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Tiktai sąjungininkų griežtumas derybas 
Korėjoj varo po šiek tiek pirmyn

Korėja. — Sąjungininkų de
legacija, kuriai vadovauja gen. 
W. Harrison, pasiūlė komunis
tams pasirinkti — arija keisti 
komunistų siūlymus, arba baig
ti derybas.

Komunistai atmetė sąjungi
ninkų siūlymą tuos belaisvius, 
kurie atsisako namo vykti,-

K,-Lietuviskas kryžius 
Anglijoje

Manchesteris. — Mancheste- 
»urio kapuose gegužės 3 d. bus 
pastatytas lietuviškas pamink- 

—■ linis kryžius, kuriuo norima į-
amžinti 700 metų krikščiony
bė Lietuvoje įvedimo sukaktį 
ir šiame mieste mirusių lietu
vių atminimą! Kryžių šventins 
vyskupas V. Padolskis, kuris 
šiai progai yra pakviestas at
vykti iš Romos. Po iškilmingų 
kryžiaus šventinimo apeigų tą 
pačią dieną įvyks 700 metų 
nuo krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje ir motinos dienos minė
jimas. Iš. Manchesterio vysk. 
Padolskis vyks į J. A. Valsty
bes, kur išbus iki spalio mėne
sio.

Viena. — Čekoslovakijoj iš 
daugelio bažnyčių atimami 
vargonai ir panaudojami pra
mogoms. Tikintieji -pamaldų 
metu paliekami be muzikos.

Gyventojų Latvijos kainuose maži a

Ryga- — Sovietinė Latvijos 
valdžia paskelbė, kad esą pa
naikinta eilė kaimų Venspilės, 
Rygos, Dandangen, Talsi, 
Madona, Liepojos ir kt. rajo-

EGIPTAS BRITAMS NENU
SILEIDŽIA

Kairo. — Egipto min. pirm., 
o taip ir užsienių reikalų mi- 
nisteris veda derybas su Bri
tanijos atstovu dėl Suezo ka
nalo. Britai nori, kad kariniai 
įrengimai kanalo zonoje būtų 
britų specialistų žinioje; kad 
kanalo zona būtų įjungta į 
vidurio-rytų apsaugos sistemą 
ir karo atveju būtų taip tvar
koma, kaip tos sistemos vado
vybės ras geriau. Egiptas vi
sus šiuos siūlymus atmeta ir 
reikalauja, kad britai išsikrau
stytų be jokių sąlygų. 

J

JAPONUOS SOSTO IFtDINV AKUOTO. atvykę* i Londoną. I ka- 
raifli KMIltu II uMHnliin SMlmen. fotoęrafo parautam Bock-

perduoti Šveicarijai. Šveicariją 
komunistai atmetė. O savo jo
kio pasiūlymo neduoda. Jie 
grįžta vėl prie to, kad visi be
laisviai būtų grąžinami.

Trečiadienio posėdyje komu
nistai jau siūlė kompromi
sus — kad 15,000 belaisvių 
kiniečių būtų perduoti vienai 
iš Azijos valstybių. 35,000 šiau
rės korėjiečių būtų palikti Ko
rėjoje. Komunistai turi galvoje 
Indiją, nors jos min. pirm, ne 
seniai pareiškė, kad jis tokių 
pareigų nepriimsiąs.

Gen. Harrisonas atmetė bet 
kurią Azijos valstybę, nes jos 
globoje belaisviai negalės jaus
tis saugūs.

KINIEČIAI SUŽEISTUOSIUS 
SUŠAUDĖ.

Korėja. — Grįžusieji iš ne
laisvės tebepasakoja apie žiau
rumus. Vienoje belaisvių kolo-- 
noje. kur buvo apie 40 sunk- 
vežimų po 20 sužeistų ų. ki
niečiai liepė išlipti sužeistie
siems. juos kulkosvydžiais su
šaudė ir durtuvais pribaigė.

Propaganda per garsiakal
bius buvo varoma stovyklose 
ištisomis dienomis. Kai kurie 
belaisviai nuo jos neteko nervų. 
Propaganda mažai ką įtikino. 
Bet tokių mažai grupei, prieš 
paleidžiant juos į gyvenimą, 
bus įrengta Amerikoje propa
gandos ‘nuvalymo” stovykla.

nuos. Priežastis — sumažėjęs 
ten gyventojų skaičius. Vaka
rų spauda pastebi, kad suma
žėjo dėl nuolatinių deportaci
jų.

Tarp panaikintų vietovių 
minimi toki vardai: Rapati, 
Modes, Verbieki, Tosmare. Lu- 
bei, Kapas, Pilskalne, Sail kal
ne, Ulbroka, Jaunsils, Terande, 
Schwaneburg, Lideri, Neupe- 
balk, Wellan. (Vardai iškrai
pyti).

Washmgtonas.—Prez. Eisen- 
howeris siūlysiąs kongresui vi
są informaciją iš valstybės de-* 
parlamento perkelti Tarpusa
vio Pagalbos administratoriui 
Stassenui.
• Ruošiamasi pašaukti karo 

tarnybon gydytojus 23 mėne
siams iki 51 m. amžiaus.
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Nuomones tarp Amerikos ir Anglijos vis dėlto skiriasi

Washmgtonas. — Sovietų 
Sąjungos užisenių reikalų min. 
Molotovo atsakymas Eisenho- 
vveriui vilčių susiprasti nepadi-

Molotovas balandžio 27, kal
bėjo “taikos partizanams”, 
kad Sovietai palaiko savo kvie
timą susitarti dėl taikos pen
kioms didžiosioms valstybėms: 
Sovietams, J. Amerikos Vals
tybėms, Britanijai, Prancūzijai 
ir kom. Kinijai.

Washingtone šitas siūlymas

106.000 pirmajam,
Korėja, — Sąjungininkų ka

rinė vadovybė Tolimuosiuose 
Rytuose paskelbė, kad ji skirs 
100.000 dol. pirmajam komuni
stinės kariuomenės* lakūnui,* 
kuris atgabens sovietinį MIG;

ADENAUERIS TUO TARPU 
KAPITULIAVO

Bonna. — Sutartis su Vaka
rais, nors jų nepatvirtino vals
tybės taryba, kancl. Adenau- 
eris žadėjo pateikti prezidentui 
pasirašyti. Dabar paskelbta, 
kad nuo šios minties atsisakė. 
Tokiu būdu paskelbimas įsta
tymo, kuriuo Vokietija gali 
rengti savo kariuomenę, vėl 
atidedamas.

AR GRESIA ŪKINĖ 
DEPRESIJA?

VVashhitonas. — Amerikos 
komunistinė spauda paskelbė, 
kad Amerikos kapitalistai biją 
taikos, nes tada kilsianti ūkinė 
depresija. Finansų sekretorius 
G. Humphrey ir paskui preky
bos sekretorius Weeks pareiš
kė, kad taiką Korėjoje pasira
šius tokio pavojaus nebūsią. 
Viena, ginklavimosi gamyba 
negalės iš karto kristi. Antra, 
taikos metais labai pakils pa
saulinė prekyba. Tokios depre
sijos, kaip yra buvę, daugiau 
negalės būti.

ŠVELNINAMA POLITIKA 
JŪROJE

Kopenhaga. — Danijoje pa
stebima, kad Sovietai sušvelni
no reikalavimus Danijos ir 
Švedijos žvejams Baltijos jū
roje. Sovietų pasienio sargybi
niai laivai dabar nekliudą da
nų ir švedų žvejų, jei jie ir į- 
plaukia į 12 myl'ų teritoriją, 
kurią sovietai savivališkai lai
ko teritoriniais vandenimis. 

MOK I ALGĄ. KURIE 
NEKLAUSO ROMOS

Verniva. — Komunistinė 
Lenkiios valdžia paske’bė. kad 
mokės algas tiems kunigam;, 
kurie bendradarbiaus su val
džia ir atsiskirs nuo Romos.

TITAS TEBESIAUTĖJA
Jugcclavija. — Ir grįžęs iš 

Anglijos Titas tęsia kovą ;rieš 
katalikus. Dabar paleido fil
mą, kurioje niekina kardinolą 
Stepinac kaip išdaviką.

DAŽNOS KOMUNIJOS SĄ
JŪDIS AMERIKOJE

Pradėjo kun. Lapinski, St.
• Paul arkivyskupijos vienas 

klebonas. ragindamas savo 
tautiečius padažninti šv. Ko- 
mtyii as ir jas aukoti už perse
kiojamus komunistų užimtuose 
kraštuose. Sąjūdis plinta po 
visą Ameriką.

buvo lengvai suprastas kaip 
noras du zuikiu nušauti iš kar
to — išjungti iš pasaulio tvar
kymo Jungtines Tautas ir į- 
jungti kom. Kiniją. Iš valsty
bės departamento paaiškinta, 
kad tokis penkių valstybių su
sitarimas esąs nereikalingas a- 
kivaizdoje Jungtinių Tautų Or
ganizacijos, kuri žiūri pasaulio 
taikos. Molotovo pasiūlymas 
departamente vertinamas kaip 
propagandos triukas.
Vokietijos vyriausybė pareiš

kuris išduos MIG
taip pat jam bus suteiktas a- 
zylis, globa. Paskesni bėgliai 
su lėktuvais gaus po 50,000.

Lapeliai su fokais pasiūly
mais kinų ir rusų kalbomis 
buvo išmėtyti iš lėktuvų vir
šum šiaurės Korėjos. Kad bėg
liai nepakliūtų į sąjungininkų 
šūvius, lapeliuos nurodyta, kaip 
jie turi skristi ir kur nusileis
ti.

Dėl šio skelbimo labai susi
jaudino Londonas. Ten aiškina, 
kad toks skelbimas esąs labai 
netaiku, nes jis gali pakenkti 
deryboms. Lordų rūmuose bu
vo raginama Britanijos vyriau
sybė atsiriboti nuo šitų “Ame
rikos pastangų sugundyti kirtų 
lakūnus išduoti savo vyriausy
bę”.

Ta pačia proga aštriai puo
lamas Dulles, kad jis nediplo- 
matiškai kalbąs, kad Ultimatu
mus ne vietoje vartojąs.

Britui nepasitenkini
mas Amerika au»a

Londonas. — Londone ne
slepiamas didelis nepasitenki
nimas Amerikos ūkine politika. 
Britai mini porą sutarčių, nuo 
kurių Amerika atsisakė, ir dėl 
to Britanija turėjusi 21 mil. 
dol. nuostolių. Amerikos neno
ras duoti rinkų Britanijos pre
kėms stumia anglus į prekybą 
su Sovietais ir kom. Kinija. La
biausiai prekyba eina su Kini
ja. Ji dabar 10 kartų didesnė 
nei pernai. Tuo pačiu metu 
Anglija politiškai rodo artėji
mo prie Prancūzijos.

“Laisvojoj Europoj” įsisukę- išdaviky?
Miunchenas. — “D. W. Z.” 

praneša, kad amerikiečių įstai
gos tiria įvykius “Laisvosios 
Europos” šių stuve Miunchene.

Praėjusią vasarą iš “Laisvo
sios Europos” archyvo dingo 
svarbūs dokumentai. Manoma, 
kad ryšium su tuo netrukus 
prasidėjo areštai Čekoslovakijo
je ir Vengrijoje. Ten pa--rodė

ŠV. GABRIELIUS MODER
NIAUSIO IŠRADIMO GLO

BĖJAS
Roma. — Vatikano . r.11 jas 

drauge su Italijos Telekcmuni- 
kaci'os Centru išleido Popie
žiaus Pijaus XII brovę kur 
šv. Gabrielius /rba”g<'’p pa
skelbtas telckomunikaci io glo
bėju. Apaštališkosios brevės 
tekstas yra paskelbtas 45 kal
bomis, tarp jų ir lietuviškai.

kė, kad su Molotovo pareiški
mu Sovietų politikoje nieko 
naujo nepasirodė.

Prancūzų valdžios nuomonei 
atstovaująs laikraštis “Le 
Monde” sako, Britanija esanti 
pasiryžusi gerinti pasitarimo 

'galimybes su Sovietais —prie
šingai nei JAV, kuri į tuos pa
sitarimus žiūri su nepasitikėji
mu. “Prieštaravimas tarp A- 
merikos ir Britanijos pažiūrų 
akivaizdus. Jis yra pavojingas 
ir apgailėtinas.”
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FRF.DERICK RILUNGS LEF. duoda priesaika kaip civilinės aviaci
jos administratorius. Priesaika priima tos pačios įstaigos (C'ivil Aero- 
nauties Authority) personalinio skyriaus vedėjas Oliver C. Short (vi- 
duryjp). o asistuota komercijos departamento sekretorius Sinclair 
Weeks (kairėje).

Nuo savęs laikraštis pridu
ria, kad Prancūzijos ir JAV vy
riausybės mano, jog pirmiausia 
turi būti pradėta nuo keturių 
konferencijos Vokietijos klau
simui spręsti. Bet taip pat nu
rodo, kad Sovietų siūlymai la
bai gali suskaldyti sąjunginin
kų vienybę.

Paslaptys keliauja į Rusiją, bet ne visi 
paslapčių išdavikai j kalėjimą

Azijoj pavojingiau 
kaip Europoj ..

Washingtonas.— Valst. sek r. 
Dulles kongrese pareiškė, kad 
komunistų invazija į Laos yra 
nauja rimta problema Azijoj. 
Bus pasiųsta daugiau ginklų į 
Indokiniją. Senato užs. reikalų 
kom. pirmininkas Willey pasa
kė, kad Dulles padėtį Azijoj 
laiko pavojingesne nei Euro
poj.

THAD MASON iš Willineton. 
N. J., buvęs komunistas, pasa
koja Senato komisijai VVashinK- 
tonė, kad jis •* General Motors 
firmos praėjusio karo metu pa
vogė Diesel mašinų planus ir 
persiuntė Maskvai.

taip pat brošiūra “šalin kau
kes”, kurio ė buvo išpasakotos 
čekoslovakų skyriaus prie 
“Laisvosios Europos” siųstuvo 
paslaptys. Iš skyriaus tada bu
vo atleista visa eilė komunistų 
ar komunistuojančių, kai ku
rie su labai nešviesia praeitim. 
Panašiai nutikę ir su lenkų 
skyrium. Laikraštis aprašo, 
Vad ir vengrų skyriui vado
vauja žmogus, kuris sa- o pra
eityje bendradar'. iavo ir na
ciams ir bolševikams. Jis pasi
telkęs bendradarbius savo 
nuožiūra, ir vengriškos trans
liacijos yra titoi tir.ės. V: ne 
antikomunistinės.

Laikraštis pastebi. t<n galė
jo atsitikti dėl to, kad i "lais
vosios Europos" įstaigas j psi
chologinį karą be didesnio tyri
mo buvo priimami žme-'ės. va
dovavę “liaudies demokratijo
se”.

NESUTINKU ATSAKYTI
Wa$hingtonas. — Senato 

komisijoje atsidūrė Harold 
Glasser, buvęs aukštoje valsty
bės tarnyboje, 6 dabar Ameri
koje ir Europoje žinomas žydų 
labdaros organizacijos pareigū
nas.

Komisija jį klausia: Ar su 
tamsta gyveno Mr. Adler (ko
munistas) ?

Glasser: Nesutinku atsakyti 
į šį klausimą, nes atsakymas 
gali mane inkriminuoti.

Komisija: Ar tamsta buvai 
komunistų partijoje 1944 m. 
sausio 8, kai tamsta davei tar
nybinę priesaiką?

Glasser: Nesutinku atsakyti, 
nes atsakymas gali mane in
kriminuoti.

Komisija parodo jam jo pasi
rašytą tarnybinį pareiškimą, 
kad ji.< nėra komunistas ir t.t. 
Komisija klausia: Ar tai tams
tos parašas?

Glasser: Nesutinku atsakyti, 
nes atsakymas gali mane inkri
minuoti.

Komisija: Ar tamsta nesu
tinki pasakyti, kad tai tamstos 
parašas?

Glasser: Taip, pone, nesutin
ku atsakyti nei į šį klausimą.
STEBĖTINUS EGZAMINUS 

MAN DUODAT
Basei. — Balandžio pabaigo

je Šveicarijoje teismas teisė 
komunistų vadą “Vorvvaerts” 
red., Emil Amold, kaip pavo
jingą krašto saugumui, nes 
jis Budapešte kom. žurnalistų 
internacionalo posėdyje nukal
bėjo kaip svetimos valstybės 
agentas. Karštoje propagandi
nėje kalboje teisiamasis dėstė, 
kad Šveicarijoje nėra spaudos 
laisvės: kad Šveicarija yra A- 
merikos šnipinėjimo centras: 
kad Šveicarijai gresia pavojus 
būti įtrauktai į Atlanto paktą. 
Jis atmetė bet kokį įtarimą,

SOCIALINIŲ, REFORMŲ 
NIEKAS NESULAIKYS
Ispanija. — Daug kur atsi

randa komunizmo pavojus dėl 
to, kad pavėlinamos socialinės 
reformos. Jos pavėlintos ir Is
panijoje. Dabar ten Malagos 
vyskupas Harrera vadovauja 
sąjūdžiui, kuris siekia pakelti 
socialinį žemės darbininkų bū
vį. Jo įsteigta “Katalikų žemės 
ūkio konfederacija" rūpinasi 
išpopuliarinti socialinį Bažny
čios mokslą apie žemės nuosa
vybę.

kad Sovietai. gali Šveicarijoje 
šnipinėti. Tai esanti nesąmonė. 
“Socialistinių valstybių princi
pas — pagerbti svetimų kraš
tų suverenumą”..

Teisėjas: O ką tamsta pasa
kysi apie Baltijos valstybes?

Teisiamasis: pasipiktinusiu 
balsu: Keistą egzaminą čia 
man tamsta skiri...

Aš IŠDAVIAU
Washingtonas. — Tadas Ma

sonas, gimęs Lenkijoje, Ameri
kos pilietis stoja bal. 28 prieš 
senato komisiją ir prisipažįsta, 
kad jis buvo Sovietų šnipas. 
Tai buvo 1941-43 metais,kai jis 
dirbo Clevelande General Mo
ters dirbtuvėse. Jis ten pavogė 
karinio dizelinio motoro planą 
ir jį perdavė sovietų agentui, 
kuris maskavosi kaip kavinės 
virėjas.

Masonas lankėsi 1950-52 
metais Lenkijoje. Ten jis išgijo 
nuo komunizmo. Ten jis pasa
kojosi ir kaip jis pasitarnavęs 
sovietų lėktuvų" pramonei. Bet 
ten iš jo nuopelnų tik pasišai
pę.
KAS GI IŠ TIKRŲJŲ IŠDAVĖ 

PASLAPTIS
Londonas. .— Parlamente 

darbietis Wigg balandžio 27 iš
klojo, kad visos britų spraus- 
minių lėktuvų paslaptys pateko 
j sovietų rankas; esą jau po 
mėnesio jos buto pritaikytos 
sovietų lėktuvui MIG 15, kuris 
dabar puola Korėjoje.

Vyriausybės atstovas gynė
si. Esą dabartinė vyriausybė 
žiūri, kad paslaptys neišeitų. 
Bet tai padariusi darbiečių vy
riausybė, parduodama Sovie
tams Nene sprausminių lėktu
vų motorus ir tuo sutaupiusi 
soyietų specialistams dvejus 
metus laiko. Tai buvo daroma 
1946-7 m. prekybos ministerio 
S. Cripps. kuris visai nepaisė 
aviacijos ministerijos protestų.

