
Valo Baltuos kraštus viniai rękl ąmp je įr hwnqrę

Stalinas, - kaip pas- Copyright by IHustrierte Pres-

amaunės, tad

Sąjuagos laimėjimas.
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’ MM^kov*5’ prie-
Šįftiįąi, savo įsit^kipimo netylė- 
įį. Savo ^pgąstąvtaM jis nę- 
§fepė, kąi Sierovą, snaigę ir ki- 
tys penkis operatyvinių grupių 
vfa^pkus, kurie buvp Baltijos 
^rąštuoąe, jis pasikvietė į par- 
rijos centro komiteto rūmus, 

priimtų atskaitą 
^tyos kraštų valymo .

apyskaita
Tai buvo 1940 m. rugsėjo 8 

pp pietų. Truko pora valandų. 
jCąi Sierovas su mumis pasiro
dė partijos namuose, Malenko- 
yąsį'p.riw mus pagal savo pa
pratimą — stovėdamas .už sta
lo ir kiekvienų akimis perver
damas.

Kai Sierovas norėjo raportuo- 
. ti, rankos mostu Malenkovas 

jį.sulaikė. Jis parodė mums 
sėstis odiniuose foteliuose, ku
rių buvo septyni išrikiuoti.

‘Na, drauge-Sierov, — pra
ėjėjo Malenkovas su kažkokiu 
keistai'šėtonišku šypsniu, ku
riame buvo išreikštas pasiten
kinimas ir susijaudinimas, — 
man rodos , kad jūs atgabenot 
visus žmones, kuriuos aš norė
jau pamatyti ir jų pasiklausy
ti.

Iferovas akimirksniu suval
dė savo sekundės daliai vos vos 
pastebimai kilusį susijaudinr- 

- - mą, kurio padilgintas Sierovas

“PAK ROM AN A**

Tarptautinis Katalikų Inte
lektualų Susivienijimas —Pax 
Romana, kuriame Ateitininkų 
Federaciją atstovauja Ateit i- 

- ninku Sendraugių Sąjunga, 
šiais metais organizuoja du di
desnius studijinius ' suvažiavi
mus. z

Gegužės 14-18 d. įvyko Ve
necijoje studijinis suvažiavi
mas nagrinėti klausimui: “Gy
ventojų problemos ir jų ekono
miniai espektai”. Paskaitas 
skaitė: prof. L. Janssens iš 
Louvain, prof. A. Sauvy iš Pa
ryžiaus, prof. J. A. Veraart iš 
Olandijos. Dr. F. Ayluard iš 
Londono, prof. J. Valarche iš 
Fribourgo. prof. Saracėne iš 
Milano. Paskaitose ir diskusijo
se buvo nagrinėjama gyventojų 
pertekliaus žemėje galimi pa
vojai ir kaip juos eliminuoti, 
padidinant žemės įn-odukciją. 

«■,

TlltM ^•tchltocbrM, Iji. I’otvynK vahtybfee H namų žmonių
kr prkiarv Biw4»lių tri milijonų ilolcriu. Ugi Uol pvnVi ym jkn tave.

kilstelėjo ranką, lyg norėda
mas pasakyti: ar mane nepil- 
napročiu laikote .'

Malenkovas sužiuro į-Siero- 
vą ir, padaręs nustebusį vei-

“Vis patiriu jūsų kaprizus, 
drauge Sierovai.”

Sierovas susitraukė. Man net 
rodės, kad jo visada išblyškusį 
veidą nuplieskė raudonujnas. 
Kad nustelbtų savo įdūkimą, 
Sierovas išsitraukė iš kišeniaus 
užrašų knygelę. Atsivertė ją 
ir norėjo imtis pranešimo, bet 
Malenkovas t are:
. “Liaukitės, Sierov. čia guli 
visi jūsų pranešimai. Galit būt 
tikras, esu juos visus rūpestin
gai perskaitęs. O mane labiau 
domina šitų draugų nuomonės 
įvairiais klausimais, kurie jūsų 
•pranešime, gaila, nebuvo pa
liesti.”

