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Sovietai žydus teisė kaip amerikiečių, 
amerikiečiai juos teisia kaip sov. agentus

Washimgt<Mas. — Prasidėjo 
teismas dviejų sovietinių šnipų,
Amerikos piliečių, anksčiau 
gyvenusių New Yorke, švoge- 
rių Pongerio ir Verberio, kurie 
buvo suimti Vienoje. Abudu 
prisiėmė kaltę ir pasisakė, kad 
juos įtraukė Sovietų atstovy
bes tarnautojas ^Novikovas. 
Gresia Pongeriui 20 metų, jo 
švogeriui mažiau.

Kas tie nuteistieji, kuriuos 
bolševikai taip mokėjo į savo 
tinklą įpinti?

Dar pernai lapkričio 27 Vie
noje buvo užsienio spaudos 
garbei priėmimas, Austrijos 
vyriausybės surengtas. J jį ne
buvo pakviesti tik du užsienių 
žurnalistų sąjungos nariai — 
Kurt Ponger ir jo švogeris Ot- 
to Verber. Rytojaus dieną a- 
budu pasirodė kanclerio įstai
goje ir įteikė protestus. Bet ne 
be pagrindo jie buvo nepa
kviesti. Saugumui jau buvo 
aiški šitų žurnalistų praeitis— 
kad jie buvo kitados Austrijos 
piliečiai ir movė iš Austrijos 
1938, kai pasidarė nuo Hitlerio 
žydams karšta. Paskui jie vėl

NAUJAS PSICHOLOGINIO 
KARO ŠŪVIS

Berlynas. — Rašytojas Ste- 
phan Heym, 45, Amerikos pi
lietis atsidūrė Berlyne ir pa
prašė komunistinę Vokietiją 
suteikti jam azylį. Jis nenorįs 
būti piliečiu Amerikos, kuri i- 
masi bakteriologinio karo ir 
virstanti fašistine.

Heym buvo atsiradęs Ame
rikoj iš Vokietijos, kai 1933 
Hitleris ėmė persekioti žydus. 
Jis čia rašė knygas, tarnavo 
kariuomenėje, paskutiniu me
tu buvo psichologinio karo sky
riuje. Tai buvo, matyt, nuo se
no t^sislėpęs vienas iš komu
nistų agentų, kuriems čia bu
vo toks geras gyvenimas. Da
bar jo pareiškimas turi kom
promituoti Ameriką.

Maskva. — “Litera turnaja 
Gazeta” praneša, kad po Ko* 
rėjos paliaubų Sovietai siūlysią 
susitarti dėl Vokietijos sujun
gimo.

Vienas iš daugelio atsitikimų Lietuvoje
Grįžę iš Lietuvos vokiečiai 

daug, pasako ja apie partizanus 
ir jų veiklą. Čia duodame vie
ną tokį epizodą.

1950 m. pas vieną ūkininką, 
kurio ūkis buvo prie miško, at
vyko du partizanai. Jie buvo 
labai pavargę ir buvo tuojau 
paguldyti, ūkininkas su savo 
darbininkų išėjo į kiemą ir, 
ten dirbdami, pamatė atvažiuo
jant du sunkvežimius. Greitai 
buvo pažadinti miegantieji 
partizanai. Kadangi miegojo 
apsirengę, ije suspėjo išbėgti ir 
pasislėpė rūsyje. Netrukus j 
kiemą įvažiavo abu sunkveži
miai, pilni NKVD-istų ir mili
cininkų, apie 30 vyrų. Vienas 
iš jų pasiliko kieme, o kiti, 
trumpai pasikalbėję, * nuėjo į 
tvartus ir kitus pastatus, ūki
ninkui jis pasisakė, kad atvykę 
likviduoti banditų, kurie vis 
dar laikosi miške. Jis buvo pa
kviestas įeiti j vidų, bet atsisa
kė. pareikšdamas, kad geriau 
liksiąs lauke, nors oras tą die
ną buvo blogas.

Valkiodamas, jis, matyti, 

pasirodė Europoje jau gerai 
pasiūtomis amerikoniškomis 
karinėmis uniformomis kaip 
tik ten, kur baigdavosi kovos. 
Dar po kurio laiko vienas tas 
buvęs Austrijos pirklys jau 
Niurnberge nacių didikus tar
dė. Paskįau vėl buvo abudu at
sidūrę Vienoje jau kaip žurna
listai. Tik keista atrodė, kad 
Amerikos pilietis Pongeris gy
veno sovietiniame sektoriuje. 
Bet jau sausio 14 tie nekvies
tieji žurnalistai buvo pasodinti 
į karinį lėktuvą ir gabenami 
į Ameriką. O Pongerio žmona 
Vera tuo tarpu dingo ir tik pa
skiau išniro Šveicarijoje.

CLARK BOTHE UCE, JAV amba
sadore Italijai, laivu “Andtea Do
ri*” ii New York o išplaukė j pas
kyrimo vieta.

RUOŠIAMAS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS

Dėl to įstatymo posėdžiauja 
balandžio 17 visos šalpos orga- - 
nizacijos. Jos svarsto, kaip 
pravesti, kad kongresas priim
tų naują įstatymą, kuriuo būtų 
įsileista dar 300,000 pabėgėlių 
iš Europos.

buvo pastebėjęs kažką įtartino, 
nes kelis kartūs norėjo įeiti į 
rūsį, kur buvo abu partiza
nai, bet nedrįso ir tįk neišlei
do šios vietos iš akių. Pama
žu enkavedistas pradėjo ner
vintis, taip pat abu rūsyje bu
vusieji pajuto negerą. Pagaliau 
jis nutarė patikrinti ir atidarė 
duris į rūsį, bet tuo pačiu mo
mentu gavo smūgį į veidą ir 
parvirto. Abu partiaznai pasi
leido bėgti miško link. Jie 
nepaleido šūvių, nenorėdami 
sukelti triukšmo, kurį būtų 
išgirdę kiti milicininkai.

Be sąmonės gulinčiam enka
vedistui ūkininkas atnešė van
dens. Jis netrukus atsigavo ir 
tuoj pradėjo šaudyti. Miške 
taip pat pasigirdo šūviai. Vie
nas Iš partizanų bėgdamas pa
teko ant milicininkų ir buvo jų 
nušautas. Antrasis buvo sun
kiai sužeistas. Žmonės pasako
jo, kad jis po -to buvo nubaus
tas ištrėmimu 25 metams. Ūki
ninkui nieko neatsitiko, nes su
žeistasis partizanas neišdavė, 
kad jis buvo priėmęs juos pail
sėti. (Vok. Inf.)

Bombos prieš diktatorių Peroną
g 

Pasikėsinimo vietoje suimtas lietuvis Jacyna

Argentina. — Balandžio 15 
septinės aikštėje kalbant į mi
nią prezidentui Peronui sprogo 
dvi bombos. Viena artimame 
restorane, kita netrukus prie 
požeminio traukinio per 300 
pėdų ęuo Perono. Bombos už
mušė 5, sužeidė sunkiai 7, ir 
minios maišaty buvo sužeisti 
lengviau apie 200 žmonių Pe
ronas liko nesužeistas ir kalbą 
tęsė toliau, žadėdamas surasti 
kaltininkus ir juc; ’ėkarti. Kal
ti’'© taip pat svetimos valsty
bės agentus.

Bombcms sprogus minia, Pe
rono šalininkai, įsiveržė į so
cialistų buveinę, viduje vis
ką išvartė ir namus padegė. 
Kita minios dalis puolėsi į ra
dikalų partijos namus. Kiti 
vėl laidė ant’žydiškus šūkius.

Ko sovietai nor—išaiškinta, bet ką jiems 
į tai atsakyti — vis dar neaišku

New Yorkas. New Yorke 
veikiąs Amerikos Tyrimo In- 

'stitutas paruošė pranešimą a- 
pie savo tyrinėjimus, ko siekia 
Sovietai savo taikos ofenzyva. 
Jame išdėsto tekius sovietų 
tikslus:

SOVIETAI GRĮŽTA PRIE 
SENOS GIESMES

Jungt. Tautos. — Bal. 15 
Sovietų atstovas Višinskis kal
tino JAV. kad ji nenorinti Ko
rėjoje taikos ir tik Sovietų Są
junga palankiai remianti kinų 
taikos pasiūlymą. Amerikos at
stovas Gross atsakė, kad karą 
įkurstė ne kas kitas kaip So
vietų Sąjunga.

Vyriausybe neturi 
linijos

Nėw Yorkas. — žinomasis 
publiicstas W. Lippman rašo, 
kad naujose politinėse aplinky
bėse vyriausybe neparodanti 
nei vadovavimo nei krypties, 
kurios iš jos laukė kraštas. Ji 
nesanti susiradusi pati savęs.
Vyriausybė nesanti pasiruošu
si nei taikai, jei tokią staiga^ 
Sovietai pasiūlytų dėl Vokieti
jos .nei nepakankamai pajėgi 
karo reikalams.

“I-AI8VA3 BfEDSTABT, arte PamnvRjem, pantaty taa H eRUolnhj. yra pMtrunžr* priimti 
karia*. VaMaa ■atnrtae.tt karinio lėktino.

Mitingas buvo sušauktas 
Gen. Darbo Konfederacijos, 
kad paremtų vyriausybės žy
gius prieš maisto pabrangimą 
ir prieš mėsos dingimą visai iš 
rinkos. Perono vyriausybė bu
vo ėmusis drastiškų žygių prieš 
maisto pirklius ir kelis jų šim
tus sukišus į kalėjimus. Mitin
gas turėjo paremti vyriausybės 
kovą ir iš vijo prieš opoziciją. 
Tad dabar laukiama didesnių 
represijų.

Bombų sprogimo vietoj, kaip 
praneša Daily News, buvo su
imtas vienas nevvyorkietis, kai 
jis bėgo iš traukinio, kuriame 
sprogo bomba. Jis pasisakė e- 
sąs Amerikos pilietis, gyvenąs 
Herkimer miestely, N. Y., lie
tuvių kilimo Steponas Jacyna, 
kuris atvykęs į Argentiną

sukelti tarp nekomunistinių 
kraštų .tarpusavio varžybas, 
kurios privestų iki taprusavio 
karo;

sukurstyti nacionalistines ir 
antiamerikoniškas nuotaikas 
Vokietijoje, Pjmccūzijoje, Ita
lijoje ir Japonijoje;

paruošti Sovietų Sąjungoje 
pramonės ir žemės ūkio gami
nių atsargas ir jas mesti į pa
saulinę rinką, kad pakirstų 
Vakarų kainais, ūkinę gamybą 
ir privestų prie ūkinės krizės.

Belaisviais pridengia savo kariuomene
Korėja. — Pasiruošimai pa

sikeisti ligoniais belaisviais ei
na. Sąjungininkų žvalgybiniai 
lėktuvai pastebėjo, kad komu
nistai prie grąžinamų belaisvių 
prijungia ir savo kariuomenės 
transportus, šitaip maskuoda
mi, jie nori papildyti fronte vei
kiančią savo kariuomenę.

MOSSADEGHAS PER KRAU
JUS I VALDŽIĄ

Teheranas. — Persijos min. 
pirm. Mossadeghui atėjo į tal
ką komunistai. Jie surengė de
monstracijas su šūkiais prieš 
“Amerikos - Anglijos imperia
listus” ir prieš šachą. Ašarinė
mis bombomis ir'šūviais de
monstrantai išvaikyti, vienas 

prieš keturis mėnesius su cir- 
- ku. Jis esąs dramblių ir bež

džionių dresiruotojas. (Iš Hėr- 
kimer patiriama, kad ten mies
telio gyventojų sąrašuose tokio 
piliečio nesą įregistruota).

Vokietijoje yra 13 
lietuviy vargo 

mokyklŲ
PLB Vok. Informacijos pra

neša, kad šiuo metu Vokietijo
je veikia šios lietuvių vargo
mokyklos: Augustdorfe 16 mo
kinių, mokytojas Dr. V. Liter- 
skis; Augsburge 12 m-nių, ro
ja V. Augustaitienė; Dillinge- 
ne 7 m-niai, m-ja O. Rauchie- 
nė; Geesthachte 11 m-nių, ru
jas A. Midveris: Memmingene 
37 m-niai, m-jai V. Vykintienė
ir S. Vykintas; Miunchene 11 
m-nių, ' mok. S. Laukaitienė. 
Neustadte 6 m-niai, m-jas J. 
Pareigis; Rendsburge 4 m-niai, 
m-jai F. Stončienė ir Masiliū- 
gitter - Lebenstedt 93 m-niai, 
m-jai F. Stončienė ir aMsiliū- 
nas; Seedorfe 6 m-niai, m-ja. 
M. Beinarauskienė; Hanau 8 
m-niai, m-ja B. Survilienė; 
Wehnene 45 m-niai, m-ja J. A- 
tienė. Wehnene vaikų darželis 
sjtU-25 vaikais dėl lėšų stokos 
turėjo užsidaryti.

Materialinė minėtų mokyklų 
padėtis labai sunki. Nors mo- 
kiniai-neretai. sušelpiami, bet 
trūksta lėšų pačioms mokyk
los išlaikyti. Tam būtina 2.
500 DM mėnesiui.

užmuštas, dešimtys sužeisti, 
šimtai suimti. Prie Mossadegho 
namų patruliuoja tankai. Mos- 
sadeghas norėjo, kad parla
mentas nutartų perimti ka
riuomenę iš šacho ir perduoti 
jam, Mossadeghui. Bet j posė
dį vėl nesusirinko reikalingas 
kvorumas.

PRADEDA IR DAKTARAI 
STAIGA MIRTI

' Maskva. — Vienas iš devy
nių gydytojų, kurie pasirašė 
Stalino mirties pranešimą. — 
V. Rusanov — staiga mirė, itu-
sanovas vasario mėn. taip pat 
buvo pasirašęs pranešimą apie 
mirtįMekhlio, valstybės kontro
lės ministerio, vieno iš įtakin 
giausių žydų.

MBS. DWIGHT D. ElNENHOVVER, prrzMento žmona, Wa<diinKtu- 
ne vainikuoja pražydusių vySnių “karaliene" Jan«*t Kaye KMIey, 
Akrono universiteto (Ohiol 18 metų studente.

MASKVOJE TAIP PAT GYVENA
Amerikos laikraštininkai, 

pabuvoję Maskvoje septynias 
dienas, grįžo. Daug ką jiem te
rodė; kaiką jie matė ir to, ko 
nerodė. Laikraštininko pastabi 
akis. Mrs.’MčIlvaįne papasukc- 
jo savo pastebėjimus apie eili
nį darbo žmogų, su kuriuo ga
lėjo susidurti rinkoje ir gatvė
je. Jos žinios sutinka su gauto
mis ir iš kitų šaltinių.

Maskvos rinkose — pasako 
ja — trenkia atėjusį keistas 
kvapas kopūstų, raugintos 
grietinės ir žmogaus prakaito 
mišinys. Išvystate ten prie 
pardavimo stalo išsirikiavusias 
moteris, kurių galvos aprištos 
šalikais.' Rankose jos :aiko 
puodukus. Jos ne išmaldos pra
šo. Jos laukia paragauti, o pa
skui nusipirkti pieno. Matote, 
kaip vyrai ir moterys kiša plėš
ius — o kiti net rankoves — į 
aukštus indus, kuriuose yra 
pienas, kad patikrintų, ar jis 
riebus. Arba jie ragauja iš 
puoduko, kuris nevalomas eina 
iš rankų į rankas. O viršuje 
užrašas: “Laikytis švaros, ne- 
spiaudyti ir nerūkyti.”

Prie kito pardavimo stalo 
matote krūvas žalios mėsos, 
tik ką iškrautos iš sunkveži
mių. Prisiartina nauji mėsos 
transportai. Iškrovikai stovi 
sunkvežimy ant didesnių mė
sos gabalų ir šakėmis verčia 
kitus gabalus tiesiog į gatvę. 
Nereikia jokio vaškinio popie
čio, be kurio neapsieinama 
krautuvėje Amerikoje. O vir
šuje įsakymas: “Po darbo va
landų mėsa turi būti padėta į 
šaldytuvus.”

Prie pardavimo stalų šukavi
mai ir triukšmingas mainikavi
mas prekėmis.

•
Už kelių blokų nuo centrinės 

prekyvietės yra kita, į kurią

AMERIKOS BALSAS
praeitą savaitę paminėjo 

1863 m. sukilimo vadą Siera
kauską: įspūdžius iš lankymosi 
pas prezidentą Eisenhowerį pa
sakojo V. Kvietkus, LRKS se
kretorius. socialdem. atstovas 
adv. Briedis ir Informacijos 
Centro vedėja M. Kižytė. Buvo 
perduotas taip pat adv. Olio 
žodis apie rengiamą birželio 
mėn. lietuvių sąskrydį Wa- 
shingtone ir dail. Jonyno apie 
dailininkų uždari nūs tremtyje. 
Atvelykvio programa buvo 
pradėta "Ateities" vedamojo 
ištrauka.

kolchozminkai suvežą savo 
produktus, jei jie yra išpylę sa
vo pyliavų kvotas. Ten kainos 
nekontroliuojamos. Jos labai 
aukštos. Amerikoniškais pini
gais skaitant, kiaušinis kaštuo
ja 35 c . Apelsinas, kuris ten 
labai retas daiktas, kaštuoja 
vienas per 1,25 dol. . Baltos 
duonos kepaliukas 73 cn.

Maskvos maisto krautuvėse 
prekyba eina anksti rytais. Vė
liau atėjęs nieko negausi, nes 
krautuvės bus tuščios, nors kai
nos ir labai aukštos.

•
Didelis butų trūkumas. Vie

nam kambary gyvena po 7-8 
žmones. Nauji namai darbinin
kams keistai statyti.-Tarp ply
tų, žiūrėk, plyšiai, gali pirštą 
įkišti. Kodėl taip— tik paskui 
paaiškėjo: mūrininkai "turi at
likti nustatytą‘darbo kiekį; jie 
drebia cementą taip, kaip pa
kliūva, kad tik daugiau padirb
tų. Nors laikraštininkam mask- 
viniai vadovai terodė namus iš 
oro, bet šiai laikraštintokei pa
sisekė geriausiame Maskvos 
rajone ir vidų pamatyti. Vidu
je nebuvo jokių kilimų. Ką čia 
kilimai — nebuvo nė baldų, ne
bent paprastos dėžės ir tabure
tės. Pečius kūrenamas malko
mis. Tik didelį atlyginimą 
gauną gali turėti televizijas irs 
automobilius. Populiarusis Ru
sijoj automobilis “Pobieda” 
kaštuoja 4,000 dol. (16,000 
rubliųT.