★
Taigi visur kovoja su tais, 

kurie išduoda valstybės pas
laptis. Kad komunistai jas iš
darinėja — šiandien jau aišku. 
Prieš juos ir kova sugriežtėju
si; juos baudžia. Bet kad pati 
valdžia gali ias išdarinėti, sun
kiau suprantama. Ir kaip ją 
bausi!

Tardymuose komunistą ir 
svetimai valstybei tarnaujantį 
pažinsi iš jo įžūlumo, o Ameri
koje iš populiaraus atsisakymo 
duoti pareiškimus į klausimas. 
Bet iš ko pažinsi, kad valdžia 
tarnauja svetimiesiems?
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lietuvybei pakenkė tai, kad per ilgai sėdėta užsidarius

Jų rankos buvo surištos
Grįžęs iš Lietuvos pasakoja (5)

SPAUDA

Taip ir buvo. Dar buvom 
gatvėje ir kalbėjomės, dar ru
sai su lempom sukiojosi ir ieš
kojo,

panhn^r daugelis raitelių.
Rusai puolėsi ieškot; prie

dangos, ir prasidėjo šaudymas, 
ftmngmi, kaip aš bijojau! O ir 
ioomendaritas, kuris buvo prie 
mdsų, t&riauaai kaleno danti
mis. Juri sėdėjo vežime ir ra
miai laikė rankoje revolverį. 
Bet partizanams mes buvom 
negalvoję. Kautynės buvo neil
gesnės kaip penkias minutes. 
Jie išlaisvino ūkininką ir jo se
ną' žmoną, pasiėmė juos su sa
van ant arklių ir dingo tamso
je. Kai jie dingo, komendantas 
labai narsiai išbėgo į gatvės vi
durį ir ėmė šaudyti ir keiktis. 
Juri tik nusispiovė ir privažia
vo prie namo, prie kurio ėjo 
kautynės. Keturi rusai buvo 
negyvi, kiti išbėgioję nuo prie
šo persvaros. Juri vėl nusispio
vė ir, palikęs komendantą gat
vėje, nuvažiavo tolyn. Maniau, 
kad važiuosim namo. Bet Juri 
sustojo prie restorano ir ėmė 
gerti. “Juri — sakiau jam, — 
mes turim namo eiti, Nina 
šiandien grįžta iš mokyklos.”

Po kelių savaičių įgula buvo 
sustiprinta iki trijų šimtų ka
reivių, ir kiekvieną naktį ūki
ninkai buvo suimami namie ir 
išvežami. Nakčia girdėdavau 
šūvius ir šauksmus. Bet parti
zanai daugiau neatvyko. Ūki
ninkai; likusieji, pasirašė pra
šymus į kolchozus.

Buvo spalių mėnuo ir daug 
tautinių švenčių. Vieną tokią 
dieną aš nudžioviau Juri dvi 
bortkas vodkos ir paslėpiau šie
ne daržinėje. Paskui nuėjau 
pas Kurtą ir Chapo. du len
kiukus sąvo draugus, ir juos 
atsivedžiau. Suvirtę j šiėhą* 
mes

išgėrėm tryse abidvi bonkas.
Sgėrėm greit ir jautėmės 

stiprūs ir drąsūs. Išėjom iš dar
žinės į gatvę. Ten šūkavom 
ir dainavom. Priešais restoraną 
sutikom įgulos kareivį. Jis 
buvo girtesnis už mus. svyravo 
pasiremdamas į namų sienas. 
Mano draugas Cha p paleido į 
kareivį akmeniu, o mes jam 
paskui šaukėm. Kai dėmesio 
į mus kareivis nekreipė. Cha
po prišoko ii' pakišo jam koją. 
Kareivis panirto į pūna, o 
mes stovėjom prie jo ir juokė
mės. Bet čia kareivis supyko. 
Čiupo nuo pečių automatą ir 
atsistojo. Mes leidomės bėgti, 
bet buvo dar netoli, kai sutar
škėjo pirma salvė. Chapo par
virto .ir mačiau, kad kulka 
kliudė jam galvą. Kita salvė 
nuteškėjo viršum mus, ir mudu 

PIRMOJI MOTERIS gražinta i- hot.tiinh. t’i k'iričjr ji pralaikyta dvrjm melu*.
PlMmunjMn palapinėje jai daroma kraujo tran*Xu rija dėl didelio nusilpimo, kuri* Kalėjo privelti prie 
mirties anksčiau negu butu pasiekta ligonine. Ji išgelbėta povių kriltskiauMU metu. Jei jos gr^iini- 
maa butu uttmkes dar kritau valandas, ji jau n ir kada nebūtu grjtosi.

su Kurtu suspėjom peršokti 
per tvorą. Pro plyšį mačiau, 
kad kareivis artinasi. Jis lai
kė automatą rankose ir taikė 
kaip tik į vietą, kur mes bu
vom. Vėl salvė, Kurtas prasi
žiojo ir susirietė šalia. Aš pa
jutau skausmą kojoje ir par
kritau. Pro plyšį mačiau, kad 
kareivis vis dar artinosi, bet 
jam susipainiojo kojos, ir jis 
parvirto. Bijodamas, kad jis 
atsikels, ėmiau šliaužti tolyn. 
Kai pakėliau galvą, kareivis 
jau stovėjo. Jis vėl ištiesė šau
tuvą, bet šūvio nebuvo. Auto
matas buvo tuščias. Nusikeikė, 
pasisuko atgal ir trenkė auto
matą į purvyną. Mėgino eiti, 
tie vėl sugriuvo. Pamažu vil
kausi viena koja ir abiem ran
kom. O dešinioji koja kraujavo 
ir baisiai skaudėjo. Man rodės, 
truko amžius, iki pasiekiau sa
vo gatvę ir savo duris. Kai Ju
ri mane pamatė, pagriebė ir 
nunešė į lovą. Jam viską papa
sakojau — ir kad mes kareivį 
erzinom ir kad mano abudu •
draugai negyvi. Juri manęs ne
mušė. Tik pasakė, kad aš savo 
bausmę atsiėmiau. Paskui jis 
surado automobliį ir išvežė 
mane į Kauną, į ligoninę.

Kai aš pabudau, gulėjau švie
siame kambaryje, ant sienos 
priešais kabojo Stalinas, prie 
lovos sėdėjo Nina ir verkė. 
Mano koja buvo sutvarstyta. 
Paskui gydytojas sakė, kad 
buvo dvi kulkos.
Šešias savaites išgulėjau. Ma

ne kasdien lankė Nina, o sykį 
atėjo Juri su mamočka. Juri 
buvo su uniforma ir ordinais 
ir jis pasakojo, kad kareivis 
buvo išsiųstas j Sibirą, pir
miausia. už tai, kad

valdžios nuiniciją eikvojo.
o taip pat ir už tai, kad du 

berniuku nušovė. Bet buvo nu
bausti ir vaikų tėvai. Ir Juri 
turėjo sumokėti už mane 200 
rublių. Teismas nusprendė, 
kad tėvai turi vaikus prižiūrė
ti.

Kai galėjau atsistoti, su laz
dom ir su Nina išleido mane 
į ‘miestą pavaikščioti. Gatvės 
buvo švarios, buvo daug žalu
mynų ir fontanų, ir visai nau
jų Stalino biustų iš gipso.

Mudu nusipirkom krautuvėje 
duonos ir

nuėjom j kiną.
Kinas vadinos “Laisvės Rū

mai", ir filmas buvo “Tigras”. 
Tas tigras tai buvo rusų kari
ninkas. kuris buvo labai nar
sus. Riedėjo tankai, ir aš ma
čiau tokių drąsių daiktų, ku
riais niekaip negalėjau patikė
ti.

Labai sujaudinti išėjom iš 

filmo. Einam gatvėmis vis dar 
tigru gyvendami, staiga žiūriu 
— ir man viskas akyse ir min
tyse susisuka. Matau didelį sta
tomą namą ir prie jo dirba 
žmonės su vokiškomis karių 
uniformomis. Tai buvo vokie
čiai karo belasviai. Aš sustojau 
ir Nina taip pat. Mačiau, kad 
belaisviai buvo labai griežtai 
kareivių saugojami. Nina pa
stebėjo, kas man darosi. Ji 
priėjo prie sargybinio ir pa
kalbėjo, bet tas tik pakratė 
galvą, žodžio netaręs ,ir Nina 
liūdnai sugrįžo. Dar ilgai sto
vėjau '.priešais statomą namą 
su savo lazda ir su Nina, ir 
man kažkas spaudė gerklę.

Netrukus vėl galėjau laisvai 
vaikščioti. Juri atsiėmė mane, 
atvažiavęs su arkliuku. Buvo 
lapkričio diena ir vėjas. Laukai 
buvo tusti ir pajuodę. Rasleje 
buvo turgaus diena. Mamočka 
man pakepė pyragą. Su Juri iš
gėrėm, ir Juri išėjo į miestelį 
kiaulės pirkti.

Kai tik jis išėjo, atėjo nuo 
kolchozo pirmininko šoferis ir 
šaukė Juri. Išėjau ir aš į gat
vę ir į turgų Juri ieškoti. Kai 
atėjau į turgų, Juri neniačiau. 
Be pamačiau vežimą, kuriame 
stovėjo
du senyvi vyrai su kruvinais 

veidais, o jų rankos buvo 
surištos.

Ten pat buvo mergaitė, la
bai jauna ir beveik pusnuogė; 
dar ir vaikinas tokio amžiaus 
kaip aš, taip pat surištomis 
rankomis užpakalyje. Priešais 
ir užpakaly stovėjo rusų ka
reiviai iš šios įgulos. Kai lietu
viai ir lenkai, kurie aikštėje 
buvo, tai pamatė, skubiai pasi
šalino; liko tik rusai, šalia ma
nęs stovėjo stora moteris; pa
žinau. ji buvo komendanto šei
mininkė. Ji sako: “Geriau tu, 
vaike, eik šalin. Tai partizanai, 
kuriuos sušaudys.”

“Ar mergaitė ir vaikinas 
taip pat partizanai, ir juos taip

AUSTRIJOJE DAR LIKO VARGTI 200 LIETUVIU
Austrijoje vargsta dar 200 

lietuvių, iš kurių 30 yra nuo 
pasaulio atskirti geležinės už
dangos, nes gyvena Vienoje, 
Austrijos sostinėje, kuri, kaip 
ir Berlynas, yra padalyta į zo
nas, bet apsupta rusų. Lietu
viai gyvena vakariečių zonoje. 
Kiti taip pat gyvena bolševiku 
neužimtose Austrijos srityse: 
70 iš jų yra išmėtyti po sto
vyklas (net 131), o 100skurs
ta privačiai gyvendami.

Visų padėtis yra gana sun-

DAV1D J. MeOOMALD. plieno 
darbininku unijos (CIO) pir
mininką*. Atlantic City, N. J., 
derasi, kad būtu pakeltas atly- 
gtaima* 1.250.000 pilėną darbi, 
ninku. Norima išvengti streiko.

pat šaudys?” paklausiau.
‘Taip,” pasakė šeimininkė, 

kuri buvo rusė, ir nukando ga
balą sausainio, kurį ji turėjo 
rankoje. “Na, vaike, bėk ša
lin”.

Bet aš likausi ir žiūrėjau. 
Vežime buvo šiaudų. Abudu 
senyvi vyrai, ir vaikinas, ir 
■mergaitė stovėjo šiauduose. 
Vienas iš rusų kareivių įlipo į 
vežimą su revolveriu ir atsisto
jo užpakaly pirmo senyvo vy
ro. Tasai stovėjo visai ramiai.

(Bus daugiau)

PREZIDENTAS SU ŽMONA atvyko j Metropolitan Operos spektakli. 
Operos vaidinimai Washingtone pradėti “Bohema.”

ki, nes galinčių dirbti tėra tik 
koks ketvirtada*, kiti — se
neliai, ligoniai ir vaikai. Pasi
baigus IRO globai, o pragyve
nimui pabrangus, daugumos 
padėtis yra tiesiai tragiška. 
Gyvenantieji stovyklose gauna 
pašalpos po 25 centus į dieną, 
bet iš to. reikia apmokėti švie
są ir kurą. Privačiai gyvenan
tieji ir to negauna. Kartais 
juos sušelpia austrų viešojo 
aprūpinimo įstaigos, bet tai 
lašas kibire. Dėl to kiekviena 
parama iš šalies labai laukia
ma ir su dideliu džiaugsmu su
tinkama.

Ypatingai Austrijos lietuviai 
yra dėkingi Balfui. jo pirm, 
kan. J. B. Končiui, reikalų ve
dėjui P Minkūnui ir visiems 
Amerikos lietuviams, dide
liems mūsų geradariams, už 
visas aukas ir paramą. Kiek
viena parama pinigais, rū
bais ar maistu sutinkama čia 
su dideliausiu išsiilgimu. Ne 
visiems jos Užtenka, nes pir
moje eilėje Balfo šalpa eina li
goniams, seneliams ir nepajė
giantiems dirbti. Visi, kurie 
gali dirbti ir turi bent kokį 
darbą, pašalpą negauna, nors 
iš menkų uždarbių labai sun
kiai verčiasi.

Neseniai Amerikos laikraš
čiuose tilpo atsišaukimas bu
vusių Austrijoje lietuvių.’ no
rinčių padėti likusiems Austri
joje. Gerieji organizatoriai 
Karvelis, Senkus ir Vitkus — 
pranešė jau, kad surinkta 125 
doleriai, kas Austrijos pinigais 

. sudaro 3000 šilingų, ir kada jie 
bus gauti, bus galima nupirkti 
150 amerikoniškų svarų svies
to. 150 nedirbančių čia lietuvių

. ViąayMje tai.' 24 Ignas Šei
nius, polemizuodamas su Alan
tu, nurodo tokią-lietuvių tau
tos klaidą praeityje: “Lietuvių 
tautai pakenkė praeityje dau
giausiai tai, kad per ilgai, per 
daug ramiai sėdėta užsidarius 
giriose. Nepasirūpinta net sa
vu raštu, nepagalvota apie to
limesnę ateitį, neapsidairyta 
kaip reikia, kas dedasi toliau 
pasaulyje.”

Autorius mano, kad ir da
bartiniais lakais būtų klaida 
užsidaryti nuo pasaulio ir 
stengtis atsispirti visoms jo i- 
dėjoms. Jis tęsia: “Būtinai no
rėdamas grąžinti lietuvių tautą 
atgal izoliuotan miškan ir sau
lės ir ugnies tikybon, Alantas 
vis dėlto nieko neturėtų prieš 
žydų tautos pavyzdį... O kas gi 
sudaro žydų atsparumo pagrin
dą? Sava labai sena, seniai di
delio grožio raštais fiksuota, 
tikybinį pokylį įgijusi kultūra. 
Nepaprasta meilė gimtai žemei 
ir savo tautos artimui. Didelis 
■paslankumas pasinaudoti kitų 
tautų dvasiniais ir materiali- 
nias laimėjimais, jei tik jie kuo 
prisideda prie individualinio ar 
tautinio įturtinimo.”

Su tais žodžiais galima būtų 
baigti seną pasaką, kad visos 
nelaimės Lietuvai atėję dėl to, 

gaus bent po svarą sviesto 
maistui pagerinti. Bet, tai pir
mas atsitikimas iš privačios 
iniciatyvos. Jei nebūtų buvę 
Balfo globos, padėtis tikrai bū
tų baisi.

Galima įsivaizduoti, kokį 
džiaugsmą padarė Balfo 
Centro Velykoms atsiųsta ir 
jau išdalinta 400 dolerių pa
šalpa, kurią surinko ir Austri
jos lietuviams paskyrė Cleve- 
lando Balfo skyrius. Kiekvie
nas iš 150 šelpiajnųjų gavo 
bent po 2-3 dolerius ir galėjo 
bent Velykų šventes džiaugs
mingiau atšvęsti. Jų padėkos 
laiškai Balfo Centrui ir Cleve- 
lando skyriui manau tai aiš
kiau pasako.

Gera yra privati pašalpa ir 
pagalba, bet be Balfo organi
zacijos ir jos teikiamos šalpos 
šimtai lietuvių Vokietijoje ir 
Austrijoje atsidurtų neišsako
mame varge. Gerai tai supras
dami, Austrijos lietuviai labai 
susijaudino išgirdę, kad Balfo 
pirmininkas kan. J. Končius 
taip sunkiai susirgo ir turėjo 
sunkią operaciją. Visi meldžia, 
Aukščiausiąjį greito pagijimo 
ir sveikatos ir reiškia Balfo 
Centro -Valdybai didžiausią už
uojautą su viltimi, kad Balfo 
Išganinga veikia nenustos tei
kusi. kaip ir iki šiol, taip svar
bią moralinę ir materialinę pa
galbą.

Visiems gi mūsų gerada
riams Amerikoje ir kitose pla
taus pasaulio šalyse, Austrijos 
lietuviai reiškia nuolatinę di
džiausią padėką ir pasitikėji
mą.

M.sgr. K. Razminas,
BALF Jgaliotinls Austrijoje 

kad Ji prisiėmė krikščionybę, 
ir visa laimė sugrįš, jei dabar 
prisiims senovinį tikėjimą.

Galima būtų prisiimti mintį, 
kad turime būti atviri pasau
lyje kylančioms idėjoms ir jas 
pasisavinti. Bet taip pat reikia 
pridurti aiškiai: pasisavinti tai, 
kas pritinka lietuvio dvasiai, 
jokiu būdu neprarandant to, 
kas lietuviui esminga, tanp tų 
dalykų—ir kalbos.

Konmnistai pasiilgo jau 
lietuvių vienybės

Ljauties Balana, Kanados 
komunistų laikraštis, bal 24 
nurodo, kad taip lietuvių Ka
nadoje ir JAV nesą vienybės. 
O vienybėje būtų geriau gy
venti. Klausia: “Ar galima 
taika lietuvių tarpe?”. Ima aiš
kinti, iš kur kyla nesantaika. 
Sako: "Mus, lietuvius, suskaldė 
ne tai, kad mes nevienodai ver
tintume savo tautą, savo tėviš
kę. Mus suskaldė materialiai 
interesai... Lietuviai skirstosi 
pagal turtą, pagal socialinę pa
dėtį.” Girdi, Lietuvoje sociali
nis skirtumas jau naikinamas, 
dėl to ir vienybė didėjanti.

Daros aišku, ko tas laikraš
tis nori—darykim ir Amerikoj, 
Kanadoje taip, kaip Lietuvoje; 
jei turi namelį, reikia jį atimti; 
turi banke sąskaitą — atiduok; 
kai visi nieko neturės, ir bus 
paversti kaip Lietuvoje dris
kiais skarmaliais, visi bus vie
ningi, ir santaika atsiras.

Taip, šitokiu būdu komunis
tai susilaukė visų lietuvių vie
ningos... neapykantos prieš 
komunizmą ir maskolius. Net

LIETUVOS TEATRAI VAIDINA
Sovietinės spaudos praneši

mu, okupuotos Lietuvos teat
ruose vaidinami šie dalykai: 
III kurso studentas, Audra, 
Pufiftū giraitė, Vėlyvoji mei
lė, Priešai, Žemė maitintoja ir 
kt. Šiaulių dramos teatras pas
kiausiai pastatė S. Čiurlionie
nės Pinigėlius, kuriais, anot 
bolševikinio radijo, taip pat 
“demaskuojamas kapitalistų 
kraugeriškumas”. Kauno mu
zikinis teatras yra pagal prog
ramą įsitraukęs į propagandos 
darbą. Artimiausiu laiku stato 
Ostrovskio Be kaltės kalti ir 
pjesę Kitaip gyventi negalima. 
Šiaulių dramos dir. K. Sulkevi- 
čius “gerais aktoriais laiko 
Petkutę, Dulskytę, Demokrai- 
tį, Bindokaitę, Penkauskaitę.” 
Pernai ten buvo pastatyta Dau
guviečio pjesė Uždavinys, Pa- 
karklio Pakilęs miestas ir kt. 
Šiemet statys Zorino Atvirą 
pašnekesį, turkų kom. rašytojo 
Izmet Tikrąją meilę ir kt.