Sierovas išsigando. Norėda
mas tai nuslėpti, jis vėl suju
do ir įsikišo knygelę atgal. Ma
lenkovas tuo tarpu pakilo. Jis 
pažiūrėjo į kiekvieno mūsų vei
dą, o jo rankos grabaliojo kaž
ką po stalą. Užčiuopęs popierė
lį, paskaitė iš jo dvi pavardes 
— Gusev ii’ Ivanov — ir vėl 
raštelį pametė.

Pašauktieji atsistojo, bet 
Malenkovas mostelėjo sėstis.

“Taigi jūs, drauge Gusev, 
valėte susisiekimą?” Gusevas 
atsakė teigiamai. “Manęs nedo
mina skaičiai. — tęsė toliau 
Malenkovas ir pirštu bakstelė
jęs j raportą, Gusevo įteiktą, 
reikalavo pasakyti žodžiu, tik 
ne tai, kas raporte buvo raštu. 
‘.‘Bet tik trumpai... Nepaisant 
visos reikšmės jūsų išvadų, 
kurias jūs padarėte savo rapor-

SI VAŽIAVIMAI

žemės- turtų geresnį išnaudoji
mą ir ar galima naudoti, priver
stiną gimimų'apribojimą. Atei
tininkus šiame suvažiavime at
stovavo kun. dr. Z. Smilgevi
čius. neseniai apgynęs diserta
ciją Grigaliaus universitete: 
“Stalino žemės ūkio kolektyvi
zacijos mokslas pagrindinių so
cialinių enciklikų šviesoje.”

Rugpiūčio 7-12 d. Bonnoje į- 
vyksta Pax Romanos septintoji 
generalinė asamblėja, kurioje 
bus plačiai nagrinėjama tema: 
‘Pasauliečių intelektualų apaš
talavimas.“ Numatoma, kad 
šiame suvažųivime Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga turės 
bent trejetą atstovų. Ateitinin
kų atstovavimu šiame suvažia
vime rūpinasi ASS y.irmininkas 
P. Laučka. dabar gyvvnąs Eu- 
ror>oje.

tuose, man reikalinga dar la-

U” Matydamas mūsų nustebi- 
mą, toliau tęsė, neduodamas 
Gusevui dar pradėti:

“Iš pareiškimų generalinių ' 
štabų karininkų ir buvusių vy
riausybių narių, kuriuos jus 
apklausinėjot Baltijos kraštuo
se, susidaro įspūdis, kad tie 
žmonės prileidžia galimybę, 
jog Hitleris gali leistis į gink
luotą konfliktą su raudonąja 
armija.”

MaJeiąkovas ranka užmetė 
nudribusiu^ pląukus ir tęsė:

“Na, drauge Gusev, pradėki
te... Aš jums jau Rygoje nuro
džiau, kad politiniai įvykiai 
telkiasi į konfliktą. Tie ženklai 
kasdien auga. Manau to jums 
užtenka, kad suprastumėt, ko
kie i-eikalai dabar rūpi draugui 
Stalinui ir man.”
į (Bus daugiau)

Mrs Ruth Milės iš Rrooklyno para
šė Malenkovui laišką, kad jis pa
ieškotų ir paleistų i laisve prieš 
5 mėnesius rytų Vokietijos zonoje 
dingusi jos vyrą. Mat, kai buvo 
paskleista komunistų žinia, kad 
Čekoslovakijos prezidentas paleidęs - 
Jprrnalistą Oatis tik dėl jo žmonos 
laišku tai ir kitos ėmusios rašyti 
“malofiės laiškus.”

KAIP MANOMA TVARKYTI PAŠTĄ
Generalinis pašto viršinin

kas Arthur E. Summerfield 
pareiškė Senato komisijai, kad, 
remiant Kongresui ir visuome
nei, manoma paštą sutvarkyti 
taip, kad jis taptų finansiškai 
išsilaikančia įstaiga. Norima 
taip pat pagerinti patį aptar
navimą.

1954 metams pašto sąmata 
numatyta tris kartus mažesnė 
negu buvo 1953 m. Taupumas 
neprives prie atleidinėjimo 
c’nrjčninkų. peš kaskart did® 
ja krašte siunta.

organizacija sy- 
. organizacijos

anglu šaulys sėlina prie krūmų.

