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Išdavimo ir ištikimybės dienosAr galės išsiversti be nuostolių?

- Ar galės sumažinti mokesčius?
Washingtonas. — Prez. Ei- 

senhovveris pareiškė: biudžetą 
ateinantiems metams galim su
mažinti 8 su puse miliardo; 
bet ^biudžeto subalansuoti ne
galim.

Šitas pareiškimas prislėgė 
kongreso narius. Pirmininkas 
Martin pasakė: vis dar tikiu, 
kad išlaidas galėsim tiek su
mažinti, kad bus galima suma
žinti ir mokesčius.

Šen. Bridges: yra galimybių 
biudžetą išlyginti, ir mes pa 
sustengsime jas surasti.

Šen. Dierksen: Prezidento 
pastangos išlaidas sumažinti 
ras didelio pritarimo.

Šitas biudžeto reikalas yra 

dabartinei vyirausybei. Ji yra 
atsidūrusi tarp kūjo ir prieka
lo. Iš vienos pusės, ji žino, 
kad JAV saugumas yra nema- 
žesniame pavojuje kaip anks
čiau; jam išlaidos labai rekalin- 
gos. Iš kitos pusės, respubliko
nai rinkimuose žadėjo taupyti 
ir palengvinti mokesčius, ši
tuos reikalus suderinti reikia 
Saliamono galvos.

vienas iš svarbiausių rūpesčių

ARCHER NELSEN. paskirtas 
kaimu elektrifikacijos adminis
tratorium. Jis yra buvęs Minne-

Trumanas, prieš išeidamas 
iš valdžios, pateikė ateinan
tiems metams daug didesnį 
biudžetą, nei dabar yra —78,6 
miliardus išlaidų ir 72 miliar
dus pajamų, taigi su deficitu. 
Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad nes., 
jų bus galimą sumažinti pa
teiktą biudžetą 8 su puse mi
liardo. Kai kurie senatoriai sa
kosi, kad bus galima dar dau
giau suspausti. Bet iš ko spau
sti? Kongresas jau numatė 
spausti iš atskirų tarnybų.

Ibi lietuviškos organizacijos jau 
turi registruotis

Washingtonas. — Teisingu
mo departamentas paskelbė 
dar 62 organizacijas tarp tų. 
kurios jau buvo įtrauktos į 
totalistinių - komunistinių, fa-

Kalkuta. — Britų keleivinis 
sprausminis lėktuvas “Come- 
ta” pakeliui iš Delphi neatlaikė 
audros ir nukrito, žuvo visi 
43 asmens. 
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■ama Tirti t la n. apoatakaa atvyko dalyvauti tose eerėmonljncr.

pvz. iš valstybės departamento 
net 33%. Bet šios paprastosios 
išlaidos, kurios eina adminis
tracijai, tesudaro biudžeto vos 
trečdalį, o vos ne du trečdaliai 
eina saugumo reikalams. Čia 
ir atsistoja skaudžiausias klau
simas: ar galima šias sumas 
mažinti? Vyriausybė ryžosi 
mažinti ir pasiūlyti kongresui 
iš siūlomų karo reikalams 41,5 
miliardų nukirpti 5, iš Užsienio 
pagalbai siūlomų 7,6 nukirpti 
1,8, iš atominei energijai tyri
nėti numatytų 2,0 nukirpti 
0.25, iš kitų išlaidų 21,8 nu
kirpti 1,2. Tatai ir sudaro per 
8 miliardus. Bet ar toks suma
žinimas jau leis sumažinti ir 
mokesčius? Prezidentas netiki.

sotos Ruberantorium.

šistinių bei subversyvinių or
ganizacijų sąrašą. Tarp tų nau
jai įtrauktų suminėtos dvi lie
tuviškos: “American Lithua- 
nian Workers Association” ir 
“Association of Lithuanian 
Workers.”

I sąrašą įtrauktosios orga
nizacijos turi savo narius ir 
piniginę apyskaitą pranešti de
partamentui.

Gegužės 1 skirta darbo žino? Jį*.• PŲns gegužės l-mąją
nėms pagerbti. Jos tikrąją Bdko krikifitofl išira švente.
smę paryškino Pijus XII, 
gegužės 1 dieną kalbėdartfljfc 
darbininkams. Jis pareiškė, 
kad tai yra krikščioniška 
šventė. Bažnyčia mato jos gilią 
prasmę, nes ir Viešpats buvo 
darbo žmogus, šiandien Baž
nyčia stoja į darbo 
žmonių pusę, kai 
jie kenčia dėl neteisingo darbo 
paskirstymo ir socialinio aprū
pinimo. Tačiau įspėjo, kad 
klasių kova netarnauja darbi
ninkų reikalams. O kilusiai ne
darbo problemai teisingai iš
spręsti reikalinga Europai su
sijungti.

Maskva reikalavo taikos darbu
Maskva. — Gegužės 1 dienos 

iškilmės buvo šiemet trumpos. 
Kalbė pasakė karo m nisteris 
marš. Bulganinas. Jis kalbėjo, 
kad visi ginčijamieji klausimai 
gali būti išspręsti taikiu būdu. 
Jungt. Valstybės savo žodžius 
apie taiką turi patvirt'nti dar
bais. Jos tuo tarpu ginkluojasi 
ir savo bazes telkia pagal So
vietų Sąjungos pasienį. Bulga- 
ninas įspėjo dėl to budėti ir 
ginkluotis.

New Yorke gegužės pirmoji 
praėjo ramiai. Nors komunis
tai skelbia, kad mitinge daly-

A

Gelbėkit vaikus
New Yorkas. — Praėjusį 

šeštadienį karo veteranų są
jungos iniciatyva buvo sureng
tas lojalumo paradąs. Ameri
kiečių spauda pastebėjo, kad 
paraduojančių daugumą suda
rė New Yorko gyventojai, kilę 
iš anapus geležinės uždangos. 
Dalyvavo ukrainiečiai, kroa
tai, estai, latviai, lietuviai, 
vengrai, lenkai, rumunai, gu
dai. kazokai. Dalyvavo ištisos 
parapijos, jaunimo organizaci
jos. Parado priekyje buvo “lo
jalumo karalienė” — Mrs. Vo- 
geler, žmona amerikiečių laik
raštininko, kuris buvo bolševi
kų kalinamas ir dėl kurio ji 
visus sukėlė ant kojų, iki jos 
vyras buvo paleistas. Plaka

Nepasitikėjimas Korėjos derybomis auga
Korej?. — Sąjungininkų de

legacija, kuri veda derybas su 
komunistai, po savaitės pasi
tarimų nebeslepia nusivylimo 
ir įtarimo, kad komunistai sie
kia kitokių tikslų, o ne taikos.

įtarimą sukėlė pirmiausia 
komunistų nenoras grąžinti 
kitus sužeistuosius ir ligonius 
belaisvius. Sąjungininkai nuro
dė, kad tokių ligonių kcmunis-

Užmušty 15, stfceis- 
sty 300

Georgia. — Ten per miestelį 
War.'er Robins perėjo viesu
las. tornado, 10C0 pėdų platu
mu ir mylios ilgumu. Išgriovė 
ar apgriovė tame take ištisus 
kvartalus — apie 900 namų: 
žuvo 15 ir apie 250-300 buvo 
sukeista: be pastogės liko 2000.

Pasakoja, kad viesulas atėjo 
su tokiu triukšmu, lyg būtų ū- 
žę 40 sprausminių lėktuvų ar 
jnilžiniškas oro siurblys. Bijoti 
nebuvo kada, anot vieno da 
lyvlo,— beliko tik pulti ant 
žemės ir melstis.

• KaMatrtai gegužės pirmą 

• IžttkkR^bėR paradas rei
kalavo laisvfa pavergtiesiems.

Komuniste visada mėginda
vo šią dieną: paversti klasių
kovos diena ir pareikšti savo 
ištikimybę Sovietų Sąjungai, 
tuo išduodama savo kraštą. Dėl 
to Amerikoje prieš komunistų 
išniekintą ir ^paverstą išdavimo 
diena gegužės pirmąją šiemet 
buvo surengta lojalumo, ištiki
mybės diena.

vavo 50,000, bet policijos ži
niomis tebuvo 5,000. Daugiau 
kaip tūkstantis policijos saugo
jo demonstrantus ir sukliudė 
studentų grupei apmėtyti juos 
supuvusiais kiaušiniais.

Tik Prancūzijos šiaurėj, An- 
zin mieste, susirėmime su poli
cija buvo sužeista apie 50. 
Bendras vaizdas — Rytuose ir 
Vakaruose praėjo ramiau, nuo
saikiau ir žmonių dalyvavo 
mažiau nei kitados. Antra, tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose buvo 
kalbamą apie taiką ir reikalą 
toliau... ginkluotis.

- ■ 'M

nuo komunizmo
tuose buvo įrašai: “Amerikie
tės moterys, gelbėkit savo vai
kus nuo bedieviško komuniz
mo”, “Varykite sovietų šnipus 
iš Jungtinių Tautų”. . Ypatin
gai gausūs buvo šūkiai išlais
vinti pavergtuosius kraštus.

Parade žygiavo per 50,000. 
Policijos apskaitymu, parado 
žiūrėjo apie 125,000. Garbės 
tribūnoj buvo kardinolas Spell- 
man, senatorius McCarren, 
majoras Impellrtteri ir kt. Nu
sipelniusiems kovoje prieš ko
munizmą veteranų sąjunga į- 
teikė medalius. Juos gavo 
vysk. Fui ton Sheen, pramonių 
organizacijų kongreso pirmi
ninkas W. Reuther, buv. ‘,N.

tai laiko dar apie 375. Kcmu- 
nistai tai paneigia, bet prisipa
žįsta, kad dar pasilikę nedaug, 
kurie negali pakelti trans.sorto.

Dar labiau kelia įtar mą ko
munistų tylėjimas dėl neutra
laus krašto atsisakantiems 
grįžti. Komunistai atmetė są
jungininkų pasiūlytą Šveicari
ją ;nieko neatsakė nei dėl Šve
dijos. Jie tik kartoja, kad to- 
kis kraštas turi būt: Azijo e. 
Minėjo Indiją, Pakistaną, Indo
neziją, Burmą. Kai sąjunginin
kai pasirinko Pakistaną, komu
nistai paprašė posėdį per
traukti.

KOVOS TEBEVYKST \
Korėja. — Kovos Korėjoje 

atsinaujino, žemėje puola ki
niečiai įvairiose vielose. 1000 
kiniečių puolė kanadiečiu', bet 
po žiaurių kautynių buvo at
stumti. Sąjungininkai bop-bar
davo priešą išoro ir iš jūrok

• Brazilijos parlamentas pa
tvirtino tarpusavio karinės pa
galbos sutartį su JAV.

Y. Journal American” red.
H. Rushmore ir dar pora.

Tai buvo puikus paradas,— 
įvertino šen. McCarren.

Amerika susirūpi
no prekyba su 

užsieniais
.Washingtonas. — Prez. Ei- 

senhoweris paprašė kongresą 
sudaryti komisiją Amerikos 
užsienio prekybos politikai ap
svarstyti. Komisijoje dalyvaus 
atstovų rūmų, senato ir preky
bininkų atstovai.

Užsienio prekybos klausi
mas paskutiniu laiku labai gy
vas ir aštrus. Triukšmauja 
Argentina, kad JAV nori ją ū- 
kiškai pasmaugti. Nepatenkin
ti šveicarai dėl muitų jų laikro
džiams. Nepasitenkinimo ban
ga nuėjo Anglijoje, kad jų pre
kės nepatenka į Amerikos rin
kas. Britai aiškinasi, kad dėl 
to, jie turį savo prekes gaben
ti Kinijai ir kitiems Sovietų 
satelitams. Valstybės sekr. 
Dulles pasakė, kad užtenka 
Europos valstybėms vaikščioti 
su lazdomis, t.y. maitintis A- 
merikos teikiamais pinigais, o 
reikia ūkį pastatyti ant sveikų 
pagrindų. Europa ir 
skundžiasi dėlto, kad 
ji negalinti atsistoti, kai jos 
prekės negali rasti rinkos A- 
■merikoje: Maskva paskutinia- 
me-partijos kopgrese pranaša- 
vo, kad Vakarų valstybės ims 
tarp savęs kariauti dėl rinkų. 
Už tat prez. Eisenhovveris no
ri, kad komisija surastų kelius, 
sutvarkyti kaip Amerikos 
prekyba su užsieniais, kad ji 
tarnautų tam pačiam reikalui, 
kaip ir Amerikos politika.

Peronas su 7 bom
bom

Argentina.— Gegužės 1. dar 
prieš prezidento Perono kalbą 
kongreso artimame parke 
sprogo viena po kitos 6 bom
bos, o septintoji jo kalbos me
tu. Peronas aštriai puolė savo 
priešus, remiamus iš užsienio. 
Kas tas užsienis, vardo nesumi
nėjo, bet klausytojas galėjo su
prasti, kati Peronas galvoje 
turi JAV. Konkrečiai suminė-
jo buv. Amerikos atstovą Ar
gentinoje ir vieną Amerikos 
laikraštį.

Nepa v vdeli nas
Tikri karalių metai: laukiant 

vainikuojamos Anglijos kara
lienės, gegužės 2. tą pačią die
ną, buvo vainikuoti du arabų 
karaliai — Jordanijoje 18 metų 
Hussein I ir Irake Feisal II.

Bet ir nedalyvaudamas puo
tose .prisimeni liūdnus tų ara
bų karalių likimus, štai Hus- 
seino senelis Abdullah 1951 
liepos mėn. buvo nu- ūdytas. 
Dar prieš nužudomas Abdul
lah išsiuntė savo sūnų Talal į 
Šveicarijos ligoninę kain nepil
no nroto. Ji ten išvežė jo gy
dytojas anglas. Tarp arabų 
buvo plačiai paplitęs "andas, 
kad Talal buvo intor-uotas ne 
dėl ligos, bet politiniais sume
timais Kai io tėvas bvvo nu
žudytas, vėl parvežė sūnų ir 
padarė karalium. Bet net ang
lų “Times” rašė, kad prieš grą 
žinamas į Jordaniją, Talal tu-

SGT. NED KELLY, komunistų paleistas iš nelaisvės, pasiekė Cle- 
velanda, kur jj pasitinka žmona Ruth ir sūnus Jackie.

PRAGIEDRĖJA AR NIAUKIASI?
Ar politikos dangus giedrė

ja ar niaukiasi? Ne visi vieno
dai tą pragiedrėjimą* ar apsi- 

'niaukimą supranta. Ten, kur 
nuslenka karo šmėkla, kur san
tykiai tarp-Rytų h- Vakarų at
sileidžia, ten vakariečiui atrodo 
pragiedrulis ir atvirkščiai._

Šitaip suprasdamas pragied
rėjimus New York Times mė
gina suskaičiuoti, 
kas iš paskutinių dienų įvykių 

didina viltis.
Jis randa: 1. Komunistai 

Korėjoje sutiko atgaivinti de
rybas dėl paliaubų; 2. Grąižino 
ne tik belaisvius ligonius, bet 
ir keletas internuotų ameri
kiečių civilių jau yra pakeliui 
į namus 3. Gegužės pirmą ko
munistai mažiau koliojo Ame
riką ir Vakarus.

Iš kitos pusės viltis mažina.-
1. įtarimas, kad komunistai ne
nuoširdžiai vykdo susitarimą 
dėl ligonių belaisvių grąžinimo;
2. Delsimas susitarti dėl kitų 
belaisvių likimo; 3. Laos kara
lystės užpuolimas; 4. Maskvos 
triukas šaukti penkių konfe
renciją su raudonąja Kinija.