Meniniai rateliai
Prieš 2 metus buvo sudary

ta speciali komisija, turėjusi 
“užtikrinti teatrų priežiūrą ir 
meninės saviveiklos ratelių 
darbui šefavkną. gi komisija, 
‘Sov. Litva” teigimu, “beveik 
nieko nėra padariusi, ir jos pir
mininkė Surkevičienė neftino 
net komisijos sudėties. Dėl ben- 
dardarbiavkno ir pagalbos sto
kos iš meno darbuotojų pusės 
meninis ratelių pasirodymų 
lygis labai žemas. J respubli
kinį pasirodymą buvo prileisti 
tik 6 deklamatoriai...” Užsaky
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tas, kuris kitados buvo bolše
vikams palankus, šiandien jų 
nekenčia kaip maro, čia tauto
je nėra susiskaidymo. Jei Liau
dies Balsas šitokią vienybę 
skelta, tai susilauks lygios vie- 
ningos neapykantos.

Netiesą laikraštis nukalbėjo, 
jog esą lietuvius ne tai skaldo, 
kad nevienodai vertiname tau
tą. Kaip tik tai. Komunistai at
skilo nuo lietuvių tautos, nes 
jie nori atiduoti Lietuvą ru
sams, o lietuviai nori ją laiky
ti lietuviams. Kodėl kaip ko
munistai skuba svetimiesiems 
bernauti, laikraštis iš dalies 
teisybę sako: juos atskėlė nuo 
tautos “materialiai interesai”, 
nes Maskvos viešpačiai tiems 
per sovietinę atstovybę moka, 
o dar daugiau žada. Kita teisy
bės dalis — komunistai virsta 
ir nueina Maskvai tarnauti iš 
žioplumo. .

Pmigus paėmė, o prekės 
nedavė

Naujienose bal. 25 J. V. Sta- 
nislovaitis, “Lietuvių Progresy- 
vio Klubo” narys, plačiai apra
šo, kaip jis vežiojęs rašytoją 
Liudą Dovydėną pas atskirus 
biznierius, kunigus, klubus ir 
rinko iš jų pinigus Dovydėno 
knygai “Po Pennsylvanijos 
dangum”. Autorius žadėjosi 
juos toje knygoje aprašyti. Bet 
per trejus metus jis knygos ne
išleidęs ir jau sakosi jos nė ne
parašęs, o ir surinktų pinigų 
negrąžinęs.

Tenka palaukti paties Dovy
dėno paaiškinimo. Bet jei taip 
yra ,kaip Stanislovaitis apraši
nėja, tai yra didelis skandalas, 
kuris ipažeidlžia lietuvio rašyto
jo ir pačios draugijos vardą.

ti suvaidinti Simonovo pjesę 
Kazlų Rūdos “aktoriai” iš viso 
nežinojo, ką scenoje veikti...

Muzika ,filmas
Iš naujų bolš. dalykų ypač 

propaguojami švedo rapsodija 
Ulonių vaikai, kurią atlieka 
liaudies ir šokių ansamblis, 
Švedo Traktoristų daina, Bud- 
riūno Kolūkiečių namai ir Ko
lūkietiškas maršas, Navakaus- 
ko Žygio maršas, Dvaronio 
Jaunimo matršas ir kt.

Bolševikai skelbia, kad Lie
tuvos Kino Studija pagaminu
si 3 naujas kino apybraižas: 
Dotnuvos mičiūrininkai, Ko
lūkis Aušra ir Saviveiklos kon
certas. “Dotnuvos mičiūrinin
kai” — spalvota filmą, lygiai 
kaip ir “Aušra prie Nemuno.”

Dailininkai taip pat turi sa
vo kūrybą skirti komunizmui. 
Skulptoriai Vaivada ir Puo
džius pvz. baigė kolektyvinį 
darbą Leninas Stalinas — di
džiųjų komunizmo statybų ini
ciatoriai ir organizatoriai. 
Dail. Savickas — Leninas Vil
niuje, daiL Mackonis* — Leni
nas su Kapsuku Šveicarijoje.

lijos ir Prancūzijos diplomatų 
pasitarime valstybės sekr. 
Dulles pareiškė, kad Amerika 
toliau daugiau padėsianti
Prancūzijai Indokinijos kare. 

Tačiau nebeduosianti pagalbos 
Prancūzijos biudžetui balan
suoti. Pareiškimas sukėlė di
delio nusivylimo.
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Iškelti kumščius ar sulenkti kelius?
Gegužės pirmoji mus pasitinka su dvejopa nuotaika. A'ieną 

išreiškia gatvėn nešamos vėliavos, iškelti kumščiai ir daug kur 
įtūžęs grūmojimas. Antrą pajaučiame iš suklupusių žmonių prie 
baltomis lelijomis apkaišytų altorių. Nuotaikos yra skirtingos, 
bet ir ten ir čia yra žmonės ir tariasi siekią-to pdtiešr teisybės ir 
gėrio. ' . -

Raudonos vėliavos veda į tą tikslą per žiaurią kovą, eina net 
per kitų lavonus. Kad kitiems tuo padaroma neteisybė, nepaiso
ma, kaip raunant dantį dar S. įstatyme. Baltos lelijos bažnyčiose 
ir suklupę maldai žmonės primena, jog yra ir N. įstatymas, pa
keitęs aną “teisybės dėsnį” kitu: mylėk savo artimą.

Taigi kovodamas už savo teises nesuk kitam sprando ir ne
daryk jo vergu, jei pats šauki prieš vergiją. Pasikeitimas tik ro- 

** lemis klausimo neišsprendžia: kas patenka j apačią vėl veržiasi į 
viršų, o tenai atsidūręs vėl verčiamas apačion. Tai grandinei nėra 
galo. Dėlto nemaža dalis žmonių, užudt iškėlę kumščius gatvėje, 
sulenkia kelius bažnyčioje. ' - ~

Ar yra prasmė taip daryti?
Kas netiki, tam nėra prasmės ne vien maldoje, bet kartais 

ir pačiame gyvenime. O kas tiki ir meldžiasi, žino, jog gegužės 
pirmoji, rišama su Darbininkų švente, siejasi ir su Marijos kul
tu. O jame yra sprendimas ir socialiniems aštrumams. Yra žino
ma Marijos giesmė, kuria ji atsakė Elzbietai tardama: “Ma~»o 
siela garbina Viešpatį, ir mano dvasia džiaugiasi Dievuje... Jis 
numeta nuo sosto galiūnus ir išaukština žemuosius. Alkstančius 
Jis pripildo gėrybių, o turtuolius paleidžia tuščius.” šiais “Mag- 
nificat” žodžiais buvo išreikštas socialinio teisingumo reikalavi
mas, kuris Kristaus evangelijoje dar labiau pabrėžtas. Kai žmo
nės jo nepaiso, jis vykdomas Dievo bausme. \

Būtų ilga aiškinti, kaip tai atsitinka, trkaip paskirj^frnonės, 
nei ir kai kurie krikščionys, anie galiūnai ir sotieji, 'šave nuodė
mėmis stoja skersai kelio krikščionybės siekiamam teisingumui. 
Nuodėmių vietose tada ir suplazda raudonos vėliavos ir pakyla 
sugniaužti kumščiai. Kyla jie tada ne tiktai prieš žmogų, savo 
brolį, bet ir prieš Dievą, visų tėvą, kurio jau negarbina jų siela 
ir nesidžiaugia dvasia.

Gegužės pirmoji turėtų priminti bent rikintiesems. jog dar 
ne viskas padaryta, ieškant teisybės ir gėrio, ko Dievas iš žmo
gaus reikalauja brtimo atžvilgiu ir ką Marija skelbia savo gies
me, taip dažnai bažnyčiose kartojama. Mūsų laikais pasirodyda
ma Fatimoje, ji apskelbė ir sąlygas, kuriomis drumsčios nuotai
kos gali būt* praskaidrintos. Tam reikia ne iškeltų kumščių j 
dangų,“bėt sulenktų kelių prieš Viešaties altorių.

Europos spaudoje 
žinia, kad balandžio 
Maskvoje buvo slapta dviejų 
dienų sovietų kariuomenės 
konferencija.

Pirmu kartu nuo karo susi
rinko raudonosios armijos 18 
maršalų, kurie vadovauja 200 
divizijų. Jiems pirmininkavo 
maršalas "Gregorij Žukovas, 
Maskvos didvyris, dar neseniai 
buvęs Stalino nemalonėje. J 
posėdį buvo .pakviesti penki* 
maršalai ir iš tų, kurie dabar 
tarnauja kariuomenėje kituose 
kraštuose. Iš Lenkijos, saky
sim, su didžiausia paslaptimi 
sprausminiu lėktuvu buvo nu
skridęs marš. Rokossovsk s, 
dar neseniai pasidaręs Lenkijos 
piliečiu. Buvo taip pat kariuo
menės vadai iš Vokietijos, To
limųjų Rytų, Baltijos valsty
bių ir kt.
Tarp 18 maršalu betgi nebuvo 

maršalo Vorošilovo.
Jis gi dabar prezidento kėde- 

. je. c svarbiausia—jis tėra tik 
politinis, partinis karininkas, 
kuris nedaug beturjs kariuome
nėje pasitikėjimo.

Abidvi dienas buvo kalbama 
labai slaptai. Aukšto laipsnio 
karininkai buvo pastatyti prie 
durų dežuruoti. Po konferenci
jos komunikatas nebuvo pa
skelbtas.

Pažymima, kad tik ro 20 
metu tokia konferenciia buvo 
ne Kremlių e, bet raudonosios

Maršalas Žukovas, kuris ka
ro metu buvo populiariausias 
šalia Stalino, dabar stovįs mar
šalų prieky. -

Kreipiama dabar dėmesio ir 
į tokį mažą faktelį, kad Stalino 
laidotuvėse kariuomenės vardu 
niekas neatsisveikinęs. Stalinas 
esą privengęs^ kad kariuome
nės vadai nesusidarytų per di
delio autoriteto ir kad kariuo
menė šalia partijos neįsigalė
tų. Partija nepasitikėjo ka- 

- rluomene. Lygiai ir kariuome
nė nepasitikėjusi partija. Ypa
čiai nuo to laiko, kai raudono
sios armijos su moderninto ja s 
maršalas Tuchačevskis buvo 

’ sušaudytas Stalino įsakymu.
Ir maršalą Žukovą Stalinas 
buvo išginęs į Aziją. Tik po 
Stalino mirties, esą kariuome-. 
nei reikalaujant, Žukovas atga
vo savo vietą ir buvo paskirtas 
net karo ministerio pavaduo
toju sykiu su maršalu Vasl- 
levskiu. Bet Malenkovas nenu
sileido ir neatsisakė nuo Bul- 
ganino, kuris tėra partinis, po
litinis maršalas, einąs dabar 
ministerio pareigas.

ATLANTO SĄJUNGĄ Paryžiuje pasirašė su JAV’ susitarimą, kuris 
numato sustiprinti Europos aviacija. Užsakoma iš JAV lėktuvu už 550 
milijonu dolerių. Jie turi būti pagaminti iki 1056 metu birželio mėne
sio. Atvaizde matome (iš kairės i dešine): JAV gynybos sekretorių^,,, 
Charles VVilson. nu>k Ia.nrent Scollay (JAV) ir lordą Ismay—NATO 
generalinį sekretorių. Stovi: Herald Stassen (JAV), VVi'liam H. Dra- 
per Jr. (JAV). Frede riek L. Anderson (JAV) ir kraštutinis nežinomas.

Maršalai Žukovas, Vasilevs
kis ir dabartinis gen. štabo vir
šininkas V. Sokolovskis — visi 
jie pažįstami su vakariečiais. 
Jie dalyvavo derybose su jais 
po karo. Feldmaršalas Mont- 
gomery formaliai lankėsi Mas
kvoje kaip maršalo Vasilevs- 
skio svečias. Visilevskis priėmė 
Montgomerio pakvietimą atsi
lankyti Londone. Tik nenuvy
ko, nes įsikišo Kremlius. Gi 
Žukovas pasižino su gen. Ei-

* senhoweriu. Lydėjo jį iš Ber
lyno j Maskvą, bet Užkviestas 
į JAV nevyko.

Sakoma, kad kariuomenė 
pradeda jausti savo galią ir i- 
ma žaisti su Kremlium, o iš 
kitos pusės nurodoma taip pat, 
kad pačioje partijoje vadų kon
kurencija ir intrigos nesibai
gia. Didžiausios rungtynės te
beeina tarp Malenkovo ir Be
rijos. •’ Pirmą rundą laimėjęs 
Malenkovas. Po Stalino mirties 
jis tpravedė partijos valymus. 
Devyniolikoj provinci'ų nušali-.

ne partijos sekretorius 
ir kai kuriuos jų suimdavo. Jų 
vietoj pastatydino naujus, sau

VARGO MOKYKLŲ SUNKI KOVA UŽ EGZISTENCIJĄ
Būdamas neseniai Vokietijo

je, turėjau progos susitikti su 
Balfo įgaliotiniu Vokietijai Ru
gieniam, vargo mokyklų mo
kytojais, tėvais ir vaikais. Iš 
jų teko patirti, kokie rūpesčiai 
šiandien kvaršina jų galvas.

Vargo mokyklos
Vargo mokyklų šiandien Vo

kietijoj yra visc 14. Jas lanko 
apie 250 vaikų. Mokykit} užda
vinys yra palaikyti juose lie
tuvių kalbą, dvasią, savosios 
tėvynės paminimą ir meilę. Rei
kia stebėtis mokytojų pasiau
kojimu vadovauti ir mokyto
jauti labai sunkiose sąlygose. 
Juk reikia kartais ir butas 
nuomotis ir vaikučius paremti 
maistu. Ypač į akis krenta dėl 
alkio ir labai vargingų gyveni
mo sąlygų vaikučių skurdi iš
vaizda. Tėvai daugiausia yra 
ligoniai, invalidai, bedarbiai.

Būtų gera, kad dosnūs ir 
artimo meilei jautrūs tautiečiai 
savo aukas kreiptų j šią sr't’ ir 
prisimintų šiuos daugelio kitų 
pamirštus vaikus. Galėtų susi
daryti atskiri šelpėjų būreliai, 
kurie pasiimtų vieną ar kitą 
mokyklą globoti, ją remti. To

patikimus. Pagrindiniai valy
mai buvo Ukrainoj ir Gruzijo
je. Ukrainoje pasodintas Ma
lenkovo draugas. Gruzijoje va
lo žinoma.is Dekanozovas, bu
vęs užsienio reikalų min'sterio 
pavaduotojas, bet iš tikrųjų 
MVD pareigūnas. Malenkovas 
čia pasielgęs gal-net apsukriau 
kaip Stalinas po Lenino mir
ties. Tada Stalinas buvo pakei
tęs tik devynių provincijų par-, 
tijos sekretorius.

Dėl santykių su Berija ži
nios net prieštarauja. Vieni 
šaltiniai kalba apie Berijos atė
jusią gadynę. Kiti priešingai ti
kina, kad Malenkovas Beriją 
jau apmovęs. Malenkovas pa
reiškė atsisakąs nuo partijos 
gen. sekretoriaus pareigų. Jis 
pasiūlęs tą pat padaryti Beri
jai su MVD pareigomis. Ir 
nors vidaus reikalų ministerija 
sujungta su saugumu, bet fak
tiškai esą saugumą valdo da
bar pulk. Arbachev, Malenko
vo buvęs sekretorius ir net jo 
tolimas* giminaitis. 0 partijos 
sekretorium paskirtas Malen
kovo švogeris.

Komunistų spaudoje Euro
poje prasitaria apie Berijos sir- 
guliavimą. Jei ji teisingai kal-

Kun. Dr. J. Vaišnora

ji parama turi būti pastovi. 
Būtų didelė nelaimė, jei tos 
mokyklos vaikai greitai nu
taustų.

Vaiky stovy klos
Kitą problema yra vasaros 

vaikų stovyklos. Jų organizavi
mu pereitais metais užsiėmė 
Sielovados Tvarkytojas T. Ber
natonis. Praktika parodė, kad 
tokių vasaros stovyklų nauda 
yra didelė. Vaikai, ypačiai tie, 
kurie gyvena nelietuviškoje ap
linkumoje, vasaros stovyklų 
metu ne tik pailsi, sustiprėja 
fiziškai, bet dar atgaivina ir 
sustiprina savo lietuvišką dva
sią, pasimoko lietuvių kalbos, 
eilėraščių, dainų. Girdėjau, kad 
T. Bernatonis ir šią vasarą to
kias stovyklas rengia ir prašo 
Balfo paramos. Ji yra tikrai 
reikalinga.

Nesuderinta šalpa
Geraširdžiai mūsų tautiečiai, 

arčiau pažindami ar atskirus 
asmenis, ar vienetus, jų reika
lų ir vargo sujaudinti, kartais 
pasišauja atskirai ir tiesiog

MARCOS PEREZ JLMINEZ, Vene- 
cuelos prezidentas, sako inaugura- 

'* cine kalba, kurioje pažadėjo rūpin
tis viešaisiais darbais krašto kultū
rai greičiau pakelti.

ba, tai būtų vienas iš ženklų 
labai liūdnų Berijai. Bet nėra 
ko tuo stebėtis. Berijos pirma- 
takai taip pat išsiskyrė iš gy
venimo ne sava mirtimi. An.

juos šelpti. Reikia pasi
džiaugti kiekviena ir privačia 
iniciatyva, tačiau sėkmingesnis 
šalpos darbas yra tik organi
zuotas ir centralizuotas. Bal
tas, kuris turi kelius ir naudo
jasi įvairiomis lengvatomis, 
mielai patarpininkauja ir pa
gerbia atskirų aukotojų valią, 
tačiau per jo rankas eidama 
parama efektingesnė ir geriau 
sunaudojama. Nereikia iš akių 
išleisti ir tai, kad atsiranda 
(ačiū Dievui, nedaug) ir tokiu 
kurie mėgsta dejuoti, skųstis 
esą užmiršti ir apleisti, moka 
sujaudinti jautrius aukotojus, 
kad tik daugiau paramos iš jų
gautų.

Balfo principas yra labai 
teisingas: šelpti visus lietuvius, 
kurie tos pašalpos tikrai yra 
reikalingi. Jis turi ir priemonių 
tam reikalingumui patikrinti. 
Teisingai jis nori žinoti, kas ir 
kiek yra šelpiamas, kad galėtų 
sunkiai lietuvių uždirbtus ska
tikus ir nelengvai juos surink
tus paskirstyti taip, kad ir au
kotojų valia batų pagerbta ir 
reikalingi jos susilauktų.
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— Atleisk, Aleksi. aš nega
lėjau.

Tuo pačiu metu išgirstu 
žingsnius. Ji stveria man ranką 
ir sukužda:

— Jis... Dieve mano, kada 
čia viskas baigsis. Šį vakarą 
ateik prie koplytėlės, žinai, 
kur...

