ; 

: j SAVININKAI ;
IJetnviška Užeiga, kur visi myB nžeiti.

•; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ; 
Importuoti konjakai - LlIunlHll - THevMjn - Muzika - Sportas

: 1 502 GRAND ST, kampu Union Avė. BROOKLYN, N. Y. <
* ’ I

• hhiihiiiiiiiiiiiiiiihhiiiihhihiiiiiiihih*)

; Tel. EV 4-9672 Namų tol. EV. 4-1913

UETUVIU AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALĖ IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir 1.1.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

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

Lietuviu Radio Korp. programa per stotį WBMS. 1090 kiloevehs. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Faleons Kailio Orkestrą
2— Tremtinių Meno Mėgėjų Ratelio Choras iš VVorcesterio,

vad. Romualdo Juozaičio
3— Stasys Santvaras, poetas-aršytojas iš So. Itostono
4— Mag<lutės pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirute j stoti WBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass., pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 Kast 
Broadvvay. So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus

Patenkino Brocktoniečins
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumcrius

BROCKTON 1CE & COAL CO.
27 I-awrence St, Brockton, Mass.

Ofiso tel. LEsington 2635

Priėmimo valandos:

į
j

I

■

I

r

Namų tel LOngvvood 1721

KASDIEN 10 12 ir 1 9 p. p. išskyra- ketviriad. ir v>-ntad.
Trečiadieniais pagal susitarimą

Į

»

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROC KTON, MASS.
TeL 2608

*

f!

t



8 DARBININKAS Gegužės 23, 1952

DARBININKAS JUfiDU IK OKtm MMMJį ■ unm? ŽMS
680 HUSHMICK avenue. BROOKLVN 31. M£W YCMK

A'£H KW. W
NAUJIENOS . -'A ' - V

Organizacinis Komitetas 
kuris imtųsi žygių praktiškai 
organizuoti Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės skyrių Nevv 
Yorke. norima išrinkti šį šeš
tadienį. gegužės 24 d.. 7 vai. 
Angelų Karalienės par. salėje 
(So. 4th ir Roebting gatvių 
kampas). Visi Didžiojo Nevv 
Ycrko lietuviai kviečiami daly
vauti.

Vaidinimas, 
vaizduojąs rugiapjūtės pa baig
tuves Lietuvos kaime, kariu su 
koncertine programa gegužės 
25 d. rengiamas V. J. Atsimai
nymo par. choro parapijos sa
lėje. Pradžia 5 vai.

Teodoras Yagella.
Lietuvių Siuvėjų 54 skyrius 

sekretorius, praneša, kad gegu
žės 28 d., trečiadienį. Unijos 
Namuose — 11-27 Arion PI., i- 
vyksta visų skyriaus narių ne
paprastas susirinkimas.

Be einamųjų reikalų. bus 
kandidatų nominavimas rinki
mams į delegato, vicepirminin
ko ir skyriaus sekretoriaus pa
reigas. Rinkimai įvyks birželio 
mėn. Prašoma atsinešti Sočiai 
Securi v ir Unijos narių knyge
les.

Aldonos šlrpetytes 
pasirodymą aprašant pereita
me ‘‘Darbininko" numery je pa
sitaikė nemaloni korektūros 
klaida. Turėjo būti "Aldona 
Šlepetyje turi gerą techniką, ir 
jos pašok lieji dalykai buvo pa
trauklūs ir įspūdingi."

Harry B. Lyford,
Valstybės Departamento pa

reigūnas. Amerikos Balso rei
kalais gegužės 9 d. lankėsi pas 
"Darbininko" leidėjus ir pareiš
kė pageidavimą užmegsti art: 
mesnius bendradarbiavimo ry
šius tarp laikraščio ir Amerikos 
Balso. Svečias pareiškė norą 
gauti informacinės medžiagos 
Amerikos Balso transliacijoms 
į užjūrius.

Po vizito, gegužės 14 d. Mr. 
H. B. Lyford atsiuntė laikraš
čio leidėjams laiška. kuriame 
dėkojama už pažadėtą bendra
darbiavimą ir paramą tiesos
propagandos tarnyboje užjū
riuose.

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS C HORAS 
ruošia

Gegužės 25, 1952
PARAPIJOS S A L E J E
64-25 Perry Avė.. Maspeth, N. Y.