Sugretindamas šiuos faktus, 
laikraštis prieina išvadą, kad 
daugiau pagrindo yra abejoji

mams negu viltims.

karaliy likimas
rėjo pasirašyti anglų tarnybos 
pateiktą pasižadėjimą, kad jis 
laikysis tokios pat politikos 
kaip ir jo tėvas. Jau 1952 rug- 
piūčio mėn. Jordanijos parla
mentas buvo priverstas naują 
karalių nuversti nuo sosto — 
vėl kaip nepilnaprotį. Jį kalti
no. kad jis žmoną peiliu norė
jęs nudurti ir tt. Bet tuo metu 
šveicarų laikraštis “Die Tat" 
rašė, kad savo politikoje Talal 
parodę^ labai daug išminties. 
Jis sutvarkė santykius su ki
tais arabiškais kraštais ir pa
mažu plėtė arabiškos vienybės 
mintį Tarp žmonių jis buvo 
mėgstamas. Tik jis turėjo tris 
priešus savo jaunesnį brolį, 
pamotę ir žmoną, kuriais kar
kas pasinaudojo jam vėl j ligo
ninę nustumti.

Pridėkim dar naujus faktus 
iš santykių tarp Amerikos ir 
Europos.

Iš vienos pusės: 1. Anglijos 
nepasitenkinimas dėl gen. Clar- 
ko premijos už sovietų MIUą; 
2. Anglijos nepasitenkinimas 
dėl prekybos rinkų ir prekybos 
pasukimas į sovietinius kraš
tus; 3. Prancūzijos nusivyli
mas, kad Amerika nežada pi
nigų biudžetui subalansuoti; 
4. Vokietijoje sukliuvęs sutar
čių tvirtinimas; 6. NATO gin
klavimosi sulėtinimas; 6. Ko
munistų laimėjimas Prancūzi
joje. — šitie faktai kelia 
abejojimus dėl tvirtos Vakarų 
vienybės ir griežto nusistaty

mo prieš Sovietus.
Iš kitos pusės: 1. Amerikos 

kritiškas nusistatymas dėl So
vietų pasiūlymų ir triukų; 2. 
Amerikos paskutinių dienų 
griežtas laikymasis Korėjos de^ 
rybose; 3. Amerikoje sustiprė
jęs valdžios aparato valymas; 
4. įsakymas komunistams re
gistruotis. — šitie faktai rodo 
Amerikos aiškų supratimą, kur 
yra pavojus, ir stiprėjantį vi

daus vieningumą.
Šitokia padėtis leidžia dary

ti išvadas: 1. Galimos derybos 
su Sovietais bus labai sunkios; 
2. Jose betgi Amerika nebebus 
tokia kaip Jaltoje ar Potsda
me; 3. Amerika supranta, kad 
paliatyvinis susipratimas, sa
kysim, dėl Vokietijos, ar Aus
trijos, nepatenkins nei Rytų nei 
Vakarų, nes pavojaus nepaša- 
lius; 4. Baltijos valstybių pa
aukojimas Sovietams butų per 
menkas kąsnis Sovietų apeti
tams patenkinti, o lygiai ir 
Vakarų saugumui garantuoti.

Yra žmonių, kurie šioje pa
dėtyje nori būti dideli optimis
tai, bet nemaža ir tokių, kurie 
linksta rartkas nuleisti.
Nei dideliam optimumui nei 
tokiam pat pasknimui faktai 

pagrlpdd neduoda.
Baltijos valstybių likimas 

dabar iš užmiršties yra iš
trauktas ir atsistojęs kitų pa
vergtųjų tautų likimo eilėje.

Belieka tik viena išvada iš 
tų faktų: nepalaužiamai tikėti, 
atkakliai tęsti tas pačias pas
tangas ir suplanuoti darbus lai
ko eilėje.

>
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Tarp kruvinų šiaudų
Kareivis iššovė jam i pakau

ši. Vyras sugriuvo j šiaudus, ir 
Jo tiia kanda Mto | virių ty
soti. Paskui priėjo prie antro 
vyro, paskui prie mergaitės,-— 
o ji 'man rodės labai graži mėr- 

’ gaitė, — paskui prie vaikino.
Nė vienas iš partizanų nieko 
nepratarė, ir vaikinas nieko, ir 
jis buvo mano metų. Daugelis 
rusų žiūrėjo pro šalį, kai visa 
tai atsitiko su mergaite ir vai
kinu.

Kąi viskas buvo baigta, ka
reiviai apvertė vežimą, ir kū
nai išvirto su šiaudais; tada 
kareiviai vėl atkėlė vežimą ir 
nuvažiavo. Negyvi partizanai 

gulėjo su šiaudais, kurie buvo 
kraujuoti. Man staiga pasidarė 
bloga, aš dar pažvelgiau į vai
kiną, kuris man rodės gyvas, 
ir pabėgau.

Pamačiau Juri. Jis stovėjo 
visai tyliai aikštės kampe, ir' 
aš nubėgau pas ji- Juri paėmė
mane už rankas ir nieko nepa
sakė. Nuėjome nanib. Juri bu
vo su uniforma ir su visais or-

Sekančiame numeryje prade 
dame spausdinti Malenkovo 
patikėtinio pasakojamu1,• kaip 
Malenkovas suplanavo Baltuos 
kraštus užimti

denais. Ir kai mes ėjom gatve, 
jis laikė galvą aukštai pakėlęs. 
Man rodos, jis norėjo, kad visi 
matytų, jog jis rusas. Vakare 
Juri baisiai nusigėrė, savo di
delėm rankom daužė j stalą ir 
dainavo ir šoko. Aš tuo stebė
jausi. Bet Juri jau toks buvo. 
Mamočka mėgino jj apraminti, 
bet Juri savo mundurą su or- 
denais dar labiau patempė ir 
dar labiau dainavo. Tada ma
močka labili supyko. Ji atėmė 
Juri bonką ir nuo kėdės nu
tempė jj j miegamąjį.

Kitą rytą Juri buvo labai 
maižas ir tylus. Jis užsivilko ci
viliniais drabužiais ir Išėjo su 
manim pas sergančius gyvu

lius. “Genia ,— sako jis stai
ga: — ar mamočka labai pyk
sta?”

Atėjom į aikštę, kai lijo ir 
visur buvo pilka. Matau negy-
vus partizanus, o prie jų ka
reivius su vežimu kaip vakar.
Jie suverčia partizanu lavonus 

j vežimą,
dabar visai nuogus. Juri ir 

aš skubiai pasišalinom. Pas
kui tik sužinojau, kodėl jie bu
vo nuogi Nakčia esą atėję ci
viliai žmonės ir nuvilkę jiems 
drabužius ir nuavę batus. Ka
reiviai rytą juos išvežę ir iš
metę kažkur miške, kur jie li
ko tysoti, ligi giminės juos su
rado. nuplovė ir palaidojo.

Vėl buvo žiema, ir daug pri
snigo. Juri turėjo daug darbo 
ir imdavo dažnai mane su sa
vim. įsitaisė sau ir man slides.

DAG NAMMARSKJOEIA). Jungtiniu Tstot, ■■■jiih grarmlian 
•ekretarfas, švęstas, sveikinsi mi Andriejum Višin4<iu. kuriam tenka 
ptrmtatakanti tekantiems JT penėdtanr*. Višinskis. *ako. jau atgavę* 

po Stalino mirties, nes to Mnakvos grjio dar neMisirgiUatas.

Laisvom valandom mudu net 
iškeliaudavom paslidinėti.

Buvo sausio mėn. Saitą sau* 
lėtą dieną apie vidudieni mudu 
atsidūrėm miško pakraštyje. 
Staiga pamačiau kokią 15 vy
rų. Jie buvo baltom drobulėm 
apsidengę. Jie, kaip ir partiza
nai, buvo per pečius persimetę 
šautuvus. Aš surikau Juri, ku
ris buvo toliau ant kalnelio, ir 
pasisukau į jį bėgti. Bet man 
kairioji slidė nukrito, ir aš 
parvirtau. Kai išsikapanojau 
iš sniego, vyrus pamačiau jau 
čia pat, o du atštatę šautuvus 
j mane. Vienas davė man į 
kuprą, ir aš ėmiau rėkti. Aš 
drebėjau, o
partisaaai nieko nesakė ir sto

vėjo kaip balti vaiduokliai.
Man ritosi prakaitas per vei

dą, ir aš vis galvojau, kaip at
rodė kareiviai, kurie nužudė 
partizanus. Bet pamačiau, kad 
Juri plačiais savo žingsniais 
leidžiasi lanku nuo kalnelio ir 
artėja prie mūsų. Partizanai 
pasuko savo šautuvus jo link,
bet nešovė. Jų vadas pamojo 
Juri prieiti arčiau. Pričiuožęs 
numetė slides ir, rankas j kel
nių kišenius susikišęs, Juri pra
tarė: “Leiskit vaiką namo. Ką 
gi jis jums padarė?” Vadas, 
kuris turėjo ilgą veidą, iš po 
balto gaubtuvo, piktai atsakė: 
“Jis yra ruskis. Mačiau jį kai
me, o taip pat ir tave.”

"Tai mano sūnus, — sakė 
Juri. O aš — taip, rusas. Galit 
mane pasilaikyti, bet paleiskit 
vaiką.”

“O kas tu esi? — dabar va
das klausė.

“Esu Juri Kornilov. kazokų 
kapitonas. — lėtai atsakinėjo 
Juri. — gydau gyvulius. Taip 
pat ir jūsų.”

Partizanai ėmė kalbėtis tarp 
savęs. Aš nesupratau kalbos, 
bet mačiau, kad iu veidai jau 
ne tokie pikti.

“Ar turi dokumentus?” to
liau klausė vadas. Juri išėmė 
iš kišeniaus savo raldoną pa
žymėjimą. Ilgai vadas pažymė
jimą žiūrėjo, paskui pratarė: 
“Tarp, jis daktaras.”

V t-l jie tarp savęs kalbėjosi, 
o du iš jų mus saugojo. Juri 
laikė mano ranką, bet mes ne
galėjom kalbėtis. Pagaliau va
das ėmė sakyti: “Tu esi ru
sas: sūnus taip pat. Mes rusus 
žudom, nes jie atima mūsų ū- 
kius ir mus žudo. Mes nutarėm 
kad mes tavęs nei tavo sūnaus 
nežudysim, nes tu esi geras 
žmogus ir gelbsti mūsų gyvu
lius. Eikit namo.”

Tai buvo ilga kalba, bet ją 
aš įsidėjau į galvą iki šios 
dienos. Mudu su Juri pajudė
jom ir neatsisukdami parkelia- 
vom iki namų.

Vėl sulaukiau savo gimimo 

dienos. Tai jau tavo 1951 m. 
geužės 8. Man buvo jau šešio
lika metų. Juri pasakė kalbą 
ir sakė, kad aš būsiu geras 
daktaras, tik dar aš turėsiu pa
simokyti. O už metų aš galėsiu 
vesti Nina, kuri man labai pati
ko. Ir aš jai. Bet niekas neži
nojom, kad su šia diena vėl 
mano gyvenime atsitiks dideli 
dalykai.

Po pietų atėjo sena lietuvė 
pas Juri. prašydama jos kiaulę 
apžiūrėti. Juri turėjo labai 
daug darbo. Nuėjau aš. Kiaulė 
buvo laikoma tame pačiame 
kambary, kur gyveno ir senu
tė. Aš viską padariau, kad 
kiaulė pasveiktų, ir dar aiški
nau, ką jai reikia daryti. Kai 
aš taip kalbėjau, staiga kažin- 
kaip juokingai senė ir sako:

“Bet gi tu esi prūsas”.
Aš išsigandau ir negalėjau 

nieko atsakyti. Paskui ji dar 
sykį paklausė, ir_aš pasakiau: 
Taip.”

Namie nieko apie tai nepa
sakojau. Kitą rytą pasikinkiau
arklį ir išvažiavau parsivežti 
iš kolchozo bulvių, kurias ten 
Juri užsakė. Kai su bulvėm 
grįžau namo ir važiavau pro 
komendanto namus, du karei
viai mane sustabdė: “Tu turi 
prisistatyti pas komedantą, 
Genia Kornilov”. Atsakiau 
jiems, kad tai padarysiu pas
kiau, ir norėjau važiuoti. Bet 
kareiviai pačiupo mane nuo ve
žimo ir liepė eiti pas komen
dantą. Dabar pajutau, kad 
esu (prapuolęs. Tikrai. Komen
dantas pasakė:

“Tu esi vokietis.”
“Taip”, atsakiau.
“Tu negali čia liktis. Tu 

turi į rodyną, namo.”

“lAIMINGAF S(GB{Ž(SlijI į TARYBŲ LIETUVĄ
Ką rašo apie juos sovietų spauda ir ką sako patys sugrįžusiejt

SOVIETŲ SPAUDOJE...
B. Paškauskas, repatriacijos 

sektoriaus"prie Klaipėdos mie
sto vykdomojo komiteto vedė
jas, leidinyje “Po gimtuoju 
darifeum” rašo:

“Atvykusius klaipėdiškius 
repatriantus stotyje pasitinka 
lepatriacijos punkto tarnauto
jai ir tuojau pat suteikia įvai
riausią paramą. Visiems išmo
kamos piniginės pašalpos ir pa
rūpinamas darbas pagal kiek
vieno specialybę ir pageidavi
mą. Daugiavaikės motinos gau
na dideles pinigines pašaipas ir 
pensijas, seneliai patalpinami į 
senelių namas, jei jie yra vieni
ši ir nėra kam jų globoti. Na
mų savininkams grąžinami jų 
namai, nepriklausą nacionali
zacijai. Klaipėdos mieste visu 
100 procentų grąžinti namai, į 
kuriuos repatriantai pareiškė 
pretenzijų... Jei tie namai yra 
kitų gyvenami arba užimti į- 
monės ar įstaigos, vykdomojo 
komiteto nutarimu, namai tuo
jau pat ištuštinami, ir repat-», 
riantas — namų savininkas,— 
gali įsikelti į savo pastogę.

Tūkstančiai klaipėdiečių su
grįžo į gimtąjį Klaipėdos kraš
tą ir šiandien masiškai tebe
grįžta. Nė vienas jų nesiskun
džia grįžęs, priešingai — kiek
vienas jų lyg siaubingą sapną 
prisimena Vokietijoje gyven
tas dienas”.

TIKROVĖJE...
Klaipėdietis H. M., grįžęs 

Lietuvon 1947 m. iš Dresdeno, 
sako:

“Mes visi keikėmės, kvailai 
padarę sugrįžę. Rytų zonoje 
buvo skelbiama, kad kiekvie
nas klaipėdietis, lietuvis ar vo
kietis. gaus savo ūkius atgal. 
Grįžęs galėjo tik pasižiūrėti, 
kaip jo ūkis atrodo, tai buvo 
viskas. Trobesiai rusų buvo nu
griauti, o žemė priklauso kol
chozai.”

& AŠ 1953 iti. gegužės 5 d., nr. 3$ .

ELŽBIETA O, Anglijos karalienė, Kvykusi i Skotųg, laidžia sa «avo vaikais — Karoliu 4 metų ir Ona S na. Pirmajame vaizde (kai
rėje) Karolis kabinasi i langu, antrajame — jis jau. vidun įsikoręs, be ttų pati nori padaryti ir Ona, trečiajame — Karolis, i&okes pro 
laačk, padėda Onai įkopti. Kada ners jie gali kopti į auksines karietas arba., važinėti paprastais vežimais.

“Taip,” vėl jam sakau.
“Ar tu alkanas?” ir pakišo 

man gabalą mėsos. Bet jos 
neliečiau. Komendantas pate
lefonavo vežimo. “Per 5 minu
tes tu turi iš čia į rodyną, in 
die Heimat”, staiga prašneko 
vokiškai. Bet daugiau jis nie
ko nekalbėjo. Ir po kelių mi
nučių suūžė sunkvežimis. Ka
reiviai liepė man eiti laukan ir 
įsodino j purviną sunkvežimį. 
Kai mašina pajudėjo, pasirodė 
Nina su išsigandusiu veidu. Ji 
šaukė kareiviams, kas nutiko, 
bet jie nieko neatsakė, o aš ė- 
miau kukčioti

Vakare sunkvežimis pasiekė

Kito repatrianto pasakojimu:
Tarp 1946 ir 1949 m. iš Vo

kietijos, ypač iš rusų zonos, grį
žo nemažai žmonių. Jie atvyk
davo linksmi, parsivežę viso
kio turto (baldų, motociklų ir 
kt.) Bet kai teko po kelias die
nas stotyse laukti, ūpas krito. 
Kiekvienas gavo po 400-500 
rublių ir buvo išsiųsti į kolcho
zus, o iki 1949 m. Ir tos para
mos negaudai
Arba B. D., grįžęs iš Anglijos 

Lktuvon:
“Visi mes prisimename, kaip 

gerai gyvenome Vakaruose ir 
tik agentų prikalbėti, davėmės 
suklaidinami. Vienas klaipė
dietis net kailinius iš pykčio 
sukramtė, kad taip kvailai pa
darė. Parvažiavę į Lietuvą, 
neturi teisės į savo buvusius ū- 
kius ir kojos įkelti. Visur jie 
vadinami išgamomis, šnipais, 
kalinami, nuolat tardomi (ir, 
mažiausiam įtarimui atsiradus, 
tremiami į Sibirą.”