Žinsgniai prie durų sustoja. 
Suriku pasakyti, kas ten: ar 
Jonas, ar tėvas. O kad jis pra
vertų duris, tai pasidžiaugtų— 
turiu sakinį kaip akmenį, bet 
durų niekas nejudina. Aiškiai 
klausosi. Mes abu pasižiūrim 
vienas į kitą, į duris. Staiga 
Kristina balsu juokiasi, prašo, 
kad rytoj nesvėlinčiau. Taip 
rytoj — jam, o šį vakarą — 
man. Koks juokas!

Linksmas grįžtu namo. Ten 
visų veidai įkaitę. Sėdi prie 
stalo, susinešę kėdes, geria ir 
valgo. Staiga Songaila sumano 
Užeiti pas Kristinos tėvą. Man 
nepatinka ši mihtis, dar suuos, 
kad aš ten buvau. Aš tuoj pilu 
jam stikliuką, ir jis pasižiūri į 
mane, vėl sėdasi ir sako:

— Tu, Aleksi, nepulk manęs, 
nekulk su spragilu. Mes žmo
nės, ūkininkai, čia sėjame ir 
pjauname, mokame šiaip taip 
gyventi ir suprasti reikalus. 
Pažinau tave, kai bėgiojai vai
kas kieme, tai ko dabar pykti 
dėl Kristinos. Merginų visada 
atsiras, visada, jau taip pasau
lyje yra, niekada jų nepritrū
ko. Pamatysi ir pats. Išeisi di
delius mokslus, ir juoksies, kad 
kartą čia per Velykas ūžėm, 
sekom. Užmirši ir mus, o mes, 
įsimetę gerą rūkytą kumpį at
važiuosim pas tave.

— Ir alaus statinę, — jsitąę.^ 
pia Puškorius ir sėdasi šalia, 
ir tada kalba šuoliais lekia ki
tur. Taip Songaila sėdi ir v51 
kelia stikliuką. Seserys jau ne
berimsta, reikia važiuoti namo, 
reikia kaimynus aplankyt. Ir 
Songaila keliasi, velkasi sun
kiais drabužiais ir išvažiuoja. 
Su jais išdarda ir kiti.

Namuose pasidaro tylu, 
šventiška. Mama nueina nu
snūsti, aš — į miestelį, pas 
draugus. Mes klegame, taus-, 
kiarne, juk laiko daug turiu.

Miestelio aikštėse ir ant kal
velių, kur jau keliasi žolės, žai
džia vaikai, ridena margučius. 
Prie jų ir vyresniųjų būrelis, 
ir saulė, ir vėjas. Niekas ne
kalba apie tas dirvas, kurios 
čia sugulusios prie miestelio ir 
į kurias jie įsikibs tuoj po šven
čių. šiandie jie linksmi, tuoj 
mėgina dainą, nuo vieno kalno 
nueina ant kito. Penktą va
landą — mišparai bažnyčioje. 
Ir suguža iš gatvelių, iš namų 
pakvėpuoti tuo maloniu kve
piančiu oru, pasidžiaugti su
neštais žiedais. Gera ir ramu 
viduje, ir visi renka žodžius iš 
maldaknygių, giesmės posmus, 
o vargonai bėga, krykščia^hal- 
sų balsais.

Paskui šventoriuje lūkuriau- . 
ja. šnekasi, pereina miestelį, 
pasižiūri į vaistinės blizgančius 
buteliukus, j krautuvių langus, 
į aukštai sukančius gandrus, 
kaip jie mosuoja savo vėduok
lėmis.

Saulė nueina už kalnelių, ir 
maloni vakaro vėsuma pripil
do gatves. Kvepia čemė. kvepia 
sodo pumpurai. Tada jaunųjų 
rarikos dar tvirčiau susispau
džia.

Šį vakarą pas Kristiną pin
tuvės. Ir traukia jaunimas. 
Tai jos paskutinis vakaras, rei
kia padainuoti ir pasilinksmin
ti. Jos languose jau dega mar
gaspalviai žiburiai. Vienam 
kambaryje užtiestas stalas, į 

kumpį įsmeigtas peilis, šalia— 
krienai, butelis. Po dainos pos
mo, jis piaus ir valgys, ir vėl 
dainuos.

Žinau, Kristiną pasodins į 
kambario vidurį, aplink sus
tos merginos ir išskleis jos ka
sas. Tada jos dainuos taip 
graudžiai, kad tėvas, nenorė
damas nubraukti ašaros, iš
lenks stikliuką. Ir vyriukai iš
lenks kartu, — bus gaila ir 
jiems. O mergaitės šukuos jos 
plaukus, dės vainiką ant gal
vos, dainuos apie liną ir rūtas, 
apie plaukiančius vasarojus ir 
kvepiantį šieną. Prisimins ir 
kitas dienas, kurios laukia a- 
nuose kraštuose. Anuose kraš
tuose... Ar Kristina išlaikys 
neverkus? Juk baisu — pasku
tinis vakaras, štai rytoj turi 
palikti savo namus, kur per 
metų metus vaikščiojai, kur 
pažįsti kiekvieną Stalo įrenti- 
mą, kur užsimerkęs galėtum 
eiti ir viską surasti. Ir ką ji 
galvos, vargšė Kristina?

Dieve mano, kodėl anuose 
kraštuose. Aš net 
sustoju, net širdis dunksi. Ne
jaugi paskutinis vakaras, ir aš 
Kristinos nebeturėsiu. Paskui 
ji bus kita, visai kita ir taip 
tolima. Ir ką aš dalysiu vie
nas. ką darysiu su savo mei
le.

Einu prie koplytėlės ir ap- 
mąstau viską. Ją atkalbinsiu 
nuo vestuvių. Taip staigiai iš

tekėti, išeiti taip toli iš namų. 
Atsisakyti dar galima, dar ne
surišo prie altoriaus. Tad ir 
bėk ir neatsigręžk. Jei ji mane 
nors šiek tiek mylės, tai ji su
tiks ir paklausys. Juk tiek me
tų mes draugavome, nors apie 
meilę ir nešnekėjome, bet ji 
buvo, buvo. Argi jos nebūtų 
dabar, šj paskutinį vakarą? Jei 
ji sutiks, ją sulaikysiu nuo ve
stuvių. Kaip ji gali tekėti už 
nemylimo žmogaus! Aš tada 
sakysiu teisybę, viską sakysiu, 
kad ją myliu. Tada ji neišlai
kys... žinoma, mes negalėsime 
rytoj susituokti, bet tai ne
svarbu. Svarbu, kad ji manęs 
lauks...

Sustoju prie koplytėlės. Toli 
gandrai kalena snapais. J juos 
atsišaukia šuns amtelėjimas. 
Tvenkiniai spindi kaip veidro
džiai. Vaikštau aplink. Jau aš- 
tuonios. Pasislepiu, kad nepa
stebėtų nereikalingos akys. To
liau krūmai, o ten—takelis. 
Ten mes nueisime pasikalbėti. 
Šį kartą ji ateis ir nesi vėlins.

Bet laikas bėga, o jos nė 
garso. Mane pagauna nerimas, 
o gal tyčia šį pintuvių vakarą, 
kada turėjau teisę ateitį į jos 
namus, mane išsiuntė į pakelę. 
Tegu vaikštau kaip elgeta. Ir 
juo toliau, juo labiau mane 
krečia nerimas, tiesiog pasiu
timas. Išeinu į kelią ir pama
tau toli, du brūkšnius, kažkas 
eina. Pasistepiu tarp medžių. 

Kelias toks šivesus, gali už 
mylios matyti. Du brūkšniai 
parsiskiria, vienas grįžta atgal, 
o antras eina tiesiai. Kai priar
tėja, pažįstu — Kristina.

Iššoku j kelią, o širdis pla
ka. Manau, ji puls, atsiprašys, 
kad pasivėlino, bus draugiškes
nė už saulę, o ji prieina ir sa
ko:

— Aš čia, Aleksi.
Šitie žodžiai mane suerzina, 

net neatsiprašo.
— Ačiū, kad taip punktua

liai...
— Atleisk, negalėjau anks

čiau...
— žinoma, negalėjai, nega

lėjai. Tu iš viso nieko nebe
gali. Negalėjai ir vakar, o ta
vęs laukiau, — prapliupau įtū
žusią srove.

— Tikrai negalėjau, — ji pa
kelia balsą ir sudreba.

— Jei būtum norėjus, būtum 
tikrai atėjus. Štai kas yra ’ O 
aš laukiau dvi valandas.

Ji truputį pasitraukia nuo 
manęs, pasilenkia, pasižiūri į 
tolumas ir vėl atsigręžta į 
mane drąsi ir iškėlus galvą.

— Jei taip kalbi, tai ko mes 
susitikome.

— Pasiaiškinti. •
— Juk viskas taip aišku, ši 

vakarą taip šilta ir gražu.
— Kai kam net per daug 

gražu...
— Gal eisim namo pas mus...

t

— To betrūko: jau bėgi na
mo ir mane vedies, kad iš ma
nęs šaipytųsi, net pasikalbėti 
nebenori. Eime.

Ji eina ir viskam pasidaro 
abejinga, moja rankom, glosto 
medžius.

— Na, sakyk, klausau, jei 
taip aš reikalinga.

— Ir šitaip tu moji į mūsų 
draugystę, — aš tiesiog širštu 
jos tekiu elgesiu: kalbasi, tar
tum būčiau akmuo, ne medis, 
— tą nors paglosto.

— Ką aš kitą darysiu. Ar ne 
taip reikėjo.

— Ir tau negaila, nieko ne
gaila.

— O ne! Ničnieko negaila, 
gal tik savęs.

— Aha, savęs gailies. Tai ko 
leki degančia galva, ko dabar 
tau) staiga ištekt

— Sakyk, kam mane pasi
kvietei : išbarti ? Bark, kiek t’k 
nori, bark, jei turi teisės. Mes 
buvome draugai iš tos pačios 
gatvės. Daug kas taip gyvena, 
bet paskui vienas kitam akių 
nedrasko — išsiskiria, išeina 
savais keliais. Tai ko tu rūksti 
kaip pagalys. Ar tu man kada 
minėjai, kad vesi mane? Ne! 
Ar tu mane mylėjai, ar kada 
pasipiršo! ? Ne, ne! Atėjo kitas, 
kuris maq viską davė’

Ji visa dreba, sująsaudžia a- 
bi rankas ir artėja prie manęs.

(bua teigiau)

I
t



NAUJAS JUBILIEJŲ KALENDORIUS Moterys be vyrų, atgalinės tiesos ir duoninė karjera

Gegulės pirma. Maskvoje 
komisarai vienijasi (proletarus 
jau pamirto), o aš — peršalau. 
Tikras buržujų kraštas ta A- 
tnerika. Nuo geguBės dienų ar
ba svilina karščiu arba pučia 
žalčiu. Kapitalistai negali su
vartyti temperatūros, o komisa
rai taip duoda jai į skūrą, kad 
ir Sibire būna šilta. Tik jie pa
tys renkasi vėsesni klimatą 
Maskvos pakraščių vilose.

Sirgdamas galų gale perpra
tau, ką reiškia ta gegužės pir
moji. Žinote, gegužė yra ap
gaulus paukštis: deda kiaušinį 
į ne savo lizdą. Kas iš to būna 
— jūs žinote. Sakysime, toks 
kiaušinis, padėtas taikos kon
ferencijoj, gali sprogti atomi
nės bombos karu. Tai ne juo
kai!

Nusižiūrėjęs į apgaulų pauk
štį, aš taipgi “Darbininko” re
daktoriams padėjau “O ko ko” 
ne į savo puslapį ir skiltį. Te
gu žino, jei man laisvės ne
duoda ir mano korespondenci
jas cenzūruoja, čia viskas su
dėta be leidimo, kaip gegutės 
daro ,ir be cenzūros.

Z. BePastogis

ŽINIOS Iš KOLONIJŲ
• Chcagoje, pradėjus jau- 

čiusį maitinti binsais, žym ai 
padaugėjo galvijų.

• New Yorke prisimintas 
“Šviesos” sąjūdžio dešimtme
tis: 7 metai nuo įsikūrimo ir 3 
metai nuo atsikėlimo.

• Lawreace audėjams stei- 
giamos vasaros stovyklos, nes 
stovi be darbo viscs audyklos.

• Norwc ode išnyko komu
nistai .nes senieji su naujaisiais 
ir be jų nesutaria.

• Juozas Ginkus, grįžęs iš 
Washingtono, pareiškė per sa
vo radijo valandėlę: “Buvau 
pas prezidentą, galėčiau pasa
koti visą mėnesį, kaip ten išbu
vau tik 15 minučių.”

Dypukas ant žalsvo dolerio bangy
(Gaida “Ant melsvų ežero bangų”)

Ant žalsvo dolerio bangų 
Dypukas supas be irklų. 
Nereikia man jokių draugų,— 
Ant dviejų šiftų xjąų_kalu!

Jis skundžias-pėdė dar menka, 
Pailsta klapanai širdies, — 
O skina dolerius ranka, 
Tuoj banke tūkstančius sudės.

Negundyk jo nei veikimu, 
Jis “karą” greitai. įsigys... 
Aš į kišenę tik imu, 
Aš patriotas, ne vagis.

Likęs Vokietijoje dypukas skaito B Amerikos aMąstas ko
mikus ir laukia Balto pašalpos.

Po daugel metų patyrimo 
išleistas praktiškas labai pato
gus ir visiems reikalingas “Ju- 
bfliejų Kalendorius”. Jame yra 
sužymėtos visokios sukaktys, 
asmeninės ir visuomenines, 
skersai ir išilgai. Kiekvienas iš 
to kalendoriaus gali nustatyti 
savo jutžliejų, kada tik nori. 
Tai yra labai garbinga ir pel
ninga. čia paduodame kelis pa
vyzdžius, kaip juo pasinaudoti. 
Sakysime, jums sukanka:

10 metų laimingo gyvenimo.

Šis jubiliejus yra visada ir vi
sur lengvai pritaikomas. Pvz., 
devyneri metai darbo cukraus 
fabrike ir vieneri metai vedy
bų. Kalendorius rodo, kad su
laukėte 10 metų saldaus gyve
nimo sakakties.

25 metai visuomeninės veik
los. Taip pat geras jubiliejus, 
pritaikomas kiekvienam nusi- 
pelnusiam veikėjui. Atsiverčia
te kalendorių Ir randate: 4 me
tai Vokietijoje DP stovykloje, 
4 mėtai Amerikoje, 4 metai ša
po je ir 13 metų skyryboms su 
pirmąja žmona. Jūs galite 
švęsti sidabrinį jubiliejų ir ti
kėtis automobilio, kurio taip 
nori antroji pati.

Rastenio susprogdintos vande
nilio bomobs grybas Alte.

Užeina kartais į barus 
Ir glaudžias meilumu katės, 
Iš pastalės išlįs švarus, 
O bilftį’kitas sumokės.
Užmiršęs druką ir knygas, 
Jis sapnininką paskaitys, 
Vishs visuomenės ligas 
Jis iškapstys lyg koks gaidys.
Ant žalsvo dolerio banfeų 
Dypukas supas be irklų. 
Vienam siūbuot) nebaugu: 
“Four Roses” geria bokalu.n Bokalas

50 metų auksinis subuvimas.

Takios garbės jau sunkiau ti
kėtis, bet galima. Pvz., jau 28 
metai, kai įstojote į pašalpinę; 
banke turite sąskaitą pomirti
nei jau 12 mėtų; 6 metai, kaip 
naudojatės “sočiai security”; 4 
metai, kaip dirbate.sekmadie
niais. Vadinasi, jūs turite tikrą 
auksinį jubiliejų.

Dvigubas auksinis jubffiejns.

Reta, bet visiems rekomenduo
tina šventė, nes dažniausia* 
puošiama "kadelaku”. Jai pa
sirengiate tokiu būdu: 13 me
tų narystė nepriguhningo 
kriaučių klubo, 27 metai Ame
rikoje, 22 metai vedybų ir 38 
metai žmonai — viso 100. Tą 
skaičių iš vainikų nupintą, pri
kalkite prie durų.

Kalendorius sudarytas pasi
remiant “Pasaulio Lietuvių ži
nynu” ir Les Anegeles leidžia
mu “Žinomųjų Lietuvių Var
dynu.”

ANTANO ŠKĖMOS PABUDIMAS
Trijų veiksmų dramatiška 

tragedija su išeiga į Baltimo-
rę. Veikiantieji asmens: Kul
tūros Fondas Clevelande, ra
šytojas Aloyzas Baronas Chi- 
cagoje, aktorius Antanas Škė
ma Brooklyne. Pastatymas ir 
itžisūra Rašytojų Draugijos.

L veiksmas (Kultūros Fon
do posėdyje). Visi vienu balsu: 
antroji premija atitenka Nijo
lei. Maldaukime Alanto die
vus, kad ji netektų Škėmai.

II. veiksmas (dviejuose mie
stuose). Ant. Škėma (pabus
damas) : Nemanykit, kad aš 
nenoriu pinigų. Aš premiją 
gausiu.

Atsakymai į paklausimus redakcijai
Naujoje Anglijoje buvo or

ganizuojamas^. vaikų sąskrydis. 
Vienon vieton buvo numatyta 
suvežti visus lietuvių parapijų 
vaikus. Organizatorių, kuris 
kvietė ir mane prisidėti, išvi
jau pro duris. Ar gerai pada
riau (Vaikų Globėjas) ?

— Taip ir visada reikia da
ryti ir vaiky iš savo kiemo nie
kur neleisti, nes jie nustos 
skaitę komikus.

Dariui ir Girėnui, perskridu- 
siems Atlantą, pagerbti stato
me Brooklyne paminklą: ilgą 
kartį aikštėje. Ar tai bus tin
kamas paminklas (Komite
tas) ?

— Tinkamas ir simboliškas. 
Jie buvo nutupdyti audros, tai 
ji lengvai gali nulaužti ir stie-

ŽVIRBLIO PASTOGES KONTESTAS 
s

Laimėjusiems skiriamos nepaprastos dovanos

Bilietas į parodą
Laisvėje (nr. 74) A. Bimba 

sielojasi, kad jam Amerikoje 
tenka važinėti urvais, vadina
mais subvejais, o Maskvoje jis 
važinėjęs traukiniais kaip ko
kiuose palociuose. Kas atspės, 
kodėl jis nenori Amerikos ‘ur
vų” keisti į Maskvos “palo- 
cus”, gaus nemokamą bilietą į 
parodą utėlių, kurių lankytojai 
parsiveža iš tų pelocių.

Markso tezė
Naujienos (nr. 87), recen- 

zuodamos A. Bendoriaus para
šytą krašto mokslo arba kraš
totyros vadovėli, pavadintą 
“Lietuva”, palaikė jį krašto 
ūkio vadovėliu. Kas įspės, ko
dėl tokia klaida įvyko, gaus 
dovanų Markso tvirtinimą, kad 
krašto mokslą kuria krašto ū- 
kis. Kitais žodžiais tariant, j<A 
“pilvas pilnas, bus pilna ir gal
va”.

Nemokama {ūanga
Draugas (balandžio 10) į-

Turim garsųjį kvartetą 
Camegie dar negirdėtą. 
Visi vienu smuiku groja, 
Bet tik triese mina koja, 
O ketvritas, kaip čia matos, 
Atsisukęs be sarmatos, 
Akimis vedžioja natas.
Vienas pirštais maigo stygas, 
Kits vedžioja smičių ilgą, 
Trečias smakru laiko smuiką- 
Ir koncertą turim puikų.