-PA BAIGTUVES"
2 veiksmų komedija

IR

K O \ € E R T A S
PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR BUFETAS

Pradžia 5 vai. vakare
BILIETAS — — — — — — — — 1 DOLERIS

Pagerbs kun.
Apreiškimo parapijos lietu

viai ir jų organizacijų atstovai 
šį sekmadienį ruošia minėjimą, 
kuriuo norima pagerbti tos pa
rapijos kleboną kun. Norbertą 
Pakalnį jo 40 metų kunigystės 
sukakties proga.

Sukaktuvininkas per tą ne
trumpą kunigystės metą yra 
daug pasidarbavęs, organizuo
damas įvairias parapijos drau
gijas. su .jomis nuoširdžiai vei
kęs ir dabar dar nemenkėjan- 
čia energija vis tebeveik ąs. Per 
tą laiką jo patarimais ir globa 
pasinaudojo ne tik senosios e-

K( N. NORBERTAS PAKALNIS.
Apr«-iškiti><> |<ara|>ijo- klebonas

migracijos mūsų tautiečiai, bet 
ir naujakuriai, kurie jo vado
vaujamoje parapijoje gauna ir 
religinį patarnavimą ir .jos pa
talpomis naudojasi visiems sa
vo kultūriniams parengimams.

Todėl prie senųjų prisidėjo ir 
naujai atvykusieji ir bendromis 
Jėgomis jam ruošia pagerbimą. 
11 vai. sukaktuvininkas celeb- 
r’ios iškilmingas mišias, pamok
slą sakys T. V. Gidžiūnas. 
OFM.

N. Pakalnį
Po to. paties sukaktuvininko 

į-ūpesčiu. dail. C. Januso tauti
niais motyvais išdekoruotoje, 
parapijos salėje įvyks pagerbi
mo iškilmės ir koncertas. Svei
kinimo kalbas pasakys Kunigų 
Vienybės Centro sekretorius 
kun. V. Dabušis, Provincijos 
Kun. Vienybės pirm. kun. J. 
Kinta. Tremtinių Draugijos 
vardu kalbės A. Bendorius. pa
rapijiečių vardu — Juozas Ma
čiulis ir kt.

Koncertinę programą atliks 
parap. choras, vedamas Povilo 
Sako, akompanuojant dr. J.

Skaruliui. Piano solo skambins 
Aldona Kepalaitė. solo dainuos 
Agnės Skarulytė ir Diano Moc- 
keliūnas. Savo kūrybos paskai
tys Romualdas Kisielius.

Sukaktuviniame programos 
leidinėlyje apžvelgiama Jubilia
to veikla tiek* Kristaus vynuo
gyne. tiek jo darbas Lietuvos 
Valstybės ir lietuvių labui. Ta 
proga prisimintina, kad jis už 
nuopelnus yra apdovanotas III 
laipsnio Gedimino ordinu, čia 
Nevv Yorke buvo vienas ALT 
organiaztorių ir pirmasis jos 
pirmininkas, taipgi ir pirmasis 
Balfo vicepirmininkas.

Rūta Averkaitė, 
brooklyniečių Jadvygos ir Da
nieliaus duktė, birželio 24 d. 
baigia Bishop McDonald High- 
school. Studijuos chemiją St. 
John’s Universitete.

Prof. J. Kaminskas, 
kuriam dėl ligos susitrukdė iš
vykimas Vokietijon Vykdomo
sios Tarybos organizavimo rei
kalu. jau išsirašė iš ligoninės ir 
gydosi namuose.

Operetės Choras

savo šeimyniniame pobūvyje, 
pereitą šeštadienį įvykusiame 
Piliečių Klube, ne tik pasidaina
vo, bet ir pa si buvojo ir pasi
dalino mintimis su savo bičiu- 
lais iš visuomenės tarpo.