Uždarbiai nuo 200 iki 3000 
rublių, arba nuo 50 iki 750 dol. 
mėnesiui.

Didžiausias žmonėms vargas 
su avalyne. Batus nešioja net 
popierinius. Tokie kaštuoja 80 
rb. Odiniai darbiniai batai apie 
400 rublių — 100 dol. ir geri 
batai — 1000 rublių. Tai suda
ro vidutiniškai apmokamo dar
bininko mėnesinę ar dvimėne- 
sinę algą.

Darbo pakeisti nevalia. B 
darbo pasitraukti taip pat ne
valia. Be darbo negauna buto, 
o anksčian ir maisto kortelių.

“Kas nedirba — nevalgo”— 
tokia yra sovietinė taisyklė. 
Dėl to bloga su dirbti negalin
čiais ir net karo invalidais. 
“Sirgau, negalėjau dirbti, — 
kalbėjo vienas gatvėje žmoge
lis, — j sanatoriją negaliu pa
tekti, nes nesu profesinės są
jungos narys."

Rusai neužmiršta, kad prie 
caro gyvenimas buvo lengveo- 
rts.

I



R IJfetįįįgfe įteakoja (1)

Nuo Berlyn a iki kolchozo

| Leningradą veža.

Vyriausybės ir liaudies gatvės
Kai atvažiavau j Rusiją, vi

sos stotys buvo baltai nudažy
tos, bet daugumas sugriautos.

Vęktečių laikraštis “QuiekM 
pasipasakojimus vie- 

voidefių berniuko, Goen- 
į^amitzke, kurio tėvas

Savo 1941 rytų fronte, o moti
na gyveno Berlyne. 1945 jam 
pasisekė iš Hitlerjungendo sto
vyklos Čekoslovakijoje pasiek
ti Berlyną, kad susirastų moti* 
ną. Bet namai buvo išbombar- 
duoti, motinos nerado. Tuo 
tarpu išbadėjusi 10 metų vai
ką pasiėmė rusas gydytojas, 
veterinorius ir, gavęs atostogų, 
ifervdžė j Rusiją, paskui su tuo 
gydytoju vaikas gyveno Lietu
voje, iki buvo repatrijuotas su 
visais vokiečiais į rytų Vokie
tiją. Iš ten jis pasiekė vakarus.

Septyniolikamečio pasakoji
muose yra daug vaikiškumo ir 
netikslumo, įvykiai nudažyti jo 
Įspūdžiais. Bet pakartojame jo 
pasakojimo kai kurias dalis, 
nes kiekviena žinia apie Lietu
vos gyvenimą mums šiandien 
yra įdomi ir laukiama. ’i

Turėjau dešimt metų ir sė
dėjau traukiny, kuris riedėjo į 
Rusiją, — pasakoja Guenthe- 
ris. — Rusai man duoda degti
nės. Gerki. Viską geriu. Ar 
man ne vistiek: nąmus Berly

Ginčas parlamente 
dėl sekmadienio
Anglijos parlamento narys

John Parker, darbietis, remia
mas 7darbiečių ir 3 konserva
torių pasiūlė panaikinti perse
nusius sekmadienio įstatymus 
ir išleisti naujus, kuriais būtų 
įvestos tokios sekmadienio lais- 
WŽ3 kaip ir kitur. Prasidėjo 
didelė kova. Konservatorius 
Waldron Smithei-s. parlamento 
narys, pradėjo organizuoti pa
sipriešinimą prieš darbietį. ku
ris kėsinasi į “sekmadienio 
šventimą”. Jis kelia net. kad 
parlamentas neturi iš viso tei
sės ano įstatymo pakeisti. 
Publika grupuojasi apie abe
jus kovotojus.
' Sekmadienio papročius nebus 

lengva pakeisti. Tai susiję ir su 
socialiniais reikalais. Darbinin
kai reiškia baimės, kad sekma
dienį veikiant .sakysim, teat
rams, parduotuvėms, darbinin
kai gali netekti vienintelės lais
vos nedarbo dienos savaitėje. 
Tad prieš sutvarkant sekmadie
nį. reikia dar sutvarkyti darbi
ninkų apdraudimą nup galimo 
išnaudojimo;

< “MOL.VT TAMAfJ’AJS". taip tnmkiny*. parnoAte* p«r-
KtcMun brtS>»vlw«. huriiHM komtmMai gretina.

. ' kaST Atvaizde matome Red Sov "pi^rrj” Uernell Frreman tkairr-

ne radau sudaužytus, mamos 
visai neradau. Ar man ne vis
tiek, kati mane

Tas Ivanas, kuris vadinasi 
Juri Kornilov, liepė man, kad 
jį vadinčiau papa. Jis ivanas, 
-bet jis priima. Jis kalbasi su 
manim vokiškai, daug juokia
si ir, kai nusigėręs, jis paglosto 
mane savo didelėm rankom, 
vadindamas mane Genia. Ge-- 
nia turėjo reikšti surusintą 
vardą Guenther. “Genia”, — 
sako jis vėl: — tu dabar Juro 
Kornilov sūnus. Tu su Juri j 
Leningradą. Rusija didelė, Ru
sija graži, Rusija...”

Daug dienų mes važiavom. 
Man nusibodo. Vis pievos ir 
dirvos/niekur jokio žmogaus, 
nei karvės. Kaimai tušti, na
mai surgiiivę, o ir.miškai daž
nai išdegę. Laukdavau, kada 
traukinys sustos, nes tada duo
davo valgyt.' Tris^ kartus per- 
dieną — iš ryto jautienos, pie
tums jautienos ir vakarienei 
jautienos, o prie, to duonos, 
bulvių, kopūstų.

Jau antrą kelionės dieną 
Juri nukirpo man plaukus, 
paskui išsitraukė uniformą ir 
aukštus batus, ir aš turėjau ap
sivilkti. “Dabar tu ruski”, kal
bėjo Juri. Juri buvo kažin 
koks didelis kariuomenės vir
šininkas ir gyvulių daktaras. 
Jis turėjo labai daug ordenų ir 
tikriausiai buvo didelis hero-

KANKINIŲ AŠAROS IR KRAUJAS ATNEŠ PERGALĘ
Nuo seno lietuviams ir ki

tiems komunizmo pavergtie
siems prielankus ir mūsų var
gusi bei skausmą gyvai atjau
nąs Ispanijos sostinės, Madri
do. vyskupas-patriarchas Dr. 
Eijo y Garay šių metų praėju
sį Kančios sekmadienį išleido 
specialų savo tikintiesiems 
laišką, ragindamas melstis už 
komlmizmo persekiojamuosius 
ir visokiais būdais terorizuoja
mus katalikus^Rytų Europoje 
ir Azijoje. Savo ganytojiško 
rašto įžangoje jis kviečia vi
sus. tikinčius Dievą, vienytis 
dvasioje tos dienos šv. mišio
se. komunijoje ir šiaip maldoje, 
šaukiantis Viešpaties pasigai
lėjimo ir ištvermės persekioja
mam episkopatui ir milijonams 
tikinčiųjų, kad kaip galint grei
čiau užtekėtų laisvės jtušra 
Dievą pažinti ir Jam tarnauti.

Po iškilmingų pontifikalinių 

jos. Traukiny jis buvo viršinin 
kas 400 kazokų, kurie dėvėjo 
juodas uniformas ir kaitinės 
kepures. Atsimenu, ičaip susi
šaudė kozakai su kita raudona 
kariuomene, kuri turėjo rudas 
uniformas ir stovėjo traukiny 
ant kitų bėgių. Juri keikėsi 
dėl to ir man sakė “Kazokas 
ir raudonosios armijos karei
vis nėra geri draugai.”

KONRADAS ADENAUERLS, vaka
ru Vokietijos kancleris, su dukte
rimi I^otta, dairosi po San Fran- 
cisco miestu- Jis buvo atvykęs tar
tis su JAV vyriausybe dėl pašalpos 
bėgliams iš Sovietu zonos rytu Vo
kietijoje.

K. PATALAVICIUS
Madridas, Ispanija

* 
mišių, karštas ir jautrus gany
tojo įžodis nevienam išspaudė 
ašaras, primindamas Lietuvos 
ir kitų katalikiškųjų kraštų 
kryžiaus kelius, kančias, aša-
ras, nelaimes ir kitas negero- , 
ves, mūsų brolau ir sesučių per
nešamas dar ir po šiai dienai* 
“Melskimės, —tęsia Dr. Eijo 
y Garay, — kad Visagalis su
stabdytų visus tuos nežmoniš
kus milijonų nekaltųjų išken
tėtus žiaurumus bei sutrum
pintų jų skausmus ir aimanas, 
apšviestų persekiojamų pro
tus ir sustiprintų jų valią per
nešti persekiojimus, kančias ir 
kad kenčiantieji ištesėtų iki 
galui, kad -tas galas būtų čia 
pat! Prašykime Dievo, kad 
išgelbėtų iš bedievybės tvano 
pavergtųjų kraštų jaunimą, 
nuo kurio ir priklausys tų 
tautų Kristaus Bažnyčios atei
tis dr skleidimasiš.”

Toliau Dr. Eijo y Garay na
grinėjo skaudžią persekiojamų 
padėtį. “Katalikų Bažnyčia — 
rašo toliau — Vidurio Europo
je. Rusijoje, Kinijoje ir kitur, 
tiek daug ir tokių nežmoniškai 
kruvinų sielvartų ir persekioji
mų turi pernešti, jog nesuklys- 
tume juos paiygindami su pa
čiais žiauriausias pagoniškosios 
Romos, musulmoniškosios 
Šiaurės Afrikos krikščionių, 
nainkinimais ir skerdynėmis.” 
Ganytojo nuomonė, Baltijos 
kraštuose ir Ukrainoje bruta
liausiai ir kraujageriškiausiai 
slopinama Katalikų Bažnyčia, 
nors ar kitur tikslai yra tie pa
tys: sunaikinti Dievo karalys
tę žmonių sąžinėse ir, jeigu 
jiems būtų galima, išrauti iš 
tikinčiųjų širdžių patį šventą 
Kirstaus — Dievo Vardą! —

Pastebima laiške, kokiomis 
priemonėmis siekiama atskirti 
tikinčiuosius'nuo savo ganyto
jų ir kaip stengiamasi juos at
plėšti nuo bendrojo visų tautų 
Tėvo ir Katalikų Bažnyčios 
Galvos, popiežiaus, nes ateis
tai puikiai žno. jog nuo medžio 
atplėšta šaka netruks nudžiū
ti ir mirti. Tiems, kurie dar

Prie kiekvienos buvo tie patys 
paveikslai; vieną jų pažinau — 
tai buvo Josif Stalin ir jis taip 
šypsojosi, kaip mano senelis 
Bomemann Berlyne, kai jam 
gerai sekėsi [Meninėje. Lenki 
grado stoty daugybė bėgių ir 
sudaužytas stiklinis stogas. Vi
sur kareiviai. Tarp jų sukinosi 
ir civiliniai žmonės, daugiau
sia seni, kurie buvo ilgais vati
nukais ir apsiavę veltiniais ar
ba naginėm, kurios buvo šniū
reliais pririštos prie kojų. Mo
terys buvo su plačiais tamsiais 
sijonais ir šviesiom bliūzėm, 
taip pat su veltiniais. Laukia
masis kambarys buvo milži
niškas su daugybe stalų ir suo
lų be atramos. Salės gale sto
vėjo žmogus su priejuoste ir iš 
statinės pardavinėjo alų. Prie 
stalų, uždengtų rudu popierių, 
sėdėjo daugybė žmonių. Jie 
gėrė ir dainavo.

Juri pakeliui buvo telefona- 
vęs, kad atvažiuotų jo parsi
vežti į kolchozą. Susėdę į ra
tus Juri, berniokas ir Jurio tė
vas pasileido pre miestą... Na
mai buvo aukšti ir platūs. Be
veik prie kiekvieno raudonos 
vėliavos, paveikslai ir šūkiai. 
Minia elgetų sėdėjo gatvėje, ir 
mes turėjom su vežimu sukti 
aplinkui, nes jie nuo gatvės ne
sikėlė. Gatvės buvo labai pla
čios, betoninės. • ir kitokios nei 
Berelyne. Viena puse buvo va
žiuojama viena kryptimi, kita 
atgal; vidury niekas nevažia
vo, nes ten buvo uždrausta. 
Juri paklausiau, kas ta viduri
nė gatvė? Jis paaiškino: “Gat
vė, kuri yra vidury — yra vy
riausybės gatvė, o taip pat ug
niagesių ir policijos.

, ’ ’ (Bus daugiau)

neragavo komunistų liejamos 
ant katalikų tulžies, gal atrodys 
perdėtos mūsų aimanos ir 
šauksmas, tačiau Ispanija, ku
ri dar ir šiandien tebenešioja 
savo krūtinėje raudonojo tigro 
jai atvertas žaizdas, puikiau
siai žino, jog niekuomet nebus 
pakankamai išreikšta, ką turi 
pernešti ir iškentėti persekio
jamieji Vidurinės ir Rytinės 
Europos broliai ir sesės.

’ Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
vyskupo 'Eijo y Garay rašte.

“Kad geriau suprastume 
skausmo ir prievartavimo dra
mą, pirmoje vietoje pažvelkime 
į didvyriškai kovojančius ir ty
liai kentančius lietuvius, tame 
milžiniškame koncentracijos 
lageryje, kokiu yra Rusija, ir 
jos okupuotieji kraštai. Iš Lie
tuvos episkopato narių vos vie
nas išliko gyvas. Iš 1600 su vir
šum kunigų, tebelikę tik vienas 
ketvirtadalis, bet ir tie patys 
tegali aptarnauti savo tikin
čiuosius tik nežmoniškai sun
kiomis ir pavojingomis sąlygo
mis, nes komunistai neretai 
jiems kliudo kaip įmaną, uždą- 
rinėdami bažnyčias, seminari
jas, įsakydami policijai šnipi
nėti ir šmeižti dvasininkus, 
vienuolius etc. Tikybos visoks 
mokymas griežtai draudžia
mas; o be to, njokyklose skie
pijama į jaunimo širdis šlykšti 
svetima ir griežtai antireliginė 
propaganda.” Toliau cituoja
mas Lietuvos Vyskupų tremty
je ganytojiškasis atsišaukimas 
į pasaulio sąžinę dėl lietuvių 
tautos ir Bažnyčios naikinimo.

Apie Ukrainą, Čekoslovaki
ją, Lenkiją ir Kiniją atsiliepia
ma taip pat visoje skaudžioje 
realybėje. *

Pagaliau šių dienų Kat Baž
nyčios padėtis Lietuvoje ir ki
tur prilyginama prie kata
kombų gadynės persekiojimų, 
užtikrinant .jog kankinių krau
jas, kančios ir garbinga mirtis 
netruksianti nuplauti skausmo 
bei ašarų dėmių ir atnešti per
galės vainiką, kaip jau yra at
nešusi prieš kitus gausius prie
šus, nes “Pragaro vartai nenu
galės”!

išši & tatadttb h <L t*/

KARINE POLCUA deda ženklas prie Panmmjofn stovyklos, kur bus purikeiSama sužeistais belais
viais.

Keliaukite, meldžiamieji, pas savo prietelius į Sibirą

Vilnis balandžio 13 rašo: 
“Lietuvoje tik komunistai ren
kami į valdvietes, skelbia Lie
tuvos neprietelių spauda Ame
rikoje. Nieko toliau nuo teisy*' 
bes.” Girdi, paskutiniuose rin
kimuose didelė didžiuma iš
rinkti nepartiniai.

Jei Vilnis tokia išmintinga, 
tegul ji sumini kitas partijas, 
kurioms bolševikai leidžia 
veikti Lietuvoje dar šalia ko
munistų partijos. 0 jei kitų 
partijų neleidžia, tai tegul iš
aiškina, kaip tos kitos partijos 
galėtų savo kandidatus į rinki
mus išstatyti. Toliau jei išrink
ti “nepartiniai” ,tegul paaiški
na, kas tuos nepartinius kan
didatus, gali statyti be komu
nistų partijos ir be MVD suti
kimo.

Tuos, kurie priešingi bolše
vikams, Vilnis vadina^Lietuvos 
neprieteliais, kitaip * sakant,

DR. HAROLD GLASSER, buvo 
Gen. George C. MzrshaJl patar* - 
jas Kinijoje, Semto komisijoje at
sisakė prisipažinti, ar jis turėjo 
tiesioginius ryžius su Scornunfetais. 
FBI vieps karti ji apibūdino kaip 
šaipą. <

bolševikus vadina Lietuvos 
priedeliais. Jei bolševikai yra 
Lietuvos [meteliai, tai kodėl 
Prūseflca ir kiti bolševikų drau
gai kojom ir rankom spardosi, 
kad tik Amerikos valdžia jų 
neišsiųstų pas tuos prietelius. 
Bet jei Vilnis Lietuvos priete- 
liais vadina tuos, kurie trečda
lį Lietuvos gyventojų išžudė 
ar išvežė j Sibirą- tai teisingas 
senas lietuvių pasakymas: ap
saugok, Viešpatie, nuo draugų 
ir prietelių, u su neprieteliais 
jau aš pats susitvarkysiu.

Susinervhro lletuviiki 
boBedkal

Laisve ir Viltis,, abudu jau- 
diansi dėl lietuvių delegacijos 
apsilankymo pas prez. Eisen- 
howerį. Ypačiai, kad. anot Vil
nies. “kaulijo ir iškaulijo iš

SPAUDA

prezidento Eisenhowerio prita
rimą kongresinei investigacijai, 
kurios tikslas būtų “ištirti, 
kaip 13 metų atgal Lietuvos 
žmonės nusitarė įjungt Lietu
vą į Tarybų Sąjungą”. Kaip 
čia, girdi, kongresmonai tyri
nės, kada tai įvyko “svetimoj 
šaly prieš antrą pasaulinį ka
rą, trylika metų tam atgal”. 
Kokios būsią žinios iš tų, ku
rie nutraukę jau visus ryšius 
su tauta. Taip rašo Vilnis. O 
Laisvė priduria: “Kiekvienas 
pasakytų: Kokią teisę jie turi 
kištis į mūsų vidaus reikalas.” 

. Pažymėtina, kad lietuviški 
bolševikai koliojasi, sakosi 
juokiąsi. Taip nerviridamiesi 
graibos argumentų, kad tik į- 
rodytų, jog tyrinėti nereikia, 
negalima, nėra teisės. Bet iš 
susijaudinimo susipainioja sa
vo argumentuose ir įrodo prie
šingai — kad tyrinėjimas rei
kalingas, nes jei jie sako, kad 
“Lietuvos žmonės nusitarė į- 
jungt Lietuvą”, o iš kitos pu
sės sakoma, kad tai padarė 
prievarta Sovietų kariuomenė 
ir enkavedistai, tai reikia gi 
išaiškinti, kur tiesa.