Pijuszo muzika, pritaikyta
tiktai aitams.

Al. Baronas: Spausi, nespau
si — nieko negausi.

Ant. Škėma: Tada tik su 
beždžionėm draugausiu.

L. Rašytojų D-jos .pirmi
ninkas: Kolegos, žmoniškiau ir 
tyliau. (Kolegos kaista, pučia
si; girdėti spaudos garsai; 
draugijos pirmininkas užtrau
kia uždangą).

Belgą. Pirmininkas: Pasta
tymas blogas, protestuojame ir 
vaidinimus nutraukiame.

Škėma: O t empora, o tnores, 
vykstu lankyt Baltimorės.

Lietuviikos kultūros 
puoselėto jas

Trenkiau durimis ir išėjau iš 
posėdžio Vlike. Dabar atgalios 
neįsileidžia. Ar galima lįsti pro 
langą (Frontas) ?

— Politikai tik krinta pro 
langą, kaip Čekijoje, bet į ri
dų pro langą nelenda, Įsigyki
te Vokietijoje plytinę arba 
Prancūzijoje vyno prekybą, tai 
įsileis pro duris.

Vienas korespondentas apra
šė. kaip darbuojasi mano viena- 
mintis darbininkas. Rašinio į 
laikraštį nedėta. Ar gerai pa
sielgta (Jūsų draugas) ?

— Draugiškiau ir negalima 
buvo pasielgti, nes visada rei
kia vaduotis sena lietuvių iš
mintimi.' sari kailiniai arčiau
sia kūno.

žanginio vietoje paskelbė džiu
gią žinią: “Džiaugiamės, kad 
Chicagos Lietuvių Taryba nu
tarė ruoštis minėti birželio 
tragiškąsias denas”. Kas paai
škins, kodėl čia reikia džiaug
tis, gailės įeiti į parengimus ne
mokamai ir tarti savo įžodį, žo
džiui laikas neaprėžtas, o tema 
—neveikiančiųjų draugijų nuo
pelnai veikiančioms.

Nauja ir saugi apdraudos bendrove
Esame įsteigę naują apdrau

dos bendrovę arba kompaniją. 
Draudžiame lietuvių senas ir 
naujas draugijas nuo nelaimin
gų atsitikimų (aksidensų), kai 
niekas nesutinka būti renka
mas į valdybą. Tokiais atve
jais pristatome kandidatus, 
kurie veikliai reiškiasi jau de
šimtyje vaidybų. Garantuoja
ma, kad jie gerai atliks savo 
pareigas, nes yra įpratę visose

Drangas (Nr. 90) praneša, 
kad Berlynan priplūdo daug 
pabėgėlių iš anapus geležinės 
sienos. Jie sukimšti stovyklos- 
na, kur “vyra: ir moterys gy
vena atskirai. Tas taikema ir 
vedusioms. Vyrai gali lankytis 
žmonų patalpoje, bet turi iš
eiti prieš 9 vai. vakaro.” Pa
žymėtina, kad ir Amerikoje 
labai daug vedusiųjų vyrų 
žmonas palieka prieš 9 vai. va
karo ir pargrįžta tik po vidur
nakčio, kai ūžsidaro visi saliū- 
nai.

Darbininkas (nr. 29) pasiū
lė laikrodį pavaryti vieną va
landą atgal, o ne pirmyn. Iš to

Dingo mainerys Dovydėnas
Pranešama iš Scrantono, kad 

mainerys Dovydėnas, perbri
dęs Klausučio ūlytėlė; purvy
ną, dingo po Pennsylvanijos 
kalnais. Sudaryta speciali gel
bėjimo komisija. Jai vadovauja 
“Lietuvių Progresyvis Klu
bas". Gelbėjimui sudėta nema
ža aukų. Kai kurie biznieriai 
ir draugijos aukojo po 50 dol. 
Aukotojų nepilnas sąrašas pa
skelbtas Naujienų 98 nr. Į gel
bėjimo šauksmą mainerys Do
vydėnas neatsišaukia.

Psichologinis karas.

Naudingi ir praktiški patarimai vjsjcms

Laisvinimo veiksniams. — 
Sandara (nr. 16) pastebi, jog 
būtų “gerai, kad ir mūsų vilki
niai politikieriai įsigytų dau
giau sveiko* jumoro ir links
mesnės nuotaikos.” Taigi Lie
tuvą reikia vaduoti su jumoru, 
kadangi pavergtame krašte jo 
trūksta.

JAV prezidentui. — Naujie
nos (nr. 91) pastebi, kad prez. 
Eisenhovveris, norėdamas “pa
sityčioti iš šveicarų moterų, 
kurioms nėra duota teisės bal
suoti, paskyrė moterį JAV am
basadore. Prezidentui pataria
ma pasityčiojimui iš Maskvos, 
kur nei vyrai nei moterys ne
turi laisvo balsavimo teisių, 
pasiųsti iš vyro perdirbtą mo
terį arba atbulai.

Motinoms. — “Keleivyje” 
(nr. 16) motinoms primenama, 
“kad jos visą laiką nori savo 
vaikus mokyti.” Tai esanti blo
gybė. “Leiskime jiems gyventi

valdybose ir komitetuose svar
styti tuos pačius klausimus ir 
rengti tuos pačius parengimus. 
Tuo būdu jiems daug darbo 
nesusidaro, o veikimo būna 
daug. Skyrius turime visose 
lietuvių kolonijose. Prašome 
kreiptis į mūsų agentus — ko
respondentus.
Bendrovė Aprūpinti Draugijas

Naujais Pareigūnais 

daroma išvada, kad jis ketina 
grįžti atgal į So. Bostoną ir 
įsikurti Lietuviškos Enciklope
dijos patalpose, nes ji taip pat 
ėmėsi atgalinio darbo: rengia
si spausdinti, kas jau buvo 
spausdinta Lietuvoje.

Naujienos (nr. 89) pačios 
save reklamuodamos, sudėjo 
tokį posmą: “Kas paskaito 
Naujienas, visą tiesą ten atras”. 
Apačioje pridėjo apverstą skel
bimą su kryžiumi. Skaityto
jams tuo pasakoma, kad į re-

MOKSLO NAUJIENOS 
Pasikeitimai gy vulių 

pasaulyje
Yra pastebėti labai dideli pa

sikeitimai šiaurinių meškų mi
tyboje ir laiky ienoje. Senais 
laikais jos mito žuvimi ir laikė
si ant ledo. Dabar, atkeliavu
sios į Chicagą, maukia alų ir 
sėdi ant statinės. Be to, domi
si kultūra. Neseniai jos žavėjo
si Dambrauskaitės arijomis, Ja- 
kubėno muzika, Dunduliu bei 
Bubuliu ir Pakštu. Po to, kaip 
“Naujienos” praneša (nr. 95), 
viena “balta meška iki vidur
nakčio putojo ant visų Staliukų.

Dr. L. Kn.

taip, kaip jie patys nori ir iš
mano. Tegu jie mokosi iš savo 
klaidų.” Jei, pavyzdžiui, tiek 
nuklys, kad atsisės į elektros 
kėdę, tai gerai pasimokys ir 
daugiau nebesės.

Gyvenimas tarp kaires ir dešinės
J svečius suradęs kelią, 
Tu už šimtą vaišinies, 
Kai tau pila po stiklelį 
Iš kairės ir dešinės.

Kai veikimo kelsi lygį, 
Tai istorija minės, 
Jei parems tik tavo žygį 
Iš kairės ir dešinės.

Jei politiką sušiauši 
Tartum stogą daržinės, 
Tuoj tu gausi per pakaušį 
Iš kairės ir dešinės. T. Virbas

Demokratijoj vartojama kritika; aovietijnj — aarikrftūca.
Kas geriau? (Iš laikraščių).

ligines tiesas “Naujienos” žiūri 
iš apversto galo.

Nepriklausomoji Lietuva 
(nr. 16), rašo: “Senas Soc. 
Dem. mokina Kardelį, kur rei
kia statyti, taškus ant i. Ačiū, 
Kardelis , pats žino ir jį pasta
to, kai reikia ten, kur rei
kia...” Kaip patyrimas rodos 
daugiausia tų taškų pristato 
žodyje “šefas” ten, kur nerei
kia ir kada nereikia.

Tėviškės Žiburiai (nr. 16) 
praneša, kad Montrelio ir Ota
vos universitetų asso. prof. 
Paplauskas susidėjo su George 
Westen firma, gaminančia 
“aukštęs kokybės duoną, bisk
vitus, tortus ir saldainius”, 
nes tai duoda galimybę turėti 
“puikią sėkmę totlimesnei 
mokslinei karjerai.” “O ko ko” 
redaktorius linki turėti tą sėk
mę kasdieninėje duonoje.

Žv. BePa

SVARBU VILNIEČIAMS!

Yra patirta, kaip praneša 
“Draugas” (nr. 90), kad “bol
ševikai lenkams išplėšė šypse
ną.” Dabar lenkai, žiūrėdami į 
Vilnių, daugiau nebesišypsos. 
Dėl to kurkime vilniečių sąjun
gas, kad galėtume patys šyp
sotis!

Vilniui Išlaikyti Sąjunga

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Sąrašas aukotojų, kurie Lie

tuvos vadavimui aukojo po 
kvoterį.
Nemokamas skelbimas, garsi 

nąs pelningą vakarą pelningam 
veikėjui paremti.

Nepaprastas pranešimas, kad 
gimė sCųrtis, bet ir tėvas jaučia
si gerai.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamieji,
Dėl Dievo meilės nesumaišy- 

kit žodžių ir ųumerių. Sausio 
mėnesį aš parašiau, kad mirė 
V. B. 57 metų amžiaus, o jūs 
paėmėt nr. 5 ir pastatei užpa
kalin, padarydami iš 57 75 me 
tus; taigi numirusio žmogaus 
gyvenimą pailginot 18 metų.

Su pagarba, M. S.

NEPAPRASTAS 
PRANEŠIMAS

Baltuose Rūmuose vasaros 
metu šaukiamas nesrovinis 
kongresas srovinei veiklai pa
remti. Atstovus siunčia visos
srovės, kurio? rūpinasi lietu
viškuoju nesrov niu darbu. Pri
imami ir pavieniai nesroviniai 
asmenys, jei turi kurios sro
vės rekomendacijas. Informaci
jos reikalais nesikreipti į AL- 
T’ą.

Kai turi tu gūžtą jaukią 
Ir jau vedęs vadinies. 
Tai vaikai prie stalo šaukia 
Iš kairės ir dešinės.
Šapoje paslydus kojai,
Ratai ją suvažinės, 
Jei tik bosai atsistoja 
Iš kairės ir dešinės.
Jei ramiai gyventi nori,
Kai liežuviai pešinės. 
Balansuok tu savo svorį 
Tarp kairės ir dešinės.
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Atsiminimai apie Tumą-Vaižganfo (2)
Į IŠ VISUR ĮKAN. M. VAITKUS

KREIPKIS I KUN. TUMĄ
len-

ma autoriui nuopelnų, kritika-

PREL. A BRUKA RouMje, prie iv. Kazimiero Kolegijos raunu, kuriuos jis 
nupirko. Prelate* dabar serga ir gutt Chicago* ligoninėje (tiur. “1* visur").

Netrukus Jis pasiryžo, su 
Smetona, kunigijos dalies pa
laikomas, leisti visai priimtiną 
katalikams laBcraštį — “Vil
tį”. Reikėjo mobilizuoti kapita
lo. Kas gi geriau tiks tam ne
lengvam uždaviniui išmarinti iš 
žmonių širdžių pinigėlio, kaip 
Tumas, tas mokąs prie širdies 
prieiti ir* įtikinti vijurkas. Ne-

kėjai. Atsimenu, Tumas važi
nėjo po Žemaičius iš miestelio 
į miestelį, nuo klebonijos prie 
klebonijos. Atvyko ir į mano 
Gargždus, kur klebonu buvo a. 
a. Baltramiejus Baltrūnas, 
stambi figūra, galvotas šaunus 
vyras, vabatainkėnas, kurio 
kompanijoj aptemdavo ir 
Švėkšnos Viešpaties saulė, ku
ris kai savo grakščia arklių po
rele puikiam puskariety vieną 
kartą atvažiavo į Palangą pa
simaudyti, tai net kandusis 
vyskupo sekretorius Žongollo- 
vič turėjo pripalžinti: **S dorogi 
dvoika, tuz idiot!” — į šalį, 
dvejuke, tūzas ateina! Jis kle
bonijoje su mumis klierikais 
dar pagal seną paprotį kalbė
davo lenkiškai. Pas jį tatai at
vyko Tumas. Ir ką gi ? Ir šim
tą, berods, rublių gavo “Vil
čiai” leisti, ir žiūrėkit— pats 

. ponas klebonas bevežąs ma
žiuką Tumą į sekančią paeiliui 
parapiją! O vėliau, ar ne po 
Vaižganto įtaka ėmė drąsiai 
kalbėti lietuviškai net ir su mu
mis, savo valdiniais, o dar kiek 
vėliau pasidarė smarkiu 
vininku.

lietu-

me* 
susi- 
1913

Ir liežuvį parodė
Po to bent septynerius 

tus nebeteko Vaižganto 
tikti. Išvydau jį vėl tik
metų rudenį Vilniuje, kai ten , 
su vadu kun. Maliauskiu būrys 
kauniškių viltininkų nuvyko
me įpiršti Prano Dovydaičio į 
“Vilties” redakciją šalia Anta
no Smetonos. Kadangi plačiau 
apie tai esu papasakojęs “Tė
vynės Sarge” (1952 m.), tad 
čia priminsiu tik tiek:

Tarp vilniškių ir kauniškių 
viltininkų buvo susidaręs dido
kas nuomonių skirtumus kele
tu pagrindinių klausimų. Vil
niškių vadas buvo Smetona, 
kauniškių — Maliauskis (jį 
telaikė ir daugelis “suvalkie
čių”). Bendrame susirinkime 
kilo smarkus susirėmimas. Tu
mas, žinoma, palaikė savo ben
dradarbį ir bičiulį Smetoną. 
Smetonos šalininkai nenorėjo 
esamose sąlygose prisiimti Do
vydaičio. suprasdami, jog šitas 
Maliauskio šalininkų žygis yra 
pareiškimas nepasitikėjimo e- 
samais “Vilties” vadovais. Gin
čai buvo smarkūs, tiek karšti, 
jog vieną kartą, Maliausko lie
čiamas į ragą, mielasis Vaiž
gantas net lieiuvį jam parodė. 
Čia tai pirmą kartą girdėjau 
Tumą viešai kalbant. KalbėjO 
jis lengvai ir protingai, be ko
kių oratoriškų priemonių, labai 
širdingai. Miela jo išvaizda ir 
būdas veikė patraukliai. Ne
žiūrint jo nei kitų pastangų, 
maliauskiškiai pravedė Dovy
daitį į “Viltį”. Tuokart Smeto
na atsistatydino.

Rašytojas pasirodė
Pirmą kartą su Tumo raši

niu redakcinį reikalą turėti to
ko 1913 ar 1914 metais. Daly
kas buvo toks:

A.a. kan. Prapuolenis išlei
do veikalą “Poldde apostotet- 
wo w Litwię”, kuriame stip
ria: supliekė lenkus misijonie- 
rius, kad jie. nesimokydami 
lietuvių kalbos, daug pakenkė 
lietuvių tautai tautiniu atžvil
giu, o religiniu bei moraliniu 
daug magiau naudos lietu
viams pateikė, nei būtų galėję. 
Nuomonės apie tą veikalą Lie
tuvoje išsiskyrė į dvi grupes: 
didžiausioji džiaugės, kad įkir-

kūną, atsižiūrėdamas daugiau
sia i silpnąją pusę. Ir štai kun. 
Tumas, iš kurio, kaip smarkaus 
patrioto ir lenkų priešo, rodos, 
būtų buvę galima laukti, kad 
labai pagirs kan. Prapuolenį, 
parašė straipsnį “Bažnytinei 
Apžvalgai”, kuriame stiprokai 
papeikė kan. Prapuolenį, kad 
permaža teatsižiurėjęs į pozi
tyviąją lenkų misijonierlų vei
kimo pusę. (“Bažnytinę Ap
žvalgą” leido . ir redagavo a- 
nuometinis kan. Juozapas 
Skvireckas, o aš buvau jo pa
dėjėju). Tuokart įsitikinau, 
jog kun. Tumas sugeba pa
laužti savo simpatijas bei jaus
mus tiesos reikalui, kaip jis tą 
tiesą supranta.

Užėjo pirmasis Pasaulinis, 
karas ir išblaškę didelę dalį 
lietuvių intrilgiŠttif po plačiąją 
Rusiją. Kun. Tumas, kaip pa
prastai, nenurimsta, veikia po
litikoj, labdaroj, publicistikoj 
— visur įdomiai, karštai, ta-

Ar žinai, kad

KAN. J. TUMAS VAIŽGANTAS Bareljefas dali. J. Zikaro
Foto V. Augustino

lentingai. Bet štai ima laikraš
čiuose rodytis ir grynai litera
tūriniai kūriniai, pasirašyti 
Vaižganto slapyvardžiu, — iš
traukos iš busimųjų “Pragied
rulių”. Aš kažkodėl iš pradžių 
nustebau. Nejaugi ir Saulius 
tarp pranašų?. Taip buvome 
pratę žiūrėt į Vaižgantą, kaip 
publicistą. Beveik visai buvo
me pamiršę štai kad ir “Scenos 
vaizdus”, kuriuos esame semi
narijoj naudoję literatūriniams 
vakarams. Bet, kai išėjo pir
masis “Pragiedrulių” tomas, 
abejonės išnyko: Vaižgantas 
besąs poetas - beletristas! Taip, 
gabus tai buvo vyras: ko tik 
imdavos, neblogiausiai pasisek
davo. o kai kas ir labai gerai, 
kaip štai — beletristika ar 
publicistika.

Tumo laiškai
Pagaliau — pirmas laiškas 

Iš pagarsėjusio jeu Tumo! Tai 
buvo 1918 galas ar 1919 pra
džia. Laiškas H Vilniaus, ne- 
beatsimeTniv kaip atsiųstas. 
Vaižgantas ten rašė siunčiąs 
“Ganytojui” sava sukurtą eilę 
laiškų jaunam kunigėliui; la
bai sunkiai sirgęs (bene šilti
ne), dabar po truputį atsigau
ną:. Jdomi buvo jo rašysena: 
labai stambi, apvali, tvirta, 
lygi — žodžiu sakant, neišti- 
žusip žmogaus; tačiau gana pa-y 
prasta, betgi, apskritai daili.

Skaitau jo rašinį — ir stebiuos, 
ir gėriuos: taip jis talentingai 
parašytas: gyvai, tikshai, 
linksmai, sąmojingai, betgi pa
kiliai idealistiškai; o pilnas iš
minties bei prityrimo brange
nybių. Parodžiau Jakštui, ku
ris buvo atsakomasis redakto
rius, — ir Tumo rašinį perlei
dome per “Ganytoją”. Vysku
pas Karevičius tais “Laiškais” 
buvo sužavėtas ir, kai kėlė 
kun. Tumą į garbės kanaunin
kus, Katedros prakalboj, tarp 
kitų kun. Tvano graižau nuopel
nų, paminėjo ir šituos laiškus.

Vytauto bažnyčioj
Nebegalint Tumui grįžt į 

Vilnių, vysk. Karevičius pave
dė jam administruoti senąją 
gražiąją Vytauto bažnyčią.