MĄU 
daro anglams 
pagauta partizaną.

o

SKATINA LANKYTI N. ANGLIJĄ

Naujosios Anglijos Fordo 
agentūros pradeda ruošti tam, 
kad kuo daugiausiai atosto
gautojų ir turistų vyktų į 6 
Naujosios Anglijos valstybes. 
Tai yra pirmasis toks dides
nis mėginimas susiorganizavu
sių Fordo atstovų, kaip pareiš
kė Robertas F. Leonard, Bos
tono apylinkės Fordo motorų 
prekybos reikalų vedėjas.

Per kelis mėnesius bus išleis
ta virš ketvirčio milijono dole
rių vietinei ir viso krašto rek
laminei propagandai, skelbi- 

spaudoje ir atskirai lite-

VVashingtonas. — Turkijos 
atstovas VVashingtone, kuris 
čia veikia jau nuo 1947, Wa- 
shingtono mascfrnį sueigoje ško
tiškomis apeigomis pakeltas j 
32 laipsnį.

Klaipėdos teatre
Sovietinė spauda skundžiasi, 

kad Klaipėdos dramos teatro 
repertuare beveik nėra sovieti
nių pjesių. Iš paskutinių 17 
teatro spektaklių tik du buvę 
skirti sovietiniam gyvenimui

Eisenhovverio administraci
joj pažymima trys pagrindiniai 
programos punktai: 1) duoti 
žmonėms tinkamą patarnavi
mą, 2) sumažinti deficitą ir 
3) gauti atlyginimą už paštinį 
patarnavimą iš kitų valstybinių 
įstaigų.

Kiekviena darbo diena pašto 
administracijai sudalydavo de
ficito arti 2 milijonų dolerių. 
Tam išvengti pasiryžta paša
linti daugybę pasenusių ir ne
naudingų formalumų, kurie 
kaštuodavo labai brangiai. Įve
dus naujus metodus, bus daug 
sutaupyta, bet visvien balanso 
išlyginimui gali priseiti ateity
je pakelti siuntos" tarifą.

Paštas deficito turėjo 1952 
ip. 727 milijonus dol., 1953 m. 
642 mil. dol, 1954 m. prama
nytas deficitas jau mažėja — 
tik 596.7 milijonai. Ateityje ti
kimasi visiškai deficito neturė
ti (Prąaei.)

SQCIKAS BOKSUOJASI
Maskva. — Sovietų Sąjunga 

Helsinkio olimpiadoje atsidūrė 
po Amerikos. Dabar ji smar
kiai treniravosi 1953 metų eu
ropinėms rungtynėms, kurios 
vyksta Varšuvoje gegužės 17- 
24. Prieš rungtynes buvo repe
ticija Maskvoje ir Ivanove. 
Bokso rungtynėse dalyvauja ir 
lietuvis Šocikas, kuris 1952 
Helsinkyje afrikiečio Nieman 
buvo nutrenktas k. o. Dabar jis 
parodęs didesnę techniką ir 
nurungęs Korolevą. 

ratūrai. Taip praneša Albertas 
W. Howard, Providence, R. I., 
kuris yra Bostono apylinkės 
Fordo skelbimų vedėjas.

Tai programai pravesti bus 
išdalinta po visą Ameriką virš 
500,000 knygų — New Eng- 
land Joumeys, — kuriose ras 
gražiausias vietoves. Pardavė
jai veltui davinės kelių žemėla
pius. Vietiniai pardavėjai pasi
rūpins pakelėse pastatyt atitin
kamus plakatus, kurie pasvei
kintų atvykstančiuosius sve
čius.

Programa prasidės birželio 
mėnesy išleidžiant Holiday 
magaziną, kurio pirmieji trys 
puslapiai bus paskirti N. Angli
jos spalvotiems vaizdams. Ta 
pačia proga apylinkėse bus 
ruošiamos naujų Fordo mode
lių parodos.

Knygoje bus sužymėtos ir 
aprašytos tos vietos, kurios 
yra lankytinos, o kelių žemė
lapis yra pagamintas prityrusio 
meniniko William Barss.

Bostono apylinkės Fordo te
ritorija apima visas Naujosios 
Anglijos valstybes, išskiriant 
pietvakarinę Connecticut sri
tį. (Skelb.)