SOVIETŲ SPAUDOJE...
Balys šabfinskas, grįžęs iš 

Langwasserio stovyklos Vaka
rų Vokietijoje ,leidinyje “Po 
gimtuoju dangum” rašo.*

“Tarybinė valdžia mane ap
rūpino ne tik darbu, — ji de
šimties metų naudojimui man 
paskyrė atskirą namą Panevė
žio npeste, Sodų g. 44, su di
deliu vaisinių medžių sodu ir 
bitynu. Namas dviejų būtų, 
antrąjį butą išnuomoju ir gau
nu nuomą kaip tikrasis šių na
mų savininkas. Panevėžyje gy
venimas labai judrus, mieste 
vyksta naujų namų statyba, 
plečiamas prekybos įmonių 
tinklas, auga pramonė. Čia 
reikia dar labai daug gerų 
darbščių lietuvių — jiems dar
bo ir duonos pakaks. Smagu 
žiūrėti į atsikuriantį po karo 
gyvenimą, kuris toks nepana 

surinkimo punktą. Iš čia ėjo 
didelis transportas jau kitą die
ną į Vokietiją. Po dviejų mė
nesių buvau jau laisvas. Rytų 
Vokietijoje mėginau gauti dar
bo. Bet buvo labai sunku. Vie
ną dieną atvažiavau į Potsda
mą, o iš ten tramvajum į Licht- 
felde. Aš pasijutau kaip tik to
je vietoje, iš kurios prieš 7 
metus buvau išvykęs su Juri. 
Policija surado ir mano moti
ną. Ji buvo vakaruose ir labai 
apsidžiaugė mane pamačius.

Motiną tai aš susiradau, bet 
nesuradau tėvynės.

(Galas)

šus į merdėjimą DP stovyklo
se.”

TIKROVĖJE....
,1946 m. grįžusi! iš angly zo

nos Elena M.:
Ji su motina apsigyveno sa

vo tėviškėje, Pietų Lietuvoje. 
Iš pradžių gyveno dideliame 
varge, buvo apsistojusios vie
name apleistame tvarte ir išbu- 
vo'tenai, kol tvartas pradėjo 
griūti.

Elena dirbo iš pradžių pas 
ūkininkus — mezgė. Taip pat 
pirkdavo vilnų ir parduodavo 
megztus daiktus turguje. Tuo 
būdu bandė sau ir motinai duo
ną užsidirbti. Būdavo nemaža 
laikotarpių, kada teko joms 
badauti. Motina pradėjo sirgu
liuoti ir 1947 m. mirė. Vėliau 
Elena atsistojo šiek tiek ant 
kojų ir nusiprko paršiuką.

O štai kaip pasitinka 
grįžtančiuosius:

J. K., grįžęs iš Vokietijos su 
dviem lagaminais gerų daiktų, 
apsirengęs geru kostiumu, tu
rėjęs gerą laikrodį. Atvykus 
jam į Lietuvą, pereinamajame 
punkte jis turėjo eiti į pirtį. 
Visus daiktus palikęs nusiren
giamajame kambaryje. Išėjęs 
iš pirties, savo daiktų nebera
dęs. Kreipėsi į administraciją, 
kur jam buvo paaiškinta, kad 
turėjęs daiktus atiduoti admini
stracijai apsaugon. Baskui ga
vęs šiokį tokį menkos vertės 
kostiumą ir batus.

(PLB Vok. Inf.)

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
DOVANA

Bonna. — Vokietijos vidaus 
reikalų ministerija nusprendė 
pirmosios Komunijos ar Sutvir
tinimo sakramento proga ne
turtingiems vaikams duoti 
vienkartinę 40 iparkių pašalpą.

spauda Rūstybė pasiūlė išvadas

Naujienos bal. 29 paskelbė 
Dr. Jono Balio laišką, kuriame 
jis teisingai piktinasi rašytojo 
A. Škėmos sukeltu ginču dėl 
dramos premijos. Bet jis eina 
dar toliau: “Dar geriau kultū
ros Fondas būtų padalęs, jokio 
konkurso neskelbdamas, o si^ 
rinktas lėšas panaudojęs ki
tiems kultūriniams užsimoji
mams paremti, kur nei centas 
neįkristų į kieno nors asmeniš
ką piniginę, pvz. paskirdamas 
tą sumą Lituanistikos Institu
tui. Iš visos tos nešvankios is
torijos peršasi viena išvada: 
niekas daugiau jokių premijų 
rašytojams neskirkite.”
—Čia jau rūstybės padiktuoti 
siūlymai. O rūstybė nevisada 
pasiūlo teisingą kelią. “Neduo
kit rašytojams premijų” vien 
de to, kad atsirado tokis škė 
mos skandalas, būtų tiek pat 
teisinga, kaip šauksmas: “Ne 
siųskit tremtiniams Vokietijo
je pašalpos, nes vienas iš jų už 
pašalpą pirko degtinės ir Lie
tuvą apskandalino...” Kultūros 

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p. 81.(M)
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p. 2. X) 
A. Maceina, Jobo drama, 286 p. 2.00
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p. 1.50
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p. 1.00 
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 1.25
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. 0.70
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, II t., 255 p. 3.00 
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos

bruožai, 100 p. 1.00
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 3.00 
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas 5.00
S. Kolupaila, Nemunas. 237 p. 2.50
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai, III t., 267 p. .100
J ieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 3.50 
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p. 2.00 
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p. 1.50
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p. 1.50
E. Williams, Medinis arklys, 192 p. 2.00
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p. 1 00
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p. 1.50
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p. 1.50

‘ A. Tyruolis, Kelionė, 126 p. 1.25
VAIKŲ UTERATTRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė. 155 >. l.jo
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum 2.00
V. Pietaris, Lapės pasaka. 96p p. 1.10
J. žemaitė, Motulė paviliojo. 43 p. 0.60
N. Butkienė. Velykų pasakos. 32 p. 1.00
MVZIKA ’
J. Kačinskas. MLssa In Honorem Immacuiati

Cordis B.M.V. 1.50
C. Sasnauskas, Lietuviška muzika 3,50
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai) 1.<M>

“DARBININKAS“,
680 B»ishwick Avė.. Brenklyn 21, N. V.

Fondas, skirdamas pinigų dra
mai, gerai bus pajutęs, kad 
mūsų scena neturi ko vaidinti. 
O jeigu nori prie masės arčiau 
prieiti — vaidinimas geriausiai 
į ją veda.

Lygiai iš rūstybės išsprukusi 
ir baimė, kad visuomenės pini
gas nepakliūtų į “asmenišką 
piniginę”. O kam gi ta premija 
skiriama? Tam, kad ji atsidur
tų “asmeniškoj piniginėje” ir 
sudarytų sąlygas stipriau kū
rybai atsidėti. Jeigu ir Lit. 
Institutui pinigus skirsi — jie 
bus prasmingai suvartoti, jei 
nueis į kokio mokslininko, te-
gul IT iS&Allt--

nišką piniginę”, o iš jo bus 
gautas mokslo veikalas.

Ne premijas reikia naikinti, 
o patiems rašytojams susi- 
drausminti. Jei atsiranda Škė
mos ar Dovydėno skandalas, 
tai Rašytojų Draugija tam ir 
turi, berods, garbės teismą.



Apie rašytojų prieauglį (3)

J. Aistis—Riestainiu nepriviliosi

ATSIMINIMAI APIE VAIŽGANTĄ
KAN. M. VAITKUS

patiko. Tiesa, kartais kai kurie

Briedis gražiajame Lietuvos pamary

GRAŽIOJI LIETUVA A. BENDORIAUS KNYGOJE
A. Džiugėnas

kūnais. Sužinojo kiti kunigai ir 
ėmė vargšą Tumą sekti. Ir tik-

Dr. J. Griniaus pasisakymą. Jis 
nurodė, kad pstebėtas talentas 
gali ugdyti mokytojai, Bteratų

Praeitame Kūrybos Priedo 
ar. (balandtio 29 d.) apie ra-

3.

Kaip jau minėjau, daugeliui gos, skelbdamos konkursus. 
Dabar tuo pačiu klausiniu 
spausdiname Jono Aisčio pasi
sakymą.

Kas jus pe.slmf.no kurti?
Kas padėjo ir ugdė?

Rašyti mane paragino ’.ia 7s 
draugas Petras Juodei s, sėdė-

KORYBO
BiftMHtHtltAS

mų. Nebeatsimenu, ar dėl šių, 
ar dėl kitų kitur Tumo pareik- 

s&tų minčių jį smarkiai užsi
puolė kun .dr. Maliauskis, tas 
akylasis ortodoksijos sargas. 
Po kurio laiko susitinku Vaiž
gantą Rotušės Aikštėje: na
bagas aiškiai susigriadlęs, 
guodžias, kad dr. Maliauskis 
žiauriai jį išplakęs, žilaplaukiu 
vaiku- pavadinęs; o juk būtų, 
girdi, užtekę nurodyti klaidas 
— ir jis, Tumas, būtų mielai 
jas atšaukęs. Ir aš esu įsitiki
nęs ,kad Tumas tai būtų tikrai 
padaręs (jei būtų buvęs įti
kintas) — toks jis buvo nuo 
širdus ir drąsus, kai reikėdavo 
prisipažinti suklydus.

Turėjo jis kartą didelio ne
malonumo ir iš prel. Dambrau
sko, kai pagyrė Salio-šemerio 
knygą “Granata krūtinėje”. (5 
Jakštas surado joj moralinio 
purvo ir, kai Tumas pas jį už
ėjo, mūsų patriarkas smarkiai 
išbarė savo mėgiamąjį, bet nu
sikaltusį Vaižgantą ir net iš
varė jį iš savo buto (apie tą 
įvykį plačiau esu rašęs “Lietu
vių Dienose”). Ir J<ą gi? Juodu 
greitai vėl susitaikė. Mat, Vaiž
gantas mokėdavo atsiprašyti, 
atgailą išreikšti, ir įsižeidusią 
širdį maloniai nuteikti.

Pažadą ištesėjo
Tad gi, kas/pažinojo 

Tumą, tas jį filiai vertino, ne 
vien kaip šaunų rašytoją, bet 
ir kaip žmogų ir kunigą. To
dėl nedyvai, kad vysk. Karevi
čius bene 1919 metais, Vaiž
ganto 50 metų sukakčiai pakė
lė jį į garbės kanauninkus. Čia 
atsimenu vieną charakteringą 
smulkmenėlę. Įvykio soleni- 
zantui pagerbti buvo suruošta 
vakarienė. Buvo nemaža sve
čių, tarp jų — vysk. Karevi

čius, o ir valstybės augštų vy
rų, berods, su prez. Smetona 
priešaky. Maloniai vaišrntasi, 
kalbėta naujojo kanauninko 
garbei prakalbų. Solenizantas, 
susijaudinęs, iškaitęs, o pavar
gęs, atsistojo atsakyti į tas 
prakalbas; kalba, kalba — ir 
niekaip nebegali pabaigti — 
trupučiuką galvelė apsisuko. 
Niekas to blogu nepalaikė. 
Bet kilniadvasis Tumas pasiža
dėjo sau po tos iškilmės nie
kuomet daugiau nė į bumą ne
beimti svaigalų — ir ištikimai 
iki galo ištesėjo.
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jau tvirtai ir ištikimai. Pavyz
džiui kai susimylėjo bei susi- 
efraugavo Vilniuje su p. Smeto
na, tai laikėsi su juo išvien ligi 
galo, nežiūrėdamas, kad di
džiausioji dalis kunigijos po 
1926 metų perversmo pasidarė 
priešinga Smetonos politikai, 
ypač bažnytinei

Kaip čia žmogus nepaminėsi 
Vaižgantą buvus didelį visų 
menų mylėtoją bei rėmėją. 
Dainai tekdavo jį matyti dra- 
mcj, operoj, koncertuose, paro
dose. Užtat menininkai ( r ra
šytojai) jį labai mėgo, o ji:— 
juos. J e pas jį ir išpažinties ei
davo (kurie dar eidavo arba 
būdavo jo prikalbėti); jis juos 
ir tuokdavo. Todėl, kai jis mi
rė, ir Lietuva Budėdama lydė
jo jo karstą nuo Vytauto kalno 
žemyn į Kauno senamiestį, pro 
teatro rūmus, orkestras jį pa
gerbė paskutinį kartą liūdnai 
žavesinga muzika.

kun.

Pradeda gesti
Esate matę upely ūmai susi- 

vijant tokį gyvą, judrų, links
mą verpetėlį: rieda jis skubiai 
pasroviui, saulėj mirguliuoda
mas, džiūgaudaams, visa kas 
arti savip traukdamas,'bet ga
lutinai nenuskandindamas, 
netgi nesulaužydamas. Ir štai 
vijamoji jėga gan greitai ima 
nykti, sūkurėlio gyvatos 
džiaugsmas silpsta — ir, kaip 
atsiradęs, verpetelis, užgesęs 
įsilieja į bendrąją tėkmę. Man 
teko stebėti du jo gesimo mo
mentus: kai rro jo gyvybinį 
džiaugsmą ėmė šmežčioti min
tinio liūdesio prošvaistės ir kai 
pro šio liūdesio sutemas vis dar 

_ bandė__ prasiveicti jaunojo 
džiaugsmo spinduliai.

1932 metų vasara. Palanga. 
Senoji klebonija. Valgomasis. 
Ilgas stalas apsėstas iš visų pu
sių. Gardžiuojasi apetitai. Ir 
štai, kaip neretai vėluodamas, 
įeina Vaižgantas. Senjorų ga
las susiglaudžia, darydamas 
miela am Tumui properšę..Vie
ns - kits didžiūnas mėgina lie
žuvį pagaląsti. Vaižgantas ban
do šypsotis ir sklandžiai atsi
kirsti. Bet regiu — tariamojo 
linksmumo kaukė jam lyg trū- 
kinėte trūkinėja .o pro ją ma
tyti kažkokio rūpesčio ar sopu
lio dugnas. Jis bando atrodyti 
stipruolis, skubiai tiesia ranką 
prie vieno, prie kito padėklo, 
komiškai godžiai kraunas val
gių, mėgina skaniai valgyti, 
žybčiedamas akinių auksu, 
neva šelmiškai prisimerkęs 
pasakoja kažką linksma, juoku 
sau pačiam pritardamas, bet 
regėti, kad vien verste prisiver
čia.Vaižgantas buvo viešumos 

žmogus. Visur jo buvo pilna: 
bažnyčioj ir universitete, poli
tinėse ir visuomeninėse organi
zacijose, posėdžiuose, susirinki
muose ir mitinguose. Pats sa 
įkydavos: “Be man^s nėra i- 
vykęs Lietuvoj joks skanda
las!” Ir, turbūt, visur Jis ięąL1 
būdavo — geruoju, piktuoju, 
pasikarščiuodamas ir tuoj at- 
lyždamas .išsibardamas ir ne- 
frtfcus išsibučiuodamas. ♦
Santykiuose su žmonėmis bu

vo atviras, nuoširdus, net 
šiurkštokai, bet visuomet gera
širdiškai. Buvo visada pasiren
gęs pasigailėti, užtarti, padėti, 
pinigais ir kitkuo, netgi idėji
niam ar politiniam priešui 
(pats buvo uolus tautininkas). 
Kartais čmonės gerą jo širdį 
tiesiog piktnaudodavo.