įrodo taip pat, kad galima 
ištirti, nes jei siūlo tikėti tvir
tinimais Laisvės ir Vilnies 
žmonių, kurie Lietuvos nuo bol
ševikų laikų daugumas nėra 
matę, tai juo labiau galima ti
kėti -tvirtinimais tų žmonių, 
kurie buvo verčiami balsuoti, 
kurie matė kaip tie balsavimai 
buvo klastojami; kurie girdėjo, 
kaip dar balsavimams einant. 
Maskva jau paskelbė balsavi
mo davinius. Bet jeigu savim ir 
šitais liudininkais lietuviški 
bolševikai norėtų abejoti, ge
rai — galima paieškoti dar pa
tikimesnių liudininkų. Tegul 
jie paprašo savo bosus Mas
kvoje. kad tie netrukdytų 
Jungtinių Tautų komisijai nu
važiuoti į Lietuvą ir vietoje iš
tirti. Gal būt, dar nevisi, ku
rie matė 1940 metų “rinki
mus”, bus į Sibirą išvežti.

Vilnis su Laisve taip pat į- 
rodė, kad jos be reikalo pro
testuoja prieš tyrinėjimą, va
dindamos tai kišimąsi j sveti
mus reikalus, nes kai Vilnis ir 
Laisvė neprotestavo prieš So- 
ietų invaziją į Lietuvą, prieš 
jos prievartą ir žmonių kalini
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mą bei nakinimą, taigi prieš 
kišimąsi į svetimos valstybės 
reikalus, tai kaip gi jai dabar 
•protestuoti prieš Jungtinių 
Tautų norą ištirti, — tik iš
tirti — kaip tas Sovietų kiši
masis buvo įvykdytas. Ačių 
už pritarimą.

Lietuvaite vaduoja 
motiną iš Sibiro

“Cleveland News” balandžio 
7 d. savo pirmame puslayje į- 
sidėoj lietuvaitės DonnosArmo- 
naitės fotografiją ir aprašė jos 
pastangas išvaduoti savo mo
tiną iš Sibiro vergijos. Tuo rei
kalu ji laiškais kreipėsi į prez. 
Eisenhowerj ir į naująjį Sovie
tų premjerą Malenkovą. Laik
raštis aprašo šio žygio priežas
tis. Jonas Aromans, gimęs 
Massachusetts valstybėje, su 
žmona Barbora ir dukrele Do- 
nna 1935 m. vyko aplankyti 
Lietuvos. Karo debesim paki
lus, Armonienė negalėjo išvyk
ti, nes ji nebuvo JAV pilietė. 
Ji pasiliko Lietuvoje su savo 
gimusiu sūneliu. Prieš keletą 
metų Armonai sužinojo, kad jų 
Donnos motina esanti Sibire 
viename kalinių ūkyje. Donna, 
dabar lankanti Westem Re- 
serve L’niversity, deda visas 
pastangas išlaisvinti motiną. Ji 
gavo ir atsakymą iš Baltųjų 
Rūmų, — laiške ją padrąsino 
ir pažadėjo Valstybės Depar
tamento paramą.
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mos dalyviai: Sėdi M kairė* dešinėn: T. Leonardas Andriekus, OFM 
A. Vaičlidattb — “Aidų” redaktorius, Nelė Maaalaitė, solistė A. 
Dambrauskaitė, ku*. V. DabuU*. Stovi H kairės deAinėn: Jurgis Jan
kus. B. Brazdfioni*, P. Jurkus, A. Mrozinska*. Nuotr. V. Msielio

Jau ketveri metai Tėvai 
Pranciškonai yra perėmę leis
ti “Aidus”. Tąi vienintelis lais
vajame pasaulyje mokslo ir 
meno žurnalas, — kalbėjo Tė-

damas “Aidų” muzikos bei li
teratūros vakarą balandžio 12 
Apreiškimo parapijos salėje.— 
Esam tautai gyvi, kol gaivina- 
mės mokslinėm mintim ir lie
tuviško meno pergyvenimais, - 
reiškė mintis, kurios niekad 
nebus perdaug ‘pabrėžtos. — 
Tam “Aidai”, tam ir šis vaka
ras.

LalkrattJ tvarko Redakcinė Vyr. red. S. SofiedėHa
-tialpantin ir korapondencbaa redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 

atraipadal saugomi ir grgfinaml tiktai autoriams prašant Pavarde pasira
šyt! straipsniai neMUnal išreifida redakcijos nuomone. Už skelbimu turini

Giesmė apie taikos balandžius
Po Velykų visas pasaulis plačiai prašneko apie taiką. Su 

Kristaus taika tai neturi beridro, nes ieškoma jos nebe Prisikėlu
siojo žodžiuose “Ramybė jums!”, o Malenkovo pareiškime “Ra
mybė kapitalistams!”. Kad jo žodžiais galima būtų patikėti, pa
siūlyta pasikeisti sužeistaisiais. Jungtinės Tautos atiduoda jų tris 
kartus daugiau negu atsiima. Ar daugiau sužeistųjų iš sąjungi
ninkų pusės nebuvo, ar mirė jie badu, ar buvo nukankinti? gito 
klausimo nekeliama. Priimama, kiek gaunama, ir atiduodama, 
kiek turima. Vis, sako, geriau negu nieko. Toliau pamatysime, ką 
dar pasiūlys ir kaip bus galima dėl kitų reikalų susitarti. Jeigu 
tvirtinama, kad galima sugyventi, tai galima ir susitarti, nors ir 
trigubai mokant. Daug kas ir suka galvs, ar bus utž taiką mo
kama ir kiek?

Praėjusieji pokariniai metai rodo, kad už taiką buvo daug 
sumokėta — krauju ir pinigais, svetimomis žemėmis ir kančio
mis, savo pačių nesaugumu ir baime, —ir vis dėlto taikos nenu
pirkta nei ramybės. Kremlius niekada kitiems netarė tvirto žo
džio: “dabar tai jau bus ramybė!” Jis niekada to ir negali pasa
kyti, nes neturi ramybės nei pats nei kitiems nenori duoti. Jei 
būtų ramus namie, nuimtų geležines sienas ir panaikintų kon
centracijos lagerius. Jei norėtų ramybėje palikti kitus, tai pasi
trauktų iš užimtų kraštų, atšauktų užsieniuose savo agentus 
drumstėjus ir sėstų prie taikos stalo kaip žmonės, kurie niekam 
pikto nelinki. Bet taip nėra ir niekada nebus, kol Kremliuje vie
ną piktadarį keis kitas. Piktadaris taiką siūlo tik laikinai ir tik 
dėl to, kad jo rankoje buožė susvyruoja. Kai ją vėl tvirtai nu
griebs, droš per galvas apramintiems, kur tik prieis. Tokia yra 
bolševikų taktika nuo pat jų revoliucijos pradžios.' Ir kitaip ji 
nesibaigs, kaip tik lemiama kova. Taikos gundymais ji tik nu
keliama tolimesniam metui.

Visi taikos siūlymai, kokius tik ligi šiol Kremlius kėlė, buvo 
tik propaganda ir migdymas. Nieko naujo dėlto neturi nei Ma
lenkovo giesmė apie taikos balandžius. Ji suokiama viso pasaulio 
komuinstų vienu balsu, ir negalima sakyti, kad tai neturėtų ki
tiems įtakos. Pritariančiųjų nestinga. Kas gi nori karo? Bet kas 
jo nenori, tikrų tikriausiai, nenori ir vergijos. Ir vs dėlto leidžia 
save migdyti apgauliam įsitikinimui, kad galima pralysti pro 
vidurį: liks ir kailis sveikas ir pilvas sotus.

Kremlius tuo naiviu įsitikinimu žaidžia, sukdamas uodegą, 
kaip vilkas apie besiganančias pievoje avis. “Buru, buru, avi- 
galvės — jums joks pavojus negresia.’”. O plaunamųjų bliovimas 
jam baisiai nepatinka — drumsčia ramybę. Ana, vos tik Altas 
iškėlė mintį, kad reikėtų patikrinti, kaip Baltijos valstybės buvo 
raudonan gardan suvarytos, ir vietos lietuviškieji komunistai jau 
šūkterėjo: “kišatės į kitų vidaus reikalus!”. Vadinasi, — “taika” 
kai kitur teka kraujas. Kiek dar praeis laiko, kol pasaulis supras, 
kad tokios “taikos” kelias į ramybę neveda?

Mokslinės minties rėmimą 
“Adai” simboliškai parodė 
premija. Pauliaus Jurkaus, šio 
vakaro tvarkytojo, perskaity
tai premijos komisijos proto
kolas skelbė, kad premija su
teikta Dr. Antanui Maceinai 
už “Saulė, Giesmę” — knygą 
apie šv. Pranciškų iš Asyžiaus. 
Tvarkytojo pakviestas Anta
nas Vaičiulaitis, “Aidų” redak
torius, pristatė nauja laureatą, 
nors jis pat negalėjo būti vaka
re, nes tebegyvena Europoje.

Kaip rusų filosofas Solovje- 
vas, Antanas Maceina giliu 
įžvalgumu leidžiasi į sritis, 
kuriose susiliečia filosofija su 
teologija. Save Maceina laiko 
—dėstė Vaičiulaitis— net dau
giau teologu. Kaip šv. Augus
tinas svarstomas problemas jis 
išgwe?a vi«a širdimi. Su poe
tiniu įkvėpimu fs Įvelka savo 
svarstymus i didžiai kultyvuo- 
tos kalboš’tekefimą. Pratęsda
mas ir praplėsdamas didžiojo 
lietuvių filosofo St. Šalkaus
kio tradic ’as. A. Maceina sto
vi pačiame mūsų dabartinio fi
losofinio mokslo priekyje. 
Trumpą, ryškų ‘ą laureate a-

DARBININKAS

kurj veda ir plečia “Aidų” žur
nalas.

Žurnalas ir jo bendradar
biai, skaitytojai, rėmėjai, tal
kininkai tvirtai stovi lietuviškų 
■tradicijų sargyboje. Palaikyti 
čia, atsidūrusias visuomenės 
mintį ir širdį prie to, kas buvo 
sukurta ir ląžmėta Lietuvoje

pibūdinimą sekė jo laiškas, o 
paskui jau ėjo literatūrinė bei 
muzikinė šcūryba.

Dainininkė A Dambrauskai
tė, pianistas A Mrozinskas, po
etas B. Brazdžionis, rašytojai 
N. Mazalaitė, J. Mekas ir J. 
Jankus reiškėsi vienas po kito. 
A. Dambrauskaitės programoj 
buvo liaudies dainos, Banaičio 
Vanagaičio, Kavecko kompozi
cijos ir operų arijos. Jos atli
kimas — kas bekalbėti apie 
dainininkę, kurią daugel metų 
visi gerai pažįsta, kurią mielai 
sutinka ir klausosi. Lygiai kas
bekalbėti ir apie rašytojus, po
etą ir pianistą — jie tiek pat 
visiems žinomi, pažįstamas jų 
kūrybinis žanras ir priėjimas 
prie klausytojų. Naujesnis, 
mažiau matomas čia buvo t‘.k 
J. Mekas.

Visa vakaro programa buvo 
gerai “suredaguota”: neper
krauta, atskiri gabalai margai 
ir. patraukliai sudėlioti. Ji 
buvo pravesta P. Jurkaus pa
prastai, bet šiltai tiek pat pa
prastoje, jaukiai dekoruotoje 
scenoje. Vakaro lankytojai, 
kurių buvo pilna Apreiškimo 
parapijos salė, buvo daugumas 
tie patys lietuviškų pobūvių 
entuziastai. Bet buvo pastebėta 
ir naujų veidų, daugiausia iš 
naujųjų lietuvių. Jie priėmė 
programos dalyvių pasirodymą 
taip pat labai jaukiai — pagal 
visą vakaro to^ą.

•
Tas vakaras buvo savotiško 

vieno kolektyvo narių susitiki-' 
mas: le'dėjų, redaktorių, bend- - 
radarbių, skaitytojų. Visi jie,. 
Vieni sąmoningai, kiti nesąmo
ningai: yra dalyvia1-to intelek- 
t’ja1i'"io ir kultūrinio sąjūdžio.

glausiu uždavinių. Bet iš kitos 
pusės žurnalas veržiasi i pa
žangą, ieško naujo gyvenimo 
minčių ir formų, jas vertina ir, 
kas dera lietuvio dvasiniam lo
bynui, tai prisiima.

Ligšioliniai literatūriniai 
muzikiifhi pobūviai labiausiai 
atstovauja pirmajam uždavi
niui. Bet antrasis uždavinys 
turi būti nemažiau svarbus — 
ieškoti pažangos. Pažangos pir
miausia organizuojant pačius 
pobūvius. Šia linkme buvo da
rytas eksperimentas “Darbi
ninko” koncerte. Šia linkme 
reiktų pageidauti ir daugiau 
pažangos šalia tradicinio va
karo pobūdžio: dainos ir kūry
bos skaitymo.

Pažangos pastangų reiktų 
lygiai ieškoti ir patiems kūrė
jams, persvarstart kritiškai 
svo žanrą ir tematiką; priėji
mą prie klausytojo. \

Dėmesys krypsta ir į tai, 
kad ateitų nau'os jėgos, rašy
tojų, dainininkų, kurios galėtų 
pataikinti senesniosioms, o 
paskiau, kai jau ate-s laikas, 
galėtų perimti visą kūrybos 
naštą. J. B.

Dešinė ie.* Bernardas Braz
džionis skaito savo kūrybą. 
Apačioje publika kl?»iso-i kon
certo. Nuotr. V. Maželio

Kas yra mokslas
...Moksle žmogus visų pirma 

pasirodo kaip žemės karalius, 
kaip jos keitėjas ir išganyto
jas, kaip jos vaduotojas iš pik
tojo galios. Todėl mokslas nėra 
tik pasyvi būties atšvaita, bet 
būties įdirbimas, nors dar tik 
sąmonės srityje. Moksle būtis 
esti pertvarkoma idealiniuose 
jos pagrinduose. Tai, ‘kas pas
kui išauga ir išsivysto techni
koje, suprastoje plačiausia 
prasme, prasideda jau moksli----valdymo aktų ir todėl viena iš
niame pažinime. Pažinti tad 
reiškia ne ilsėtis, bet dirbti ir 
tuo būdu pasaulį keisti, šiuo 
atžvilgiu teisingai Nietzche pa
šiepia ‘nekaltą pažinimą’, vadi
nas tokį, kuris iš daiktų nieko 

nenori, o tik juos atspindi, 
“kaip veidrodis šimtu akių”. 
Pažinimas nėra veidrodinis 
būties atspindėjimas, bet pir
masis jos įdirbimas žmogaus 
sąmonėje, iš kurios jis paskui 
pereina ir į šalia mūsų esan
čią tikrovę. žemės keitimas 
žmogiškuoju darbu yra objek- 
tyvacija jos keitimo žmogišką
ja mintimi, štai kodėl mokslas 
įsijungia į pirmykštį dieviškąjį 
žmogaus paskyrimą apvaldyti 
žemę:' Jis yra vienas iš šio ap-

dieviškosios paskirties vykdy
mo priemonių. Siekti mokslo 
reiškia siekti būti tuo, kuo 
žmogų pats Dievas yra skyręs, 
būtent: pasaulio valdovu. (A. 
Maceina, Saulės Giesmė).
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Onutė nusimeta kailiniukus, 
trenkia juos į kėdę ir pati su- 
kritna, lyg palaužta didžių 
pergyvenimų.

— Aleksį, Aleksį, koks tu 
kietas...

— Nesibark dabar, sakyk, 
ko ji čia buvo?

— Ko? Tavęs kviesti, žiną 
J gerai, nepakviesi, nenusi
lenksi, tai per vestuves duris 
pagaliu užsiremsi ir sėdėsi na
muose.

— Ko širsti lyg įgelta?
— Todėl, kad aš tave tikrai 

myliu, kaip savo brolį. Alek- 
siuk, paklausyk. Kalbėjau su 
ja. Ir dar kaip! Ant trumpųjų! 
Sakiau, kad tu nori ją būtinai 
pamatyti, svarbūs reikalai. O 
ji, kad užrietė nosį, maniau, 
kad debesis nubrauks. Sako, 
buvau pas jį, galėjo pasakyti. 
Aš jai vėl zirziu, o ji — jei tai 
liečia vestuvių reikalus, tegu 
kalbasi su tėvu, o kitų reikalų 
nėra. Sugėdinau, kaip šitaip 
galima žiūrėti į kaimynus. Ir 
paskutinę minutę JL susimąs
čius paMausė, ką tu apie ją 

galvoji. Aš, Aleksį, pasakiau...
— Ką, ką tu pasakei’
— Kad tu esi susirūpinęs, 

kad nuolat ją prisimeni ir 
graužies.

— Ne, tai jau per daug! 
Kaip sau nori — per daug! At
rodo, reikės tuoj susikrauti 
daiktus ir išvažiuoti. Aš to ne
parėjau, kad ji žinotų. Pasiuti
mas. Tuoj skalins visas mies
telis, žinoma, dar pagražins, 
kad aš dėl jos kraustaus iš gal
vos.

—Tai ko mane siuntei, ko 
visą laiką šaudei akimis į jos 
namus? Nenori, nereikia. Pati 
tuoj nueisiu ir pasakysiu — tu 
nenori jos matyti.

— Ne, ne! Nenoriu aš ir to...
— Tai ko pagaliau tu nori, 

sakyk? Kad ji pati ateitų čia 
ir pttitų tau ant kaklo, pati 
pasipirštų ir pasakytų: pasi
imk mane, jei ne — nusižudy
siu, taip esu tave įsimylėjus.

— Ne, ne, kam taip karštai
— Tai eik. Ji sutiko su ta

vim pasimatyti.
— Sutiko?

— Taip! Ir ko nudžiugai?... 
Gerai, Aleksį, aš nepykstu. 
Taip — ji sutiko. Paskutinę 
minutę, kai ji išgirdo, kad tu 
esi susirūpinęs ir nusiminęs, ji 
sutiko. Tuo metu priėjo mama 
ir jos tėvas. Mama peržvelgė, 
akim, rodos, viską lyg riešutą 
išaižytų- Kristina tik nusijuo
kė ir lyg žaisdama pasakė, kad 
bažnyčioje pasimatysime.

— Bažnyčioje? To betrū
ko!