Vasarotojų įr vasaros pramogų 
rengėjų žiniai

Stony Brook Lodge, Pr. La
pienės vasarvietė, kuri randa
si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlanto įlankos, Sto
ny Brook, pradės sezoną birže
lio 6. Atidarymo dieną* įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
kūrybinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena vasarvietės 
gyvenime.

Kartu pranešame, kad prie 
šios vasarvietės šiemet yra pri
jungtos dvi gražios vilos, ku
riose kambariai bus išnuomo
jami svečiams, norintiems pa
tiems šeimininkauti ir apsirū
pinti maistu. Tokių kambarių 
kairios vienam asmeniui savai
tei nuo $15., dviem į kambarį 
nuo $20. Su visu išlaikymu 
nuo $45. asmeniui savaitei. 
Grupėms ar nuomojant ilges
niam laikui atitinkamos nuo
laidos.

Kviečiame suiateresuotus
•V | ,

kambarius atostogoms, o orga
nizacijas ir klubas pasiskirti 

dienas savo pobūvimūs ir pik-

Vasarvietė randasi už 50 
mailių nuo "New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama automobiliais 25A 
keliu ir Long Island trauki
niais į Stony Brook.

Iki atidarymo dienos visais 
reikalais kreipkitės raštu, ad
resuodami : Mrs. Lape, Stony 
Brook, L. L, N. Y.

T- geg. 14 Dr.
. Paplauskas Ramūnas pas-

kelbė laišką:
S. m- “Darbininko” nr. 32 

tilpo keista žinutė: “Tėviškės 
žiburiai” (nr. 16), esą, prane
šę, jog aš “susidėjęs su Weston 
firma, gaminančia augštos ko
kybės d^ioną, biskvitus, tortus 
ir saldainius, nes tai duoda ga
limybę turėti puikią sėkmę to
limesnei mokslinei karjerai.” 
Ta pačia proga Gert, redakto
rius dar teikiasi man palinkėti 
sėkmės kasdieninėje duonoje.

■Pranešimo šita prasme “Tė
viškės Žiburiai” niekad nėra 
darę ir negalėjo daryti, nes:

1. Nei su Westo<i Company, 
nei su jokia kita biznio firma 
nesu susidėjęs. Nei iš We$ton 
Company, nei iš kurios kitos 
biznio firmos nė vieno cento 
niekad nesu ėmęs ir negalvoju

3. “TŽ” tilpusios rekla- 
ipos pesu atsakingas- Dar pe
rėtu nįetų rudenį į mane pa- 
kąrtotinai kreipėsi ’ “TŽ” re- 
daktorius prof. dr. Šapoka ir 
vėliau The New Canadiarr 
Press reikalų vedėjas M. Cie- 
szanski, prašydami mano 
trumpos biografijos ir fotogra- 
bijos. Smulkiau nerašė: sakė 
tik, kad mūsų bei neokanadie- 
čių spaudos labui jiems būti
nai reikalinga vieno kultūrinin
ko pavardė nuo kiekvienos ne- 
okanądiečių tautybės. Esą, į 
visą tą reikalą įtrauktas 21 
kultūrininkas bei profesiona
las. šm. sausio 15 d., kada bu
vo paminėta kažkokia Weston 
Company, daviau neigiamą at
sakymą, nenorėdamas, kad 
mano pavardė būtų panaudo
ta kokiam biznio reikalui ar 
net prekių reklamai. Sausio 19 
d. į mane dar kartą kreipėsi 
prof. dr. A. Šapoka, patikin
damas, kad jokių prekių rekla
mos nebus ir prašė būtinai su
tikti, nes antraip susidarytų 
mūsų ir neokanadiečių spaudai 
medžiaginiai nuostoliai. Turė

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS " 
IR PARENGIMAMS

PONO ROŽENO FARMOJE, RAYNHAM, MASS., 
prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai
nė dvieju aukštu, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms 
iškilmėms. Galima išsinuomoti arba užsisakyti su visu patarnavi
mu. Lietuviu parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės j:

MR. F. BOŽENAS, 488 No. Main St., Raynham, Mass.
Telefonas TO 2-3716.