Kaip ant akmens patupdė. Ži
nokis! Tokių padėčių kunigams 
tenka pergyventi. O vysku
pai žino, kuriam kunigui gali
ma tokį sunkų uždavinį paves
ti. Ir kun. Tumas vyskupo pa
sitikėjimo nenuvylė: ir bažny
čią gražiai sutvarkė, ir sau pa
čiam pasitiekė gyvenimo gali
mybę. Malonus jo būdas, tole-

BALTIMORES LIETUVIS RAŠO IŠ KORĖJOS
Rašo iš Korėjos. Vytautas 

Eringis, atlikęs karinį apmoky
mą Camp Breckinridge, Ken- 
tucky, jau kuris laikas yra ka
ro lauke Korėjoje. Apie savo į- 
spūdžius tolimame karo kraš
te jis rašo: “Vakar, balandžio 
11, atsidūrėm čia suvargę ir 
nemiegoję, nes nakties metu 
reikėjo sųnkyepmįuose sėdėti 
ir saugoti traukinį. Dabar esu 
apie 15 mylių nuo fronto lini
jų. Mūsų batalionas beveik vi
sas vienoje vietoje palapinėse, 
tarp dviejų kalnų, plikame lau
ke; nematyti nė miesto, nė kai
melio. Pereitą naktį ėjau sargy
bą. tai buvo galima matyti di
džiausios pašvaistės, turbūt 
šaudė sunkioji artilerija... Ca 
nakties metu gana pavojinga, 
ypač einant sargybą, nes taip 
tamsu, kad nieko nematyti. 
Dabar turime daug darbo, nes 
reikia viską patiems pasista
tyti. Kai čia atvažiavom, rado
me tik pliką lauką ir subom
barduotus namus.” Eringių šei
ma į Baltimorę atvyko š Vo
kietijos.

Moterų susirinkimas. — Ba
landžio 26 par. salėje buvo su
sirinkusi Kat. Moterų Dr-jos

Kantiškos pažiūros, praktiški, 
. aktualūs, dailiai sakomi pa
mokslai patraukė į jo bažnyčią 
daug žmonių, netgi įžymių in
teligentų, kurie šiaip jau ne la
bai teeidavo į bažnyčią. O tai 
pasidarė dėl to, kad Tumas 
buvo, anot jų, savas žmogus, 
modernus inteligentas ir “su
kalbamas”. Gali iš jo ir leng
viau išrišimą gauti, ir lengviau 
moterystę sumegzti, kai kiti 
klebonai randa nenugalimų 
kliūčių. Vieną kantą visai at
sitiktinai valstiečių liaudininkų 
“Lietuvos ūkininke”, klausi
mų - atsakymų .puslapy radau 
klausimą : gerb. Redakcija, pa
tarkite, ką daryti’ Kreipiaus į 
įvairius kunigus — ir nė vienas 
nenori manęs tuokti! — O re
dakcija: bandyk, kreipkis
Tamsta į kun. Tumą; jeigu jau 
jis netuoks, tai, matyti, jūsų 
tuokti visai neįmanoma!

Betgi ir įklimpdavo vargšas 
per savo gerą širdį ir norą 
žmonėms padėti iš gyvenimo 
painiavų išsinarplioti, o nesant 
prityrusiu kanonistu. Vieną 
kartą susitinku jį kažkur sena
miesty, rodos, grįžtantį iš Kū- 

’ rijos; o kadangi buvo atviro 
būdo, tųųj ir pasipasakojo tu
rėjęs didelį nemalonumą su
tuokęs vieną šaunų vyruką, o 
šis vėliau pasirodė besąs gana 
žinomas vak. Europoj avantiū
ristas, vertęsis tuokinėjimusi— 
stojęs moterystėn jau bene ke
liolika kartų. Vargšas Tumas 
guodėsi tuo, kad tas latras 
ana kiek dvasininkų prigavo, 
ne jį vieną.

(Bus daugiau)

• Meksikos biznieriai sten
giasi Washingtoną nuteikti, 
kad būtų leista rengti Jungti
nėse Valstybėse bulių rungty
nes.

• Pavadinimas amerikoniš
koms autoš&fidbms Turnpike 
yra kilęs iš tų laikų, kai tam

muitai ir keliai buvo užtveria
mi kartimi (pike), kuri būdavo 
nusukuma į šoną (tumed), 
norint pravažiuoti.

• Karvelio kaulai sveria ma
žiau negu jo plunksnos.

• Seniausias klubas Ameri
koje yra “Ordel of the Good 
Time”, kuris buvo įkurtas 1606 
Naujojo Škotijoj. Kievienas, 
kuris Naujojoj Škotijoj pralei
džia 7 dienas, gali būti jo na
rys. Bet klubas nerenka jokių 
nario mokesčių ir didžiausias 
patogumas — nedaro jokių su
sirinkimų.

• Kas antra sekundė nusi- 

kultūros sekcija. Pirmininkavo
A. Ankudavičienė, sekretoriavo
B. Levickienė. Kun. P. Patlaba 
kalbėjo apie katalikę moterį, o 
St. Balčiūnienė — apie moterį 
išeivę. Birželio 6 d., nutarta 
surengti iškylą į Washingtoną, 
D. C., ir suruošti pikniką, bet 
jam diena dar nenumatyta.

Skaučių metinė sueiga. — 
Pirmąjį sekmadienį po šv. Jur
gio, skautų Globėjo, Baltimo- 
rės lietuvės skautės atšventė 
metinę šventę, šventėje kalbė
jo dvasios vadas kun. P. Pat- 
laba ir skautininke O. Karav 
kienė, pasveikinusi davusias į- 
žoęlį. Po oficialios dalies E. Pa
lubinskaitė dainavo solo: A. 
Svotelytė. M. Ankudaitė ir I. 
Saudauskaitė vaidino. D. Duly- 
tės vadovaujamos jaunos skau
tukas sUžaidė keletą žaidimų ir 
padainavo tautinių dainelių.

Tremtinių vakaras. — Lietu
vių Svetainės didžioje salėje 
Tremtinių Dr-ja buvo suruošu- 
si vakarą — suėjimą, paįvai
rintą linksma programa. Ska
niai pasijuokta iš “Stalino”, 
kuris buvo atėjęs su “pragari
ne” uniforma Ir pasakojo,

KONCERTAS PU 1 LAI) EI.PI II JOJI
Ilgai lauktas ir ruoštas, ba

landžio 26 d. Muzikinėje salėje 
labai gražiai praėjo. Valdyba 
ir nariai bei rėmėjai nuošir
džiai dirbo, kad paremtų skur
stančius brolius Europoje, šį 
lietuvHkos šalpos reikalą rėmė 
ir nelietuviai, kaip Marco Far- 
nese, Muzikos Mokyklos direk
torius, kurs labai daug širdies 
ir jausmų įdėjo į tą parengi
mą. Jis tvarkė muzikalmę dalį 
programos; pats akompanavo 
ir bendrai atjautė mūsų reika
lą. Visi jam labai karštai plojo. 
Su juo dirbo Juzė Augaitytė, 
kurios mokinės džiugino publi
ką, o ji pati sielojosi, kad mu
zikos vakaras būtų aukšto lyg
mens. Buvo ir daug kitų ge
radarių, rėmėjų ir aukotojų. 
Visi jiems giliai dėkingi už jų 
atiką ir darbą.

leidžia lėktuvas viename iš 
JAV aerodromų.

Califcmijoj Barbara 
Worth Hotel in EI Centro val
gai rūsy, kuris yra žemiau jū- 
ęcs lygmens, o miegi trečiame 
aukšte, kuris yra jau aukščiau 
jūros lygmens.

• Londone yra tokia sąjun
ga aukštoms moterims globo
ti. Ji turi 4000 narių, kurios y- 
ra nežemesnės kaip 1.75 met
ro. Sąjunga rūpinasi, kad ši
toms “drangoms” fabrikai pa
rūpintų ištenkamo ilgio dra
bužius, kojines, batus; kad 
viešbučiuose joms būtų tinka
mų lovų, o taip pat stengiasi 
joms parūpinti ir atitinkamo 
ilgio vyrų.

• Ilgiausias Amerikos plau
kiantis tiltas, yra prie Seattle, 
Wash., — jis turi 6500 pėdų ir 
yra vadinamas “Floating 
Bridge” 

kaip jam sekasi velnių karaly
stėje. Svečių buvo apie pora 
šimtų- Gražiai pasišnekučiuota 
ir pasivaišinta mūsų moterų 
paruoštais skaniais valgiais. Už 
nedidelį atlyginimą galima bu
vo užkąsti prie specialaus sta
lo, kurio pelnas ėjo šeštadieni
nei mokyklai paremti. Jai pas
kirta ir dalis pelno viso vaka
ro.

Malonios iškilmės. — Gegu
žės 3d. 8:30 vaj. bus pirmoji 
vaikučių komunija. Po pietų 4 
vai.- šv. Alfonso parapija eis 
gatvėmis procesijoje, kuria 
bus pagerbta mūsų Dangiškoji 
Motina. Abejose iškilmėse da
lyvaukime kuo gausiausiai.

Minisieji. — Elena Karalie
nė. gimusi 1873 metais, staiga 
baigė savo gyvenimo vargus 
balandžio mėn. 23 dieną. Palai
dota balandžio 23 d.

Juozas Pulaskis. gimęs 1891 
metais, jx> trumpos, bet sun
kos ligos, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Franklm Sųuare ligoni
nėje balandžio 24 d. Palaidotas 
iš šv. Alfonso bažnyčios su tre
jomis šventomis mišiomis.

P. K.

Reikia pagirti jaunus daini
ninkus, šokėjus ir instrumen
talistus, kurie visi su muzikos 
meile ir jaunatvišku uolumu 
ėjo scenon. Visi jie buvo sutikti 
dalyvių su didžiu pasitenkini
mu.* Antanas Klimas, vakaro 
programos pranešėjas, gražiai 
pravedė šį labdaros vakarą.

Dalyvių buvo gana gausųj 
Tik reiktų atkreipti dėmesį f 
vaikus, kurie ateina su tėvais, 
kad būtų pratinami nekliūdyti 
kitiems klausytis koncerto.

Mirė senas parapijietis
A. a. Kasparas Palijanskas, 

ilgametis ir labai senas šv. Ka
zimiero par. narys mirė balan
džio 25 d. Jis ką tik buvo at
šventęs savo vedybinio gyveni
mo 50 metų jubiliejų. Velionis 
paliko žmoną, uolią katalikėj r . 
veikėją, dukrelę vienuolę ir 
sūnus. Velionis buvo labai re
ligingas ir pavyzdingas, Iškil
mingai palaidotas balandžio 28

L. B. Radijo Valandėlė
veikia gana sėkmingai. Balan
džio 25 d. ją vedė Adolfas Gai
galas. Programa buvo labai 
marga ir pilna ‘bendruomenės 
gyvenimo apžvalgų. Gaigalui 
talkininkavo Z. Žilienė. Prof. 
A. Jurskis labai jausmingai 
sujungė Lietuvos Radijo pir- 
mąją programą su bendruome
nės programa ir nurodė keletą 
praktiškų taisyklių, kad geriau 
būtų galima girdėti šią mūsų • 
programą. **

Kun. A. Vilkaitis iš Kana
dos, pavadavęs kurį laiką kun. 
kapelioną Viloje, paskirtas šv. 
Andriejaus par. vikaru, vietoj

T. J. Bružiko, Š. J. praves
tos rekolekcijos moterims ir 
vyrams šv. Andriejaus koply
čioj buvo, sėkmingos. Dabar 
misionierius dar apaštalauja 
Philadelphijoj, kur gegužės 3 
d. palaimins moterystės gyve- 
niman savo artimą giminaitę 
Liuciją Grubliauskaitę. Su
tuoktuvės bus šv. Kazimiero 
•parapijos bažnnyčioj.

Malonūs mūsų Bičiuliai,

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti N. Pr. gvč. M. Ma
rijos Seserų Kongregacijos rėmėjų suvažiavime — seime," 
kuris įvyks

GEGUŽES 17 DIENĄ, NEKALTO PRASIDĖJIMO 
VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN.

Šiame seime bus padarytas pirmasis žingsnis naujajai 
koplyčiai statyti: bus atlikta žemės prakasimo ceremonija.

Seimo darbų tvarka:
11:00 vai. Pamaldos: šv. Mišias laiko Prel. J. Ambo- 

tas, pamokslą sako — Kun. V. Martinkus.
12:00 vai. Svečių ir dalyvių pietūs.
1:00

2:00
5:00

vai. N. Koplyčiai žemės prakasimas ir koplyčios 
komiteto pirmininko. Prel. P. Juroslodls.
vai. Seimo posėdis.
vai. Procesija prie Fatimos Marijos ir palaimi 
n imas §vč. Sakramentu.

Maloniai prašome Gerbiamą Dvasiški ją. visus Kongre
gacijoj bičiulius ir geradarius atvykti į šį seimą. I^abai 
lauksime visų, kurie yra aukovę N. Koplyčios statyt®!: Am
žinųjų ir Garbes Narių, rėmėjų. gildiečių if visų šiam rei
kalui pritariančių.

Iki malonaus pasimatymo!
N. Pr. švč. M. Marijos Seserys

ir
Nanj. Anglijos Nekalto Praridėijmo Srserę 

Gildo* Centro Valdyta

• Prel. Antanas Briška, su- . 
sirgęs, tebeguli Chicagos ligo
ninėje. Jam buvo padaryta tul
žies operacija. Gydomas yra 
garsaus gydytojo Dr. Max 
Thorek, kuris savo metu yra 
gydęs prezid. Rooseveltą ir 
Trumaną. Kardinolas Montini, 
Vatikano valstybės pasekreto- 
rius, šv. Tėvo vardu prisiuntė 
prelatui užuojautos ligoje te
legramą. Prel. A. Briška yra 
nupirkęs Romoje namus šv. 
Kazimiero kolegijoje, kurioje 
mokosi lietuviai kunigai.
• Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC, 

neseniai atvykęs iš Romos, Ne
kalto Prasidėijmo Vienuolyne, 
Putnam, Conn., balandžio 22 
d. kalbėjo apie arkivysk. Jur
gio Matulevičiaus pradedamą 
kanonizacijas bylą. Kalbėtojas 
skatino visus lietuvius prašyti 
Dievo, kad mūsų tautos sūnus 
greičiau būtų pakeltas į alto-. 
riaus garbę. Taip pat pabrėžė, 
kad kilni arkiv. Matulevičiaus 
asmenybė Jūri.būti plačiau su
pažindinta 7 ne' tik su savo 
tauta, bet ir kitomis.

• Jonas Jonaitis, gimęs 1919 
m., nevedęs, reikalingas afida- 
vito. Jo adresas: 629 Bourke 
St., Surry Hills, Sydney, Aus- 
tralia. Praneša Balfo Centras.

• Antanas Giedraitis, savai
tę išgulėjęs Nevv Britain ligo
ninėj, perkeltas į General Hos- 
pital Hartfęrde, kur jam pa
daryta komplikuota nugarkau
lio operacija. Susižeidė fabrike 
ir skausmą kęsdamas išdirbo 
pusę metų, Neseniai, be to, bu
vo susižeidęs koją, kuriai išgi- 
jus buvo grįžęs į darbą. Da
bar turės išgulėti keletą sa
vaičių.
• Mergaičių vasaros stovykla 

šiais metais prasidės birželio 28 
d. ir baigsis liepos 26 d. Suin
teresuoti tėvai prašomi skubiai 
•registruoti savo dukras. Jsu 
pusė vietų užimta. Rašyti ad- 
resu: Camp Immaculata. -4m- 
mac. Concep. Convent, RFD 2, 
Putnam, Conn.

• Clevelande balandžio 26 d. 
įvyko Balfo skyriaus metinis 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. V. Amšiejus, 
vicepirm. P. Mikšys, izd. L. 
Staškūnas, finan. sekr. J. Bal- 
batas, sekr. P. Makarskas. Re
vizijos komisiją sudaro J. Sa
dauskas, F. Navickas ir S. La- 
niauskas.

• Los Angeles šv. Kazimiero 
parap. salėje balandžio 19 d. 
įvyko steigiamasis ALB sky
riaus susirinkimas. Valdybon 
išrinkti: pirm. A. Audronis, 
vicepirm. Dr. P. Pamataitis, 
sekr. A. Skyrius, ižcL B. Gedi
minas, kul. reikalų ved. V. 
Pažiūra.
sudaro: J. Kiškis, V. Bakūnas 
ir F. Masaitis.

Kontrolės komisiją
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Čiurlionis mus kviečia
t

“Aš išdainavau visas daineles”.

Kai prisikėlusios Lietuvos 
laikinojoj sostinėj Kaune įvyko 

B pirmoji Dainų šventė, kurioj 
V dainavo keli tūkstančiai daini- 
gl Binkių bei dainininkų, tautos 

pranašas poetas Maironis lietu- 
|| viekai dainai tada paskyrė 
R ūšiuos žodžius: “Tautas dainele, 
K tu gaivini per ilgus amžius 
K mūsų sielą; viena budėjai, kai 
Bį milžinai kapuos sapnavo Šalį 
Įgmielą; budėjai, supdama topše- 
Bįjaunuolį guodei ir senelį, tau- 
|' tos auklėjai tu sielą.” 
E; Iš tikrųjų lietuvis yra suta- 
|| pęs su daina. Jis mėgsta dai
li nuoti. Daina jis atsiliepia į 

kiekvieną savo gyvenimo žing- 
H' snį» 1 darbą, į kiekvieną savo 

Stoties suvirpėjimą. Dainos žo- 
įfe džiais ir melodija prakalba jo 
fe. dvasia — jo meilė ir ilgesys, jo 
fe laimė ir nedalia, jo džiaugsmas 

ir liūdesys. Todėl ir pasidarė
me žinomi, kaip dainininkų 
tauta. Sudėjome šimtus ir tūk
stančius dainų. Gražių gražiau
sių, skambių skambiausių. Ir 
skambėjo jos tėviškių laukuose 
bei lankose, vasaros vakarų ty
loje, vestuvių džiaugsme ir 
talkų triukšme. •

Nuostabus dalykas: patys 
dainuodami nė nepastebėjome, 
kokį turtą čia turim! Apie tai 
mums pasakė tik mūsų kaim^-*' 
nai. Ir tik tada mes ėmėm sa
vo dainas branginti — pradė
jom geriau j jas įsiklausyti, 
stvėrėmės jas užrašinėti ir 
rinkti. susirūpinom jas ateičiai 
palikti. Bet ir vėl reikėjo ilgų 
metų, kol atsirado tokie an
sambliai. kurie specialiai susi
organizavo lietuviškai dainai 
puoselėti ir jos grožiui atsklei
sti. Ir Čiurlionis Vilniuje gimė 

į- ... tjk tada, kai ties tauta ir jos 
kultūra pakibo sunaikinimo 
grėsmė. Atsimename pirmuo- 

jo koncertus — išgirdome 
ir nustebome: kokia gi turtinga 
ir graži mūsų žmonių daina! 
Kai neliko Čiurlioniui vietos 
tėvynėj, jis išvežė mūsų dainą 
parodyti pasauliui. Kas tik ją 
čia išgirdo? taip pat sake r gra
žu, nepaprasta, didinga!