— Taip. Kito kelio nėra. 
Daugiau kalbėti negalėjau, o 
bažnyčioj labai patogu, juk 
Didžioji Savaitė, ten nuolat 
lankosi žmonės. Tik tu, Alek- 
siuk, būtinai nueik. Tik kelios 
dienos beliko, ir jos nebus, ne
bus tavo visų metų draugystės, 
ar tu supranti ? Tik kelios die
nos! Kalbėk nuoširdžiai ir tei
singai, daugiau atleisk ir dau
giau mylėk.

— Daug iš manęs reikalau
ji ! Pažiūrėsim, bet per daug 
nenusileisiu, — atsakau susi
mąstęs.

Tuo metu prasiveria durys ir 
įeina mama. Ji rami, rodos, 
kaip paprastai užsuka su ma
žu reikalu pasitarti

— Jūs čia kukuojate. Dar 
gal tebedrebi kaip kiškis, — 
šypteli J.

Onute staiga pašoka:
— Tai drebėjo, galėjai tarp 

kelių padėti riešutą ir jį per

skelti. Maniau, kad jis puls 
prie Kristinos, o jis tik dre
ba...

— O ko jam pulti, — ramiai 
veda motina ir prieina prie 
gėlių, patikrina vandenį... — 
Nebuvo kd čia jaudintis. Ište
ka tai išteka, o kas mums... 
Onute, šokimėsprfedarbo, — 
nubaigia-ji ir ramiu žingsniu 
iščiuža laukan.

Onutė man mosteli ranka ir 
išskuba paskum. Išeinu ir aš 
į gamtą, į tolimas ganyklas. 
Satriė pbeskia, žolelė kaip kiš
kio ūsai jau lenda, o alksniai 
ly^ švilpynės supasi lengvam 
vėjui ir nori pradėti linksmas 
pavasario melodijas. Einu ir 
randu prisimkūmus iš anos va- 
varos, iš kelių mūsų draugys
tės metų. Andai kadugys — 
lyg koks vienuolis, igu žaliu 
drabilžiu apsivilkęs. Stovi jis 
toks vienišas ir klausosi, kaip 
šaukia paukščiai. Pasišauks ir 
jis kokį vieną ir po savo skver
nu paslėps jo lizdelį. Pernai su 
Kristina radom ten visą šeimą. 
O šiemet, juk vienas nerasiu, 
gal net neateisiu. Tenai Saite 
avietynas. O Įdek ten buvo 
uogų ir Kristinos juoko! Bet 
tai buvo, o nūnai Kristinos nė
ra.

Įsiveržiu į kelią, kad ne
rasčiau jos, bet ir čia koplytė
lė, kurią puošė gėlėm Kristi
nos rankos. Čia toks palinkęs 

medis, sėdėjom ant jo, grįžda
mi iš gegužinės. O buvo vaka
ras, kada galėjai žvaigždes su
skaityti Jr būtų jų pritrukę, 
kol save išsakysi. Ten gluosnis, 
į jį jpiovėm vardus. Jau užgi- 
ję randai, -tik mažyčiai pėdsa
kai, o jie degina mane šian
dien ir veja tolyn.

Grįžtu į namus su vėju ir 
su jos prisiminimais. Iš kiemo 
išsuka Songaila. Sustabdo jis 
arklius, ir mes sveikinamės. Jis 
senas mūsų šeimos draugas, 
visada užsuka, dalinasi rūpes
čiais ir džiaugsmais. Prisimena 
vestuves ir sako: esu kviestas 
ir aš. šoksime, tūlosime.

Jis nuskuba, nudunda, ir 
baltas kelias bėga paskui, toks 
grafos pradžiūvęs kelias.

Vos įeinu į savo kambarį, 
kai įgriūva Onutė:

— Aleksį, — kalba ji tyliai, 
lyg norėdama kažką slaptingo 
pasakyti, — mama išėjo į tvar
tus, mūsų negirdės. Dideli da
lykai dedasi. Songafla piršliau
ja. Ką tu pasakysi ? Matai, 
kur siūlai subėga. Jis užvedė 
Joną ant šito kelio. Jis! Ir da
bar su mama kalbėjosi. Gali
niame kambaryje. O ten lan
gas praviras. Ha, aš būčiau ne 
aš, jei negirdėčiau.

— Ką tu sakai! — atsišlie- 
ju tiesiog priblokštas kėdėje. ■ *

— Klausyk. Jie kalbėjosi.

Mama liepė jam tuč tuojau va
žiuoti pas Joną ir sakyti, kad 
jis dažniau lankytųsi pas Kris
tiną ir jos iš akių nepaleistų. 
Draudė tik tave minėti, kad 
nesuprastų, kodėl jis turi lan
kytis. ‘

— Štai kaip, apsupimas pa
čiuose namuose. O tu kurią 
pusę pasirinksi?

— Aleksį, aš noriu, kad tu 
ją pamatytum. Aš tavo pusė
je. '

Įsitempiau visas kaip lankas. 
Kodėl mama prieš mane, —to 
nesuprantu. Išeiti viešai prieš 
ją — negaliu. Mes per daug 
susigyvenę, ji man ir mano 
broliams per daug gera, tai 
ir negaliu staiga pasipūsti kaip 
povas. Bet aš vistiek pasiren
ku draugus ir apsisprendžiu, 
ar su jais draugauti, ar ne! 
Taip būtinai sutiksiu Kristiną, 
nors ir kažkaip apsuptų mane. 
Sutiksiu tykai.
. Tą patį vakarą, kai nėra O- 
nutės namuose, pasakau ma
mai: kad ji visiškai -gali būti 
rami, man Kristina, nerūpi. Da
bar mokslas. Kai jį baigsiu, 
tada ir pagalvosiu apie vestu
ves. Atrodo, motina buvo tuo 
patenkinta, kad aš pats prisi
miniau. Ji liepia pasiimti rak
tą, jei kartais grįžčiau vėliau 
iš miesto. Pasisakau išeinąs 
draugų lankyti, juk reikia nors 
kartą per atostogas užsukti.

Miestelio gatvės tuščios. Ar
tėjančios šventės suvedė visus 
į namus ir pristatė prie dar
bų. Ir kepa ir čirškina jie Ve
lykom. O aš einu. Užsuku baž
nyčion. Meldžiasi keli žmonės 
prie Kristaus Karsto. Perbėgu 
akim ir negaliu nurimti. Vėl 
išeinu į šventorių, vėl grįžtu, 
bet veltui. Taip vaikštau ilgas 
valandas ir grįžtu nei jos ne
radęs, nei draugų nelankęs.

Kitą rytmetį sula verda sau
lėje. šaukia varnėnai ir visi 
sodai, šviečia visi takai ir lan
gai Rodos, pavasaris nesutilps 
jau mūsų miestelyje, išeis su 
vėliavom ir procesijom į laukus 
ir' puls į pievas, ištikš purie
nom .

Ta pati saulė ir Kristinos 
languose ir sode. Tik kelias 
tarpe, o nužengti negaliu. Ma
tau, kaip suka vežimas pas 
juos. Onutė man kužda: tai 
jis, jos sužieduotinis. Tai vei
kia apsupamas. Piršliai veik
lūs! Jie sėdės drauge ir bus 
laimingi, visai pamiršę, kad aš 
laukiu prieškambaryje. Ir ga
liu ten prasėdėti kelias dienas, 
kol paskui pakvies prie vestu
vių stalo! Ne. to per daug. Sa
kau Onutei:

— Parašysiu laišką. Tada 
pažiūrėsime, kas bus.

(bus daugiau)
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AMERIKINE MOKYKLA uIdavYnlai
aUpctien Kada “imonijos is

torija via labiau ir labiau vir-

kąta^rofos” (H. G 
WęUs) ir kąda istorinio mo- 
BMRjto yrą lemtą JAV imtis 
vadovaujamo veidmens demo- 
fcrątyas su antihuma • teorinius berniukus ir mergai-

krcnunizmu, yra svarbu tos”. “Demokratinis aųkiėji- 
bent trumpai pažvelgti į šio mas puiku! Bet būdvardžio

Realieji

jis, —. mažai tėra panašūs j

krašto mokyklą — jos charak-

bu dar ir todėl, kad šiandie
ninė mokykla siekia ne tik 
mokinj išmokyti rašyti, skai
tyti bei suteikti kitų žinių, rei
kalingų kasdieniniąm gyveni
mui, bet taip patjugdyti mo
kinio asmenybę, įdiegti jo sie
loje kilnius idealus ir dvasinę 
jėgą, reikalingą jiems įgyven
dinti

Kolumbijos un-to istorijos 
prof. Henry Commanger, savo 
vedamajame str. “Our sctiooLs 
have kept us free”, kuris at
stovauja ir “Life” nuomonę, 
pabrėžia, kad auklėjimas yra 
tapęs Amerikos religija ii- kad 
“niekas niekad nėra tiek daug 
reikalavęs iš auklėjimo, kaip 
amerikiečiai, ir niekam kitam 
mokyta ir mokytojai taip ne- 
patamavo” (Life U. S. 
schųols, special issue, October 
16, 1950). Jis taip pat nurodo, 
jog pats pirmasis ir didžiau
sias auklėjimo uždavinys yra 
pilietiškumas arba 
demokratiškumas, kuris 
įgalinęs sukurti “teisingumą ir 
namų ramybę ir garantavęs 
laisvės palaimą.” Antrasis 
svarbus auklėjimo- uždavinys 
yrą tautinės vienybės kūrimas 
įr trečiasis amerikoninimas. 
“Įvairios valstybėlės, ir sritys, 
— jis rašo, negalėtų pasiekti 
vienybės be nacionalizmo jau
smo. Tauta negalėtų absor
buoti dešimčių mįlionų emig
rantų iš visų žemės rutulio da
lių be greito ir efektyvaus a- 
pierikoninimo.”

Js tikrųjų amerikinėje mo
kykloje amerikoninimas yra ir 
greitas ir efektyvus. Tačiai 
šioje mokykloje, kuri, auto
riaus žodžiais, yra “vienas iš 
didžiausiu socialinių triumfų”, 
pasigendama dėmesio žmogui, 
Kaip moralinei būtybei. Ir a- 
merikonizmas, ir nacionaliz
mas, ir, apskritai imant, bet- 
koks demokratiškumas neiš- 

. vengiamai šlubuos ir bus labai 
trapus, jei jis nesirems aukš
tesniais principais, jei nebus 
formuojamas žmogaus charak
teris ir ugdoma pilnutinė as
menybė.

Tatai pastebi tame pačiame 
“Life’ nr. ir dr- Canon Ber-

tuštumos”. Nurodęs, kad mo
kykloje, apskritai imant, trūk
sta bet kurios discjplinos, kad 
Šiandien dauguma amerikiečių 
tik su ašaromis ir prakaituoda
mi tegali perskaityti ką nors 
sunkesnio Už komiškuosius 
laikraščių puslapius, su susirū
pinimų pabrėžia, kad Amerika 
yra “tauta religinių analfabe
tų” (a nation of religious illi- 
terates). “Mūsų mokyklas, — 
rašo jis, — buvo įsteigtos tų, 
kurie į religiją žiūrėjo, kąip 
į plrmareikšmį dalyką.” Ta
čiau “apie 1830-1840 m. pro
testantų religija suskilo į dvi 
dalis: į tradicini protestantiz
mą, pagrįstą tikėjimu, kad 
žmogus yra reikalingas atpir
kimo, ir j modernųjį, pagristą 
tikėjimu j žmogaus tobulėji
mą.” Kuri šių skirtingų religi
jų turėtų būti mokoma mo
kykloje? Nei viena pusė neno-

ri nusileisti. Išvada: geriau nie
ko nemokyti, negu mokyti ere
zijos.” Dr Canon BeH išvados 
gana pesimistiškos. “Jeigu 
mes, — samprotauja jis, — e- 
same patriotai vien todėl, kad 
tai yra madinga ar apsimoka 
jais būti, mes tapsime taip mo
rališkai silpni, kad net ir mūsų 
technikos galybė neišgelbės 
mūs nuo tų tautų, kurios tiki 
kuo nors daugiau negu jos pa

čios.”
Taigi patys amerikiečiai 

mums rodo dvi amerikinės 
mokyklos veido puses, ir abi 
nešviesios: nei toji, kurią isto
rijos profesorius vadina “di
džiausiu socialinių triumfu”, 
nei antroji — religinis analfa 
betizmas. Prof. H. S. Comma 
ger džiūgauja, kad auklėjimas 
tapo Amerikos religija, o mo
kyklos statomos panašios į 
katedras, tačiau nei ši “religi
ja”, nei gražūs mokyklų pasta
tai neveda jaunimo sielos į 
dvasines aukštumas, neragina 
jo veržtis per kliūtis prie gė
rio, grožio, tiesos, artimo mei
lės. Kaip kitados žydai, bekla
jodami po tyrus, džmiršo Die
vą ir, nusiliedinę aukso veršį, 
ėmė jį garbinti, taip ir religi
nis analfabetiškumas veda šio 
krašto jaunimą prie moralinio

nusilpimą Neturėdamas vidinio 
principo, pajėgiančio skirt\ge- * 
ra nuo blogo, žmogus perdaug 
nuoširdžiai ima garbinti mamo
ną ir jos siekti, kaip absoliu
taus gėrio, visomis* priemolį 
mis . • .

Kriminalinių nusikaltimų 
nuošimčio didėjimas yra, atro
do, tiesioginė šio moralinio 
smukimo išdava. Be to, re
miantis John Gunther knygos 
“Inside USA” statistiniais da
viniais, rodančiais, jog 1943 m. 
iš kariuomenėn pašauktų nau
jokų 13.9ft rasta beraščių, ir 
jo teigimu, jog 1946 m. 33 
bendrovės I* 3Q atskirų asme
nų buvo teisme nubausti už 
“trukdymą pagerinti pratęsęs 
karo veteranams”, verčia ge
rokai paabebti ir entuziastin
go istorijos -rofesoriaus “di
džiausiu socialiniu triumfu.” Ir 
ne skurdas ,ne badas, ne kurie 
nors socialiniai suirimai yra 
visų tų negerovių priežastis, 
bet gėrio nuovokos nejutimas, 
karo bereligiškumo išdava. Gi 
krikščioniškasis gėrio ir blogio 
skyrimas, F. Mauriac’o teigi
mu, yra pagrindinės gairės, pa
gal kurias mes traktuojame 
žmogikąją būtybę. Ne be rei
kalo ir prezidentas Eisenho- 
weris savo inauguracijos iš
kilmėse meldė Dievą padėti 
skirti gera nuo bloga.

(Kitam nr. bus apie mūsų 
uždavinius).

Lietuvių Kultūros Fondas apie savo
Kovo 29 d. lietuvių salėje į- 

vykusį LKF skyriaus susirin
kimą atidarė valdybos pirm. 
A. Augustinavičienė. Atsistoji
mo minute buvo prisimintas ir 
pagerbtas miręs rašytojas ir 
žmoniškumo skelbėjas Vydū
nas.

Valdybos pranešimuose bu
vo nušviesta jos veikla ir iždo 
padėtis. Sekr. J. Daugėla pra
nešė, kad dabartinė valdyba 
buvo išrinkta 1951 m. birž. 10 
d. Be įvairių aukšto lygio pa
rengimų, ji dar suruošė meno 
parodą ir įvykdė dramos vei
kalų konkursą, kuriame daly
vavo 21 autorius. Valdyba ren
gė ir jaunimo meninius bei li
teratūrinius pasirodymus.

Iš iždin. A. Laikūno praneši
mo buvo matyti, kad LKF sky
rius pajamų turėjo $1176.50, 
išlakių — 931.11, kasoj yra 
295.19 (iš šių pinigų dar turi 
būtį išmokėta 300 dol. premija 
rašytojui Lauciui). Daugiausia 
pajamų davė parengipiai, 100 
dol. dramos konkursui paauko
jo dr. S. T. Tamošaitis, nario 
mokesčio iš 117 narių tesurink
ta tik $229. įdomios kaikurios

CLEVELAND, OHIO

meninin- 
išmokėta

darbą ir ateitį
gą kultūrinį darbą, išvarė pla
čią to darbo vagą ir t.t. Kiti 
abejojo, ar šalia Liet. Bendruo
menės, kuri ateina apjungti vi
sų lietuvių vienoj organizacijo
je tai pačiai lietuviškai kultū
rai ugdyti bei brandinti, būtų 
dar reikalinga kita taip pat

atskiros pozicijos: 
fcams honorarų 
$1387.4, dramos konkurso pre
mijoms — 800, lietuvių radijo 
valandėlei — 200, Dirvos laik
raščiui — 700, dailininkams už • bendrinė kultūrinė organizaci- 
paveikslus persiųsta — 842 ir 
t.t.

Pirm. A. Augustinavičienė 
palietė darbo sunkumus, pasi
džiaugė laimėjimais ir iškėlė 
tas kliūtis, dėl kurių LKF ne
rado platesnio atgarsio Ameri
kos lietuvių plačiojoj visuome
nėj. '

Priėmus pateiktas apyskai- 
. tas ir pareiškus valdybai pa

dėką už atliktuą darbus, toliau 
gyvai ir kaikurių net tempera
mentingai buvo svarstomas to
limesnis LKF likimas. Diskusi
jose dalyvavo dr. Pr. Skar
džius, A. Jonaitis, P. Stravins
kas, A. Balašaitienė, J. čiuber- 
kis, Jaųn. Nasvytis. V. Kava
liauskas. Alf. Mikulskis, dr. 
Tamošaitis, Ig. Malinauskas ir 
kt. LKF gynėjams atrodė jis 
paliktinas: dirba gražų naudin-

SCENOS DARBO 25 METAI
Nauragis prieš 25 m. pradėjo 
dainuoti Kaune, Šią jo sukaktį 
mini worcesteriečiai balandžio 
26 d. koncertu. Ip. Nauragis 
šiuo metu gyvena Worcester, 
Mass.

Oppros

Po pirmojo pasaulinio karo, 
atsikūrus Nepriklausomai Lie
tuvai, atsivėrė nauji horizon
tai ir naujos galimybės taip 
pat muzikos menui. J. Naujalis 
įsteigia Muzikos Mokyklą, ku
ri vėliau suvalstybinama ir iš
auga į Konservatoriją. 1920 -----
m. gale įsikuria Lietuvos Ope
ros Teatras. Jo branduolį ir 
pagrindą sudaro visa eilė lie
tuvių .solistų ir solisčių, Rusi
jos konservatorijose išauklėtų 
su buv. Petrapilio Marijos Te
atro tenoru Kipru Petrausku. 
Prie jų prisidėjo ir grįžęs iš 
Amerikos baritonas Antanas 
Sodeika, o po kiek laiko — ir 
antras Amerikos lietuvis teno
ras J. Kudirka .