Lietuviy Radijo Korporacija
502 E. Broadway, So. Boston 27, M*ss. Tel. SO 8-0189

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklu, j>erduo- 
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12<30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadvvay, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Qu«rterly

On Regular Savingi Accounta

Interest starta the First of the month 
on suma irom $25. to $10.000.

Deposits made on or before the l«th btniness day of 
duraary, Aprfl, July and October aad the Jrd Imsi-

from the ffvs* «f nork month W left t*» 
the end of the ųuarterly dividend pertod.

SAVINGSBANK
135 &R0ADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eaatern Parkvay at Nostrand Avenue 
Your DepoaiU in ThU Bank Are Ful’y Insured 

Up to 510.000.
Metnber Federai Dcpoait Insurance Corporation

damas šitokį t^|ikri^imą ir ne
norėdamas tąpti tięsiągine nuo
stolių priežastimi mūsų spau
dai, negalėjau nęęųti^ti duoti 
“profesoriaus vardą žeminti”, 
būdamas vienas iš 20 kitu Kul
tūrininkų bei profesionalų. De
ja, š. m. ‘Tėviškės Žiburių” 
nr. 16 pasirodė mano fotogra
fija, tekstas (sudėtas man neži
nomo autoriaus) ir, mano di- 
džiąm nustebimui bei, nusivyli
mui, prekių reklama....

Prie laiško TŽ redakcija dar 
priduria, jog Kanadoje esą į- 
prasta firmų reklamai panau
doti žinomų asmenų vardus; 
net sosto įpėdinės karalaitės ir 
jos vyro Edinburgo princo var
dai buvę panaudoti, kai jie 
lankėsi šiame krašte.

Kas kraštas tai papratimas... 
Bet yra taip pat įprasta tuos 
pačius garbingus bei brangina
mus vardus pavartoti ne tik 
reklamai, bet ir humorui. O 
anoji reklama savo kompozici
ja ir skirtingais tekstais tam 
labai 
žiau jau tinka dėl to etikos 
šauktis.

tiko. Mums rodos, ma-

Vaikų darželių nebeliko, o jie 
svarbiausi

Vienybėje geg. 22 St. Vykin
tas iš Vokietijos rašo, kad ten 
likusieji 'beveik visi reikalingi 
paramos; kad lietuvybei išlai
kyti pirmaeilės svarbos turi 
vaikų darželiai:

“Kalbant ape lietuvybės iš
laikymą itenka pabrėžti, kad 
svarbiau yra vaikų darželiai 
negu vargo mokyklos vyresni 
skyriai ar gimnazija.” Bet “dėl 
lėšų stokos užsidarė bene vie
nintelis Vokietijoje darželis. O 
iš vokiškų vaikų darželių ateis 
lietuviukai į Vargo mokyklas 
ir gimnaziją, su kuriais lietu
viškai nebesusikalbėsime.”

Skaitykite ir platinkite 
“AIDUS”



Kruvinąs, sukilimas Albanijoje
• Km sadara belševftMM dltf amį rūpesti? • Sovietą armija eitų su vaJcariečais • Tam rei

Lalkndttį tvarko BedakcM • Kunzlrijz. Vyr. red. & 8afle«lto 
jJtrztĮinlazfa^ koreapondeneljM redakcija taiso savo nuudiOra Nenaudoti 

straipsniai saneomi ir gražinami tiktai autoriams praSant. Pavarde pasira- 
4?tl straipsniai neMitinai Breifida redakcijos^ nuomone. Už skelbime turtai 
*• ka*a redakcija neatsako.

kto pasinMšti :• PeraakstyvM ‘ 
W patriotą Sšadyta • Maskva

Sunkiai ateina žinios iš ana- - 
to ateina. Taip antai vokiečių 

spaudoj apstu žinių iš Vienos ir 
kitur, kad šiuo metu satelitai t

Malonės prašymas, sankci jos ir zigzagai
Komunistinių teismų sprendimai yra ne tiktai kieti kaip 

plienas, bet tuo dar didžiuojamasi: jokio pasigailėjimo liaudies 
priešams. “Mes negalime čia rodyti jokių sentimentų” — yra mo
kęs dar Leninas. Jo žodžius vėliau sustiprino Stalinas savo bruta
lumu ir pareiškimu: “Dėl nukirstos galvos plaukų mes nerauna
me”. Galvų tų krito milijonai. Tai ką reiškia, jei viena išleidžia
ma laisvėn dar nenuimta ir su plaukais? J tą klausimą šiomis 
dienomis atsakė komunistinės Čekoslovakijos prezidentas Zapo
tocky.