Susibičiuliavo, tai baigta
Negaliu nepaminėti, kad 

Vaižgantas buvo geras bičiulis. 
Jei jau prie ko priš i rišdavo 
o prisirišdavo nesunkiai — tai

Po kiek laiko pasigirdo, kad 
Vaižgantas rimtai sergaliojąs; 
paskui — jau atsigulęs; betgi 
esąs gerbj gydytojų priežiūroj. 
Kas gi tuo abejotų: juk toks 
brangus Lietuvai asmuo! Betgi 
plinta paskalos Vaižganto pa
dėtį einant blogyn... Rė kia ap- . 
lankyti. Važiuoju Vytauto kal
nam kur jis gyvena (bene Kli
mų viloj). Susitinku Putiną. 
Einava drauge. (Tai — 1933 
kovo 19, Juozapinės, Tumo 
vardines*). Įeinava, sveikina
mės; ji 5 tiesia nusilpusią ran
ką, bando senoviškai šyptelti, 
bet nebėra tos Vidu os saulu
tės. ir jo šypsena tokia blanki 
—lygu žiemos saulėlydis... 
Kaip paprasta, bandova jį 
guosti. Jis dėikngai priima pa- 
kišamąsiais vltis. Matova, kad 
pavargę'. Atsisveikinava. Pas
kutinį kartą su gyvu...

Išėjusiu į gatvę žvilgterė* 
jova į viens antrą: Galas? — 
Galas!....

Ne taip seniai knygų rinkoje 
pasirodė ilgai lauktas geografi
jos vadovėlis, parašytas mūsų 
geografo Antano Bendoriaus ir 
pavadintas LIETUVA. Trūks
tant gimtajam kraštui pažinti 
literatūras, ši knyga buvo vie
na iš reikalingiausių. Ji būtų 
pasirodžius kur kas anksčiau, 
jei mūsų susidomėjimas savo 
krašto geografija būtų buvęs 
didesnis.

Lietuvoje, kurdami ekono
minę gerovę, buvom gerokai 
nustūmę į šalį lituanistinius 
mokslus. Tik paskutiniu laiku 
buvo šiek tiek susigriebta. Jau 
turėjome savo istorikų, filolo
gų ir kitų^specialistų, bet Lie
tuvos geografijos reikalai sto

VŲ PĄL

A. BENDORIUS, krašto mokslo va
dovėlio “Uetova” aotorios.

Foto Don Sulaičio

KNYGOSJR ŽURNALAI
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P. K^siūnas — TARP ŽALS- Br. Nemickas ir Vyt. Vaitiekū- 
' chdių imas. Prenumeratos kaina 2 

itasiausd leidinys, dol. metams, atskiro numerio 
Š m. Chicagoje. ' — 50 et Adresas: “Lietuva”,

292 psl. Kainą^3 dol.
UETUT^s^Po^tikos žur

nalas, saf^įo kovo mėn. Nr. 
3. Turinyje: S. Sužiedėlis — 
Vasario 16-tosios isterinės at- 
rames, Prof. St. Kolupaila — 
Vandens ūkis. Vacį. Biržiška
— Laikinosios “vyriausybės”, 
A. Ruku'ža — Nederlingų plo
tų išnaudojimas, Dr. Br. Ne
mickas — Tarptautinių nusi
kaltimų kodeksas, VI. Juodeika
— Žemės valdymo klausimu. 
Toliau apžvalgos, dokumentai, 
knygos. Leidžia Lietuvos Lais
vės Komitetas. Redakcinės ko
legijos nariai: J. Audėnas, dr.

4 West 57th St., New York 19, 
N. Y. Tel. PLaza 7-4710.

News from behfcid the Iron 
Curtain, nr. 4, balandžio mėn.

M. Matukas — NE VISA 
MIRŠTA. Kūno mirtingumas 
:r sielos nemirtingumas. Išlei
do šv. Teresėlės Mažųjų Sielų 
Misijų Brolija. Išleista Marian 
Scminary, Clarendon Hills, UI. 
28 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 5 
nr. gegužės mėn., numeris pa
skirtas Marijai ir motinai, gau 
šiai iliustruotas. Redaguoja T. 
Modestas Stepaitis, OFM., lei 
džia T.T. Pranciškonai.

vėjo vienoje iš paskutinių vietų. 
Mažai kas ja domėjosi, mažai 
teparengta žmonių, nepadaryta 
didesnių tyrinėjimų,

A. Bendoriaus “Lietuva” at
ėjo pačiu laiku į mūsų tarpą. 
Ji pirmiausiai skiriama mo
kykloms. Mūsų jaunimas, vos 
keleri metai pasitraukęs iš 
Lietuves, jau mažai prisimena 
tėvynę. Iš šitos .knygos pusla
pių jis pamatys savo ar tėvų 
gimtąjį kraštą visame platume 
ir gražume, pajus nepriklauso
mų dienų darbymetę ir pažan- 
g3-

Kartu knyga pritaikyta ir 
vyresniesiems, kurie jau seniai 
iškeliavo iš savo žemės. Čia 
jie ras platų vietovių ir atskirų 
sričių aprašymą.

Knygoje aprašoma Lietuvos 
vieta Eurpoje, Lietuvos plotas 
ir sienos, (žemė, upės ir ežerai, 
klimatas, augalai, gyvuliai, gy
ventojai, Nepriklausomos Lie
tuvos gyventojai, švietimas.

GAIVIAI ATBUNDA ISPANŲ MOKSLŲ AKADEMIJĄ
•X

mane

kada 
j«sy

Gaiviai atbunda naujoji ka
talikiškoji Ispanija. Kariu 
stengiasi atkurti savo seną 
ir garbingą kultūrą, kurią y- 
pač 15 ir 16 amžiais Ispanijos 
mokslo vyrai plačiai skleidė po 
senąjį ir naująjį pasaulį. Besi
dominčiam šiuo atbudimu vie
nas iš labiausiai žavinčių da
lykų yra Ispanijos Mokslų A- 
kademija.

Ją aplankęs, turėjau progos 
susitikti su vienu iš josios di
rektorių, su prof. Dr. Carmelo 
Vinas, kuris ir teikėsi 
painformuoti.

Malonėkite pasakyti, 
ir kokia proga įsikūrė 
Mokslų Akademija?

— Ispaniją, kuri nuo seno 
puoselėjo plačiu mastu visose 
šakose krikščioniškąją kultūrą, 
18 a. ištiko skaudi nelaimė. 
Kai kurios mokslo šakos įvai
rių karų ir revoliucijų buvo 
taip suparaližuotos, jog turėjo 
nutraukti savo darbą. Dabarti
nė Mokslų Akademija ėmėsi 
darbo 1939 m po kruvino, ta
čiau garbingo karo prieš komu
nizmą. Akademijos tikslas 
prisidėti prie bendros visuoti
nės kultūros, ruošti tinkamus 
ispaniškosios ideologijos repre
zentantus. užpildyti dvasios 
kultūroje tuštumus ir trfiku- 

kariuomenė, gerbūvio kilimas 
Nepriklausomoj Lietuvoje. An
trojoje dalyje: Rytų Lietuva, 
Vidurio Lietuvos žemuma, že
maičiai, Panemunių vietovės, 
Sūduva. Gale pridėtas vienos 
spalvos žemėlapis.

Knygos sutelkta labai, daug 
medžiagos, skaičių ir datų, 
kartu apžvelgiama ir mūsų is
torija, (aprašant vietoves), ir 
mūsų kultūrą nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų. Sutelkti 
skaičiai kartais gai net apsun
kina patį tekstą, bet jie vaiz
džiai parodo mūsų buvusį lais
vą gyvenimą.-------------- --------

Aprašomąją medžiagą auto
rius suaktualina, pritraukia i- 
ki mūsų laikų ir mūsų galvose
nos. Panaudojami net patys 
naujausi (sovietinės Lietuvos 
paskelbti) davimai, prie vieto
vių aprašymo be svarbesniųjų 
datų sužymima, kad iš ten ki
lęs vienas ar kitas rašytojas, 
kultūrininkas. Autorius sugeba 
gražiai palyginti dabartį su se- 
nesnias laikais, Lietuvą-su ki-

kim. K. Patalavičius, 
Madridas

mus, surišti Jr pakelti mūsų 
mokslinę kūrybą ir vystymąsi.

Koks jūs Akademijos sąsta
tas, kokie skyriai, kokios spe
cialybės?

— Akademija priklauso nuo 
švietimo ministerio. Ją taip pat 
specialiai globoja ir valstybės 
galva. Akademija apima visus 
svarbesniuosius mūsų mokslo 
centrus, kaip universitetų, ka
talikiškų akademijų, medici
nos, bibliotekų bei muzėjų. vi
sų rūšių inžinierių, kariuome
nės. Prie jų dar prisideda lai
vyno, aviacijos, filosofijos bei 
teologijos ir bažnytinės teisės 
aukštieji studijų centrai, civi
linės teisės, politikos ir paga
liau privačios iniciatyvos ir iš
radimų specialūs institutai.

Žymesni Akademijos skyriai 
yra: Raimundo Lulio institutas 
(apima teologijos, filo-ofijos. 
teisių, ekonomijos mokslų stu
dijas; Marcelino Menedez Pe
lavo institutas (istorijos ir fi
losofijos skyriai); Staniago 
Ramon y CjaI ) medicinos ir bi
ologijos studijos) ; Alfon-o dc 
Herrera (žemės ūkio ir augali
nės biologijos studijos); Al
fonso ei Savio (matematika, 
fizika )>ci chemija): Juan dc 

tais kraštais. Padaryta ir įvai
rių diagramų, piešinių apie mū
sų ekonominį bei kultūrinį gy
venimą.

Knyga gaudai iliustruota. 
Viena dalis nuotraukų skolinta 
iš Vytauto Augustino, prof. 
Kolupailos, o likusias jis pats 
pasigamino. Autorius yra daug 
keliavęs, pats savo akimis ma
tęs ir tyrinėjęs mūsų kraštą, 
aplankęs net mažiausius už
kampius ir iš ten suradęs pa
čias įdomybes, seniausius ąžuo
lus, didžiausius vargonus, se
noviškus takus. Visą tai atžy
mėdamas, jis ir iliustracijų pa
tiekia gana retų, dar nematy
tų. Tokia pvz., yra nuotrauka, 
vaizduojanti Sytuvos kūlgrindą 
tarp Medvėgalio ir Lūksto eže
ro.

Savo apimtimi knyga yra 
dar mažoka. Ji galėjo būti kul
kas didesnė. Tada būtų gali
ma plačiau išvysti ir patį kraš
tą, pro skaičius ir datas labiau 
praskleisti patį grožį. Aprašant 
vietoves, buvo galima įpinti ir 
vieną kitą pasakojimą, pacituo
ti net mūsų poezijos ištraukų, 
kad dar labiau išryškėtų mū
sų krašto paveikslas tam jau
nuoliui, kuris jos nematė.

Iš visos knygos puslapių 
dvelkia gili savo krašto meilė. 
Taip ir jauti skaitydamas, kad 
autorius šią žemelę myli, ją 
pažįsta ii bi angina. -Tą-jausmą 
jis sugeba perduoti ir skaityto
jui. Kiekvienas, kuris tik kė
liaus per jos puslapius, tikrai 
tai pajus, matys savo ar tėvų 
šalį gražią ir skaisčią, vargs
tančią ir gyventi trokštančią.

(A. Bendorius — Lietuva — 
kraštas, gyventojai, kultūra. 
Išleido Sudūva, Liet. Tremt. 
D-jos III. vals. C. Valdybai pa 
dedant. Gausiai iliustruota, 
176 psl. Kaina nepažymėta.) 

iCerca (pramone ir prekyba); 
Diego de Saavedra Fa jardo 
(tautotyros mokslai) ir Jose 
Maria Cuadro institutas (išra
dimai ir progresas).

Gal savo bendradarbių tarpe 
turite ir lietuvių?

— Prieš karą susirašinėjome 
su kai kuriais Lietuvos moksli
ninkais ir naudojomės jų raš
tais, daugiausia literatūra ir 
filosofija. Dabar turime ryšių 
su jūsų paskirais intelektua
lais. Reikia laukti, kol Lietuva 
atgaus laisvę tada bus galima 
vėl pastoviau bendradarbiauti.

I* kur imate lėšų?
—Valstybės iždas kasmet ski

ria apie 75-80 milijonų pezetų. 
Be to, visos įplaukos už mūsų 
leidinius, palikimai, fundacijos, 
dovanos ir kita.

Ar jūsų intelektualai noriai 
dedasi prie šio mokslinto dar
bo?

— Taip, visose mokslo šako
se at-iranda po keliasdešimt. 
Nemaža jų yra išgarsėję ir už
sieniuose.

Turite savo atstovus užsie
niuose?

— Visoje* Europoje, išskyrus 
geležinę uždangą. JAV’ turime 
net tris savo mokslo ir piropą 
gandos centrus: du Nevv Yor- 
kc ir vieną Kalifornijoje.

jęs kaip tik už mano nugaros. 
Smulkmenos tokios: j 5-tąją 
klasę atsikėlė iš Ukrainos mo
kinys Romualdas Mironas, Tai 
buvo gana keistas ir gražus 
vaikinas: visada vienas, visada X 
keturis pirštus užsikišęs tarp ‘ 
mandierėlės sagų, visada judi* 
nąs nykštį, ir, be to, nerviškai 
mirksįs akimis. Mes žinomoje 
jį rašant eiles. Žiemą tas vaiki
nas susirgo vidurių šiltine ir 
mirė. Juodelis, spėjęs jį ar
čiau pažinti ir įvertinti, ruošė 
jo pomirtinį eilių rinkinėlį, ir 
prašė, kad klasės draugai ta 
proga ką parašytų. Aš para
šiau pora puslapių proza apie 
raktažolę. Mano raštą Juodelis 
entuziastingai sutiko ir pradėjo 
jis mane įtikinėti, kad aš esu 
gimęs poetas ir būtinai turiu 
rašyti eilėmis, o ne proza. Tai 
beveik išimtinas atsitikimas, 
kad kas patartų iš prozos per
simesti į eiles, o ne priešingai. 
Esu tikras, kad jokia redakci
ja ir joks vyresnis literatas 
man to būtų nepasakęs. Taip 
mane Juodelis, visai pritiktinai 
padarė ne tik rašytoju, bet ir 
poetu, o aš prieš tai * apie 
rašymą nebuvau nei svajojęs. 
Sąlygas turėjau geras: mano 
klasėj buvo Juodelis ,o vyres
niojo Miškinis ir Tulauskaitė. 
Taip mes ir augom visi drau
ge. -'
Kaip reiktų šiose sąlygose Iš

kelti ir ugdyti rašytojų 
prieauglį?

J dirbtines priemones nei
kiu. Rašytojas turi turėti ne tik 
talentą ,bet ir pašaukimą, o pa
starasis be minties ir idealiz
mo neįmanomas. Kaip lx? savo*; 
mokyklos galėtų išaugti talen
tas ir išryškėti pašaukimas, 
man nesuprantama, nes kūry
ba nėra monologas, o dialogas 
ginčas ir kova. Išblaškytas po 
įvairias mokyklas jaunimas y- 
ra atsikyrėlis vienišas ir jis ne
gali jausti lietuviško gyvenimo 
pulso, o vis dėlto tai yra būti
na sąlyga. Vienu metu daug 
vilčių dėjau į “šviesos” judėji
mą, bet jis dingo be balso. Lie
ka vienintelis jaunimo organas 
“Ateitis”, bet “vienas vyras — 
ne talka; vienas žodis — ne 
šneka!” Kai žodis niekur ne
atsitrenkia — gęsta: jis negali 
be aido būti gyvas. Reikia to
kios minties, dėl kurios jaunuo
lis matytų prasmę aukotis, jei 
ne gyvenimą, tai bent savo jau
nystę. Jei jauna mintis atsiras
tų, tai atsirastų nauja ir gyva 
srovė, kuri, anot Vaižganto, 
“tekėtų ir neštų”. Riestainiu 
jaunuolio neprisiviliosi, ypač, 
kad tas riestainis kartus. Man. 
kiek teko patirti jaunimą, at l o
do, kad jis labai subrendusiai 
blaivus ir gudrus, ir tuo gal net 
senelius pralenkęs. Dėl to la
bai gerai, kad bent tuos klausi
mus keliate, tik kaži ar jauni
mas domisi politika, tai yra, 
laikraščiais, ir ar jį ši anketa 
pasieks.