Vakarienės metu, kurią pra
dėjo T. V. Gidžiūnas, OFM, 
trumpa malda, kalbų protarpiais 
choras padainavo visą eilę dai
nų. Programą vedė V. Zelinke- 
vičius, pristatydamas svečius ir 
kviesdamas juos kalbėti. Pir
masis kalbėjo choro valdybos 
pirm. J. Gedeika, choro ir diri
gento vardu pasveikinęs sve
čius. T. V. Gidžiūnas. OFM. su
stojęs ties dainos reikšme žmo
nių ir tautų gyvenime, žavėjosi 
operetiečių dainomis ir linkėjo 
sėkmės ateities darbuose. Prof. 
J. Žilevičius peržvelgė choro 
veiklą nuo pat jo gyvavimo pra
džios. vertindamas ją kaip 
svarbų lietuviškosios kultūros 
faktorių. Pastebėjo, kad. naujai 
tremtinių bangai atvykus, pa
gyvėjo ir atsigavo šis choras. 
J, Tysliava, ilgiau sustojęs 
ties dainos reikšme žmonių ir 
tautų gyvenime, chorui linkėjo 
sėkmės. Op. solistė Vincė Jo- 
nuškaitė, kuri, kaip pati pabrė
žė. net negali nustatyti, ar cho
re ar solo ilgiau dainuoja, nes 
įvairiuose choruose savo daina
vimą pradėjusi net nuo 7 metų 
savo amžiaus, palygino lietu
višką dainą su liaudies menu. 
Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas, Juozas Ginkus, kun. 
Budreckas, Pr. Dulkė ir Klubo 
reikalų vedėjas J. Zakarauskas 
savo trumpu sveikinimu verti
no choro darbą ir linkėjo sėk
mės chorui su jo dirigentu My
kolu Liuberskiu.

Po šeimyniškų vaišių, persi
kelta į viršų, kur pasišokta iki 
vėlumos. —sn—

EKRANAS
Daugelį pirmaeilių New Yor

ko kino teatrų paskutinėmis 
dienomis užplūdo nuotykių bei 
kriminalinių filmų banga. Nuo 
šaltosios Arktikos iki pat Aus
tralijos dykumų — visur tik 
nuotykiai ir nuotykiai. Tačiau 
šie filmai nėra jau taip blogi, 
kaip apie šios rūšies filmus į- 
prasta galvoti. Visi jie aukščiau 
vidutiniškumo ir verti, laiko tu
rint. pamatyti. Radio City ro
do “Juokdarį” (Scaramouche) 
filmą iš 18 amž. revoliucijų me
to Prancūzijoje, kur kilmės ba
jorai ir kunigaikščiai, jų juok
dariai ir tarnai, šaunūs riteriai 
ir nuotykių mėgėjai — visi pa
sineria revoliucijos ugnyje. 
Daug žavių nuotykių ir roman
tikos. Gražios spalvos, ir geri 
artistai. Lovve’s Statė teatras, 
Broadvvay ir 45 g„ rodo filmą 
“Laukinė šiaurė” (The Wild 
North). Tai spalvotas filmas iš 
gyvenimo pačioje Kanados 
šiaurėje, jos ledinėse dykumo
se ir pusnynuose. Verta nueiti, 
— ypač kurią nors labai karštą 
dieną. Tačiau, jei ten pasirody
tų per šalta, pereikite tik sker
sai gatvę ir, įžengę į Astor te
atrą, atsidursite Borneo saloje.

Pasiąukojimas Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai

įvykdytas parapijos bažnyčio
je gegužės 18 d. 10 vai. Buvo 
prisirinkę daug žmonių ir vis
kas praėjo labai įspūdingai. A- 
titinkamuose lakštuose surink
ta daug parašų.

Vaikučių pirmoji komunija 
buvo gegužės 18 d. 9 vai. ryto. 
Šiais metais ypač daug vaikų 
priėmė Pirmąją Komuniją—jų 
buvo per 80. Seselių parengti 
vaikai gražiai aprengti teikė 
pasigėrėtiną įspūdį kiekvienam 
katalikui. Naujųjų ateivių vai
kai buvo katekizuojami lietuvių 
kalba, visų kitų beveik visi— 
anglų kalba. Šv. mišias laikė ir 
atitinkamą pamokslą pasakė 
kleb. kun. Pr. Virmauskis.

Gegužės mėnesio procesija 
Marijos garbei lietuvių parapi
joje daroma ateinantį sekma
dienį, gegužės 25 d., 2 vai. p.p. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Serga kun. A. Abračinsko 
motina

Kun. A. Abračinsko mamytė, 
gyv. Athol, Mass., susirgo ir 
gydoma ligoninėje Bostone.

Svečias iš Washington, D. C.
Kun. J. Znotinas, anksčiau 

kurį laiką gyvenęs Cambridge, 
Mass., o dabar dirbąs Wa- 
shington. D. C., buvo praeitą 
savaitę atvykęs į Bostoną ap
lankyti giimnių ir pažįstamų.