Kadangi dauguma
dalyvių buvo pačią^ne savo jė
gų žydėjime, tai Lietuvos Ope
ra vokaliniu atžvilgiu iš kąrto 
atsistojo ant tvirto pagrindo. 
Vienas betgi trūkumas ją lydė
jo ilgesnį laiką: tai stoka pa
jėgaus vokalisto didelėms bo
so partijoms.

Šią spragą teko užpildyti 
jaunoms jėgos, išaugintoms jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Kauno Konservatorija (oficia
liai tuomet dar vadinama Val
stybine Muzikos Mokykla) tu
rėjo laimės iš savo absolventų 
tarpo išleisti du žymiausius 
Lietuvos Operos solistus bo
sus A. Kučingį ir Ip. Naura-

ja, kurios veikimas tik skaldy
tų bendrąsias jėgas. Taip pat 
savos rūšies nesusipratimas y- 
ra LKF kaip vieno vienintelio 
skyriaus buvimas — geriau 
jam būtų persiorganizuoti ir 
patapti centru.

Naują valdybą, kaip papras
tai, nebuvo lengva išrinkti. 
Tiems patiems asmenims nuo
lat atsisakant ir vėl juos iš 
naujo pastatant, pagaliau slap
tu balsavimu į valdybą buve-^ 
išrinkti: A. Augustinavičienė, 
A. Laikūnas, dr. Pr. Skar
džius, J. Daugėla, V. Januškis, 
A. Balašaitienė ir dr. S. T. 
Tamošaitis: kand. V. Mariū- 
nąs, Ąlf. Mikulskis, M. Budu- 
raitė ir K. Taliai - Kelpša. I 
kontrolės komisiją išrinkti A. 
Jonaitis, P. Stravinskas ir P. 
Kudukis. Si. Papartis

Ip. Nauragio teatrinė karje
ra — tai nuolatinis tobulėji
mas bei kilimas aukštyn per 
kietą pasiryžimą ir darbštu
mą. Jo dainavimo profesorius 
italas Oreste Marini, eilę metų 
dirbęs Kauno Konservatorijo
je, kartą man pasakojo, kad 
daug kas pradžioje-abejojo ar 
iŠ šio stambaus artilerijos ka
rininko išeis kada nors daini
ninkas, Bet likimas lėmė ki
taip. Koriservatorijos'klausyto- 
ju dar būdamas, jau gavo de
biutą mūsų Valstybės Teatre 
ir ilgainiui pasidarė vienu stip
riausių Lieutvos Operos solis
tų. Visa eilė svarbiųjų boso 
partijų be Ip. Nauragio sttfv

kiai įsivaizduojama tiek vokali
niu tiek vaidybiniu atžvilgiu. 
Pradėjęs savo operos artisto 
kelią kuklia vyriausio žynio 
partija “Aidoje”, ilgainiui iš
augo į didingą Mefisto “Faus
te” ir despotiškai valdcvska. p 
kartu ir giliai tragišką Barimą 
Goduncvą. Ypač šioje rolėje 
galima buvo stebėti Nauragio 
meninį augimą m tobulėjimą. 
PraČTicje jo Bcrise dar buvo 
jaučiamas tam tikras nelaisvu- 
mas, vietomis stoka dr?matinio 
intensyvumo; jis tuomet dar 
nebuvo išėjęs į savitą kelią, o 
stovėjo lyg ir šešėlyje Petro 
Olekos vaidybiniai įdomiai ir 
stipriai sukurto Boriso Godu- 
novo. Gi po eilės kruopštaus 
darbo bei sceninio ieškojimo 
mėtų Ip. Nauragis tapo reikš
mingu ir originaliu šios didin
giausios visoje operos literatū
roje boso partijos interpretato
rium. Bendras įspūdis visuo
met būdavo stiprus ir giliai 
pagaunantis.

Lietuvos Valstybinė Opera 
buvo vienas gražiausių ir 
brangiausių mūsų kultūros gy
venimo pasireiškimų Nepri
klausomybės laikais. Ji puikiai 
mus atestavo svetimųjų tarpe 
ir susilaukdavo aukšto įvertini
mo žymių užsieniečių dirigen
tų bei muzikos kritikų. Dėl to 
turime pirmoje eilėje būti dė
kingi visai eilei puikių daini- 
nininkų rr dainininkių. Jų 
gražaus tembro balsai bei žy
mūs vaidybiniai gabumai ir 
meilė savo darbui ir padėjo 
iškilti mūsų operai iki impo
nuojančio lygio. Tų pasižymė
jusių dainos menininkų tarpe 
garbinga vieta priklauso ir 
mūsų sukaktuvininkui Ipolitui 
Naųragiui.

Lietuvis dainininkas solis
tas, aktyviai dalyvavęs mūsų

kultūroj gyvenime jau atgi
mimo laikais, puikiai pasireiš
kęs Nepriklausomybės laiko- • 
tarpyje, nemažiau garbingai 
atstovauja mūsų tautą ir už
griuvus ją didžioms nelai
mėms. Vakarų Vokietijoje — 
tiek išvietintųjų stovyklose, 
tiek viešuose koncertuose bei 
radiofonuose (Mueneheno, 
Stuttgarto, Fankfurto, Ham
burgo) dalinai girdime mūsų 
žymiąsias operos jėgas. Savo

gražiu dainavimu ne vien 
mums primena jie gimtąją ša
lį, bet ir garsina Lietuvos var
dą svetimųjų tarpe, čia pirmon 
eilėp tenka paminėti A. Dam
brauskaitę, V. Jonuškaitę, J. 
Augaitytę ir Ip. Nauragį, ku
riems talkininkauja visas bū
rys jaunesniųjų.

Koncertavimas dabartinė
mis sąlygomis, yra nepaprastai 
varginantis ir menkai apsimo- . 
kantis darbas, todėl visa lie
tuvių visuomenė turėtų jausti 
savo dainos meinininkams y- 
patingą dėkingumą ii- pagarbą. 
Busimasis lietuvių kultūros is- 
storikas negalės praeiti tylo
mis, neatžymėjęs mūsų dainos 
solistų nuopelnų bei jų gražaus 
įnašo į mūsų tautos kultūros 
lobyną. K. V. Banaitis

Kad būtų linksmiau—

t
JOK. J. STUKO LIETUVIŠKO RADIJO SRUTOS" ORGANIZACIJA 

RENGIA DIDŽIULj

MUZIKOS IR MENO VAKARĄ
Sekmadienį, balandžio 26 5 vai, p,p., APREIŠKIMO PAR. SALĖJ E

NO. 5th ir HAVKMEYKK GATVIŲ KAMPAM, BKOOKLYN, N. Y.

Programoje: Muzikinis vaizdelis
REŽISUOJA ALF. PETRUTIS,

“Rūtos” ansamblio
“Ai t Vary” Vyry Kvartetas, vad. alg. kacanausko

Šokiai, grojant JOE THOMAS Orkestrui ■?— 7:30 i
BILIETAI $1.50, SKAITANT TAKSUS (TIK SŪKIAMS — $1.25)

^AųSrelej Auštant
TAIP PAT

solistai, ir

Miesto vaikai atostogaudami 
surado ežere žuvingą vietą. Iš
traukę gerą laimikį, nutarė ki
tą dieną čią vėl sugrįžti. Tik 
reikėjo tą vietą kaip nors pa
ženklinti. Tai padaryti apsiėmė 
jaunesnysis Jonukas. Grįžtant 
į namus laiveliu, jo draugas ir 
klausia

— Ar paženklinai, kur daug 
žuvų.’

— Paženklinau, kaip gi. Va, 
kreida visą laivo šoną nutepiau 
šioje pusėje.

— Neišmanėlį tu, iš kur tu 
žinai, kad rytoj gausime pas
kolinti tą patį laivelį.

Mokytojas:
— Vaikai, išvardyki! penkis 

padarus, kurie turi'pieno.
Vaikas:
— Sūris, sviestas, ledai ir... 

dvi karvės.

Jonukas stebėjo lierėkiantį 
broliuką, šio klyksmo buvo pil
nas namas.

— Ar jis čia atsirado liesiu i 
iš dangaus?

— Taip, Jonuk, atsakė tė
vas.

— Nenuostabu nenuostabu, 
kad jį iš ten išvijo.

JUBILIEJINIS KONCERTAS 
IP. NALRAGIUI PAGERBTI

Balandžio 26 d., sekmadienį, 
4 vaL p.p. Worcester Jųnior 
High School salėje, 211 Pro- 
vidence St., įvyksta koncertas 
ryšium su Lietuvos Operos so
listo Ip. Nauragio scenos dar
bo 25 metų sukaktimi. Kon
certo programoje dalyvauja 
pats sukaktuvininkas, solistė 
Zuziina Griškailė iš Nc\v Yoi - 
l o, St Baranauskas iš Chi- 
cagos ir pref. Vyt. Ma
ri j o š i u s iš Nrnv Bi i- 
tain. Po koncerto Shoiato.'i 
viešbutyje bus pobūvis Ip. Nau- 
rągiui pagerbti. Koncerto pel
nas skiriamas Nekalto Prasidė
jimo Seserų koplyčios staty
mo fondui. S.

irGydytojas, architektas 
politikas ginčijosi, kuri profe- 

f sija bus seniausia.
. — Aišku medicina, — tvirti
na gydytojas, — kai Dievas 
tvėrė pirmą moterį iš Adomo 
šonkaulio, juk tai buvo pirmoji 
chirurginė operacija.

— Galbūt, — įsiterpė archi
tektas, — bet pirma, prieš da
rant operaciją, juk reikėjo “su- 
budavoti” ,o tai tikrai yra ar
chitekto darbas.

— Ei bičiuliai, — įsikišo j«o- 
litikas, — judu abu pamiršote, 
kad prieš tai buvo chaosas, 
betvarkė, kurią tvarko tik poli
tikai.

Vyras, nusigrįžęs nuo skai
tomo laikraščio, sako žmonai:

— Net 4,700 dramblių buvo 
panaudota, kad aprūpintų rin
ką bilijardo sviedinukais.

— Argi ne nuostabu, kad šių 
diertųSnokslas sugeba tokius 
baisius žvėriis panaudoti to
kiam švelniam darbeliui.

lietevh; radio valandos pr(m;rama
WKSX—kilocydes—Marfakbead-Salciii. W»ss.

Kiekvieną šeštadieni nuo U iki 12 vai. vidudienio. J'-iku no: .c- ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskilę: LITUI AMAN RADIO 
HOUR, M Cottsce SL, Norwood, Mass.

Skyrius: UTHUANIAN FLR.NFFLKE (O., 326 W. Br«>a<lwa>.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrvvood 7-1449 ar SOutii Bostcn 8-1918

Lietuviy Radijo Korporacija 
v>t e. Bros<tu»y, Sn. Ro*«on 2?. T< SO 8-0189

Lietuvių Radijo programa iš stoiu> VVBMS. iopo k i<.< .kiu, : įjo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos damo*. 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalai:- kreipti. 1 STECONA 
MINKU. Balti'- Elorists C'-lit) ir Dovanu kiautine. E Bi.oad.' . 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "1 >arhimnkas". lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

I
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KAI DU STOS, VISADOS™

Žinios iš Clevelando, Ohio

paųj. parapijos šaKj. rengia pa- ir kt. Dalyvauja studentai iš

landžio 18 d. 8 vai. lietuvių sa
lėj įvyksta studentų meno ir li
teratūros vakaras, į kurį kvie
čiama ir visuomenė. Reikėtų, 
kad ji paremtų mūsų studijuo-

rą, pakviesdama ir šiemet da
lyvauti Fellovvship Commission 
rengiimame koncerte balan
džio 29 d.

B ĮKINKĄS

Atleiskit, kad praeitam nu
meryje nesučirškėjau. Kaltas 
tas Adomas Jakštas, kuriš pa
rašė: kai du stos, visados dau
giau padarys. Atsitiko kaip toj 
dainoj, žiūriu — traukia žmo
gelis per Broadway. Dūmą 
pučia ir spjaudo j gatvę. Sa
kau, tas tikras lietuvis, patrio
tas, neidėjmis, nepartinis, ne
sėda j politikų stakles ir nesi
veržia į klubo iždą. Pasekiau

Trečiam žingsny sutiko jis 
.'draugą. Drauge pasuko, taikiai 
: ramiai, ir tariasi kaip lietuviai, 
ką reiktų veiksmingo padaryti. 
Užsuko j safiūną ir padarė po 
čerką. Vienas ir sako: kai du 
stos, visados... Taip gimė tikra 
vienybė, nors vienas buvo iš 
kriaučių klubo, kitas iš šapos. 
Nesusidaužė nei jų stikliukai 
nei jie patys. Tačiau neilgam. 
Staiga vienas ir paklausė:

— Ką tu galvoji apie. Miką?
— Kas nutiko?
— Nieko. Aš tik galvoju, kas 

duoda, o kas ima?
— Ar tu mynini mūsų veiki

mą?
Taip jiedu fr susiginčijo, ku

ris dabar turi imti ir kuris 
duoti. Prie jų prisijungė ir 
trečias ir ketvirtas. Taip pasi
darė tikra vienybė.

— Kas mums visi kiti? Kiti 
pas prezidentą varduoja, o mū
sų tai neima. Ar mes bloges
ni? Steikime savo partiją, kur 
įeitų rtepartinės partijos. Taip 
iš vienybės jie sudarė santarvę. 
Tačiau tuoj ir vėl susipešė, kas 
bus pirmininku, kas bus iždo 
globėju. Negavę šių vietų, tuoj 
gelbėjo savo garbę, ir santarvė 
iširo. Tada šaukė vienas:

— Politika — baisi rizika, 
gali subankrutuoti. Tačiau 
mes neturime išsigąsti: kur du 
'lietuviai, ten tur būti trys ne- 
prigulmingos partijos ir du 
veiksmingi komitetai, o kur 
trys — ten turi būti laikraštis. 
Atrodo, šiam reikalui būsime 
labiausiai pribrendę. Atiduokim 
savo pinigus, pasidarykim visi 
redaktoriai ir leiskim laikraš
tį. Bus šlovės ir giesmės!

Ir kilo toks triukšmas, kad 
aš nebeišlaikiau : tariau, gelbė
siu juos nuo rašto, juk jie pra
žus. ubagais išeis, šokau pro 
pravirą langą ir čirškiau. O jie 
man sako: tu dar vaikas ir dar 
paikas. Mes savaip rašysime, ir 
tokie žvirbliai redaktoriai, kaip 
tu. mums raštų necenzūruos! 
Skėlė man į fraką. Maniau, 
mano talka pasibaigs pas gra- 
borių.

Jie greit sumetė pinigų pir
mam laikraščiui, visi pasidarė 
redaktcriais. o vienas iždinin
ku. Šis tik rankas patrynė, už
sakė po “redaktorišką”, po ki
tą ir nusiėmė, pasiėmęs iždą, 
kad netrukdytų redakcijai 
dirbti. Išsiskirstė jie tik rytme
tyje. Vienas .jų kalbėjo:

— Šiandie jaučiuos geriau, 
pa-olitikavom, spaudą parė
mėme nors kažkur ir skauda, 
bet kita savaitę gal daugiau pa
darysim?

Žv. BePastogis

Jau 12m.etiektu, viii kiauto
/dr “LIETUVOS 

fLtdirnirurnif 
' RAO3O VALAM Olų 
luraosu'ta. Uaruhufgamoi 

.ŪE'ŠTAOlENIAie "
ii 'iozko stotici 

1330h-IO7.&*
OIREKTORIU5

O4i*tu<ga Alf.PETRUTU 
l2t^WmT£31.

Vį HILlJ^IDE ,N. 7
( Te£ ’MZAvt'rfy
rW 6-3323.

lėtu ir kt. šokiams gros Nema- 
nio orkestras. Premijos geriau
siai šokančioms poroms. Dova
na gausiausiai atsilankiusiai 
šeimai. Kviečia parapijos kle
bonas ir rengėjos. Pradžia 6 
vai. įėjimas $1.

Kun. Albino Spurgio 20 m. 
kunigystės jubilėjaus banketas 
rengiamas balandžio 26 d. sv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Jubiliatas gimė Vadoklių para
pijoj, Ukmergės apskr. Gim
naziją lankė Ukmergėj, baigė 
Kauno kunigų seminariją, stu
dijavo Vytauto Didžiojo uni
versiteto. Kunigu buvo įšven
tintas 1933 m. ir dirbo Pane
vėžyje, Gelažiuose, Šimonyse. 
Tremty buvo kapelionu Weide- 
ne, taip pat čia direktoriavo 6 
k lasų progimnazijoj. Cleve
lando vyskupo pakviestas į 
Ameriką atvyko 1949 m. ir ligi 
šiol dirba Strongvillės ameri
kiečių parapijoj. — Visuomene 
kviečiama šio tauraus kunigo 
ir nuoširdaus lietuvio jubilėjų 
tinkamai paminėti. Banketo 
pradžia 5 vai.

Naras, jūrų skautų vienetas, 
balandžio 11 d. surengė jūrei
višką vakarą, kurio programą 
atliko solistė A. Stempužicnė, 
muz. R. Brazaitienės pianinu 
palydima, iįr-patys jūrų skau
tai — jiėA .Raulinaitienės va
dovaujami pašoko jūreivišką 
šokį ir Alg. Bielskaus vadovau
jami padainavo kelias dainas, 
įvairų ir gausų bufetą suorga
nizavo skautų mamytės. Salėj 
buvo pastatytas Klaipėdos švy
turys. sienose kabojo skautiški 
šaržai.

Studentų ateitininkų zoninis 
suvažiavimas įvyksta balan-

Socialių suvažiavimas Norwood, Mass.
Balandžio 12 3. Norwoode į- sandra Kriaučiūnai susilaukė 

vyko N. Anglijos mergaičių . dukrelės Kristinos Marijos. A. 
sodalicijos suvažiavimas.

Po konferencijos visos suva
žiavimo dalyvės turėjo šventą
ją valandą šv. Jurgio bažny
čioje.

Progai pritaikytą -pamokslą 
su jaunatvišku nusiteikimu su
važiavimo delegatėms pasakė 
kun. A. Abračinskas iš Cam- 
bridge. Mass. Po iškilmingų 
pamaldų ir nuotaikingo pasi- 
vaišinimo suvažiavimo dalyvės 
išsiskirstė į savo kolonijas, 
parsiveždamos naujų idėjų at
eities darbams.