DaiL Žibuntas Mikšys
iš Chicagos persikėlė gyven

ti į New Yorką ir gavo darbą 
vitražų dirbtuvėje.

• A. Kuprevičius gegužės 9 
d. 730 koncertuoja Los Ange
les. Patriotu* Auditorium.

• Kun. Zenonas Smilgevi
čius balandžio 21 d. pontifikali- 
niame šv. Grigaliaus universi
tete. filosofijos fakultete, ap 
gynė daktaro laipsniui gauti 
disertaciją. , Disertacijos tema 
buvo: ‘Stalino žemės ūkio ko 
lektyvizacija socialinių encik 
likų šviesoje”. Disertacijai 
vertinti komisiją sudarė ispa
nas prof. Geonaga S. J., pran
cūzas prof. Jarlot S. J. ir ame 
rikietis Coffey S. J. Iš lietuvių 
disertacijos gynimo dalyvavo 
prcl. L. Tulaba. prof. Z. Ivins
kis. kito. Balčiūnas ir kt. Jau
nasis daktaras yra gimęs Lie
tuvoje 1926 m.
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So. Bofttofae apsilankius

Šv. Petro lietuvių parapija Bostone Į IŠ VISUR I

Lietuvos 
meninę 

Dames”

Kai dar praeito šimtmečio 
pabaigoj pradėjo didesniais 
kiekiais vdauoti lietuviai j šį 
kraštą, nemaža jų pateko ir į

490 mokinių. Visi lietuvių kil
mės. Ketvirtadalį sudaro 
tremtinių vaitai.

Seseles visos lietuvaitės ir 
moka lietuviškai. Kiekvienoje, 
klasėje būna lietuvių kalbos 

.pamokos. Atskirai tremtinių 
vaikams būna kasdien pamo
kos 6, 7, 8 Skyrių mokiniams. 
Taip pat atskirai tremtinių 
vaikams lietuviškai dėstoma

ibHBtttMHl

miestį — Bostoną. Daugiausia 
mūsų žmonės kūrėsi So. Bosto
ne, kuris tada dar buvo mažai 
apgyventas ir visai nebuvo pa
našus į dabartinį. . šiuo metu 
lietuvių nemaža gyvena So. 
Bostone, tačiau jų esama visur 
kitur visose miesto dalyse. Vi
so Bostono miesto lietuviai pri
klauso prie šv. Petro parapijos, 
kurios centras yra So. Bostone. 
Savo laiku apie dabar esančią 
bažnyčią ir kleboniją buvo 
daugiausia lietuvių sustatyti 
mažesni nameliai. Dabar ap
linkui tą rajoną senieji namai 
yra nugriauti ir į jų vietą mie
stą? pastatė naujus mūrinius 
namus veteraną mas. Tuose 
naujuose namuose mūsų tau
tiečių nedaug gyvena. Nemaža 
tautiečių, ypač jaunesnės kar
tos, gyvendami toliau nuo So. 
Bostono, jau rečiau bepasirodo 
savo bažnyčioj. Tačiau parapi-i 
ja tebėra didelė ir pajėgi. Ji 
pradėta, organizuoti dar pabai
goj praeito šimtmečio, o baž
nyčios pastatymo 50 m. jubilė- 
jus bus kitais metais. Parapijo
je yra dirbę daug žymių, mū
sų tautai nusipelniusių kuni
gų. Čia didelę savo amžiaus da
lį praleido amžinai šviesios at
minties jPrel. dr. K. Urbonavi
čius.

Šiuo metu parapijoje dirba 
penki kunigai su klebonu kun. 
Pr. Virmauskiu. Kun. Pr. Vir- 
mauskis per ilgus darbo motus 
yra išvaręs gilią vaga šioje pa
rapijoje. Jautrus ir pareigin
gas, uolus administratorius, 
aktyvus lietuviškojo gyvenimo 
dalyvis, kun. Pr. Virmauskis 
ir šiuo metu sėkmingai ir nuo
širdžiai dirba savo parapijoje.

Naudodamiesi jo palankumu 
bei parama, visą praeitą sa
vaitę Bostono lietuvių parapi
joje dirbo “Darbininko” leidė
jų pranciškonų du atstovai — 
T. Gediminas Jočys ir T. Euge
nijus Jurgutis. Kasdien aplan
kydami eilę lietuvių Šeimų, jie 
surinko daug naujų skaitytojų 
“Darbininkui” ir kitiems pran
ciškonų leidžiamiems laikraš
čiams. Jie taip pat turėjo pro- 

‘ gos arčiau susipažinti su tais, 
kurie savo laiku “Darbininką” 
steigė ir leido bei rėmė jį per 
daugelį metų, šia proga nori
me kiek plačiau pavaizduoti 
Bostono lietuvių katalikų gy
venimą ir tam tikslui skiria
mas šis puslapis.

Mokykla — parapijos 
pasididžiavimas

Klebono kun. Pr. Virmaus- 
kio rūpesčių ir didelių pastan
gų dėka, Bostono lietuviai ka-

Kleb. kun. Pr. Virmauskis

ba ir jų programoje dalyvauja 
nemaža ne tik tremtinių, bet 
ir iča augusių vaikų. Visada 
tie vaidinimai būna parapiije- 
čių labai gausiai lankomi, ir po 
kefis kartus kartojami. Toks 
vidkiimas -įvyko praeitą sek
madienį, pavadintas “Karalie
nė iš Dievo malonės.” Tas pats 
vaidinimas kartojamas atei- 

- nantį šeštadienį, gegužės 9 d.
Parapijos mokyklos malonia 
prieglauda naudojasi ir šešta
dieninė mokykla, kuri turi a- 
pie 160 mokinių.

Š. m. baland.žo 28 d. parapi
ją vizitavo J. E. vysk. McKen- 
zie ir suteikė Sutvirtinimo Sa
kramentą. Čia dedame tą sak
ramentą priėmusių jų sąrašą, 
kuris kartu pavaizduoja mo
kyklos mokinių sąstatą. Priėmė 
visi turintieji nemažiau 12 me
tų.

talikai turi didelę, net dviejuo
se vienas nuo kito toli esan
čiuose namuose parapijos mo
kyklą. Ypač gražiai pastatyta 
ir įrengta paminklinė mokykla 
prie parapijos bažnyčios. Per 
abu namu mokykloje dirba 13 
Nukryžiuotojo Jėzaus Kongre- 

* gacijos seserų, kurioms šiuo 
, metu sėkmingai vadovauja Mo

tina Cecilija. Seselės, parapijos

tikyba. Dėsto kun. J. Klimas 
ir seserys. Katechizacija visų 
tremtinių vaikams atliekama 
lietuviškai.

Be paties Bostono, seselės 
dar kas savaitgalį vyksta dės
tyti tikybos ir kitų dalykų į 
Ncrvvoodą. Louęllį ir Nashuą.

Seserys su mokiniais kas me
tai surengia keletą vaidinimų. 
Jie būna atliekami lietuvių kal-

Bernhikai:
R. Dowgas, R. Ford, J. Gied

raitis, Ed. Gudaitis, A. Le- 
Blanc, J. Letinni, W. Micke- 
vich, J. Mileski, V. Mockus. P. 
Muzrim, J. Paskevich, L. 
Paukštys. F. Racauskas. M. 
Sheeran, N. Sulfaro, K. Vir- 
bickis, P. Yelmokas, V. Zervec- 
kas, R. Zickuš.

Mergaitės:
M. Alukonis, T. Alukon:^, R. 

Ausicjus. V. Bali, I. Bartasiū- 
nas, C. Bemat, F. Bemat, A. 
Bicknevicius, J. Boutiette, I. 
Jarauskas, R. Joksas, L. Ka- 
tauskas, A. Korkutis, O. Liau
gaudas, M. Makaitis, E. Mika
lonis, O. Norvaisha, D. O'- 
Biren, V. Racauskas, D. Run
ge, G. Salachi, S. Sanda, V. 
Strazdas, B. Strikaitis, V. Va- 
kauzas ir M. Martel.

Lietiivos Dukterų Draugijai 50 metu
Pašai pine Lietuvos Dukterų 

Draugija gegužės 17 d. mini 50“ 
metų gyvavimo sukaktį. Drau
gija įsteigta 1903 m. Pirmoji 
pirmininkė buvo A. Strakaus- 
kienė. kun. Pr. Strakausko mo
tina, dabar gyvenanti pas sū
nų Brocktone. Toliau pirminin
kėmis buvo Čižauskienė (mi
rusi) ir Ašmenskienė, kuri gy
vena So. Bostone. Dabar jau 
25 metus pirmininke yra Ieva 
Marksienė.

Draugiją sudaro apie 200 
moterų ,kurios iš savo įnašų 
po 25 c. per mėnesį yra sudė
jusi nemažą kapitalą ir kiek
vienai narei moka po 4 dol. pa
šalpos į savaitę, kai serga, o 
pomirtinės išmoka 150 dol.

Savo laiku draugija yra ne
mažą sumą davusi perkant L. 
Pil. Draugijos namą. Vėliau ne 
kartą davė aukų lietuviškoms

ninė programa. Visi dalyviai 
prašomi įsigyti bilietus is ank- 
sto ligi trečiadienio. Iškilmių 
dieną bilietai nebus parduoda
mi.

Draugijos sveikatos globėju 
yra dr. P. Jakimavičius. Jsi 
priima naujas nares be jokio į- 
stojimo mokesčio.

Valdybą dabar sudaro: Ieva 
Marksienė — pirm., Barbora 
Gailiūnienė — vicepirm., Ste
fanija Averkienė — prot. rast., 
Bronė Cunienė— finansų rast... 
Ona Siaurienė — kasin., Mat- 
joškienė — tvarkdarė.

Jubiliejaus proga Lietuvos 
Dukterų Draugiją nuoširdžiai 
sveikiname’

mokykloms, labdarybės tiks- 
lanms. Tremtiniams vieną sykį 
yra išsiuntusios dvidešimt pa
ketėlių. Turi pirkusios Ameri
kos ir Lietuvos paskolos lakš
tų.

Gegužės 17 d. 10 vai. bus iš
kilmingos pamaldos, kuriose 
dalyvaus su savo turima vėlia
va, o paskui salėje po bažny
čia bus pusryčiai, kalbos, me-

• Nekalto Prasidėjhtno Sese
rų Gildos skyriai rengiasi sei
mui, kuris įvyks gegužės 17 cL 
Putnam, Conn. įvairiose vieto
se rengiami parengimai tikslu 
sukelti daugiau lėšų, kad kop
lyčios statyba būtų baigta 
1954 met., kada bus švenčia
mas 100 metų nuo šv. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo dog
mos paskelbimo.

• Juzė Augaitytė, 
operos solistė, atliko 
programą “Colonial 
pobūvio metu (tokia moterų 
oi-ganizacija Philadelphijoje). 
Akompanuojant MarctjFarne-

ftv- Petro bažnyčioje sutvirtinimo sakramentu suteikus. Viduryje J. F. Vysk. MeJKenzie ir kieto. Pr. Virmauskis. se solistė padainavo Fetuviškų
Auktt^-p^jos kunigai. Prie dury matome M. Moc ku, “Darbininko” korespondentą Su. Bostone. HaudieS

Foto J Stuko , . . x.. ,v_____________________ _________________________________________________ ____ kietems labai patiko. Colonial
Dames” organizacija yra įsi
steigusi prieš kokius 200 metų. 
Ji domisi mūsų dainininke ir y- 
ra pakvietusi dažniau koncer
tuoti. J. Augaitytei ketina kon
certą surengti taip pat Phila- 
delphia Music Club.

• Hamiltone, Kanadoje, jau 
dveji metai kaip veikia Tautos 
Fondas. Fondo valdybą sudaro 
devyni asmenys, pirmininkau
ja St. Bakšys. Per tuos dvejis 
metus Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta $6031 ir iš tų 
lėšų pasiųsta Centrui į Montre- 
alį $4692.

• Stambergas Aleksas (43 
m.), jo žmona Berta (40) ir 
du posūniai — Karys Krause 
(15) ir Hastis Krause (10)—- 
reikalingi afidavito. Jų adre
sas: Hohe Tanne I, Manau a/ 
M, Germany

• Vladas Kačėnas, gyvenąs 
Anglijoje, reikalingas darbo ir 
buto garantijos. Jo adresas: 
L.B.C. LTD., Fletton, Mostei, 
London Rr., Peterborough, En- 
gland. Praneša Balfo Centras.

• Lietuvių verslininkų ir 
profesionalų organizacija (Li- 
thuanian Chamber of Com-

PARAPIJOJE VEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS
Parapijoj veikia labai daug 

įvairių draugijų bei brolijų. Vi
sos jos jungiasi į ALRK Fede
racijos skyrių, kurį nuoširdžiai 
globoja pats klebonas kun. Pr. 
Virmauskis. Čia duodam orga
nizacijų sąrašą ir nurodėme 
kiekvienos organizacijos pir
mininko pavardę:

LDS 1 kuopai vadovauja pir
mininkas V. Stakutis.

Lietuvos Dukterų Dr-ja (pa
šaipūnė) — Ieva Marksienė.

Moterų - Merginų Klubas — 
Bronė Cunienė.

Moterų Merginų Sodaliclja— 
O. Antanėlienė.

Moterų Sąjungos kuopa —
Vyčių kuopa — Jonas Olevi- 

čius.
Šv. Vardo Draugija —Juo

zas Leščinskas.
Šv. Petro ir Povilo Draugija 

(pašaipiuė) — Vincas širka.
Tretininkų Brolija — 

dalena Ausikaitė.
Šv. Jono E v. Draugija 

šalpinė) — V. Stakutis.
Šv. Vincento Pauliečio

Mag-

(pa-

į ;

Dr

Parėplios mokyklos motinos, aprengtos savo mokytoju (seselių uniforma, 
žygiuoja gogužos mėnesio procesijoje. 5

ja — K. Šidlauskas.
Šv. Kazimiero Draugija (pa- 

šalpinė) — Ig. GrUbinskas.
Susivienijimo 94 koupa —S.

Griganavičius.
Susivienijimo 21 kuopa —S.

Budrevičiūs.
Maldos Apaštalavimo Drau

gija,— Jakavonienė.
LRK Saldžiausios širdies 

Dr-ja (pašalpinė) — Vladas 
Brazauskas.

Parapijos Choras, ved. muz. 
J. Kačinsko, pirm. Veronika 
Jociūtė.

Jaunųjų Choras — Jonė Ne
vieraitė.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
lių Rėmėjai — V. Šimkiene.

Nekalto Prasidėjimo Seselių 
Rėmėjai — V. Šimkienė.

Ateitininkų Sendraugių — 
Dr. K. Šidlauskas.

LRK Federacijos skyriaus 
valdybą sudaro: adv. A. Jan
kauskas — pirm., Juozas Lola 
— vicepirm., Bronė Cunienė— 
rast., Antanas Sinkevičius —
sekret., VI. Brazauskas, J. Jes- .merce) gegužės 10-17 d. mini 
kevičius — kasos globėjai. savo 20 metų sukaktį. 
Skyriaus susirinkimas būna . ■ - ■■
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį, 8 vai. vak. salėje 
po bažnyčia.

— Danute Adomkaitytė.
Angelas Sargas — Madelina

SESELIŲ PARENGTAS VAIDINIMAS
Vaidinta gegužės 3 d. ir kar

tojama gegužės 9 d. Parengė 
parapijos seselės.

Aktas I.
Naujos karalienės vainikavi

mo diena. Karališka procesija 
vingiuoja iŠ katedros į rūmus, 
kur randame paruoštą naujai 
karalienei sostą. Palanki ir ma
loni sveikina savo valdinius.