Adv. K. Kalinauskas — 
SLA prezidentas

Nauju SLA prezidentu iš- 
ringtas bostoniškis lietuvių vei
kėjas, dabartinis L. Piliečių Dr - 
jos pirmininkas adv. K. Kali
nauskas.

Ten rodomas filmas “Salų val
kata” (Outcast of the islands) 
yra anglų gamybos nuotykių 
filmas pagal to paties vardo 
garsų Joseph Conrad’o romaną. 
Graži gamta, vietinių gyventojų 
papročiai, gera vaidyba, tik vie
tomis per daug romantikos, ir 
neįtikimai pertemptas. Roxy 
teatras rodo “Kengūrą”, pir
mąjį amerikiečių Australijoje 
gamintą filmą, kuris yra tikrai 
įdomus savo naujomis gamtos 
vietomis ir gausiais nuotykiais. 
Graži spalvota fotografija. 
Trans-Lux teatras, 60 g. ir 
Madison avė., rodo kriminalinį 
anglų filmą “Siauras krantas” 
(The narrovv margin). Tai fil
mas su nepaprastai didele įtam
pa. Jautresnis žiūrovas po šio 
filmo tikrai naktį nemiegos. 
Park Avenue teatras, prie 59 g. 
rodo kriminalinę komediją 
“Romoje” (When i n Rome). 
Turinys iš 1950 m. piligrimų 
kelionės į Šventųjų Metų iškil
mes Romoje. Kunigas padeda 
pagauti vagį, kartu važiavusį 
su piligrimais. Daug Romos 
vaizdų. Šventųjų Metų iškilmių 
dalis ir nebloga vaidyba išperka 
šiaip jau silpnoką turinį, jb

J. E. vysk. V. Brizttys gegužės 4 d. V. J. Atsimainymo parapijoje. Maspethe 
72 asmenims suteikė sutvirtinimo sakramentu. Ceremonijų metu Jo Eksce
lencijai asistuoja Angelu Karalienės parapijos klebonas kun. J. Aeksiūnas 
ir prof. kun. dr. M. Ražaitis.

65 doleriai Diepholzo 
gimnazijai

pasiųsti po L. Universiteto su
kakties minėjimo, įvykusio ba
landžio 27 d. Bostono Liet. Ra
movėje.

Putnam Seselių Rėmėjų 
Seime

iš Bostono dalyvavo nemažai 
atstovų, jų tarpe dr. J. Petro
nis, Šimkienė, Sandienė ir kit.

šv. Vincento Dr-jos veikėjų 
pusryčiai

prie šv. Kryžaus katedros įvyk
sta ateinantį sekmadienį, geg. 
25 d. 10 vai. ryto.

Bus klasių pasirodymai
Birželio 7 d. rengiamame 

šeštadieninės mokyklos pabaig
tuvių vakare kiekviena klasė 
atliks savo trumpą programą. 
Taip pat bus muzikiniai pasiro
dymai, kurie rengiami Vyt. 
Strolio rūpesčiu. Rengėjai tiki
si, kad lietuviškoji visuomenė 
ir tėvai parodys parengimui di
delį dėmesį ir parems mokyklą 
savo atsilankymu.

Bostono simfoninis 
orkestras

važinėja po Europą ir turi labai 
didelį pasisekimą savo koncer
tuose.

Gubernatorius Dever sakys 
pagrindinę kalbą 

demokratų partijos konvencijoj 
Čikagoj liepos mėn. Tą kalbą 
sakyti buvo kviečiamas prez. 
Trumanas, tačiau jam atsisa
kius, išrinktas P. A. Dever, 
kuris laikomas vienu geriausių 
kalbėtojų demokratų politikų 
tarpe. Toje konvencijoje svar
bią rolę turės ir kongresmanas 
McCarmick, nes jis vadovaus 
komisijai, kuri turės surasti 
kandidatą į prezidentus. Tokiu 
būdu airių kilmės bostoniškiai 
Amerikos J.V. politikai ten tu
rės labai svarbias pareigas.

Inžinierių draugijos 
suvažiavimas

įvyksta Bostone penktadienį, 
gegužės 23 d. Dalyvauja inži
nieriai iš visos Mass. valstijos.