Mieli skaitytojai! šitos įdė
lios pastabos nori atkreipti jū
sų dėmesį į Ciurlinio ansamb
lio koncertą, kuris rengiamas 
Clevelande gegužės 10 d. 4:30 

, vai. Čia į jū--ų širdis vėl prabils 
gal jau ir girdėtos, bet v suo- 
met naujos ir nesenstančios 
mūsų tėvų dainos. Jums su
skambę; švelnūs mūsų kanklių 
balsai. Jūsų akys pasigrcūės 
margaspalviai; mūsų tautiniais 
drabužiais. Jus džiugins mūsų 
tautinių šokių žaismtegumas ic 
grakštumas.

Tai nebus koks nors eilinis 
koncertas, kokių jums tenka 
dažnai klausytis. Tai bus Ciur- 
lionioansambUc/Kfeto ir kruop
štaus darbo metų pabaigtuvės. 
Jos turi pavirsti visų mūsų tau
tine švente, j kurią ateiti jau y- 
ra ir lietuviška pareiga, šio 
koncerto tikslas taip pat paro
dyti lietuvišką dainą ir Cleve- 
lando amerikiečių visuomenei. 
Todėl jam parinkta ir puošni

• reprezentacinė salė — Seve- 
rance Hali (1101 Euctid Avė J.

CLEVELAND, ORIO

J ją tejieidžiami tik reprezen
taciniai meno vienetai, tad ga
lime tik didžiuotis, kad šių rū
mų durys pasidarė atviros ir 
mūsų Ciuriionhii, ir mums pa
tiems. Atsilankykime patys, 
atsiveskime artimuosius, fcvies- 
kkne pažįstamus amerikiečius 
— parodykime jiems, ką mes 
turime didelio ir gražaus.

Šio koncerto pažiba taip pat 
bus Poiyaa Stoska, žinoma A- 
merikos lietuvė dainininkė so
listė. Pristatome jums ir ją.

Polyna Stoska gimė Worces- 
tery, Mass. lietuvių tėvų šeimo
je. Dainos studijas pradėjo 
Bostone, toliau tęsė New Yor- 
•ke ir Berlyne (Vokietijoje). 
Pirmas viešas pasirodymas į-

vyko Berlyno operoj. Iš Vo
kietijos ji aplankė ir Lietuvą. 
Grjžusi j Ameriką, ... dainavo 
Broadvvay (“Street Scene”), 
New Yorto City Center 
(Strauso “Ariactoe aut Na- 
xos”), Metropolitan operoje 
(įvairių kompozitorių operose). 
Karo metu tūkstančiais atvejų 
dainavo amerikiečių kariams. 
Tebėra nuMjo, televizijos, kon
certų solistė. Tai nėra eUinė 
daianininkė. Lietuviams ji arti
ma savo balso spalva — jame 
esąs girdimas lietuviškas ilge
sys ir jaučiama tam tikra šilu
ma. Savo išvaizda ji augšta ir 
blondine.

Baigiame. Pabaigoj norime' 
dar priminti, kad dideli dalykai 
padaromi tik visų talka. Čiur
lionis mus kviečia!

St. Barzdakas

Chicagą apgulė visokių pa
rengimų baigmė vasarai artė
jant, nes tuo j praskįės jie gam
toje. Ypatingai čia (paskutinie
ji parengimai buvo gausūs — 
ateitininkų ir Dantų Gydytojų 
S-gos. Pastarasis koncertas į- 
vyko balandžio 25 Viking’s sa
lėje. Jo tikslas buvo sutelkti 
lėšų Vokietijoj vargstantiems 
dantų gydytojams. Darbščio
sios valdybos ir pačių narių 
pastangomis koncertas praėjo 
labai nuotaikingai. Reikia pa
žymėti, kad mūsų tremtiniai y- 
ra nusistatę remti ypač tuos 
parengimu^ kurių pelnas ski

„LIETUVOS 
Atsiminimai 
' Radio Valandos

šeštadieniais *9.V 
i k i S.SOvatpp. Stotis 
W£VD /330k-J07.5 m

\) JACKJfTUKM
» DIREKTORIUS

426* WH!TE J t.
H1LLJID£,N.2 

Tei
WAu®xLų 
C 33257

KAI TftVAS SKRAIDO^. Kapt. Harry Drake, iš Ocala, Fte^ tarnauja 
Japonijos aviacijoje ir skraido su F-94 Starfire, o jo sūnus Paul Drake, 
4 metu, su kaimynu japonuku Toshhikn Jnoue, laidžia, lėktuvu mo-, 
deliais.

Bridgeport, Conn.
Praeitą šeštadienį parapijos 

choro metinis koncertas ir vai
dinimas praėjo gražiai Buvo 
suvaidinta komedija “Vargšas 
Tadas”. Vaidino F. Mockaitis, 
jo žmona, P. Armonas, J. Va
liulis. Visi atliko savo vaidini
mo roles gražiai. Sufleriavo A. 
Valinčius. Dainas solo atliko 
J. Butkus, A. Yurkšaitis, M. 
Narkevičiūte. Solo šoko Jonė 
Rastas ir Birutė Lanbergas. 
Viešnios sesutės Stulginskaitės 
padainavo kelias dainas. J. 
Klimkevričius solo atliko su ar
monika lietuviškas liaudies dai
nas. Solistam akompanavo A. 
Stanišauskas. Gražiai pasidar
bavo O. Grudzinskaitė, J. Ribo- 
kaitė, E. Kukliauskaitė, O. 
Lučinskienė, J. Mikuckis, P. 
Česikas, S. Ribckas, broliai 
Yurkšaičiai, J. Valiulis ir visas 
choras. Programa, publika bu
vo labai patenkinta. Buvo sve
čių iš Waterburio ir Nevv Ha- 
ven. Atsilankė parap. klebo
nas kun. J. V. Kazlauskas, vi
karas kun. J. Pranokus ir 
daugiau naujakurių inteligen
tų.

riamas šalpos ar kultūriniams 
tikslams. Nors Chicagoje tą 
dieną buvo penki parengimai, 
bet Vudng’o salė pilna prisi
pildė. Atsilankė kons. P. Dauž- 
vardis su penia ir visa eilė kitų 
garbingų svečių.

Programoje dalyvavo solistė 
Vincė Jonuškaitė iš New Yor- 
ko. Akompanavo muz. Kučiū- 
nas. V. Jonuškaitės i-oildytos 
dainos, kaip Ant kalno malū
nėliu A. Vanagaičio, Per dva
rą ėjau, K .Banaičio, Aš išdai
navau visas daineles, J. Stro- 
lios, Viešpaties pasaulis G. Gu
dauskienės, Išsvajotas karalai
tis J. Jakubėno, ir publikos iš
prašytos kitos dainos maloniai 
nuteikė visus klausytojus. Be 
to, arijos iš operos Samsonas 
ir Dailia bei Lucrezia Borgia, 
ir kiti dalykai žavėjo.

Lietuvos Dantų Gydytojų S- 
gos valdybą sudaro: pirm. Ma- 
čiuikienė, vicepirm. Rubienė, 
sekret. Duobienė, kasin. Smil
gevičienė ir kultūros reikalų 
vedėja Serepkienė. Be jų dar 
daug dirbo dr. Strimakienė ir 

’ dr. Didžiulienė. Valdyba yra 
gavusi ir aukų po $10 iš gyd. 
Zimanto, gyd. Žibo, gyd. Gu
dausko, gyd. Griniūtės ir kitų.

BaL Brazdžionis

rfnCKY BtANTUE, Yaakee otadtjano favoritas, žiūri i fotozradk nii- 
ruate. beiobaHainlfo Babe (New York).

Tetephoue: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

BALFas SKELBIA NAUJI VAJU
Mieli ir brangūs Lietuviai!

Viena gražiausių lietuvių 
tautos savybių yra ta, kad jie 
visad jautrūs ir gailestingi 
vargšams. Kai Antrojo Pasau
linio karo metu 
mūsų tautiečių, gelbėdami savo 
gyvybes, priverkti buvo palikti, 
tėvynę, gimtąją pastogę, ir 
kaip benamiai leistis klaidžioti 
po svetimus kraštus, Amerikos 
lietuviai, tėvynės meilės-kupi
ni. sužinoję apie tėvynės ĮT jo- 
sios nelaimingų—vaikų tragedi
ją .tuoj susibūrė į vieną bendrą 
šalpos organizaciją, vadinamą 
Balfu, visų Amerikos lietuvių 
vardu ėmėsi organizuoti ir 
šelpti tremtyje atsidūrusius ir 
vargstančius lietuvius. šis 
Bendras Lietuvių šalpos Fon
das, geraširdžių lietuvių pat
riotų remiamas, jau 10-tus me
tus varo gilią vagą šalpos dar-

Tiesa, sveiki, starus tremti
niai po vienų kitų kla jonės me
tų sugebėjo įsikurti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanado
je, Australijoje ir kt .ir 
darbu užtikrina sau ir 
šeimoms ateitį.

Tačiau ne visi buvo
laimingi .nes tarp tų priverstų 
apleisti tėvynę, yra apie 8.000 
senel ų. ligonių, invalidų ir jų 
vaikų, kurių kitos valstybės 
neįsileido ir jų didžiuma liko 
tremtiniais
kietijc e ir Austrijoje

pie 6,000 lietuvių, ši suma to
kiam didžiam uždaviniui atlik
ti yra nedidelė, šią sumą su
rinkti galime tiktai visos Ame
rikos lietuvių kolonijų bendru V. Petrikonis. A. Baleišis rūpi-

Chicago, III.
• Baifa» pradės darbą. Ba

landžio 18 d. įvykęs Chicagos 
Bailfo apskr. valdybos šaukias 
susirinkimas nutarė šį pavasa
rį pravesti piniginį vajų ir su
rengti gegužinę. Piniginis va
jus prasidės gegužės 1 d. ?r« 
baigsis liepos 1 d. Vajų vykdys 
visi Chicagos Balfo skyriai. 
Gegužinė bus birželio 28 d. 
Bučo darfže (83rd St. ir Willow 
Springs Road). Gegužinei 
rengti komisiją sudaro :pirm.K. 
Bružas, virtuvės vedėja P. 
Grybienė, baro vedėjas į- A. 
M. Banys, Ig. Petrauskas ir J. 
Bliudžius; programos tvarkyto
jai — K. Januška, P. Brizgys ir

TUOJAU REIKALINGI PATYRĖ VYRAI

TEKINTOJAI
• Pastovus darbas
• Gerąs pradinis atlyginimas,
• Apmokamos atostogos ir šventes

gydymo apdrauda
• Daug kitų tarnautojo privilegijų,

potogus susisiekimas.
Kreųddtės dar šiandien!

American Spring-Wire Speciali v
816 N. SPAULDING

IMMEDATE OPENINGS FOR 
WARE HOUSE WORK

Top Eamings
Ideal working conditions, pleasant wcrking cond tiou . 

permanent positions. Ali DP’s vveleome.

Apply in persai.
D U M A S S T E E L , .

7800 W. Žįst Place

Help Wanted Female
—S—~ ~"7

MERGINOS - MOTERYS

Metų pradžioje kitos organi
zacijos vykdė savo vajus, todėl 1 
šalpos darbas buvo bent kiek 
sulėtėjęs, bet dabar pats laikas 
mums vėl energingai imtis dar
bo. Tad Balfo direktoriatas nuo 
š.m. gegužes 1 dienos skelbia 
Balfo vajų ir nuoširdžiausiai 
kviečia visus Balfo skyrius ir 
apskritis, parapijas, susi vien ri
mus, draugijas, klubus ir kito
kias organizacijas, o taip pat 
visą lietuvišką, savo tėvynę 
mylinčią ir josios vargais besi- 
sielojaučią visuomenę j bendrą 
talką.

Negi atsirastų bent vienas 
lietuvis, kuris paliktų abejin
gas savo artimo vargui ir at
sisakytų darbu ir auka prisi
dėti prie šio kilnaus darbo?

Devynerius metus vieningai, 
organizuotai dirbdami ir ap
jungdami visus aukotojus ir 
šelpiamuosius padėjome dauge
liui ligonių sveikatą atgauti, 
daugeliui senelių praskaidrino
me senatvės dienas, šimtams 
vaikų sudarėm sąlygas moky
tis lietuviškai. šiandien dar 
negalime nutraukti šio šalpos 
darbo ir palikti mūsų šelpia
mųjų jų pačių likimui.

Tad sujungtomis rankomis ir 
širdimis visi įsijunkime j 1953 
metų Balfo vajų ir parodykime 
visam pasauliui, kad l etuvis 
letuvio varge nepamiršta. t

Balfo direktoriatas: pirm,
prof. J. B. Končius, vicepirm. 
Antanas A .Olis, Alena Deve- 
nienė, Bronė Spudienė, Kun. 
Dr. Antanas Pūkas, sekr. Nora 
M. Gugienė, ižd. A. S. .Trečio
kas, fin. sekr. S. Bredes. Jr. 1

Direktoriai: prel. Jonas Bal- 
kūnas, Juozas Boley, S. Gegu-1 
žis, Juozas Ginkus, P. Grybie
nė, A. Kaniušis, M. Kasevičie- 
nė, J. L. Kasmauskas, M. Mi- 
chelsonienė, Juozas Skoruhs- 
kas, J. P. Tuinila, Petras Viš
činis, Matas Zujus. |

rtis informacija ir A. Narbutie
nė aukų rinkimu.

• Atžalynas, K. Binkio 5 v. 
pjesė, bus pirmą kartą Chica- 
goje suvaidinta gegužės 3 d. 
3:30 vai Lietuvių Auditorijoje. 
Vaidintojai - ateitininkai ir 
skautai — atvyksta iš Cleve- 
lando. Režisuoja Maželis. Bi- 

. lietai gaunami pas Karvelį, 
Zablockį ir Brazdžionį.

skurdų ir menką gyvenimą. Jie 
gyvena iš svetimųjų teikiamos 
tokios mažos išmaldos, kaip 
daug kartų girdėjome, kad vos 
įstengia apsiginti nuo bado.

tūkstančiai*^ šiuo metu pasilikusiems Eu
ropoje tremtiniams reikia žy
miai daugiau pašalpos, nes už
sidarė tarptautinės organizaci
jos, kurios anksčiau juos glo
bojo, gi dabar teikiama vokie
čių parama yra pernelyg ma
ža. Todėl visai suprantama, 
kad ypač šiandien pasilikusių 
tremtyje akys nukreiptos į 
mus. Jie prašo pagalbos mais
tu, rūbais, vaistais ir pinigais.

Kaip kitos Amerikos šalpos 
organizacijos (Amerikos Rau
donasis Kryžius, National Ca- 
tholic Welfare Conference, 
Salvation Army ir kitos), taip 
ir mūsų lietuvių vienintelė tos 
rūšies šaipos organizacija — 
Balfas — irgi tiktai tiek gali 
pagelbėti apsilikusiems tremty
je lietuviams vargšams, kiek 
mes patys suteiksime tam tiks
lui lėšų. Kad Balfas galėtų 
maistu, vaistais tremtinius ap
rūpinti, išlaikytų tremtyje vei
kiančias lietuviškas mokyklas, 
duotų ligoniams, seneliams ir 
daugiavaikėms šeimoms kas 
mėnesį pašalpos, Balfo seimas 
numatė, kad reikia 1953 me
tais gauti iš visuomenės tam 
tikslui bent -195,800.00 aukų. 
Turint galvoje, kad kas mėne
sį į Balfą pagalbos kreipias a-

HELP WANTED FEMALE

STENO TYPIST

Excellent Opportunity

GENERAL OFFICE WORK

Excellent startine wage

5 Day Wk.

Pleasant VVorking Conditions

APPLY IN PERSON

Puikūs pradiniai darbai
• Rišimo darbai

•

Priimamos prityrusios ir neprityrusios

Lengvas ir švarus fabriko darbas

Malonios darbo sąlygos ♦

Automatinis atlyginimų kėlimas.

310 W. Polk St, 10 ankštas
savo 

savo

tokie

perpildytoje Vo- 
tęsti

Norite "eros—•neniskos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKU. ĮVAIRIU PROTU 

(vestuvių. krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir nnn.t
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją’

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgevood. Bronklyn. N. V

Skambinti teL HYadnt 7-4G77

FORD MOTOR CO
District Sales Office

2»5 W. WACKER

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš I-ją mėnesio d. veikia nno l mo 

įsteigta
1916 _

Povanai duodama* komplektas 
phmkoan ir pMtukn Mi kiekvienu 

tndėtfn.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Seštadie. 
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 

_dienos. Trečiadieniais visa diena 
uždaryta.

Drive in LOMBARDO - Savings and Loan Association J
FRANK J. KIN8T, vykd. direktorių. |

WFST CERMAK ROAD GUnderson 4 2600 į

Einamosios 
sukaltos 
dividendo



B 0 J T 0 N 0 žinios

Rašytojų klubo

Baletas “Florindcs sapnas”, 
kuris antrą kartą buvo vaidi
namas balandžio 26 d., praėjo 
gražiai, tik publikos buvo pri
sirinkę nedaug.

Nusisekęs Jokūbo Stuko radijo vakaras

i

nau-

treč. ir

Levonas 
mokyk-

pirinad., trečiad. ir penktad. 
7:30 vai. vak., antr., ketvirt. ir 
šešt—po 8 vai rytinių pamal
dų; setan. 4 vai p.p.

va-
1941

treč. ir penki 7:30, sekmad. 4 
vai p.p.

Šv. Jurgio par. -j-
penkl 7:30 vad. vak.

kasdien 7:30 vai vak. sekma
dieniais — 3 vai. p.p.

Apreiškimo parapijos 
los mokytoja ir visa Levonų 
šeima dėkoja visiems, kurie pa
reiškė užuojautą mamytei mi
rus ir užprašė šv. mišias už

Motinos minėjimas
Apreiškimo parapijos salėje

Maironio šeštadieninė mokyk
la, ateitininkai ir skautai ren
gia Motinos minėjimą. Visi 
kviečiami įsiame minėjime da- 
dyvauti.

Prof. Kun. M. Ražaitis,
šešerius metus išbuvęs vika

ru prie Aušros Vartų lietuvių 
parapijos, paskirtas kapelionu 
į Newton, Pa., — kazimieriečių 
seserų laikomą Juozapo Mari
jos Vilą. Balandžio 30 d. prof. 
M. Ražaitis į paskyrimo <detą 
jau išvyko.

žarijos vakaras sutraukė labai 
daug publikos. Pasivėlinę į sa
lę* vos begalėjo įeiti Publika 
buvo išlaikyta vienoje gražioje 
nuotaikoje. Niekas iki galo ne
norėjo skirstytis. Tai liudija, 
kiek populiari yra ši radijo va
landėlė.

Jokūbas Stukas yra tos ra
dijo valandėlės visa siela. Jo 
entuziazmas, nuoširdumas ir 
kartu paprastumas subūrė ap
link save tiek jaunus ir senus, 
tiek seniau atvykusius ir 
jakūrius.

“Lietuvos atsiminimų” 
landėlę jis suorganizavo
m. Valandėlei išlaikyti reikėjo 
pinigų. Sukūrė jis Rūtos orga
nizaciją, kuri savo aukomis re
mia radijo valandėlę. Kartu su
organizavo chorą ir jaunimą, 
pradėjo rengti piknikus bei vai
dinimus, vakarus. Jau 1942 m. 
buvo suvaidintas Čiurlionienės 
“Kuprotas oželis”. Eidamas 
plačiau į žmones, jis pasirinko 
tokią programą, kuri labiau vi
sų suprantama. Per jo vaidini
mus, piknikus skambėjo lietu
viška damar jaunieji mėgino 
savo talentus, žmonėm perdavė 
bent lietuvišką nuotaiką, savo 
tėvų žemės išsiilgimą.