Šv. Juozapo—Bažnyčios Globėjo šventė

Susikaupus prašo Emilijos pa
skaityti šv. Raštą. Pilna puiky
bės ir piktumo nepriima šv. 
Rašto žodžių. Ji įsako išplėšti 
žodžius: “Dievas numeta nuo 
sosto galiūnus” iš visų knygų 
savo karalystėje..

Aktas II.
Kaimo mergaitės linksmai 

švenčia dainuodamos ir šokda
mos. Karalienė Leandrą aplan
ko savo motinėlės gariausią 

- ’ draugę grafienę Eleną. Kara
lienės piktumas vėl pasirodo, 
kai randa grafienę, nusistačiu-

KARTOJAMAS
meilingai išaukština nužemin
tuosius.

Vaidina
Karalienė Leandrą — Joana 

Nevieraitė.
Lorina — Marytė Gedmin- 

taitė .
Emilija — Wanda Grigana- 

vičiūtė.
Barbora — Dalija Karobliū- 

tė.
Grafienė Elena — Dalia Ku- 

rapkaitė.
Agnietė — grafienės duktė

Natkevi-

7-to

2-to

skyriaus

skyriaus

Joana — Violeta Zagursky- 
tė.

Lucija — Marytė Mikšiūnai- 
tė.

Violeta — Rina Katauskai- 
tė.

Mariutė — Giedra 
čiūtė.

Angelai - 
mergaitės.

Velniukai 
vaikai.

Šokėjos — 6, 7, 8-to mergai
tės.

Solo “Aš atsikėliau” — Ge- 
orgina Tamulytė.

Sargai — Juozas Virbyla, .
Algirdas Kapočius.

Trimitininkas — Raimundas 
žičkus.

Šv. Petro parapijoje jau yra 
senas paprotys iškilmingai mi
nėti šv’. Juozapo, Bažnyčios 
globėjo šventę trečią sekma
dienį po Velykų. Taip buvo ir 
šįmet. Tėvas Gediminas Jočys 
pasakė trumpą vaizdžiai pa
mokinantį pamokslą per pir
mas mišias, primindamas, kaip 
šv. Juozapas gelbėjo Kūdikėlį 
Jėzų. Tą patį pamokslą paskui

PmmO* MMtoldN kM darbu metu.

pasakė salėj 7 g.
Kan. F. Kapočius 10 vai. gie

dojo sumą ir pasakė pamoks
lą apie šv. Juozapą kaip darbi
ninką, nurodydamas, kad dar
bas su gera intencija Dievo a- 
kyse yra nuopelnu tikinčiajam. 
Mes dirbame ne tik sau, bet ir 
kitiems. Darbas mus vienija į 
vieną Dievo vaikų šeimą.

Po pietų Pil. Dr-jos salėje 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
rėmėjai surengė pamargfrtą 
vakarą seselių naudai. Dainavo 
jaunųjų choras, O. I Vaškienės 
šokėjai šoko.

Prel. Pr. Juras išdėstė reika
lą ir galimybę pasttayti sese; 
lems koplyčią prie jų motiniš
ko namo Brocktone.

Kun. Pr. Virmauskis primi
nė žmonėms, kaip dideli darbai 
yra katalikų atliekami: stato
mos bažnyčios. vienuolynai, 
mokyklos, ligoninės, našlaičių 
namai, prieglaudos. Visa tai y- 
ra katalikų aukomis padaro
ma. o nuopelnus kariais kiti 
pasiima. Lietuviai katalikai 
taip pat pasižymi dideliais dar 
bais. Pastatyti vienuolynai, 
bažnyčios, mokyklos — tai jų

šią nepaklausyti šv. Rašto iš
niekinimo. Jmeta ją į kalėji
mą. Išvargus karalienė užmie
ga. Jos angelas sargas apsi
reiškia ir skaudžiomis priemo
nėmis ją pamoko.

Aktas III
Rūmuose viešpatauja puiki 

nuotaika. Jauna karalienė, el
getos rūbuose, savo vietoje 
randa kitą karalienę: Sužino, 
kad jos angelas sargas valdė 
karalienės vietoje. Nužeminta 
ir pilna gailesčio karalienė Le
andrą pripažįsta r-kad Dievas 
numeta nuo sosto galiūnus ir

susiprafmo vaisius. Ir šiuo me
tu Brocktone išaugo vienuolių 
motiniškas namas, pastatyta 
nauja bažnnyčia, statoma Put- 
nam koplyčia. Bus statoma 
koplyčia Brocktone. Toliau 
klebonas tdar pabrėžė katalikų 
spaudos reikšmę.

Tėvas Gediminas Jočys tarė 
žodį apie seselių pasišventimą 
Dievo ir artimo meilei. Kun. 
Ziir< m-kis darė pranešimus a- 
pie vakaro tvarką. Kun. Abra- 
činskas dėkojo susirinkusiems 
ir darbuotojams.

f
Malonūs mūsų Bičiuliai,

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

GEGUŽES 17 DIENĄ, NEKALTO PRASIDĖJIMO 
VIENUOLYNE, PUTNĄff,«G0NN.

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

Seimo darbų tvarka:■ , ... . • ‘i.
ll:00;VaJ_ Pamaldos* šv. Mišią# laiko Prel. J. Ambo- 

ta.s,Kf)ivTloks]ą sako -r- Kun. V. Martinkus.
12:00 vai.’ Svečių ir dalyvių pietūs.
1:00 vai. N. Kaplyčiaųėemės prakasimas ir koplyčios 

komiteto plriminfhko, Prel. P. Juro žodis.
2:(X) vai. Seimo posėdis,
5:00 vai. Procesija^prie Fatimos Marijos ir palaimi

nimas Švč. Sakramentu.
Maloniai prašome Gerbiamą Dvasiškiją, visus Kongre

gacijos bičiulius ir geradarius atvykti j šį seimą. Labai 
lauksime visų, kurie yra aukovę N. Koplyčios statybai: Am- 
žinųjų ir Garbės Narių, rėmėjų, gildiečių ir visų šiam rei
kalui pritariančių.

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

ir
Nauj. Anglijos Nekalto Prasideijmo Seserą 

Gildos Centro Valdyba

I I
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Pastovus r

Ar žinai, k^d

stūmimo meisteris OBrien šio-
KKS3* 1NFANTS WEAR

Siuvama vaikų 
shea siūta). Pastarus tartas. Garas

. SODOS 
Brooklyne.

Nauia htahė. paiki PTMto pakilimui.

KNITTER 
Experieuced on Links & Links Ma
chines. Experienced Presser on chUd- 
ren’s nveažen.

NEW STYLĘ KNITTING MLLL 
85-12 88 Ptaee, Ridgewood 

HE 3-7181

ELDERLY MAN VVANTED 
as all-around kandy man to lake care 
af snaAU Buagalow Colony in Middle- 
town, N. Y.

After Sunday, phone HA 4-7103, or 
write Box A-24, Rm. 830.

U W. 4ted 8t- N.Y.C.

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D. 
GYDYTOJA* IB OmUTEGŪS

UBtaa Avern Broakly* ft. N. Y.
Priėmimo valandos: tik iš anksto susitarus.

JOHN DERUHA, M. D.
tekstų, pūslės, edta kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoju. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos a0-2 ir 4-9.
Mokslus baigės Europoje -

128 E. 8«h STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažtuo*- 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims

Ofiso teL GLenmore 5-3094 Namų tel. VIrginia 9-047<

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS

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

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p
Uskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

SPORTAS
SPORTAS PASAULYJE
• Chicagn Fąkons laimėjo 

varžybas hational open taurei 
gauti, finale nugalėdami Har- 
ąmarviUe Hurricanes 1:0. Tai
gi šių metų fiitboki meisteriu 
Amerikoje reikia skaityti Chi- 
ęagos klubą.

• | Pratietoią atvykusi Ita
lijos rugby rinktinė turėjo nu
sileisti šeimininkų rinktinei, 
kuri susitikimą laimėjo rezul
tatu 22:8.

• Davis taurei laimėti pra
sidėjusiose varžybose Austrija 
laimėjo savo pirmą susitikimą

merikos rekordą savo specia
lybėje. Jo rekordinė pasekmė 
58’8,25” yra tik 5,5 cm. blo
gesnė už pasaulinį rekordą

• HMbrw*o< YMCA laimėjo 
Amerikos tinklinio pirmeny
bes, finale nugalėjusi Long 
Beach YMCA komandą. Rung
tynių rezultatas 2:1.

• Gardnar MuH»y ir toliau 
sėksningai skina pergalę po 
pergalės teniso turnyruose. 
Šiomis dienomis jis laimėjo Ri
ver Oaks teniso turnyrą finale 
nugalėdamas S. Seixas per 4 
setus. Amerikietė Norton lai
mėjo moterų grupės varžybas 
finale ungalėjusi J. Merciadis 
per 3 setus.
• Paryžiuje pravestame 

tarptautiniame teniso turnyre
.pirmą vietą laimėjo amerikie
tis Budge Patty finale nugalė
jęs savo kolegą R Bartzan per 
4 setus. Italijoje pravestame 
teniso turnyre J. Drobny lai
mėjo vyrų grupės varžybas, gi 
italė N. Migtiori laimėjo mote
rų grupės varžybas.

• Hampden Park stadione 
Glasgowe balandžio mėn. 25 d. 
buvo pravestos baigminės 
rungtynės dėl Škotijos futbo
lo taurės. Rungtynės, kuriose 
susitiko finalistai Rangers ir 
Aberdeen, baigėsi lygiomis 1 :- 
1. Abejas rungtynes stebėjo 
ketvirtis milijono žiūrovų, nes 
minėtas stadionas yra vienas iš 
talpiausių pasaulyje.
• Pasimtkria saviatgalio 

-metu įvyko eilė svarbių tarp-
valstybinių futbolo rungtynių. 
I Vengrijos sostinę r ‘

Austrijos futbolo rinktinė Plfc

stiprią Vengrijos rinktinę 
(1:1). Tų valstybių jaunių ko
mandos rungtynes baigė tuo 
pačiu rezultatu, gi B rinktinės, 
susitikusios Vienoje, baigė šei
mininkų laimėjimu 1:0. j Pra- 
gą nuvykusi Italijos rinktinė 
visiškai netikėtai turėjo nusi
leisti Čekoslovakijos atsto
vams, kurie italus nugalėjo 
2tQ. Tarpmiestinės rungtynės 
tarp Berlyno ir Paryžiaus bai
gėsi vokiečių laimėjimu 2:1.

• Viso kraštos spa”dos dar
bų 22% atliekami Nc'V Yorko 
mieste. Toje, pr?marė’c dirba 
daugiau kairi 125 000 <hrbinin- 
kų ir per metus jie uždirba a- 
pie pusę miliardo dol.

• Pelningiausias šoferiui 
mie tas yra Manhattan, čia 
dideli arbatpinigiai, atstumai 
trumpu ir gatvės lengvai su 
randamos. Nepelrūngiausias 
Los Angeles miestas; ir atstu
mai dideli, ir arbatpinigiai 
skurdesni ir susirasti sunkiau.

• Kiniečiai turi New Yorke 
daugiau laikraščių nei bet kuri 
kita tautybė.

• Žemę dabartiniam New 
Yorkui iš Manhattano indijo- 
nų nupirko olandai.

Ideali kalba
Jei susipyksta eskimai, 

negali vienas kito iškolioti 
kutiniais žodžiais, nes jų 
boję visai nėra 
džių.

jie

kal- 
keiksmažo-

simimi

' Help wanted Female

TeL ST 3-8318 BsueRkyn, K. Y. 
(važiuoti iki Clauson stoties G.G. 

traukiniu)

darbui delikatesu krautuvėje, no
rinti toliau prasilavinti. Darbas pas
tovus. Geras atlyginimas. Puikios są
lygos su kilimo galimybėmis. Kreiptis 
į Mrs. ERNA.

474 Vilta Ave„ Bronį, N. Y. 
Tel. MO 9-1597

PLAUKU DALYTOJA
Ypatingai elegantiška darbinhikė spe- 
eiatam grožio saHonui West 57' St., 
N.Y.C. Pastovus tartas. Dėl atiygtni-

Mirimam asmenįuL Rašyti: 
Box A 23, 11 W. 42nd SL, N.Y.C. 

RM. 839

pardavėjui kepykloje. Patyrusi. Pas-

tonios tarta sąlygos. Kreiptis: 
QV ALITY BAKERY 

132-88 Rockvvay Btvd., 
South Ozone Purk, L L 

TeL JAmatea 9-3148

FfNGEBw AVER —
PERMANENT WAVEE

tas pastovus. Geras atlyginimas.
Kreiptis: ' ----—

ANDREVFS BEAUTY SALON
TeL MO 2-8779

FACTORY HELFSR 
U—kiHad, sUen& tealthy men (18- 
451 wanted: exceileal work condi- 
ttons. Ask for Mr. ZUCKER, 
JAMAICA SASH & DOOR CO., 

1655 Jericho Tumpike, 
Now Hyta Park

Call in person — a>eak Engiish

f

j
■■■į
i

?

į

SEIMININKE — PATYRUSI 
Turi būti dkrburi viešbutyje kr pa

tyrusi tanas tarta. Pastovus tartas. 
Geras atlyginimas, Kreiptis:

HOTEL JACKSON 
220—5th Ave^ N.Y.C. TeL MU 6-1272

FINGERWAVER 
visiems gmtinlmoai tartoms grožio

ston. Pastovus durtas. Kreiptis:

TUDOB CITY, NEW YORK

MERGINOS AR MOTERYS

ELEKTROTECHNIKAS
mokąs taisyti nedidelius Fractional 

Horse Power motorus ir elektrinius 
žaistas. Darbas nenuolatinis. E. F. 
Peoplea, 223 E. 53 St, N.Y.C.

Tek PL 8-2488

MEN WANTED 
Expettence<l en Sorgical 

Instnunents

Metro Surgieal lastnunent Co.
781 Metropolitan Avė. B’klyn

EV. 8-7384

TOOLMAKERS
prie dėžių pamušalų. Pastovus darbas, <52^0 per hour. High precision *na- 

chine sverk. Conunercial ProdacL Ex- 
pereinced on Jigs, Hxtures, Dies, and 
experimental machinery.

Moimt Venum 7-6610

geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis: 

OCEAN CASKET 
>7 Thames Str. Brooklyn

Tek HY 7-9778

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVVARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti Įronjoko) - Užltaadžiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

I StephenBredesJr.
ADVOKATAS

Skaitykite ir piattekit* 
“DARBININKĄ”

<r- n—

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 7-708:

— Ei, . pons padavėjau, — 
šūktelėja svečias restorane:— 
aš. jau laukiu savo kepsnio be
veik pusvalandis.

— Taip, pone, — atskubėjo 
padavėjas. — Aš reiškiu tam
stai didelę pagarbą. Kokis gra
žus būtų gyvenimas, jei visi 
būtų tok.e kantrūs kaip tams-

nuvykusi ta-

PARDAVĖJA KEPYKLOJE 
patyresi pMtavteėti Freaeh pastry. 
Pastovus darbas — 5 dienos, $35 sa
vaitėje. Malani darbo atmosfera.

Kreiptis:
ROUGEN BAKERY 

8582 — 4th Avė. Brooklyn, N. Y.

HELP W. MALE-FEMALE

MERGAITE IR DURININKAS 
reikalingi nedidelei ištaigai. Darbas 
pastovus. Dirbama 48 va lenta, S die
nos, 2 pietų pertraukos (2 meals). 
Mėnesiui pradinis atlyginimas $110. 
Kreiptis i namų sargą.
Broax Eye and Ear Infirmery 
321 E. Trenaent Avė. Brenx, N. Y.

. 000. Taip pat — vienai šeimąi namas 
iš 8 kambarių, pilna nuosavybė, alie
jaus šildymas, garažas, sklypas ploto 
40x1000. Arti visi patogumai. Kaina: 
$22.000.

MARTELE REALTY 
6464 — 18th Ave^ Brooklyn, N. Y.

Tel. Bensonhurst 6-5709

Real Estate

DARBININKO RĖMĖJAI
Atlygindami už “Darbininko” 

kalendorių aukojo:

Po SlO.OO — Mrs. J. Klant, 
Brooklyn.