P. Korėjos užsienių reikalų 
m misteris Bostone

buvo gegužės 19 d. ir kalbėjo 
dideliame susirinkime, sureng
tame to komiteto, kuris renka 
drabužius Korėjai, šalia pulk. 
Ben. C. Limb, Korėjos užs. 
reik, ministerio, kalbėjo mavor 
Hynes ir kiti vietiniai veikėjai.

SLA rinkimai
į Pildomosios Tai-ybos pareigū
nus pasibaigė nelaukta naujųjų 
kandidatų pergale. J preziden
tus išrinktas K. J. Kalinauskas, 
gavęs 1892 balsus. į viceprezi
dentus — P. Dargis, 2580 bal
sų. į sekertorius — M. J. Vini- 
kas — 3250, į iždininkus K. P. 
Gugis su 1731 balsų (jo opo
nentai — nevvyorkiečiai — J. 
Ginkus — 1371 ir A. S. Trečio
kas gavo 545 balsus), į iždo 
globėjus — A. Devenienė — 
2066 ir į daktarus kvotėjus— 
dr. St. Biežis su 2321 balsų.

LRKSA bostonlškės kuopos 
piknikas

įvyksta Brocktone birželio 1 d. 
Ši pirmoji šiais metais lietuviš
ka gegužinė žada būti labai į- 
domi. Programoje dalyvaus vi
sų mėgiamas vyrų choras, vad. 
muz. J. Gaidelio. Gros Al Ste- 
vens orkestras. Premijuos pol
kos šokėjus ir geriausius valso 
šokėjus. Bus sporto varžybos ir 
įvairūs žaidimai. Įeinant reiks 
mokėti 25 c. Už įėjimo bilietus 
dar bus galima laimėti loterijo
je tris dovanas — 15, 10 ir 5 
dolerius. Autobusai pradės va
žiuoti nuo L. Piliečių dr-jos na
mo 1 vai. p.p.

Žada surasti milijonų 
vagis

Praeitą savaitę Rhode Island 
valstybėje policija vydamasi 
nušovė Carlton O’Brien, kuris 
laikomas buvęs vienu tų. kurie 
prieš porą metų iš Brinks kom
panijos Bostone pavogė apie 
pusantro milijono dolerių. Tiki
masi. kad greitai toji didelė va
gystė bus išaiškinta.

Nauja lietuviu pora
Gegužės 18 d. susituokė Vikto

ras Marcilonis ir Adelė Galva- 
nauskaitė. Sveikiname.

Gimė
Geg. 10 d. pakrikštytas Ro

bertas. Juozapo Kybarto sū
nus.

Geg. 18 d. Kristina Marija — 
R. Collins ir Ėst. Klepeckaitės 
duktė.

Geg. 18 d. Stepas-Jurgis, 
Jurgio ir Florencijos (Tamule
vičiūtės) Kamilų sūnus.

Mirė
Ona Vestfelienė mirė gegužės 

1 5d. 71 m. amžiaus. Gyveno 
202 Athens St. S. B.

Antanas Storasta mirė ge
gužės 17 d. 78 m. Gyveno E. 
6th St. So. Boston.

' pirmoji lietuviu diena
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Tcaų Pranciškonu DARBININKUI paremti 
i\\k> VAINIKU DIENOJE. (I)ccoration Dav) 

GEGUŽES 30 D.
ĮDOMI PROGRAMA GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI. LIETUVIŠKA MUZIKA IR 

ORKESTRAS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir kartu paremti 
lietuvių-katalikų laikraštį — DARBININKĄ-

VISI KVIE< IAM! Kl O SKAITLINGI Al' DALYVAITI
Įžanga, įskaitant taksus — 75 c.
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• MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS
LIETUVIŲ’ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA

į SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
Visi važiuokite į didžiausį lietuviy sęskridį Nau joje Anglijoje,

Atsivežkite ir savo draugus, čia galėsite laimėti dang gražių dovanų. Per visą dieną gros pagarsėjęs 8 PC

Platesnių informacijų ir apie išvykimo laiką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radijo progra 
mą kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. iš WHIL stoties 1430 kc.

AL STEVENS ORKESTRAS 
BROCKTON FAIR GROIJNDS

didelė vieta, knr turėsite progos susitikti su savo seniai nematytais draugais.
IŠGIRSITE POVILO IR NELYTRS DUETĄ