Gimė duktė ir sūnus
Kovo 23 d. Bronius ir Alek-

Margučiu vakariene Patersone
Yustas — pirm., Aleksaitė — 
sekr. ir Andreičik — ižd. Visos 
Amerikoje gimusios lietuvai
tės. Sodaliečių veikla parapijo
je tikrai jaugiama.

Jurg. Ežer.

Šv. Kazimiero parapijos so- 
dalietės balandžio 12 d. suren
gė gražią vakarienę — margu
čių balių. Salė ir scena buvo 
pilna puotaujančiųjų, tarp ku
rių ir kleb. kun. J. iGnta ir 
kun. Vyt. Demikis. Visi nuste
bome .kai vaišių metu sodalie- 
tės padalino dalyviams lapus 
su 4 lietuviškų dainų tekstais 
ir 2 strofomis angliško teksto 
ir pasijutom laimingi, kai, 
muz. V. Yustui skambinant 
pianinu, seni, jauni ir maži dai
noje dvasia susijungėme į nė- 
išskiriamą vienetą. Po to sekė 
moterų su specialiom' kepu
rėmis paradas ir skyrimas do
vanos už gražiausią kepurę, 
tefcėjų komisija skyrė dovanas 
už gražiausius margučius, o 

' scenoje pras'dėjo margučių 
muštynės ir dovaną gavo stip
riausio margučio savininkas J. 
Lekavičius. Programa buvo 
užbaigta loteri ‘omis. tortų 
varžybomis ir aluč’u. Visos so- 
dalic’ės tikrai pavargo. su
rengiamos tokią gražia pra
mogą, o dalyviai išsiskirstė dė
kingi ir patenki nti. Sodalie-
tėms vačtovauja trys Marijos: 

vo atsilankymu parodytų joms 
tinkamo dėmesio.

Naujojoj parapijoj per Vely
kų rinkliavą buvo sudėta dau
giau kaip $4000. Tai rodo šios 
parapijos užsimojimų ir pas
tangų įvertinimą.

Balte- 55 skyrius balandžio 
26 d. po lietuviškos sumos nau
josios parapijos salėj šaukia vi- 
s.’.ctinį susirinkimą. Darbu 
tvarkoj — apyskaitiniai prane
šimai ir naujos valdybos rinki
mai. Nariai ir Balfo rėmėjai 
prašomi atvykti.

Šis skyrius taip pat prašo 
aukoti rūbus ir juos sunešti pas 
valdybos pirm. V. Amšiejų. Jų 
labai reikalingi likusieji Vokie
tijoj. Tinka bet kurie galimi 
dėvėti rūbai.

Skyrius birželio 21 d. rengia 
pikniką šūkiu — Gelbėkime 
tuos, kuriuos dar galime išgel
bėti. Prašoma kitų parengimų 
tą dieną nedaryti.
J. Rimašauskas Balfo 55 sky

riui paaukojo $10. Gražu. Rei
kėtų jo pavyzdžiu pasekti ir 
kitiems.

A. Nemanienė ir St. Nema- 
nis yra veiklūs nauj. parapijos 
lietuviai. Jie aktyviai prisideda 
prie įvairių parengimų.

Aušros Vartų Draugija Mo
tinos Dieną šiemet rengia ge
gužės 3 d. šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Filix

Nors Lietuvių Tremtinių D- 
jos kovo 1 d. susirinkimas dau
gumos nutarimu :

Kriaučiūnienė, kol galėjo, mo
kytojavo parapijos šeštadieni
nėje mokykloje ir organizavo 
jaunamečių tautinių šokių gru
pę. Reikia tikėtis, kad sveika
tai pagerėjus, ir vėl tęs pradėtą 
darbą.

Balandžio 5 d„ per Velykas, 
Juozas ir Saliomeja Duobai su
silaukė sūnus Petro. Duobai, 
atvykę iš tremties, stipriai įsi
traukė į šalpos darbą: siuntė 
ir tebesiunčia siuntinius ir pi
nigus palikusiems tremtyje. 
Be to. Duobai savo iniciatyva 
yra atsikvietę tris šeimas.

Ar žinai, kad
• JAV 1867 Rusijai sumo

kėjo už Alaską 7,200,000 dol. 
vadinas, apie po 2 cn. už akrą. 
Dabar bolševikai skelbia, kad 
caras pardavęs tą žemę be liau
dies žinios, ir liaudies atstovai 
bolševikai ją turi teisę atsi
imti.

• Tik vienas iš penkiolikos 
New Yorko miesto gyventojų 
yra kada nors buvęs naktinia
me klube.

• Devyniasdešimt procentų 
New Yorko gyventojų eina 
gulti ne vėliau kaip 10,30 vai.

• Kiek turi uždirbti Las Ve- 
gas žaidimo klubai, jei jų sa
vininkai klubų pramogoms 
kviečia artistes MacDdnaJd ir 
Gabor Gagen, kurioms moka 
po 15,000 ir 10,000 dol. savai- 

draugijos veiklą sustabdyti ir 
jai atramos ieškoti LB’ribose, 
tačiau valdyba į šį nutarimą 
žiūri kitaip: ji laiko jį neforma
liu, nes jis buvęs padarytas ne 
pagal draugijos įstatus, ir pasi
sako už draugijos išlaikymą.

Gegužės 10 <L Čiurlionio an
samblis Severance Hali rūmuo
se rengia koncertą, kurio pro
gramoj dalyvaus ir Metropoli
tan Operos solistė Polyna Stos- 
ka. Lietuviška daina žadina 
Tėvynės meilės ir ilgesio jaus
mus, prakalba grožio būriais, 
sukelia gražesnės ateities viltis 
ir troškimus, tad jau iš anksto 
pasilikime laisvą dieną šio kon
certo programai.

Mirė Juozapas Alekna, šv. 
Vardo draugijos narys. Iš D. 
Jakubauskienės laido imo na
mų po pamaldų šv. Jurgio baž
nyčioj buvo palaidotas Kalva
rijos kapuose kovo 31 d.

Bendruomenės radijas Philadelphijoje 
iš stoties WDAS — 1400.

balandžio 1 ld. 9 v.v. jau pa
sklido. P. K. Ostrauskas įžan
giniame žodyje—pabrcūė, kad 
ttai bus tikras Bendruomenės 
balsas visiems. Toliau solistė 
Juzė Augaitytė atliko keletą 
gražiai sudainuotų lietuviškų 
dainų. Jos balsas skambėjo aiš
kiai, sodriai ir gaivinančiai. 
P. M. Farnese lydėjo ją pijanti, 
o jo paskambintas Čiurlionies 
Nokturnas buvo didingas ir la
bai gilus. Visi labai dėkingi už 
jų menišką įnašą į mūsų pir
mą platesnį radijo balsą.

Radijo Programos Komisija 
nuoširdžiai kviečia visus ir to
liau palaikyti savo programą. 
Jau turima gražus rėmėjų bū- 

umas uau-^ rys- Adelė Smailytė, • pirmo i 
nusprendė’* kaip viešnia ir rėmėja atėjo į 
_______ _ studiją ir nuoširdžiai lietuviš

kai pasveikino programą ir į- 
teikė gražią auką. Rėmėjų ei
lė vis dar auga. Jei ir toliau 
taip visi nuoširdžiai palaikys, 
tai nebus sunkumų ją išlaikyti. 
Reikia dabar visiems plačiai 
skelbti programos laiką ir ra
ginti visus klausytis. Kur ne
aiškiai girdisi, reikia pritaikyti ; 
savo radijo priimtuvą, 
stotis yra stipri ir. turėtų 
gerai girdėti. Jei tikrai 
programa negirdima, ar 
maišoma kitų stočių, prašoma 
rašyti radijo stočiai WDAS, 
223 Arch St., Philadelphia, Pa.

Šią savaitę Radijo Rėmėjų 
eilėsna stojo: T. Kušlis, T.
Kulikauskienė, F. Jasas, A.
Riškus. Al Dilba. Markuliai, 
M. Jančauskas ir J. Valiukas.

Pavasarinis koncertas
P. Leono Kaulinio vedamas 

LB choras koncertavo praeitą 
sekmadienį šv. Kazimiero par. 
salėj. Programą išpildė mišrus

nes 
visi 
kur 
vra

VIrgmia 9-6125

PETER GUSTAITIS. J R.. M. D 
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ

TYRIMUI
y 2-3: 6-8 P M.

<By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

WILLIAM J. DRAKE

Lietuvis Advokatas
35-93 WĄREHAM PU JAMATCA, N. Y.

Tel. Jlamaica 4-727S

f Tel. EV 8-9794
M. and Z. AUTO COUISSIOH WORKS
Lietuvių specalistu collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atliekami viri rnfIMon. Halymo tr merh. taikymo darhai. 
Tepimą* ir poliravinaa.—Darbai atliekamas pigiai ir sužibintai. 

J. MALDUTIS Z ŽALIAI SKAS

937 Gmnd Street Brooklyn. N. Y.

-M4XO SCNLS. MANO SCNUS!” — iaulda parkritęs Jstseph Ip- 
polito prie keturių metų sūnaus, kuris Richmond HHI, N. Y., b^K- 
d&mas. per gatve, buvo mašinos partrenktas, šaliniai stovi verkian
ti motina.

choras ir moterų bei vyrų 
grupės. Visos dainos buvo lie
tuviškos ir skambėjo tikrai pa
vasariškai. Choras jau pažįsta
mi a s philadelphijiečiams 
per kelerius metus. Jis pasikei
tęs savo žmonėmis kelius sy
kius, bet gaudamas vis jaunų 
jėgų, didėja ir stiprėja. Jis ir 
sudaro vienintelę dainos vie
netą Philadelphijoj ir apylin- j 
kėj. Choras yra jautrus ir vi
sais kitais visuomenės reika- , 
lais.

Koncerto metu ilgametė cho- | 
riste Julija Eitmanavičiūtė 
padainavo solo dvi nuotaikin- i 
gas daineles. Jos pirmas pasi- | 
rodymas lietuviškai publikai i 
buvo sutiktas labai nuoširdžiai, j 
Ji dainavo gera-: pasirengusi, j 
vadovaujant prityrusiai mūsų 
lietuvių solistei J. Augaitytei. 
Dainininkei pianu pritarė Pem- 
pytė. ši jauna pijanistė yra 
susidariusi jau labai gerą var
dą. • ... ;
. Koncertą paįvairino- šokėjai. ; 
Jie jau ke’/ntą sykį pasirodė ; 
su tautiniais šokiais. Jai vado
vauja Gasparėnas ir M. Klapa- 
tausakite.

Linksmumui sukelti buvo i 
bandyta duoti kemedijėlę. Bet 
ar ji tiko .to, ar vertėjo, gali 
spręsti dalyviai ir vadovybė.

Charo vedėjas buvo įvertin
tas adresu ir labai gražia tau
tiška juosta, kuri specialiai už
sakyta iš Kanados. Atsiminti- 
na ir ponia Kaulinienė, kuri 
padeda savo vyrui dirbti visuo
meninį darbą, nors pati nesi
jaučia sveika. Gražiai atžymė
tas P. Balčius, nuolatinis tal
kininkas lietuviškame darbe. 
Ponia Broun, Pemple Univer
siteto choro dirigentė, atsilan- I 
kė j koncertą ir pagyrė cho- -

87-20 85th Street 
VOODHAVEN. L. I.. N. Y.

Kun. J. Pragulbic- 
kui 50 mėly

S. m. balandžio mėn. 8 d. 
sukako 50 metų amžiaus kun. 
Juozui Pragulbickui, kuris šiuo 
metu laikinai darbuojasi šv. 
Mykolo lietuvių parapijoje Ba- 
yonne, N. J.

Šia proga tos pačios dienos 
vakare parapijiečiai suruošė 
jam pagerbti pobūvį parapijos 
salėje. Parapijiečių vardu jį 
pasveikino parapijos vargoni- 
nninkas p. A. Jakučionis, šv. 
Rožančiaus Dr-joas vardu 
pirm. p. O. Malakauskienė ir 
mišių tarnautojų vardu V. 
Dambrauskas. Buvo įteiktos ir 
gimtadienio dovanos. Be to, 
sveikinimo kalbas pasakė para
pijos klebonas kun. M. Kemė- 
žis ir jo asistentas kun. V. Ka- 
ralevičius.

Sveikiname ir linkime kun. 
Juozui Aukščiausiojo visoke
riopas palaimos tremties gy
venime.

• Amerikos Lietuviu Moterų 
Klubas, Seattle, Wash., pasiė
mė globoti Wehnen vargo mo
kyklą Vokieti‘oje. Moterys pa
žadėjo tai mokyklai per Baltą 
aukoti kas mėnuo po 10 dol.

P. J. BAGDANAVICIUS, M. 1).
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS

185 Clmton Avenue Brooklyn 5, N. Y.
Priėmimo valandos:

Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
Tel. MAIN 4-2329

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. Vlrginia 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir —8 p.p., Seštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA. V.I)
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

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

- 128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES 
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Hardine Blvd 

Fre*h Meadows, FTmhing - 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4386 White PlaiiK Rpad 

Bronx, N. Y.
19 Hrit Post Road 

White Phrins, N. Y.

68-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Fltishinc, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ri<igewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
VVoodside, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27. N. Y.

• Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Imp*rta»U konjakai - Ufltandfiai - Televizija - Marika - Sportas

502 GRANO ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS
BARAS, SALE susirinkimams,

VYT BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta- I
dienį grojant “Nakties

Pelčdy“ orkestrui ■
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood

I I
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(^SPORTAS
Fattūlo raBgtyūės

Sekmadienį, balandžio 19 d., 
3 vah, lietuvių aikštėje 
(Quce;is Soccer Field, įvyks 
pirmenybių rungtynės LSK — 
Nevvark S. C

zervinų k-^ų rungtynės. Pra
džia 12 vai.

L S. Klubo atstovai A. 
Dauk-a ir Kuhn, dalyvauja p. 
F. B .lygos stalo teniso turny
ro, kuris įvyks šeštadienį ba
landžio 18 d. 2:30 vai. Broadą 
way, N. Y. City.

H MATAI
Arlauskas laimėjo Anstraiijos 

koresp. pirmenybes
Iš Australijos gavome džiugią ži

nią — mūsų, meisteris Romanas Ai- 
lauskas užbaigė Australijos koresp. 
pirmenybes, laimėdamas pirmą vie
tą ir pasipuoidamas Australijos 
meisterio vardu, koresp. lošime.

Tos pirmenybės prasidėjo prieš 
3 metus, dalyvaujant 13 meisteriu >š 
visų Australijos provincijų (States).

Pirmenybių laimėtojai rikiuojasi 
šitaip:

1. R. Arlauskas (S. A.) «9i£ 
12).

2. H. Kla<s (NS.W.> 9
3. J. A.Darragh (W. A.) 8>2.
4. L. Endzelis (S. A.> 8IZ,.
Toliau seka J. Srewczyk (NSW), 

M. Salm (Qld>, K. Ozols (VicJ ir 
k(.

Arlauskas laimėjo S partijas. 1 
pralaimėjo (Endzeliniui) ir 3 baig.' 
lygiom.

Latvis Endzelins (South Australia 
meisteris) laimėjo 5 ir 7 sulošė ly- 

" - gū>m.- -
CHESS W0RI.D. leidžiamas Syd- 

nejuj. gruodžio nr. numatė Arlaus
ką laimėsiant pirmenybes, ten ra
šė: "This will give Arlauskais the 
titlc by half a point. He will have 
richly parned it". “Romanas Ar
lauskas vvill be a worthy Cham
pion.”
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- Uthtranran 
Fiimitnre Co

movers
* 
*

S0 84618
INS JRED and BONDED 

Local and Long Distance Mover

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS

* 
H-

♦

Sąlygos kaip Korėjoje
Švedijoje gauti tarnaitę nė

ra lengva. Viena šciminMcė 
pagaliau susirado šaunią mer
giną, kuri padiktavo tokias są
lygas: “‘12D kronų, jokio dide
lio skalbimo, kambarys su ra
diju, kiekvienas sekmadienis 
laisvas, sykį per savaitę laisva 
diena, ir svarbiausia sąlyga— 
jokių pavyduliavimo scenų, po-

**Pirmiausia užeik pas Adomą* 
Būsi

VISAIS 
REAL

greitai ir mandagiai 
aptarnautas.

SAVO DRAUDIMO IR
ESTATE REIKALAIS

Adam Rea l t y Co<
1146 EAST JERSEY WT.

ELIX. N. L-
Adam Stankūnas EU 4-1578

ABRAMS DRESS SHOP
228 Broadway. Brooklyn, N. Y^ 

telef. EV 8-6656 
Priešvelykinis išpardavinr"

Paltai, eilutės, ”toppers”. Dydžiai 
9-15. 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir "pood- 
ie” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Tel. EV 8-6656 ■

PARDUODAMA Williams- 
burgh krautuvė (grosemė ir 
delikatesinė). Krautuvės užpa
kalyje 4 dideli kambariai su 
kaistu vandeniu ir garu 
(steam).

Kreiptis teL EV 7-7252

FARMS

Massachusetts
LARGE operaiing poultry farm on 
famous Mohawk Trail. vicinity popu- 
lar ski area: over 200 aeres. 20 til- 
lable. 3-story modern broiler hateh- 
ery. 2-story broiler house. 2-story 
grain and ejiuipment builtiing. other 
buildings: annual sales 300.000 baby 
chicks: raiše 40.000 chickons as meat 
birds. all marketed in this area; 
completely eųuipped. Pontiac station 
wagon. farm truck: New England 
type farnthouse <modernized*: 8 
rooms. 2 baths. automatic heating 
System: satisfactory profits. būt own- 
er 65 mušt retire: price $29.500 for 
quick sale. DEERFIELD VALLEY 
POULTRY FARM. INC.. Shelburne 
Falls, Mass. Phone 2012.

BALETMEISTERIS STASYS MADZELIAUSKAS 
pastoviai gyvena Brooklyne ir moko

VAIKUS ŠOKIO MENO
Gerb. Angelų Karalienės parapijos klebonas mielai le do 

naudotis parapijos sale.
Pamokos vyksta kas šeštadienį 4 vai. p.p.

PRIIMAMI NAUJI MOKINIAI-ĖS

a
Camps and Schools

Stovykla vaikams—St. Joseph's Vilią
HACKETTSTOWN, NEW JERSEY

Aukščiausios kokybės! Ideali vieta—maistas—įrengimai—priežiūra— 
švara. Moderniškas vasarnamis—$50.000 vertės plaukimo baseinas 
• ’Jvairi pramogų programa—puikus aikštės teatras Plaukioji
mas laiveliais prie stovyklos prieinančiam ežere • Stovyklavimas.