Čekoslovakijos komunistinis teismas buvo nuteisęs 10 metų 
kalėjimo amerikieti žurnalistą William Oatis. Kaltinimai buvo 
iš piršto išlaužti ir teismas inscenizuotas. Tuo norėta sukelt kraš
te neapykantą amerikiečiams. Neseniai tas žurnalistas, kalintas 
dvejus metus, išleistas laisvėn, ieškant jau laisvoje Amerikoje 
simpatijas komunistiniam krokodilui. Iš to padaryta dar pro
paganda: paskelbta, kad žurnalisto žmona parašiusi prašymą Za- 
potockiui, ir tas... suminkštėjo. Kas iš tikrųjų privertė Za?otockį 
“pasigailėti”: žmonos prašymas ar JAV sankcijos?.

Suimto žurnalisto paleidimu pastaruoju laiku rūpinosi vals
tybės sekretorius Dulles ir pats prezidentas Eisenhoweris. Ba
landžio 30 jis kreipėsi į Zapotockj pareikšdamas, kad JAV yra 
pasirengusios su Čekoslovakija tartis dėl visos eilės klausimų.

ir rytų Europa sudaro 
dH***wa^ tmltas ik mn

net ne viskas yra taip, 
kaip stengiasi pavaizduoti bol
ševikų propaganda. Pabėgę 
penki žymesni Sovietų kari
ninkai per pasikalbėjimą Ham
burge vokiečių spaudos atsto
vams pareiškė, kad karinio 
konflikto atveju Sovietų armi
ja eis su laisvę mylinčiomis 
tautomis, jei tik bus mokama 
su raudoarmiečiais elgtis. Ir 
dabar vidutiniškai kas mėnesis 
į Vakarus atbėga po 30 raud. 
armijos karininkų.

Šį momentą, kaip -pažymėjo 
ta proga sovietų maj. G. Kli- 
movas, ilgą laiką dirbęs So
vietų okupac. vadovybėj Rytų 
zonoj ir parašęs garsųjį veika
lą “Berlyno Kremlius”, Vaka
rai turėtų išnaudoti 

psichologiniam spaudimui
į Sov. Sąjungą. Bolševikai 

Šiuo metu yra susilpnėję ir yra 
linkę daryti tam tikrų nuolai
dų. Bet klystų kiekvienas, kas 
manytų, kad bolševikai su lai
ku pasidarytų “žmoniškesni ar 
liberališkesni, ^udemokratėtų”, 
kaiip kas bergždžiai tikisi Vaka
ruose. Jie savo pagrindinių tik-

kurie yra nesutvarkyti dėl Oatis arešto. Zapotocky atsakė gegu
žės 15, kartu patenkindamas žurnalisto žmonos prašymą. Bet ko 
Zapotocky paprašė už savo “malonę”, pasako jo paties oficiozas 
“Rude Pravo”. Gegužės 22 jame rašoma ir prašoma:

nuimti draudimą įvežti čekų prekes į Ameriką (apyvarta sie
kė anksčiau 20 milijonų dol. sumą), nevaržyti JAV eksporto į 
Čekoslovakiją, leisti amerikiečiams lankyti Čekoslovakiją ir leis
ti čekų keleiviniams lėktuvams skraidyti vakarų Vokietijoje.

Šie pageidavimai rodo, kokios sankcijos privertė Zapotockį, 
atsiklaususį Maskvos, paleisti kalintą žurnalistą.

Vienas dalykas iš tų faktų jau aiškus — tai nepamirštas Le
nino pamokslas savo sekėjams: “Mes kartais turime eiti zigza
gais. kad priešą pasiektume.” Tariamąjį vieną priešą paleidus, su 
sveika dar galva ir plaukais, tikimasi kitus nulupti jau be gal
vos. Bet antra išvada tokiai komunistų politikai yra nebcpalan- 
ki: jie savo elgsena parodo, jog nusileidžia -tik griežtoms sankci
joms.