Po $6.00 — Mrs. M. Tūma- 
sonis, Brooklyn.

Po $5.00— Mrs. C. Wittman,. 
A. Vikrikas. Brooklyn, N. Y., 
P. Kurmis. Woodhavcn. Mrs. 
Skcltienė, Betlehcm.

Po $4.50 — S. Kamaitis, 
Brooklyn.

Po $3.50 — P. Pažcriunas. 
Melrose Park.

Po $3.00 — J. Adams, Mas- 
peth, Mrs. C. Dumblis, Elm- 
hurst.

Po $2.00 — Mrs. E. švabie- 
nė, K. Bagdonas, J. šeštokas, 
Brooklyn, Miss O.‘ šarkaitė, 
Stewart Manor. R. Vaičiulis, 
Woodhaven, Miss S. Rimaitė, 
Lawrence, Mrs. B. Knasas, 
Quincy, A. Meškuotis, Detroit

Po $1.50 — Miss V. Vidziū-

naitė, St. Catharines, Canada.
Po vieną dolerį: Mrs. T. 

Stapušaitis, Mrs. O. Rumšienė, 
* Pittsburgh; P. šimanenis, J.

Miller, Chestter; Mrs. J. Sadus- 
ky, Mahanoy City: Mrs. S. 
Mayausky, Dixonville; Mrs. G. 
Bakaitis, V. Amsiejus, A. Kaz- 
las. A. Baltrukonis, Cleveland; 
Mrs. A. Urbickas, Cicero; A. 
Valters, Baltimore; Miss M. 
Aukštaitė, Montreal, Canada; 
A. Rudokas, Lew;ston, P. Dai- 
lidėnas, A. Bundonis, V. Wal- 
ter, Mrs. M. Žakevičius, Mrs. 
K. Damašienė, W. Geduravi- 
čius, K. Saviciūnas, E. Stremi- 
kis Mrs. M. Slederienė, L. 
Vikrickas, Brooklyn; Mrs. P. 
Kaminskienė, S. Petkevičius, 
Rochester; Mrs. A. Stankus, 
Woodhaven; J. Petkevičius, 
Amsterdam; K. žudžius, Rich- 
mond Ifill; Mrs. J. Stankevi
čius, Forest HiB; Mrs. A. Kens, 
Great Neck; E. Revukas, Ma^-’ 
peth; Mrs. C. Oželas, Harri-

son; M. Baronas, Mrs. A. Ro- 
manauskas, J. Leseinskas, D. 
Lipsky, J. Grigalus, V. Tarbo- 
kas, Mrs. B. Gailiūnas, So. Bo
ston; B. R. Sarapas, J. Slivine- 
kas, J. Pečiulis, Worcester; 
Mrs. M. Stulpinas, J. Lukošiū
nas, P. šleivis, Mrs. H. Cingie- 
nė, Cambridge; Mrs. A. Saikū- 
nas, Mrs. A. Sangaila. A. Ma- 
tioška, Dorchester, R. Bielskis, 
B. P. Bartkevich, Brockton, A. 
Verbickas, W. Lynn, Mrs. H. 
Andrušaitis, Charlestoum; A. 
W arapie kas, Ne^v Bedford, 
Mrs. O. Didikienė. Lowell; 
Mrs. B. Miciūnas, New Britain; 
J. Gruodis, Mrs. A. Bataitis, 
New Haven; J. F. Pocius, 
Simsbury; K. Mickevičius, Te- 
rryville; Mrs. E. Labutis, Wa- 
terbury; A. Kainauskas, Hart
ford; P. Jurkaitis, Seymour, R.- 
Szymanauskas, Danielson; 
M’.is. A. Mackui s, Ansonia; 
Mrs. M. Bukienė, Phila., W. 
Rupeikas, Pittsburgh, S. Mark, 
Chester; E. Petrauskas, Chica- 
go; Mrs. E. Waicekauskas, J. 
Kuzas, P. Kiiorys, Cleveland,

ATLANTO ARTUMOJ BROOKLYNE 
(Ocean Parkway Vicinity) parduoda
mas 2 šeimų mūrinis namas (netoli 
P. Avė.). Šešių kambarių butas rr pa
jamos, garažas, aliejaus šildymas, 
daug kitų gerų ypatybių. Kaina $21.-

Business opportun

SCHOLES BAKING Ine J
V. Lukas — Vedėjas į

532 Graud St., Brooklyn, N. Y. į
Tel. EVergreen 4-8802 <

Lietuviška duona — geriausia 4 
duona. Mes kepame duonas, py- J 
ragus ir pyragaičius pagal visų * 
skoni. Tortai ypatingai pyragai J 
vestuvėms, krikštynoms ir k>- < 
tokioms- iškilmingoms progoms J 
Užsakymai išpildomi kogeriau- « 
šiai. įsvežiojame į krautuves ir * 
privačius namus. <

TeL EVergreen 7-4335 f

Stephen Aromiski* i
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas į

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė. ,

Brooklyn, N. Y. |

"Tel. ^Tagg 2-5043

Matthew P. Railas!
--------------(BIELIAUSKAS) ---------- *-

FF NĖRAL HOME

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Busliwick Avė., Brooklyn^

PRIIMAMI SPAUSDINTI

• žurnalai
• Laikraščiai
• Knygos
• Jubilėjiniai leidi na i

• Parengimų programos
• Plakatai *
• Bilietai
• Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

BB1NINK AS” 
21; N. Y. TeL GL. !k7068680 Bushwick Avė.

A

' Va., P. Abartis, Whirlpool, Ca- 
*7iada‘; J. Radzevičius, New Bri

tam... .

r, P. Motekūoas, Mrs. J. Kat
kus, J. ,Liogys, Brooklyn; W. 
Mačiokas, Woodbaven; Mrs. A. 
Karvojus, EHzabeth; A. Gied-

Mrs. J. Šimkienė, So. Boston; 
Mrs. T. Kasper, W. Somerville; 
A. Černiauskas, North Adams; 
M. Martin, Trumbui!; W. Sta- 
waris, Cranston; Mrs. V. Be- 
ganskas, Mrs. M. Rknkūnas, J. 
Cesaitis, Mrs. M. Kanapinskie- 
nė, Mrs. O. Kadišienc, V. Ces- 
navičius, Brooklyn; Mrs. A. 
2ogas, Vandergrift; A. Januš
ka, Dorchester; K. Mekuška, 
Spirit River, Canada.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

T. T. PRANCIŠKONAI

SPORTO REIKMENŲ DIRBTUVE 
pilnai jreagta su 14 Skager mašinų, 
1 Ekitann preaser, 2 Button seuors, 
1 Blindstiteh, 1 Merrow, 1 Ptnkrn, 1 
Buttonhole. Labai gera proga susida
ryti gerą pragyvenimą. Kaina tiktai 
$2,889. Kreiptis i savininką.

GL 2-2578, arta Box A 24,
11 W. 42nd SL, N.Y.C. Rm. 838

gerai suorganizuota, pilnai aprūpinta 
ir įrengta, duodanti $700 į savaite 
pajamų, su 4 kambariais užpakalyje. 
Nuomos mėnesiui mokama $35 už 
pačią krautuve ir butą <4 years lease 
vvith option). Labai gera bizniui pro
ga už prieinama kainą. Kreiptis j sa
vininką tarp 9 A.M. ir 9 P.M.

Te*. EV 4-7499

BALDM1N NORTH, L. L.
Gerai pastatytas, prieškarinis, mūri
nis (su stoeeo) namas. 3 miegamieji 
viršuje, 3 kamb. apačioje. Uždara ve
randa, prijungtas garažas. Aliejinis 
šildymas, Moderni virtuvė ir prausy
kla. Aplink namus žaluma ir takeliai, 
daug kitų Įrengimų. Plotas žemės už
ima 1/4 akro—139x190. Maloniai nu
teikia krūmokšniai ir mėžtai Arti vi
sa patogumai. Tikrai geras pMdnys 
tiktai už $24.000. Pamatyti ir susipa
žinti galima pasišaukus šeimininką.

BAIdwtn 3-6897
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Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSJRED and BONDED
Local and Long Distance Mover J

* * *
* * *
H-*
H-

326-328 W. Breadway
SO. BOSTON. MASS. *

*

Skaitykite ir platinkite “gv. 
Pranciškaus Varpelį”!

Display

10%
FISHING ĖQUIPMENT 

DANIKLfflEN’S 
FISHING TACKLE 

482—72. Street, Brooklyn

Daily 8 a. m. tU 10 pju-

fLtfinuūnuf 
9 SAO6O VALAM O U 
kuriem vrl btarufiMMO«n0s

a New yotkc stoties 

t33Oii-i 07.6^, 
DIRCKT0RIU5

Jau t2rfi£[iĄ,'Lai uiti klauso

CLM*tu4^Q. Alf.PE IRUTI) 
!Mwnm ii. 
HILLUIDE. //. J

Tel. EVergreen 6-5181
KAHL EHMER—PORK STORES

■Mgos, paukštiena, dešros, kumpiai

185-24 Horace Hardmg Blvd 
Fresh Meadows, Flashina

212-17 Jamaica Avenue 
Oueens ViMage, N. Y.

17S'Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4388 White Plaim Road
Bronx, N. Y.

19 H’est Post Road 
Whlte Plaim, N. Y.

MAIN STORE
fB. GLENDALE 27, N. Y

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

KABARETAS

Šokiai kiekvieną Šešta
dieni grojant ^Nakties 

Peledę* orkestrui
1883 MAIMSON WP. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9588 (Prie Forest Avė. stoties', Ridgewood

Alb. Baltrūną* Balton 
Reikalu Vedėjas 

660 Graud Street 
BROOKLYN, N. Y.

N O T A R Y PUBLIC

, SHALINS z
(ShaKnskąs)

. FUNERAL HOME
AIR CONDmONED .

84-02 Jamaica Avė.
(at Foras! Parkvay Stetion)

Woodhavea* N. Y.
Suteikiam gaibingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

F. W. ShaHns Ir J. B Stalius 
Tel. VIrginia 7-4498

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-balsamuotojad

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA. kad 
jūs gafito mokėti brangiau, tat

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas I

laidotuvių.

1295 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums
kainuotų $495 tokios ialdotuvto. 

Bet Polako kaina—82S&.
Su audeklu 

apmuštu 
kantu pi
giau kaip 

$185.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 
Palaka* Jums gali patarnauti.

ANTANAS
LAIDOTUVIŲ ROPLY

Brooklyn, N. T.
Telefonas EVtrgMoa *M«n

l t i
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Visi kviečiami į chorą Kearny, N. J

pirm. V. Kemežytė, sekr. Vai-

• pat gražiai pasirodyti viešuosesalėje. Statoma operetė “Rau-

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos bažnytinis choras 
deda daug pastangų techniškai 
sustiprėti, kad galėtų tinkamai

MM
ŽINIOS risi

B <■ ar

choristus ir parapijos raštinė-

Šv. Vardo Draugijos

pamaldų ir komunijas Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Vi 
si Angelų Karalienės parapijos 
vyrai, kurie priklauso draugi
jai, prašomi būtinai dalyvauti 
pamaldose ' ir susirinkime. 
Draugijas balius nutarta reng-

ir tuo reikalu. Valdyba

lektyviai lankėsi Martin Beck 
teatre ir žiūrėjo Arthur Miu
leris “The Crucible”. Po teat
ro “Darbininko” redakcijos pa
talpose pasišnekėta apie patį 
veikalą ir pastatymą. Kartu 
teatre lankėsi ir režisierius 
Jurgis Šlekaitis.

Gegužės 3 d. Putnam, Conn. 
Nek. Pr. Seserų vienuolyne gy
venančios ateitininkės mergai
tės turėjo savo kuopos metinę 
šventę. Ta proga iš New Yor
ko buvo nuvykęs moksleivių ir 
studentų ateitininkų būrelis su 
Federacijos Vadu ir Gen. Sek
retoriumi.

S. Nark^iūnaitė ir

rtų šventėse.
Chero svarbesnieji ateities 

tiždavfaiiai yra:
L Tinkamai pasiruošti su

tikti Newąrko diecezijos vysku
pą, kuris gegužės 24 d. atvyk
sta sutvirtinimo sakramentui 
teikti. 2. Dalyvauti birželio 24 
d. Bayonnės parap. ruošiamoje 
dainų šventėje. 3. Išmokti gie
doti naujas mišias ir kitas 
giesmes, kurios bus giedamos 
naujai pastatytoje bažnyčioje 
per pirmąsias iškilmingas mi
šias ir 4. Suruošti bažnytini 
giesmių koncertą naujai pas
tatytoje bažnyčioje.

Choras turi 35 aktyvius na
rius. Stengiamasi chorą dar pa
didinti Todėl visi, kas myli 
dainą, yra prašomi į šį chorą 
įsirašydinti. Chorui vadovauja 
parapijos vargonininkas muz. 
Alg. Kačanauskas.

Balandžio mėn. 23 d. meti
niame susirinkime choras išsi
rinko naują valdybą, į kurią 
įėjo: pirm. K. Barzdukas, vice-

f-in. sekr. Fl. Schillkm, seniū
nas — P. Kochanskiš, tvarkda
rys A. Žibutis.

Choro mėtinio susirinkimo
proga choristams ir kviestiems 
svečiams bdvo surengtos vai
šės. Kleb. kun. L. Voicekaus- 
kas vaišėms paruošti paaukojo 
$25.

DARBININKO
naudai piknikai bus rengia

mi birželio 14 d. ir rugpjūčio 
16 d., Linden, N. J., — Lithua- 
nian Liberty Park, o liepos 12 
d. Brockton, Mass---- Brockton
Fair Ground.

Šeštadieamės Lietuvių Mokyk
los mokslo metų užbaiga 
Gegužės mėn. 31 d. 1:30

Lietuvių Pol. Klubo salėje, 134 
Schuyler Avė. rengiamas šeš
tadieninė? Mokyklos mokslo 
metų užbaigos iškilmingas ak
tas. Vaikai parodys, ką yrą iš
mokę ir duos laisvos kūrybos. 
Mokytojai patieks išeitos pro
gramos apyskaitas.

Mokslo metų užbaigos iškil
mes atidarys-sesuo Ancila. Iš
kilmes praves muz. Alg. Kača- 
nauskas. Mokyklos vedėjas St. 
Jakštas kalbės apietėvo ir mo
tinos pareigas šeštadieninei 
mokyklai. Mokytojai: Morkū
nas ir Barzdukas pasirodys at
skirai su savo mokiniais.

Į iškilmes kviečiami parapi
jos kunigai, vaikų tėvai ir tie 
tėvai, kurie norės vaikus leis
ti mokytis ateinantį rudenį. 
Bus renkamas Tėvų Kcmite-

v**, pirma* paaiekA New Y oriu*. La Gvardla aerodrome JI antiška 
motina, Įmena ir s*nua Grjšęs t liže tetari* belaisvis išvežtas zydyti i St. 

AHtana ligonine. kilęs K Puerto Rieo.

Jūratė Stankutė,

naujakurė Venecueloje, tar
naujanti oro susisiekimo bend
rovėje, kuri vežioja keleivius 
tarp Caracas ir New Yorko, 
kaip lėktuvo palydovė dažnai 
aplanko New Yorką.

NAMŲ SAVININKŲ

sekmadienį Bostone dalyva
vo Rašytojų Klubo susirinki
me. Pianistas Aleksas Mrozins- 
kas atliko ipano koncertą, S. 
Narkeliūnaitė skaitė paskaitą 
apie JT.

Rašyt Uodas Dovydėnas,
gyvenąs Scrantone, lankyda- 

masis New Yorke, aplankė ir 
“Darbininko” redakciją.

Dafl. Arbtt Blato
vienas paveikslas yra įstaty

tas prie RockefeHerio centro 
vieno banko lange.

Lietuvių kriaučių
unijos 54-tas lokalas pernai 

turėjo 600 dol. deficito (P. 
K.)