Vadovauja tėvai vienuoliai 8V. PRANCIŠKAUS NAVERO 
Kaina $30 savaitei, visam sezonui $240. Sezonas nuo 2 liepos iki 3 
rugsėjo. Galima apžiūrėti kiekvieną sekmadieni. Idealus susisieki
mas. pritaikytas šeimoms ir bičiuliams.

Informacijos reikalais kreiptis j biurą Nevi Yorkc
287 Kast S2rd Street, N. Y. 16. — Tei. Mt rray Hill 5-6194

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI 
PLANER OPERATORS 

HORIZONTAL BOEING MILU OPERATORS 
MILLING MACIŪNE OPERATORS 

TURRET LATHE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CIHTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreiptis Pūs įmonės aaperintendentą

Rim R vai. ryt. Hjd 4 vai. p.p. • 

1MPR0VED MACHINERY INC. 
1M BURKE STR.,

DARBININKES

Pastere darbas.

HmnL Malonios darbe sąlygos.

SALRO MFG. CORP.
331 Meiruae St. Braoklyn, N. Y. 

TeL HY 7-2538

KAKLARAIŠČIU I6SXU\TNETOJOS
Darbas prie geros rūšteii vyrų kakle 
apdaro. (Patyrimas būtinas). Nuola
tinis gabalu kiekis, 5 dienos. Maloni 
aptinka. Kreiptis:

BROOKS BROTHERS
18 E. 44th St, N.Y.C.

SIUVĖJOS

darbas, geras atlyginimas. Siuvama 
Hiuzės ir sijonai. Kreiptis:

A. aad B. SPORTSWEAB
2384 — 86 St, Brooklyn, N. Y.

TeL Coney Island 6-6784

PATYRUSI MOTERIS AR 
MERGINA

siūti draperijoms ir apvalkalams (slip 
covers). Taip pat atsakinėti telefonu. 
Tas pats asmuo turi tai atlikti. Geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos.

TeL Scarsdale 3-0110

JAUNOS MOTERYS 
pakavimui skalbykloje. Patyrusios ir 
nepatyrusios. Pastovus darbas. Apmo
kamos atostogos ir šventės bei kiti 
priedai. Geros darbo sąlygos. $45 — 
vėliau pakeliama. Krriptis:

VICTORIA LAUNDRY
TeL Tuehahoe 3-5535

DARBININKĖS
patyrusios prie Singer mašinų. Gami
nami megztukai. Pastovus darbas, 
geras atlygimmas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

CASHMERE KNITTERS
741 Flushing Ava, Brooklyn, N. Y.

FINGERVVAVER - MANICURIST 
mokanti visus darbus. Darbui ketvir
tadieni. penktadieni ir šeštadieni. Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. Ma
loni darbo atmosfera. Kreiptis:

CHARM BEAUTY SALON 
2690 Wedd Avė., Brome, N. Y. 

Tel. KI 6-9604

SIUVĖJOS
įgudusios siūti sukneles. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

J. C. DRESSES
347 W. 36 St., N.Y.C.

SIUVĖJOS
patyrusios prie Singer mašinų. Siuva
ma matracų užvalkalai su užrišimu. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

National Box Spring Corp.
2-8 Hudson St-, Yonkers, N. Y.

SIUVĖJOS
Patyrusios prie Singer Ribbon megs- 
tiniu. Pastovus darbas — geras atly
ginimas.- Puikios darbo sąlygos.

ALE HIGH
251 Classon Avė. Brooklyn

MA 2-0893

MERGAITES arba JAUNOS 
MOTERYS 

lengvam fabriko darbui — patyrimas 
nereikalingas. Pastovus darbas.

Kreiptis:
COLUMB1A MFG. CO. 

181 Park Row, N.Y.C.

DARBININKES - DARBININKES 
patyrusios rūbus siūti — semi tailo- 
red. Pastovus darbas — geras atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis: ■ 
JJPMAN BROS.'

135 W. 26th St. (16 aukštas) N.Y.C.
Tel. AL 5-1366

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti išeigines (party) suk
neles — $14-316 line. Pastovus dar
bas, geras atlyginimus. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis: .

IRENE FROCKS
335 Wcst Mth St. N. V. C.

SIUVĖJOS
Darbas dalimis (section work). Siuva
mi sportiniai drabužiai. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

RA1NWEAR MFG. CO.,
257 Wrk 38 SU N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios prie Singer mašinų. Siuva
mi sijonai. Taip pat biind-stitch ir 
sagų bei kilpų mašinų operatorės. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. • 

Kreiptis:
RACHMIN SPORTSWEAR

l?i E Broadeay. N.Y.C. <3 aukštas)

4-b 
i 

PATARNAUTOJA - SKAKf^OTOdA

Help wanted Female

MARrDKN BINDEBY
137 W. 27 St. N.Y.C. TeL CH 3-4180

Help wanted— Hale EMPL. AGENCY

-

Kreiptis;
FISHL’S CONFECTIONERY 
>8 8K Avė, (prie 18 St) N.Y.C.

i

Pastere darbas.
AUK8CIAUSI ATLYGINIMAI 

Putotos darbs aąiygaa. Kreiptis: 
COMMERCIAL ENVELOPE CO.

55 Wwt 17th St. N.Y.C.

SIUVĖJOS
patyrusios prie viengubos siūlės Sin-

bas, geras atlyginimas. (Mea kalbame

Krtšptis

1323 Southern BKiL, Brony, N. Y. 
(Frrrman Str. sietis) 

TeL UI 8-5842

varnos suknelės — $6.75 — $8.75 Hne.

Kreiptis:
SAPPHIRE DRĖBS CO.

104 W. 27th St, N. Y. C. (10 ankštas)1 »

PR08YT0JA 
Patyrimas Ii i t Inas Ranka ir mašina 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo, sulygęs. Kreiptis:

15 Orieatal Btv<L, Broeldyn 
TeL DE 2-1588

MERGINOS
Lengvam fabrike darbui. Pastovus 
irbas, geras atlyginimas. Puiidos

darbo sąlygos. Kreiptis:
MAY MFG. CO.

32-38 — 62nd St. Woodride, L. L

SIUVĖJOS
įgudusios prie populiarios kainos si
jonų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Puiki galimybė pakiHmuL Ma
lonios darbo sąlygos. Kreiptis:

RUDLEY SPORTSWEAR
32 W. 18th St. New York City

(10 aukštas)

SIUVĖJOS
įgudusios siūti Singer mašinomis. Siu
vamos suknelės. Taip pat reikalingos 
iškarpinėtojos (pinker) ir siuvėjos 
ranka. Pastovus darbas, gefas atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
JILL DRESS CO.

691 E. 223rd Str., Bronx, N. Y. 
TeL TU 2-1919

ŠUKUOTOJA-HAIRDRESSER 
mokanti visus gro^o priežiūros dar
bus. Pastovus darbas (5 dienos), ge
ras atlyginimas. Maloni darbo atmo
sfera. Kreiptis:
CHARLAN BEAUTY SALON
2153 Knapp St., Brooklyn, N. Y.

Tel. SH 3-8624

PROS1TOJOS RANKA
Turi būti patyrusios. Pastovus darbas,
5 dienos į savaitę. Geras atlyginimas.

Kreiptis:
ROCKET CLEANERS

2179 M*hite Ptaūns Rd^ Bronx, N. Y.

SIUVĖJOS RANKA
Patyrusios ir greitai dirbančios, 

stipriu rankų. Be to, reikalingos ke
lios prosytojos.

Tel OR 94640
Skambinti tarp 8 ir 11 vai. prieš 

pietus.

MOTERYS >
darbui Singer mašinomis. Patyru-: 

sios gaminti moterų diržus. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
CHIC BELT CO.

888 Broadway, N.Y.C.

DARBININKES 
patyrusios apsiuvinėti servetėles 

(napHus), H keturių tonu ir grašiai 
Pastom dRrtea. 

geras atlyginimas. Kreiptis: 
TeL RE 2-8788

BEAUTICIAN 
darbui ištisą savaitę arba Mvaitga- 
liaia. Pastovus darbas, geras atlygfad- 
mas. Malonios darbo sąlygos.

firetpcts:
HELEN’S BEAUTY SALON 

635 Sutter Ave^ Brooklyn 
Tei. Dičkėm 2-9386

DARBININKĖS PRIE ROB(J

malonios darbo sąlygos. Kreiptis:
DORISDRE8S

535—8th Avc. (prie 38 g-vfe). N.Y.C.

SIUVĖJOS 
mokančios stoti Singer mašinomis. 
Stavaam gereeuča rūšies suknelės.

Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:
BABBY DRESS

151 Atlantic Ave„ BrmklyK N. Y.

SIUVĖJOS 
patyrusios prie Singer mašiną. Siuva
mi vaikų drabužiai. Dirbama ištisus 
metus be pertraukos. Puikus atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
i Avė. Biaek lyn, N. Y.
TeL BE 2-2575

SIUVĖJOS 
patyrusios eilutes siūti (on compĮetc 
dress). Pastovus darbas — geras at-

LJTTMAN AND METTNGOFF 
136 W. 25th St (8 aukštas), N.Y.C.

HELP W. MALE-FEMALE

Ftaiterwa.ver - Manicurist 
nulmntfa visus darbus. Pastovus dar
bas, $56—868. Malonios darbe sąly-

JHtMVS BEAUTY SALON
222 E. 176 8L, Bronx, N. Y.

TeL JE 6-8768

Help Wanted Malė

M E N

for
AUTO ASSEMBLY

WORK
ASSEMBLERS 

WELDERS
METAL FINISHERS 

also
MILLWRIGHT WELDERS 

ELECTRICIANS 
PIPE FTTTERS. 
JIG & FKTURE 

BUILDERS
PROCESS ENGINEERS 

TIME KEEPERS 
clęrktypists

Rotating Tvro-Stiift Operations 
. High Starting Rates 
Cost-of-living Allowances 

Other Benefits
Proof of Birth Reųuired 

Apply
LINDEN PLANT

MONDAY thru saturday

MOTORS CORP
LINDEN, N. J.

BRIDLE OR SADDLEMAKER
Good Pay — St^ady Job.

Tol.: FL 4-3874
ACARO A DAN’S SADDLERY 

335 Hempstead Avė. Elmont. L. I.
End of Independ. Subvvay E or F 

train. Hempstead Turnpike Bus to 
Door.

M E N
With late model tractors for over the 
road vvork with large East & 
West Freight Carrier.

Phone Market 2-9165
Newark, N. J.

Mid

KNYGRIŠYS
igudęs daryti aukso įspaudas (stam- 
ping). Gera proga kilti naujoj kom
panijoj. Kreiptis:

SALES PORTFOUOS, INC.
147 W. 54 Str., 4th floor

TeL CI 7-0668
<

DARBININKAS PRIE SODOS 
dirbti prie išvežtojimo Brooklyne. 
Nauja įmone. puiki proga pakilimui. 
Kreiptis nne 8 ligi 18 vaL ryte. 

666 — 86th St, Brooklyn 
TeL SH 6-1500

SHEET METAL WORKER 
VVANTED AT ONCE 

JAEGER A FRANZMAN, 
78 Alevander Str„ Yonkers, N. Y.

Tel. YOnkers 5-5454

DELICATESSEN CLJJRK 
WANTED

6 days a vveek, 
Expcrienccd 

Nice VVork Conditions.
Call Buckminster 4-3019

SUPERINTENDENT
For Apartmenthouse.

Mušt Be Experienced.
Good pay.

Teiephone: JE 8-4843

MEX,

in Truck

HLBER
5-42 47 Avė., 

Please

16*

EXPERIENCED

Body ConstructlSn

WAGON WORKS,
Long Island City 

apply personaily

WANTED COMBINATION COOK- 
BUTCHER, WAITER and WATT- 
RESSE8, BUSBOYS and CHAMBER- 
MAD for the season at Fleischmann’s, 
N. Y. Inquire personaly Friday and 
weekdays, aftemoons 2-4.30, at 

LA COI POLE 
121 VVest 72 St., New York City.

Real Estate

6 SEIMU NAMAS
Visi butai po 4 kambarius ir vonią. 
Vienu butu galima naudotis ir' gauti 
geras pajamas. Gerai pastatytas na
mas gražioj rezidencinėj sekcijoj. Arti 
mokyklos, bažnyčia, krautuvės ir' su
sisiekimas. Ateičiai daug malonumo. 
Geras pirkinys už prieinamą kainą.

Kreiptis j savininką telef.:
Applegate 7-7083

SOUTH YONKERS
Gerai pastatytas, su insuliacija, prieš
kariniu stucco, namas. 8 kambariai ir 
foyer bei tinklinis priestatas. Dvi pil
nos virtuvės, dušas, cino bei vario ap- 
taisymas, dvi vonios, tinklinės ir kito
kios durys. Galima išnuomuoti už ge
rą kainą vieną, butą. Netoli pirkimo 
bei susisiekimo centrai. Tikrai puikus 
pirkinys, — ir tik už $13.500.00. Kreip
kis į savininką pamatyt bei įvertint:

Yonkers 3-8509

WESTCIIESTER HILUS
2-3-1 bedroom hoines. $17.800—$23,000

stone front, ccnt.er hall, fireplace, 
large room. 2 complete baths in 4- 

bedroom house
VIN< ENT S. GARAMBONt; 

750 Yonkers Avė..
5-1119 BE. 7-5484YO.

PARDUODAMI LOTAI
labai gražioje vietoje: prie upės, 

gelžkelio bei plento; už labai žemą 
kainą. Kreiptis:

MRS. M. TUMASONIS
24<£. Ten Eyck St. B’klyi, N. Y.

OTY A COUNTEY
HOME SERVICE

767 Lexington Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Excellent positions available in 
all branches of the domestic 
field. We specialize In placing 
the right person in the right 
position. t

MARY*S EMPLOYMENT 
AGENCY

1307 Atlantic Ave„ B*klya 
Cooks; geni houseworkers — 
with&without cooking; couples; 
butlers: uaitresses; Ist rate 
jobs In best houses avallable.

V L 7—5640 — VL 7-2381
SITUATIONS WANTED

COOKS-MAIDS-WAITRESSES 
Invest, hourly part-full time, 

sleep in-out.

DISPLAY

SCHMIDTS FARM
Fort Hill Road, Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST^ .
For Your VVeddlngs — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 people.

Phone Scarsdale 3-1204
OPEN EVERY DAY

BOATS FOR SALE

24 FT. RUNABOUT
110 horsepower, Engine just OVER- 
HAULED; Asking 3450.

For detali call Gedney 8-5082

NEW YORK

Tel. EVergreen 74335

Stephen Aromiskisi
(Armakauskas) į

Graborius-Balsainaotojas Į
Moderniška Koplyčia 5

423 Metropolitan Avė. •
Brooklyn, N. Y. i

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. Ballas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

N O T A R Y PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED

84-02 Jamaica Avė.
(at Forast Parkway Station)

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

visose miesto dalyse 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Skatins ir J. B. Shalins 

Tel. Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

r&E

i

Joseph Garszva
Graborius-balsamuotojas

SAVINGSO&

dūly !•» and Octeber 6 wBl draw interest from the

ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED % lį

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Latest
Interest

Rate

Credited and 
Compounded 

Quarterly
>/2%

A Year 
On Regular Savings Accounts 

Interest starte the First of the month 
on suma frem $25. to $10,000.

$
POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gaLte mokėti brangiau, bet 
Jūs negalite suruošti gerrantų 
laidotuvių.

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas Jvežimas ir 

bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotu $495 tokios laidotuvės. 

Bet Polako kaina—$295.
Su audeklu 

apmuštu 
kantu pi
giau kaip 

$185.
Pilnas kantu pasirinkimas, 

drmtooatos kainos.
Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 

Pelekas Jums gali patarnauti.

THE

SAVINGS BANK
135 BROADVAT at BEDFORD AVĖ.

538 Eaoteru Parkway at Noatrand Avenue 
Your Depoatts tn This Bank Are Fully Insured 

Up to 510.000.
Mamber Fedoral Depotit Insurance Corporation

Brooklyn. N. Y.
Telefonas EVtrgroan 7-8(1*

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA



BOSTONO žinios»

New Yorke, Grand Paradise

landžio Ž6 d. kelia vis didesnio

40 valandų atlaidai praside-, 
da~ sekmadieni 9 vai. — per

100 . dolerių auką. Vyr. At-kų 
Federacijos Valdyba už nuošir
džią ir dosnią auką reiškia gi-

kurį laiką gulėjęs ligoninė
je, sugrįžo į namus ir gydosi 
Dr. Pr. BagdanavkSaus prie
žiūroje.d., praėjo labai gražioje nuo

taikoje ir su dideliu pasiseki
mu.

Balfo įgaliotinis Italijoje, 
būdamas New Yorke, lankėsi

- Balfo centre, kur painformavo 
apie tremtinių padėtį Italijoje 
ir Vokietijoje.

antradienį. Kiekvieną dieną 
bus 9 vai. mišios su pamokslu. 
Visomis dienomis 7:30 vai. iš
kilmingi mišparai, pamokslas, 
antradienį atlaidų baigiamoji 
procesija.

Aušros Vartų parapijoje
šią savaitę įvyko 40 valandų 

atlaidai, kuriuose dalyvavo ga
na daug kunigų, tarp jų ir 
prel. J. Balkūnas, prel. Stuke- 
lis, prel. Kelmelis.

PreL J. Balkūnas
po 6 savaičių ligos pradėjo 

vaikščioti ir laikyti mišias.
Albinas ir Henrika Gražiūnai 

balandžio 6 d. susilaukė duk
relės. Aib. Gražiūnas, “Darbi
ninko” redakcijos narys, šiuo 
metu išvyko dviejų savaičių a- 
tostegų.

Kunigų Vienybės 
C .Valdybos

posėdis kviečiamas balandžio 
20 d. 11 vai. Apreiškimo para
pijos klebonijoje. Posėdyje bus 
svarstomi šių metų Kunigų 
Vienybės seimo vieta ir d.:ta. 
Kun. šalpos Fondo įstatai ir 
vysk. V. Padolskio- kelionės 
maršrutas po Ameriką.

Pirmoji vaikų komunija An
gelų Karalienės parapijoje į- 
vyks gegužės mėn. 3 d.
ALRK Federacijos New Yorko 
apskrities susirinkimas įvyksta 
balandžio 24 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje 8 vai. v. Bus įdo
mi paskaita.

dėl užsitęsusios ligos dar te- 
besigydo St. Mary’s ligoninėje. 
Ji ten išbus dar keletą savai
čių.