Atsiradus tremtiniams, jis 
subūrė aplink save ir juos. Taip 
“Rūtos" chore ir tautinių šo
kių grupėje yra ir vienų ir ki
tų. Tačiau visi sutaria, vienin
gai dirba. Tas choras, vado
vaujamas A. Kačanausko, nuo
latos reiškiasi per radijo valan
dėles ir vakaruose. A. Cvirkai- 
tes tautinių šokių grupė pasi
rodo tik parengimuose.

Šiame koncerte reiškėsi visi 
“Rūtos” siekimai: priminti 
Lietuvą, nesigailėti jai senti-

Nors veikalėlis atliktas mė
gėjų, tačiau buvo mielas ir 
nuoširdžiai perduotas. Publika 
jį priėmė labai šiitai Reikia pa
žymėti, ,kad visas kolektyvas 
dilba savanoriškai. Sunkios jų 
darbo sąlygos, bet uū tat pa
siekti laimėjimai visus džiugi
na.

Antrojoje dalyje solo daina
vo K. Daukša, jr., ir D. Moc- 
keliūnaitė. Ir jos publika suti
ko šiltai ir triukšmingai plo
dama. Nors “Aitvarų” kvarte
tas užpildė beveik visą antrą 
programos dalį, ir jį taip pd; 
publika sutiko plodama, ta
čiau jiems reikia kreipti dėme
sį į balsinę medžiagą, į dainos 
pastatymą ir repertuarą, kuris 
su savo šlageriais darosi per 
daug nuobodus. _____ x

Programą baigė J. Stukas 
padėkos žodžiu. Sugiedota A- 
merikos ir Lietuvos himnai. Po 
programos buvo šokiai, gro
jant Joe Thomas orkestrui. 
Tuo pačiu metu, suprasdami 
kokį svarbų darbą atlieka J. 
Stukas su savo radijo valandė
le, į jo “Rūtos” organizaciją į- 
sirašė per 50 naujų rėmėjų.

Liet, motelių klubo valdyba 
dalyvavo esčių surengtoje 

susipažinimo arbatėlėje, kuri 
įvyko pirmadienį, balandžio 27 
d., estų namuose New Yorke.

Vilniaus Krašto Sąjungai 
steigti sudarytas organizacinis 
komitetas, į kurį įeina: Juozas 
Valakas, Salomėja Narkeliū
naitė ir K. Stalšans. šis komi
tetas gegužės mėn. viduryje 
sušauks platų susirinkimą.

gyvenąs Chicagoje, buvo at
vykęs į New Yorką ir, apsisto
jęs pas dail. P. Kiaulėną, lan
kė New Yorko parodas ir me-

Mrs. Ludle Vogeler išrinkta 
1953 metų Lojalumo karalie
ne. Išrinko ją tokiam titului 
New Yorko apygardos vetera
nai už tai, kad ji labai ryžtin
gai kovojo, siekdama išlaisvin
ti savo vyrą iš komunistų ka
lėjimo.

Garbinga sukaktis
Šeštadienį, gegužės 2 d., Ka

zimieras ir Benedikta Bagdo
nai švenčia 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
šv. Jurgio parapijoje bus 10 
vai. atlaikytos šv. mišios, kurių 
metu bus paruošta ir specialus 
giedojimas. Jų trys sūnūs ir 
marčios rengia savo tėveliams 
gražias vaišes. Bagdonai yra 
seni gyventojai C. Brooklyne. 
Linkime garbingiems jubilia
tams laimės ir sveikatos, kad 
jie sulauktų deimantinio jubi
liejaus.

Sutvirtinimo Sakramentą
So. Bostone lietuvių parapi

joje priėmė keliasdešimt pa
auglių berniukų ir mergaičių. 
Sakramentą sutelkė vyskupas 
aukzitiaras McKanzie.
“Karalienė per Dievo ).ialonę”

Taip vadinasi tas veikalas, 
kuri parapijos seselės su jauni
mu vaidins parapijos salėje po 
bažnyčią 3 vai. p.p. ateinantį 
sekmadienį, gegužės 3 d. Tas 
pats vaidinimas bus pakartotas 
šeštadienį, gegužės 9 d. Nerei
kia abejoti, kad kaip kitaip me
tais .taip ir šimet prisirinks la
bai daug žmonių.

Seselių rėmėjų surengtas
L. Pil. Klubo salėje balan

džio 26 d. parengimas praėjo 
labai sėkmingai Prisirinko 
daug žmonių. Pradžioje kalbas 
pasakė prel. Pr. Juras ir kleb. 
kun. P. Virmauskis. Paskui 
trumpai pasveikino T. Gedimi
nas Jočys. Meninėj programoj 
gražiai pasirodė O. Ivaškienės 
taut. šokių grupė ir parapijos 
mokyklos choras bei kvartetas. 
Pelnas paskirtas parapijos mo
kyklai.

Balandžio 25 d. į Bostoną at
vyko du jauni ir malonūs pran
ciškonai T. Gediminas Jočys ir 
T. Eugenijus Jurgutis. Bažny
čioje 7 vai. ir salėje 7-toj g-vėj 
9 vai. 30 min. T. Gediminas 
Jočys sakė pamokslus spaudos 
temomis, b 8 vai. bažnyčioje 
pamokslą sakė T. E. Jurgutis. 
Abiejų pamokslai (žmonėms pa
tiko. Visą šią savaitę abu pran
ciškonai lanko bostoniškius 
lietuvius katalikus ir jų darbas 
sėkmingai vyksta.

Nele Pr. Seserų Vienuolynui 
remti gildą gegužės 10 d., mo
tinos dieną, 3 vai. pp. šv. Pet
ro parapijos salėje rengia va
karą. Programą atlieka seselių 
vienuolyno auklėtinės. Bus vai
dinama ‘‘Rožių vainikas”, dai
nos .tautiniai šokiai.

įvyksta ne šeštadienį, bet* 
sekmadieni, gegužės 3 d., 4 vai. 
Tautininkų namuose. Progra
mą atliks svečiai iš New Yor- 
ko. Pianistas Alekssas Mrozin- 
skas atliks piano koncertą, Sa
lomėja Narkeliūnaitė skaitys 
paskaitą apie Jungtines Tau
tas.

Gegužes mėn. pamaldos šio
kiadieniais būna 7 vai. 30 min., 
o sekmad. 2 vai. 30 min. p.p.

Kaa. F. Kapočius praeitą 
sekmadieni sakė bažnyčioj pa
mokslą 10 vai. pamaldų metu. 
Buvo nuoširdžiai ir gražiai iš
dėstytos mintys apie Bažnyčios 
pažiūras j darbą ir nurodytas 
šv. Juozapo pavyzdys.

Našus N. Anglijos apskr. vyčių seimelis

£•.
f'
h-
m- f

e y 'T

fe

Elizabeth, N. J.
Balandžio 26, 27 ir 28 d. šv. 

Petro ir Povilo parapijoje gra
fitai praėjo 40 valandų švč. 
Sakramento adoracijos pamal
dos. Rytais ir vakarais buvo 
pilna bažnyčia žmonių. Mišpa
rų metu pamokslus pasakė 
kun. J. Diburys, kun. Vyt. De- 
melkis ir kun. V. Dabušis. Gra
žiai ir darniai giedojo prof. J. 
Žilevičiaus vadovaujamas pa
rapijos choras, o procesijoje— 
choras ir pakaitomis mokyklos 
vaikučiai Ypačiai įspūdingai 
ir naujai praskambėjo giesmė 
“Garbė ir šlovė”, komponuota 
K. Kavecko. Mokyklos vaiku
čiai darė patrauklų įspūdį savo 
įvairiomis uniformomis.

Naujas parapijos klebonas 
kun. Dr. J. Starkus po pamaldų 
surengė puikų ir nuotaikingą 
priėmimą parap. chorui. Vi
si buvo tuo labai patenkinti.

Naujojo klebono rūpesčiu 
jau sutaisytas bažnyčios stogas 
ir bokštai, parapijos sklypas 
aptvertas gražia tvora, sutvar
kyti visur garsintuvai.

Ižauomojamas kambarys su 
baldais ir patogumais 105-56- 
89 St., Ozone Park, N. Y.

ir daina bei sąmojais palinks
minti publiką, čia atėjo į talką 
jo artimieji bendradarbiai. A. 
Kačanauskas parengė dainas, 
A. Cvirkaitė šokius, o A. Pet- 
rdtis sujungė šią medžiagą į 
muzikinę pynę ir ją pavadino 
“Aušrelei beauštant.” Pats re
žisavo ir pats pravedė, įjung
damas visą eilę veikėjų.

Darbininką.”

N. Y. skautų pobūvis 
rengiamas gegužės 3 d., sek

madienį, 5 vai. v. Angelų Ka-, 
ralienės parapijos salėje 
Brooklyne. Kalbės vyr. sktn. P. 
Jurgėla. šion paskaiton-arba- 
tėlėn ir pasilinksminiman atsi
lankyti kviečiama sesės ir bro
liai skautai, jų tęvai ir prijau
čiantieji.

Etatą VaitiekŪBieBė,
Brooklyno lietuvė veikėja, il

gesnį laiką buvus Floridoje, 
jau sugrįžo namo. Jos sūnus, 
dirbęs “Voice of America” 
technikiniame skyriuje, perkel
tas į kariuomenės dalinius.

“Gabijos” leidykla
jau išleido Fr. Mauriaco 

“Gyvačių lizdą”, vieną iš ge
riausių jo romanų. “Gabijos” 
žurnalo 4 nr. tuoj bus spaudo
je.

PADftKA
Nuoširdžiausiai dėkoju Dak

tarui Stanley Mikai, 516 Bro- 
adway, So. Boston, Mass., už 
labai sėkmingai padarytą man 
operaciją, rūpestingą priežiū
rą ligos metu ir didelį lietuviš
ką nuoširdumą.

Taipgi dėkoju pp. Adelei ir 
Povilui Likams. 456 Broadway, 
So. Boston, Mass., kurie rū
pestingai lankė mane ligoninė
je ir visokeriopai padėjo man 
gydantis namuose.

Be to, nuoširdžiai dėkoju vi
soms ir visiems mano priete- 
liams, lankiusiems mane ligos 
metu, džiuginusiems pavasario 
gėlytėmis ir aprūpinusiems 
spauda. Petras Bitumas 
Boston, 1953. IV. 24.

Vilniečių Sąjungos Centras, 
įvykdžius visoje Amerikoje 

balsavimus, susidaro Bostone. 
Iš Bostono išrinkti trys asme
nys — A. Juknevičius, P. Višči
nis ir Dr. Alseikaitė-Gimbutie
nė. Jie ir sudaro Centro Valdy
bą. Kandidatais liko Dr. P. Ga
linis, V. Kulbokienė ir E. VaL 
fferyte. Kontrolės koniiisjon iš- 
rinkti: St. Santvaras, Pr. Aver- 
ka, A. Matjoška. Garbės Teis
mą sudaro Chicaga: ęrof. V. 
Birž'ška, O. Galvydienė ir prof. 
St. Dirmantas.

Daug Ketaus Bostone ir apy
linkėse; šiaip oras jau kiek at
šilo ir pradėjo žaliuoti medžiai.

Baisios rungtynės
buvo balandžio 24 d. Bostone 

dėl lengvo svorio čempijono 
titulo. Rungėsi čempijonas 
Jim Carter su Tom Collins. 
Bostoniškis Tom Colins buvo 
iš eilės daug kartų pritrenkia
mas )r veidas net sužalotas. 
Čempijono titulas liko Jim 
Carter, tačiau publikos sim
patijos buvo Collins pusėj. Gu
bernatorius įsakė ištirti, ar 
rungtynės nebuvo peržiauriai 
vedamos.

• Naujos Anglijos vyčių aps
kritis atsinaujina • Nauja val

dyba • Nauji planai
Cambridge,“Mass. — Balan

džio 24, 25, ir 26 dd. N. Angli
jos lietuviškas jaunimas buvo 
susibūręs Vyčių 18 kuopos ra
jone, kur vyčiam vadovauja 
pirm. Jonas Žukas. Pirmąjį 
vakarą buvo surengti šokiai 
So. Bostono Piliečių Klube. 
Šeštadienio vakare įvyko susi
pažinimo pramogėlė Vyčių 
kambariuose ir salėje, į kurią 
atvyko svečių net Iš tolimų 
Connecticut valstybės kuopų.

Sekmadienio ryte, parapijos 
bažnyčioje, buvo atlaikytos 
mišios organizacijos intenci- 
joms. Pamokslą pasakė kun. 
A. Abračinskas, vietos vyčių 
dvasios vadas. Po mišių buvo 
surengti kalakuto pietūs, po 
kurių, stipriai pasisotinę dele
gatai ir dalyviai, susėdo foto-

pasveikinimų ir 
lįv. A. Jurgelai- 
gakalio, kun. A.

atsto-

WIIXIAM J. DRAKF.

Lietuvis Advokatas
SS-M WAREHAM PU, JAMATCA. N. Y.

Tel. tąmetm

Lietuviy Radio Draugijos Pro^rai.ros

Oro bangomis
GYVUOJA PER 23 METUS 

transliuojami įvairiu visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.

TOMMT OO4JUN8 Bostone įvykusiose lengva svaria bokso kumšty- 
■Baa tava iMpitai epini lt— jo vartovo Jtanuy Carter, karte gavo 6em- 

Mek KmJtj ato tavartee labai brataBie. Atvaizde Tommy
CeHtao MaugM, kai dar grife *aa teong kr sfant_

Pačios sesijos prasidėjo 2:30 
vai. Apskr. pirm. V. Gražulis, 
vedė seimelį.

Išklausęs 
linkėjimų — 
čio, kun. P.
Janiūno, kun. J. Jutkevičiaus ir 
kun. A. Abračinsko — seimelis 
ėmėsi darbo. Apie 100 vyčių 
dalyvavo posėdžiuose, 
vaudami 13 kuopų.

Iš valdybos narių pranešimų 
paaiškėja, kad Naujos Anglijos 
vyčių apskritis yra gausiausia 
savo skaičiumi visoje Ameri
koje, kad sparčiai veda Lietu
vos reikalų gynimo-darbą laiš
kais ir garsinimu Lietuvos var
do tarptautinėje sferoje, kad 
apskritis uoliai remia Maria- 
napolio kolegiją, kad gražių 
vaisių atnešė neseniai įvykusi 
“Studijų diena’’, kad naujų 
narių vajus sekasi.

Atatinkamoms komisijoms 
buvo pavesta vėl rengti pirmą 
Pavasario pikniką ir Sporto

dieną Marianapolyje gegužės 
24 d. Pelnas, kaip ir pernai, bus 
pasidalinamas su tėvais mari
jonais. Phil Carter, pikniko 
pirmininkas, pranešė, kad į 
Sporto dieną atvyksta vyčių 
sviedinio komanda iš New 
York - New Jersey apskrities.

Naujos Anglijos vyčių aps
kritis vienbalsiai atmetė kaž
kur paskleistą mintį, kad rei
kėtų įsileisti nekatalikus lietu
vius į savo organizaciją. Džiu
gu buvo išgirsti ir stiprų pasi
sakymą prieš siūlymą įsileisti 
nelietuvius į vyčių eiles. Vyčiai 
sudaro katalikų lietuvių orga
nizaciją. Buvo nutarta, kad lai
kui bėgant, būtų galima dary
ti išimtis tiktai vyčiams miš
rių šeimų. Dar buvo svarstyta 
laikraščio “Vyties”, “Studijų 
dienų”, sporto ir kiti reikalai.

Rinkimuose pirmininku bu
vo išrinktas J. Nazaka (Provi- 
dence), vicepirm. J. Olevitz 
(So. Boston), protokolų rašti
ninke — R. pataitė (So. Bos
ton) ,koresp. raštininke —M. 
Cyronak (Providence), iždi
ninke L .Totilaitė (Worcester). 
iždo globėjais — D. Madeska 
(Hartford) ir T. Žukas (Cam- 
bridge), istorike — S. šūkis 
(Brockton).

Delegatais į metinį visuotinį 
seimą išrinkti Phil Carter ir 
Al. Vaitkūnas. I komisijas: 
Lietuvos reikalams — laikinai 
Rita Pinkus (Worcester), Ri
tualo reikalams — trejiems 
metams: T. Sakatis (Worces- 
ter) ir Sporto vedėjas E. Ru
dis (So. Boston).

Nauj. Anglijos apskrities 
dvasios vadas prisiekdino nau
ją valdybą.

Cambridge vyčių kuopa dar 
kartą pavaišino susirinkusius 
skaniais lietuviškais valgiais ir 
pyragaičiais, po to patenkinti 
delegatai išsiskirstė.

Vytuks Nemažink*

Teisininkų ir ekonomistų
•pobūvyje, kuris įvyksta ge

gužės 9 d. — šeštadienį—So. 
Bostone, Tautinės Sąjungos 
namuose, kalbės advokatė S. 
P. SHALLNA tema “JAV pre
zidento konstitucinė galia”. 
Pradžia 19.30 vai.

Visi Bostone ir jo apylinkė
se gyveną teisininkai bei eko
nomistai yra kviečiami ats'lan
kyti su šeimomis ir pranešti a- 
pie atvykimą p. P. V. Lember- 
tui, 545 E .Broadvvay, So. Bos
tone, tel. SO 8-0605, bute SO 
8-7478.

Aito skyriaus posėdis, 
kuris turėjęs įvykti praėjusį 

pentkadienį, nariams nesusi
rinkus, atidėtas. Reikia laukti, 
kad greitai bus tikrai toks po
sėdis sukviestas ir įvyks, nes 
turi būti sudarytas naujas pre
zidiumas ir priimtas darbo pla
nas.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South* Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Sterke 
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais "Bird” Kompanijos 
Stogeliais 

Apkainavimas Dykai 
<Free Estimate)

- S. Baracrvičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass: 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 VVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mase. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotavio Direktorius 

ir Balsamuoto jas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja modemiška 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

ZALETSKAS I
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mas*.
D. A. Zaletakas. F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas dieną ir naktį, j 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. SO 8-6815 
SOuth Boston 8-2669

F - —

AD JEZAVITAS
BBOOKLYN 11, N. T. 

J. VALAKAS 
Pramiiniu Dtr.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WENa—1289 >UM>cycle»—Jtannr.icu Ma.e.n.

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LTH1VANIAN RADIO 
HOITt, m Cottage St, Nanvaad, Mane.

Skyrius: L1THUANTAN FURNITURE CO., 326 W. Broadnray.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

ISPANIŠKAS DZINGELIS .

Dzingclio 
padavimų

Lietuviu Radijo Korporacija
562 E. Bread*ay, So. Rartaa n. Mana. TeL SO 8-6486

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS. 1090 kiiociklu. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdtgb? pasaka. Biznio reikalai kreiptis i STEPONĄ 
MINK V. Baltlc Florists Gilių ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. Tel SO 8-0480. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviškos 
knygos Ir rangų darbo ddrajtos. '

Kvepiančio 
|w I į šaknis turi 

nuo senftvčs, kad Dzin- 
\ ^07 S**,is b<*vo vartojamas 

XV. ~/ nuo išpūtimų, dusinimo. 
tp\ J/* troškulio. neatgavimo 
\ A kvapo, nuomario, para-
Ų* lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra getai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba
kų — rūkysi ir džiaugšiesi maloniu 
kvepĄjimu. Svaras Dzingelio $.7 00. 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER*S CO.
414 BROADWAY

SOUTH BMTON 27, MASS.