Praeitame “Darbininko” nr. 
(32) ,rašant “Balfas skelbia 
naują vajų”, įsibrovė korektū
ros klaida, kur suminima Balfo 
direktoriatas. Parašyta kun. 
Dr. Antanas Pūkas, turi būti 
kun. Dr. Antanas Juška. Už 
šią nemalonią klaidą tiek kun. 
Dr. A. Juškos, tiek Balfo atsi
prašome.

Jersey City ALB apylinkė 
rengia Motinos Dieną ne gegu-

Linden, N. J.
Auga lieutvių kolonija

Lindeno mieste gyvena apie 
400 lietuvių šeimų arba apie 
1000 asmenų. Sparčiai vyks
tantstatybaiirmiestui plečian- 
tis, tas skaičius nuolat auga. 
Daugumą sudaro jau čia Ame
rikoje gimę ir dažniausia lietu
viškai nekalbantieji. Treiptinių 
yra 24 šeimos. Veikia net ke
letas įvairių organizacijų, bet 
visos labai negausios skaičiu
mi. Mirštant senajai lietuvių 
kartai, miršta ir lietuvių orga
nizacijos. Didelė dalis tremti- 
snių į jokias organizacijas nesi- 
jungia, kas senajai kartai su
daro blogą įspūdį, šiaip tremti
niai yra gerai įsikūrę. Kai ku
rie jau turi nuosavus namus, 
kiti statosi ir likusieji taip pat 
ruošiasi pirkti ar statytis. Mie
stas auga dėl gausios pramo
nės ir gerų Uždarbių. Darbinin
kų paklausa gera. Vyrai uždir
ba apie 2 dolerius į valandą. 
Moterų uždarbiai irgi panašūs.

Motinos Dienos minė^nas’
Lindeno lietuvių meno ir kul

tūros draugija kartu su vy-

Po akto—vaišės. Programo
je numatyta ir meno dalykėlių.

Nauja Balfo skyriaus 
valdyba

Balandžio 13d. Balfo 7 Sky
rius per metinį susirinkimą iš
rinko naują valdybą. Pirminin
ku vėl pasiliko A. Vitkauskas, 
vicepirm. — Pietarienė, sekre
torium (naujai išrinktas) Br. 
Liskus, iždin. J. Vaičkus ir 
iždo globėja Gerulienė.
—Velykų švenčių proga sky-— 
rius nusiuntė Balfo centrui ( 
137 dol. likusiems užjūryje 
tremtiniams sušelpti

Lapkričio mėn. bus suruoš
tas tradicinis vakaras su me
no dalimi.

Vaidintojų būrelis
Kearny, N. J. yra susiorga

nizavęs vaidintojų mėgėjų bū
relis, kuris gana vykusiai pa
sirodė sausio mėn. 3 d. per vai
kų tradicinį Kalėdų švenčių 
vakarą. Dabar ruošiasi sudary
ti programą Balfo 7 skyr. ren
giamam lapkrirčio mėn. tradi
ciniam vakarui

Būrelio meno vadovas — 
muz. Alg. Kačanauskas, būre
lio pirm. K. Barzdukas ir rei-

klubo narių susirinkimas 
šaukiamas gegužės 7 d. 7:30 
vai. vak. Apreiškimo pat. sa
lėje. Nariai turi būtinai ateiti.

Valdyte

IŠNUOMOJAMAS VASAR
NAMIS 4 arba 9 kambarių 
gražioje vietoje prie ežeriuko 
(Ronkonkoma apylinkėse) su 
visais patogumais ir pritina
ma kainą. Kreiptis vakarais 
nuo 6 vaL adresu: Mis. Stdls - 
Nortet, 104-23 Leffert# Blvd.
Richmond HiU 19, N. Y. *

focni praneM Mao adresą: Mn. Albt-

Aratems pabėgėliams

ir ištremtiems iš Palestinos 
paremti New Yorke ir Brook- 
lyne nuo balandžio 19 iki 26 d., 
buvo daroma rūbų rinkliava, 
kuri užsibaigė gegužės 3 d. Va
jui vadovavo American Middle 
East Relief Ine. Surinktos di
delės siuntos gerų drabužių ir 
avalynės.

Liet. Tautininkų klubas

pernykščius biudžeto metus 
suvedė su 200 dol. nuostolio. 
Jisai taip pat nebeturi ir savo 
būstinės (P/K.)

Penktadienį, gegužės (May) 
15 d. 8 vai. vakare, Leader 
Observer svetainėje, 80-30 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N. Y., 
įvyks labai svarbios paskaitos 
apie namų apdraudą—Insu
rance. Viši lietuviai namų sa
vininkai yra kviečiami pasi
naudoti teikiama proga ir su
sipažinti su įvairais apdraudos 
reikalavimais, kurių žinojimas 
padės išvengti kartais net di
delių nuostolių. Be to, dar bus 
papildomų praneš'mų 
nuomų kontrolės naujus 
tvarkius.

Minėtam susirinkimui
ningą programą ruošia ir visus 
lietuvius namų savininkus 
kviečia dalyvauti lietuvių na
mų savininkų asociacija,— 
Brooklyn and Queen Home 
Ovvners, Ine. J. P. M.

Novena i gveotą Dvasią
prasdės gėgužės 15 d. ir 

baigsis sekml.ių šeštadieniu— 
gegužės 23 d. Novenos metu 
visi tikintiej melsis, prašyda
mi dvasinės st’prybės visiems 
Bažnyčios darbuotojams.

Kultūrinis parengimas
Nekalto Prasidėijmo sese

rims iš Putnam paremti bus 
parapijos salėje po bažnyčia 
gegužės 10 d. 3 vai. Programo
je: Motinų pagerbimas, vai
dinimas “Rožių vainikas”, Dai
nos, lietuviški šokiai. Visi la
bai kviečiami atvykti. Pamaty
sime gražią programą ir sy
kiu paremsime kilnius seselių 
darbus.

Motinos dienos minėjimas
Motinos dienos proga, gegu

žės 10 d., sekmadienį, šv. Pet
ro lietuvių parap. sodalės ir 
šv. Vardo Draugijos vyrai kar
tu dalyvauja mišiose ir bendrai 
priima komuniją motinų inten
cija. Tuojau po šių pamaldų 
salėje po bažnyčia bus pusry
čiai, kalbės kun. J. žuromskis 
ir vaikučiai atliks meninę pro
gramą.

KAS BUS GEGUŽES 17?

Sako, kad apie tą la ką jau 
bus šilčiau, bet piknikam dar 
per vėsus oras. Bet tik.ai ži
noma, kad So. Bostono ir apy
linkių lietuviai gegužės 17 d. 
nesirengia vykti niekur kitur, 
o tik į HIgh School, Thomas 
Park, kur tą sekmadienį 3 vai. 
bus puikus ir smagus Lietuvių 
Radijo Valandos koncertas.

Šventąją Komuniją
pirmą kartą ‘priims didelis 

vaikučių būrys šv. Petro baž
nyčioje gegužės 17 d. 9 vai.

Gegužės mėn. procesija
bus gegužės 24 d. 2 vai. pp. 

Procesija, kurioje dalyvaus a- 
pie tūkstantis vaikų ir jauni
mo, išeis iš šv. Petro bažnyčios 
salės ir eis Penktąja gatve, E 
gatve, Broadway ir B gatve 
grįš į bažnyčią.

Mirė
Kazys Žibikas, gyv. 658 E. 

Sixth St., 63 m. amžiaus, mirė 
balandžio 20 d.

Gimė
Paulius Juozas, sūnus Alber

to ir Emilijos (Jociiūtės) Kul- 
ponų, gyv. 6 Lincoln Park, pa
krikštytas balandžio 26 d.

apie 
po-

turi-

Lietuvių Enciklopedija kviečia talkon
besnius nuveiktuosius lietuvy-Lietuvių Enciklopedijos re

dakcija pradėjo intensyviai ir vybės darbus ir žymesniuosius 
skubiai rinkti įr ruošti spaudai tų organizacijų veikėjus. Ra-

f ATLIEKAME ĮVAIRIUS 
! SPAUDOS DARBUS,

FORUM PRESS 
yra Uetmūika. 
moderniška •penė
tuvė, kurio* **v> 

' nink** yra A.
Peldžiua, ilgu* 
metu* buvę* “Dar
bininko" adminis
tratorius. šioj* 
spaustuvėje yra 

atUriraari įvairite apsūdo* darbai; kaip

Cambridge, Mass.
• Alto Centrui Chicagoje pa

siųsta 222 dol. iš to, kas buvo 
surinkta minint Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 35 
metų sukaktį. Alto skyriaius 
valdyba Cambridge nuoširdžiai 
visiems aukotojams dėkoja, bet 
norėtų išpildyti visą skirtą 
kvotą — 500 dol. Skyriaus iž
de tuo tarpu yra 139 dol. 25 c.

• Motinos dienos minė juną 
Alto skyriaus valdyba yra nu
mačiusi surengti gegužės 17 d. 
Roberto mokyklos auditorijo
je.

• Birželio tamsiųjų dienų, 
kuriomis pirmą kartą prieš 12 
metų buvo dešimtis tūkstančių 
nekaltu Lietuvos žmonių išga- 
benta vargui ir mirčiai į Sibi
rą, minėjimui data dar nenu
statyta, bet jam jau rengiama
si.
• Lietuvos laisvinimo reikalui 

ir pašalpai Vokietijoje dar 
vargstantiems tremtiniams nu
matytas surengti banketas spa
lių 11 d. Jį rengia kartu Alto 
ir Balfo skyriai Cambridge.

• Vyčių kuopa Cambridge 
gralžiai priėmė N. Anglijos vy
čių apskrities seimelį balandžio 
24-26 d. Kuopai vadovauja J. 
Žukas.
• Parapijos išvyka (piknikasJ 

numatytas surengti birželio 28 
d. Sudaryta plati komisija Iš 
senesniųjų ir jaunųjų parapie- 
čių.

• Lietuvių Radijo Valandos 
koncertu, kuris bus gegužės 17 
d. So. Bostone, Thomas Park, 
visi labai domisi ir žada gau
siai į jį atsilankyti. Tos radijo 
valandos vedėju 
“Darbininko” ii
torius A. Kneižys.

• Vartotas popierius šiomis 
dienomis renkamas labdarybės 
tsk^lams; Prašome jo nenaikin
ti, bet surišti į ryšulius ir ati
duoti rinkėjams.

i*Mk*ins antraštė*, * vokai • veatuvi, 
pakvietimai — Wedding Invitatioaa ir 
tx

FOTOGRAFUOS būdn — Offaeta 
: maldaknyge*, • am-

vadovėliu* ir tx Visai* spaudo* 
i* kreipkitės:

P.O*OX33 
■MCKTDNB8.MU&

Ofiso adresas: 32 WHder St. 
Tel. Brockton 4964-M

Į voje, kada buvo leidžiama Lie
tuviškoji Enciklopedija, po vi
są kraštą išsisklaidę kunigai, 
mokytojai ir įstaigų tarnauto
jai labai uoliai talkininkaudavo 
Enciklopedijos redakcijai, savo 
apylinkėj parinkdami žinių a- 
pie vietoves, draugijas bei or
ganizacijas, atsiųsdami žymes
niųjų savo krašto veikėjų bio
grafijas ir atvaizdus. Tokie 
nuoširdūs talkininkai Enciklo
pedijai reikalingi ir čia, Ame
rikoje, o taip pat ir kituose 
kontinentuose, kur gyvena lie
tuviai. Vadinami senieji ir nau
jieji ateiviai vienodai gali jung
tis į šį darbą ir lituanistine 
medžiaga praturtinti Lietuvių 
Enciklopediją.

• Todėl Lietuvių Enciklopedi
jos redakcija maloniai kviečia 
savo tautiečius, o ypačiai visų 
lietuviškųjų organizacijų vado
vybes, tučtuojau siųsti žinias iš 
visų miestų, miestelių ir kito
kių vietovių apie ten gyvenan
čius lietuvius, jų skaičių, apie 
žymesniuosius veikėjus, apie 
veikiančias lietuvių draugijas: 
religines, politines kultūrines, 
profesines, švietimo, sporto, a- 
pie lietuvių parapijas, mokyk
las ir t.t. At&ymėtinos ir lie
tuvių įstaigos — bankai, pre
kybos bendrovės, įmonės, fab
rikai, klubai, kultūros pastatai 
bei paminklai. Siunčiamose ži
niose būtinai reikia nurodyti 
draugijų įsikūrimo laiką, svar-

juos suteikti šias žinias: pavar
dė, vardas, gimimo vieta, gimi
mo data, išsimokslinimas, mok
slinė, kultūrinė, politinė ar vi
suomeninė veikla, kūrybos dar
bai (knygos, straipsniai, laik
raščių redagavimas, dailininkų 
paveikslai, architektų ir inži
nierių sukurtieji statybų pro
jektai, pastatai ir t.t.).

Geros valios lietuviams tal
kininkams čia atsiveria plati 
dirva ir didelis bei garbingas 
darbas: surinkti laisvajame pa
sauly, o ypačiai J. A. Valstybė
se esančią gausią lituanistinę 
medžiagą. Lietuvių Enciklope
dijos redakcija ieško ir kitų bū
dų bei kelių tai medžiagai rink
ti, betgi niekad nebus perdaug, 
jei į tą darbą įsijungs plačioji* 
lietuvių visuomenė ir jos orga
nizacijų vadovai Tik visas jė
gas sutelkę, sukursim tą di
džiulį lietuviškos kultūros pa
minklą — Lietuvių Enciklope
diją.

Tikėdami pasaulio lietuvių 
rūpestinga ir kruopščia talka 
šiam didžiuliam kultūros dar
bui, Lietuvių Enciklopedijos re
daktoriai ir leidėjas iš anksto 
visiems talkininkams 
nuoširdžiausią dėkui.

S. Baraeevičins ir Šonus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvray 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
LaidoVrrtu Direktorių* 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME 

WEBSTEB AVĖ. 
Cambridge, Mase.

PRANAS WAITRUS
laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimu 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 6-64S4

Karšt. Patr.

na Kulbiūtė susituokė balan* 
džio 19 d. Linkime laimingo 
gyvenimo.

buvęs 
etis redak-

Urboaaa, sirgęvjau sveiksta.

A.
'J-

Sekmadienį, gegužes 17, po 10 valandos Misiy
IV. PETRO LIETUVIŲ PARAP. SALEJE* SOUTH BOSTON. MASS.

Lindenė lietuvię svetainėje 340 
Mtichell Avė. motinoms pa
gerbti minėijmą. Programą iš
pildys kolonijos meninės pajė
gos ir lietuvių šeštadieninė mo
kyklėlė. *‘Kalbės kun. Juozas* 
Bariais ir kt

Visos mamytės ir plačioji 
visuomenė kviečiama kuo gau
siausiai atsilankyti. Įėjimas 
laisvas? Jokių bilietų nebus.

TUOJAU REIKALINGA se
nesnio amžiaus moteris prie 
vaiko 7 mėn. amžiaus; kito 
darbo dirbti nereikia. Kreiptis 
po 6 vai. vakaro adresu: Mrs. 
M. SLIŽYS, 283 Grove St

taria 
žinias, 

straipsnius ,aprašymus, fotog
rafijas ir kitokią medžiagą 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Enciklopedija, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

Lietuvi y Radio Draugijos Programos

GTVUOJA PER M METUS 
Oro tMngomi* tr*n*Ih»j*ml įvairite vteuomenčs pranešimai, 

morenos, mtnik*.

AD JEZAVITAS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mana.

Graboriai ir Babamuatojai 
Patarnavimas dieną ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL SO S-M1S 
SOuth Boston »-2««0

ISPANIŠKAS DZINGELISy

Lietuvos Duktery Draugija
MINĖDAMA 50 METU GYVAVIMO SUKAKTĮ 

rengia

BENDRUS PRIEŠPIEČIUS (Communion Breakfast)

t'
1
į

.t!

Kvepiančio 
šaknis turi

Dzingelio 
padavimu 

’ t ^F\Fį nuo kad Dzin-
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimu, dusinimo. 
troSkulib. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, diegliu ir skaus

mingu mėnesiniu: uždegus kvepian
čio DzingHio Šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus Šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepčjlmu. Svaras Dzingello $3.00: 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY

8orm borton n, mass.