Mirė Budreckfenė
Kun. Budreckio MIC, moti

na, mirė Elizabethe. Laidojimo 
pmaldose dlyvavo 2 prelatai ir 
14 kunigų.

Aktorius Antanas Škėma,
gyvenęs Brooklyne, rengiasi 

išvykti ilgensiam laikui j Bal- 
timorę.

Kam reikia pigaus buto, 
(17 dol. mėn.) 3 kamb. ir vir
tuvė, šiltas vanduo, prašom 
kreiptis pas R. Kezį. 100 Cook 
St, Brooklyn, butas 10.

Gyd. Alt Kisfelius
iš Piųua, Ohio, kur verčiasi 

gydytojo praktika, per Vely
kų šventes su šeima lankėsi 
Elizabethe ir New Yorke.

PADBKA
Visiem lankiusiem mane 

sunkioje ligoje, ligoninėje, šir
dingai dėkoju. Ypatingai nuo
širdžią ir gilią padėką reiškiu 
ponui Kriaunaičiui, man labai 
pagelbėjusiam sunkioje mano 
gyvenimo valandoje: davu
siam man prieš operaciją savo 
kraują.

Alfredas Eugmanas 

COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT, INC. 
rengia pianisto - kompozitoriaus

VYTAUTO BACEVIČIAUS
KONCERTĄ

CAKNEGIE HAU- Setas. Balandžio 26.
8 vai. 30 min. p.p.

Bus išpildomi Bach-Buk>w, Scarlatti. Chopin, Ravei, 
Debussy, Gruodžio ir paties pianisto kūmiai.

Bilieto kaina nuo $1.20 iki $8.09.

Lietuvių Radio Draugijos Programos
J. P. GINKUR, TMiehUti lūs

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujienoj muziksu 
TOL EV. AMM 
AD JEZAVTTAS

MZGSANDZT.
J. P. GINKUS

tiejus iš Waterbury, Conn., at
siuntė pianistui malonų laišką 
pranešdamas, kad jis atvyks į 
koncertą su savo prieteliais. Jis 
užsisakė 8 bilietus. Kun. B. 
Dubauskas iš Bronx, N. Y., už- 
s’sakė 4 bilietus. Du bilietai pa
siųsti kard. Fr. Spellman, kuris 
visada į koncertą prisiunčia 
du savo atstovus. Koncerto 
pradžia 8:30 vai. vak.

Gediminas Staniukynas, 
tarnaująs Amerikos kariuo

menėje, grįžo į Brooklyną ke
lių dienų atostogų.

Čerfene-Mulks
.buvusi Balfo tarnautoja, su

sirgo ir gydosi šv. Vincento li- 
gonjnėje.

Litus*. mokyklos vakaras
įvyksta Angelų Karalienės 

parapijos salėje šį šeštadienį, 
balandžio 18 d. 6 v.v.

Dail. Romo Viesulo
vienas vario raižinys "Sta

bai Mater” laimėjo Honorable 
Mention — garbės atžymė imą 
Print Club ruoštoje parodoje 
Philadelphijos Muzėjuįe. Pa
rodoje dalyvavo grafikai iš vi
sos Amerikos, ir ji buvo skirta 
tik grafikos technikoms meta
le.

Taip pat jis dalyvavo New 
Yorko R i vers'de muzėjuje 
Knickerbocker Artists sureng
toje šeštoje metinėje parodoje, 
kur dalyvavo dailininkai iš vi
sos Amerikos su tapybos, ak
varelės, skulptūros ir grafikos 
kūriniais. Dal. R. Viesulas iš
statė litografiją “Vasarą”. Iš 
grafikos darbų buvo tik vienas 
premijuotas, ir ši premija — 
Honorable Mention — atiteko 
dail. R. Viesului.

Jis taip pat dalyvauja ir Lie
tuvių Grafikų parodoje, kuri 
įvyksta Rochestery nuo balan
džio 15 d. iki gegužės 3 d.

New Yorko skautai
balandižo 25 d. savo tarpe 

rengia linksmą arbatėlę su 
gražia programa ir šokiais. 
Visos skautės ir skautai kvie
čiami dalyvauti.

Kai kam laisve, kitiems nelafsvė
Balandžio 7 d., būdamas 

New Yorke, turėjau progos 
stebėti raudonukų piketą, kurį 
jie buvo surengę “pasveikinti” 
V. Vokietijos kancleriui Ade
naueriui, sustojusiam Waldorf- 
Astoria viešbutyje. Piketavo 
apie šimtinė Maskvos bernelių, 
nešojusių kokį 20 plakatų. Ki
ti stovinėjo šaligatyiuose ir šū
kavo. Publika mažai į juos 
kreipė dėmesio. Prie viešbučio 
durų stovėjo tik vienas polici-

BBOOKL.YN 11, N. T. 
J. VALAKAS

ĮBaltžmorę
per Atvelykį buvo nuvykę 

būrelis moksleivių ateitininkų 
ir studentų, kur dalyvavo 
dviejų dienų suvažiavime ir 
kursuose. Išvykai vadovavo 
kun. A Račkauskas.

• Dr. A Starkus
nuo gegužės pirmos pradeda 

dirbti St Mary’s ligoninėje 
kaip patalogijos specialistas.

Juozui ir Marijai Juškams
Elizabethe gimė ketvirtas 

vaikas — sūnus. Jie turi tris 
mergaites.

PAVASARIO SNIEGAS šią savaite buvo apklojės N. Angliją. Bos
tone basehallo rungtynės galima buvo pradėti sniego katnuoliu- 
je) ir žaidiką Gene Stephens.

New Yorkas baigė Balfo 
rudens vajų

New Yorkas su priemies
čiais savo Balfo rudens vajų 
baigė. Spausdamas aukotojus 
Vajaus Komitetas surinko viso 
$8,989.86. Trūksta vos kelių 
dolerių iki 9 tūkstančių. Be 
anksčiau paskelbtųjų aukų, 
dar aukojo: Lietuvių Siuvėjų 
Lckalas 54 auko*o $150.00; 
Inž. Pr. Kunigėlis $20.00, X Y 
— $15.00, Dr. Br. Nemiekas 
$7.00. Po $5: — A. Ališius, 
D. Ališius, Dr. V. Dambrava, 
O. ir J. Aleknai, V. Augustinas. 
Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis. Aukų dar surinko Dr. ir 
Mr. Albinas J. A. Grigaitis 
$26.00, J. Bačiauskas $10. Vi
siems aukotojams tariamas 
nuoširdžiausias ačiū.

ninkas. Piketui buvo visiška 
laisvė: niekas žmonių negainio
jo ir nestumdė. Galvojau: ko
munistai skundžiasi, kad juos 
šiame krašte persekioja, o čia 
jie turi visišką laisvę piketuoti, 
kiek jiems tik lenda.

Buvau pora kartų ir tuose 
piketuose, kurie buvo surengti 
raudonajai “Laisvei”. Man ro
dos, kad ji daugiau užsitarnau
ja tokio “parado”, negu Ame
rikos svečias iš už marių. Anas 
svetimas, o šie “savi” — nuolat 
vis birbena Maskvos balsu ir 
kaišioja pagalius į demokratiš
kus Amerikos valdžios ratus. 
O ji tikrai demokratiška: sau
goja raudonukų laisvę. Piketui, 
kiek žinau, buvo duodamos tik 
•trumpos valandos, o pats ma
čiau, kaip rinkosi keliolika po
licininkų, neleido stovinėti, 
vaikė žmones šalin, nors jų ir 
žymiai mažiau buvo. Netvar
kos negalima buvo tikėtis. 
Daugiau jos buvo galima lauk
ti prie Waldorf viešbučio. Bet 
čia buvo laisvė, o “Laisvės” 
piketui nelaisvė. Ir, sakyk, 
žmogau, kas šitame krašte yra 
labiau apsaugomas: raudonu
kai ar ištikimi Amerikos pilie
čiai?

■ Cpl. Tankredas Koppas,
baigęs karo tarnybą Vokietijo
je, pargrįžta į Brooklyną pas 
savo šeimą. Jo laukia tėvai, 
žmona Elvyra ir dukrelė Kris
tina, kurios jis dar nėra ma
tęs.

lietuviai priimti j Mėlynąją Armiją
Marijos reikalavimams, .pa

reikštiems Fatimoje, įgyven
dinti buvo įkurta 1947 m. tarp
tautinė organizacija — Mėly
noji Armija. Jai jau priklauso:

JAV, Kanada, Australija, 
Prancūzija, Italija, Britanija, 
Portugalija, Vokietija, Belgi
ja, Argentina, Indija, šiomis 
dienomis į tą organizaciją pri
imti ir lietuviai, kuriems atsto
vauti pakviestas Lietuvių Fati- 
mos Marijos Sąjūdis. Jo būsti
nė yra Bostone. Sąjūdžio val
dybą sudaro: kun. Albertas

Lietuvių Radijo Korporacijos 
piknikai šiemet įvyks Grocktcn 
Fair Grounds birželio 21 ir atgailos diena už Lietuvos lais- 
rugpiūčk) 2 d. vę ir pasaulio taiką.

Inžinierių pobūvis praėjo 
jaukioje nuotaikoje balandžio 
11 d. tautininkų namuose.

Dalyvauja:
ŠV. PETRO PARAPIJOS CHCRAS 
STASYS BARANAUSKAS (tenoras) 
FRANK MACDONALD (smukRs) . 
ROBERT BRUNTON (smu kas) 
RICHARD HAGOPIAN (viela) 
JOHN HSU (violončelė)
ALGIS ŠIMKUS

Programoje:
A. Dvorak stygų kvartetas in F. major, K. V. Banaičio, A. Kačanausko, St. 
Šimkaus, J. Kačinsko, J. Gavbo, J. Žilevičiaus, O. Respighi choro ir solo 
dainos, G. Bizet ir Halevy operų arijos ir choro ištrauka iš St. Šimkaus 
operos “Pagirėnai.”

Chorui vadovauja ir solistu.'akompoouoja Jeronknas Kačinskas
Bilietai iš anksto gaunami Lithuanian Furnitūra ir Baltic Florists krautuvės^, ir koncerto 
dieną prie įėjimo nuo 2 vai. p.p. Bilietų kaina $1.25, vaikams Ugi 12 metų $0.50.

PELNAS SKIRIAMAS ŠV. PETRO PARAPIJOS REIKALAMS

SO. BOSTON HIGH SCHOOL (THOMAS PARK)
1953 m., balandžio mėn. 19 d^ 3 vai. p. p.

Parapijos choro koncertas
įvyksta ateinantį sekmadie

nį, balandžio 19 d., 3 vai. p. p. 
So. Boston High School salėje. 
Chorui vadovauja komp. J. 
Kačinskas. Programoje dar da
lyvauja solistas St. Baranaus
kas .atvykstąs iš Čikagos, ir 
keturi amerikiečiai muzikai in
strumentalistai: Frank Mac- 
Donald (smuikas) Robert 
Brunton (smuikas), Richard 
Hagopian (viola) ir John Hsu 
(violončelė).

Latvių katalikų pamaldos 
įvyksta ateinantį šeštadienį 

ir sekmadienį. Pamaldoms va
dovaus latvių prel. Edvardas 
Stukelis, kuris gerai kalba ir 
lietuviškai, šeštadienį, balan
džio 18 d., 4 vai. vak., 8 vai. 
vak. ir sekmadienį, bal. 19 d. 9 
vai. ryto jis klausys išpažinčių 
latviškai. Latvių kalba pamok
slus sakys šeštadienį 5 vai. vak. 
ir sekmadienį 9 vad. ryto. Sek
madienį 10 vai. jis laikys gie
damas Mišias ir pasakys pa
mokslą lietuviškai ir latviškai. 
Tuoj po pamaldų salėje bus 
latvių bendri pusryčiai.

Tautinių šokių grupė 
paveEishic ce

Iliustruotame “Boston Post 
. Magazine” laikraštyje balan
džio 12 d. buvo paskirti net du 
puslapiai supažindinti ameri
kiečių visuomenei su Onos I- 
vaš’.'ienės vadovaujama tauti
nių šokių grupe. įdėtos šešios 
impozantiškos iliustracijos ir 
labai šiltai parašytas James J. 
Canavan straipsnis, kuriame 
nupasakojama, kaip ta grupė 
buvo organizuojama, kur ji pa
sirodė ir kokį gražų darbą at
lieka. Už tą triūsą pagiriama 
pati trupės vadovė O. Ivaškie- 
nė ir jaunieji šokėjai, dau
giausia tremtinukai. Vaizdai 
rodo juos įvairių tautinių lie
tuvių šokių pozose. ( Džiugu, 
kad kitų akys atkreipia dėmė
si į tą kruopštų ir mums labai 
naudingą O. Ivaškienės triūsą.

Kontautas, dvasios vadas, dr. 
Petras Kaladė — pirm, ir dr. 
Juozas Leimonas — sekrt. Ad
resas: 665 E. 7th St., So. Bos
ton 27, Mass.

Vien tik Amerikoje tai or
ganizacijai priklauso daugiau 
kaip 1,000,000 narių. Jos cent
ras yra Fatimoj, Portugalijoj.

MA pirm. J. H. Haffert sa
vo laiške lietuviams rašo: “Vi
si Mėlynosios Armijos nariai 
reiškia didelę simpatiją jūsų 
taukai, nes tikrai jūsų tauta po 
karo kenčia daugiau, negu ku
ris kitas kraštas.”

Šiemet gegužės 13 d. bus vi
so pasaulio lieutvių maldos ir

susirinkime-
balandžio 12 d. kun. Pr. 

Virmauskis Įdomiai kalbėjo te
ma “Kas yra geras katalikas?” 
Susirikimo dalyviai aktyviai 
dalyvavo diskusijose. I naują 
sendraugių valdybą išrinkti:

Leimonienė — sekret, adv. 
A. Keturakis — kasin. Atsto
vais į LRK Federacijos skyrių 
išrinkti dr. J. Petronis, ir dr. 
P. Kaladė.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjai

uoliai rengiasi šurum-bu- 
rum, kuųis įvyks balandžio 26 
d. 4 vai. p.p. Liet. Piliečių klu
be, So. Boston.

Apdovanojo kunigus
Balandžio 9 d. 10 vai. ryto 

So. Bostono Moterų ir Merginų 
klubas surengė užkandžius, ku
rių metu apdovanoja kun. A. 
Abračinską ir į jo vietą atke
liamą, kun. Žuromskį. Kun. A. 
Abračinskui įteiktas žvejoji
mui reikalingų dalykų komp
lektas.

L. Darbininkų S-gos 
susirinkime

balandžio 12 d. buvo svarsto
ma, kaip padidinti narių skai
čių ir kaip pasirengti priimti 
ateinanti rudenį sąjungos sei
mą. Balandžio 26 d. nutarta 
užprašyti šv. Mišias organizaci
jos globėjo šventės proga.

Moterų ir merginų velykinis

įvyko balandžio 12 d. para
pijos salėje, 7th St. Prie gra
žių stalų jaukiai praleista lai
kas.

Nauji kandidatai į Boston 
College High School registruo
jami, senose mokyklos patalpo
se James St., Boston tarp ba
landžio 20 ir 24 d.d.

Kandidatai į Šv. Jono Dkl. 
seminariją bus tikrinami gegu
žės 7 d., o kandidatai į Maž. 
seminariją —gegužės 6 ir 7 d.d.

Sustreikavo pieno iivežioto- 
jai ir nuo balandžio 10 d. bos- 
tonižkiams nepristatomas pie
nas.

Inž. K. Baranauskas po ko
jos operacijos gydosi savo na
muose 23 Vinton St., So. Bos
ton.

Renka aukas Jakševičiams 
iš Pakistano gelbėti. Tuo rei
kalu "rūpinasi p. Kriščiukaitie- 
nė, 439 7th St, So. Boston.

T. Ant. Jurgelaitis pakvies
tas ir sutiko būti “Vyties” re
dakcijos nariu.

Inž. K. Kriščiukaitis daro 
projektą Putnam seselių kop
lyčiai.

LIETUVIŠKO RADIJO 
VALANDOS

A. Kneižio vadovaujamos, 
koncertas įvyks gegužės mėn. 
17 d. So. x Bostone, High 
School salėje, Thomas Park.

Programą išpildys Lietuvos 
Operos solistas IpoItas' Naura- 
gis, muz. Zigmo Snarskio ve
damas mišrus jaunimo ehoras _ 
iš Worcester, Mass.; ir kiti 
dainos bei muzikos meninin
kai. •

Naujos šeimos
Balandžio 12 d. susituokė J. 

Kleponis iš Lawrence su Mari
ca Skudris, gyv. 1762 Columbia 
Rd., So. Boston. Jaunoji yra 
aktyvi Vyčių narė. Per sutuok
tuvių apeigas bažnyčioje buvo 
ypač daug žmonių.

St. Michnevičius, gyv. 118 
Dcrchesetr St., susituokė su 
Rūta Karnilaite, 111 G St., 
So. Boston. Jaunąsias poras 
Širdingai sveikiname.

Gimė
Patricia Ona, duktė Viktoro 

ir Adelės Marcelionių, gyv. 
671 E. 2nd St. So. Boston.

K. Ona, duktė, McLeod ir EI. 
Strakauskaitės, gyv. 526 Put- 
way Avė., Cambridge, pakrikš- 

_tyta bal. 12 d.
Ričardas Povilas, sūnus Vin

co ir Elenos Šidlauskų, gyv. 
65 Middle St., So. Boston, pa
krikštytas bal. 12 d.

Jokūbas, sūnus Jono ir Albi
nos Taruškų, pakrikštytas bal. 
12 d.

Mirė
Jonas Bareikts, 65 m., gyv. 

59 Magazine St., Roxbury, mi
rė balandžio 3 d.

Tel. SO 8-2156
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Maši

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonsė Stecke 
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Bingeliais 

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

S. Baraeevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mas?

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mas*. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotoja* 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALĖTSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mam.
D. A. Zaletakaa. F. E. Zaletakas 

Graboriai ir Bafaamuotojai 
Patarnavimas dieną ir nakti.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

Tel. SO 3-0*15 
SOuth Boston 8-2609

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio 
šaknis turi 
nito senovės.

Dzingclio 
padavimu 

kad Dzin- 
vartojamas 

\SL^/ nuo išpūtimą, dusinimo. 
TP\ j/” neatgavimo
\ A kvapo, -nuomario, para-
V* lytimis, dieglių ir skaus

mingų mčnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskurus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynu* šaknis maišyti i taba
ką -- rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepčjimu. Svaras Dzinjrelio $3.00; 
kvoteris svaro $1 00

ALFAANDERE CO. 
414 BBOADWAY 

SOUTH BOSTON 27. MASS.

i »