Nusižiūrėjusi į Oatis žmones pasisekimą, Brooklyne atsirado 
dar viena moteris, kuri parašė malonės prašymą pačiam Malen- 
kovui. Jos vyras dingęs kaž kur rylų Vokietijoje. Ar pavyks ir 
jai vyro sulaukti su sveika- galva, dar klausimas. Bet jei tokių 
“malonės prašymų” susirinktų-šimtai tūkstančių—žmonų, moti
nų ir dukterų — ir jie būtų paremti griežtomis sankcijom" s ne 
vienos, bet visų laisvų valstybių, tai Sovietų Sąjunga taip pat tu
rėtų daryti zigzagą. Galimas daiktas, jis jai būtų mirtinas. Ta
čiau išganingas milijonams pavergtųjų. dez (Mbuni, F!a.) ir kap. Joseph McConneil (Apple Valley, Calif.). Jie numušė 30 sovietišku 7.I-G.

fiaguto ĮŠMijingair • Nepavyl 
tam • Ar ilgai ji

’ TAM* AK EUROPOS
■ —

šių ninjpątjta neatsisakys, kitaip 
jie nebūtaibolševikai

' Tačiau Kartu Vakarai įspėja
ma, kad bereikto neskatintų į 
neprasmingas aukas ar nesuda
rytų nereto! vilčių pavergtie
siems anapus gelež. uždangos 
ir tuo būdu tik dar daugiau ne
padidintų ten dėl savo kraštų 
laisvės

kovojančių patriotų 
aukų skaičiaus, kaip kad pas
kiausiai yra įvykę Albanijoje. 
Bene geriausiai iš vokiečių 
spaudos organų informuotas 
“Rheihischer Merkur”, laiko
mas neoficialiu kancl. Adenau
erio organu, sakosi gavęs per 
Romą žinių apie Albanijoje į- 
vykusį, bet nesėkme pasibaigu
sį sukilimą prieš dabartinius 
Maskvos bernus.

Daugumas žinių apie įvy
kius Bulgarijoje laisvąjį pasau
lį paprastai pasiekia per Atė
nus, o apie Albaniją — per Ro
mą. Ir čia yra vieša paslaptis, 
rašo “R. M.,” kad Albanijos 
patriotai

prieš Hodžos vyriausybę 
paskelbė atvirą kovą per anks
ti. Tai ir laikoma pačia svai*~* o ypač sukinius
blausia jų nepasisekimo prie
žastimi.

Italijos žemę pasiekęs slap
tas kurjeris atnešė smulkesnių 
žinių apie tą nepavykusį sukili

ęs sukilimas Albanijoje • Šim- 
Albaniją ištaikys?

mą: apie 600 karininkų, pus
karininkių ir kareivių pateko į 
bolševikinių korikų rankas ir 
buvo daugumas karo lauko 
sprendimu sušaudyti.

Albanijos patriotai norėjo 
išnaudoti

po Stalino mirties 
susidariusį krašte raudonais 
budeliais nepasitenkinimą —ir 
sutarė jėga nuversti bolševikinį 
režimą. Revoliucija pirmiausia 
prasidėjo kalnuose, paskum 
persimetė į Tiraną, bet čia bu
vo bolševikinių smogikų su
triuškinta.

Rusų MVD specialistas ču- 
vakinas valo toliau kraštą. 
Naujojoj Tiranoj, kur gyvena 

bolševikiniai milijoninkai, 
ir ateiviai rusai, pastatus dar 
ir dabar saugoja šarvuočiai su 
automatais ginkluotais sargy
biniais. Artilerija buvo pasiųs
ta į tinkamas pozicijas prie Ti
ranos kalnuose, kad galėtų 
kiekvienu momentu likviduoti 
naują galimą sąmokslą.

Per sukilimą kai kurie alba
nų komuinstų vadai buvo nu
žudyti, prie sukilėlių buvo pri
sidėję ir albanų kariuomenės 
prie Durazzo stovėję vienetai, 

aktyviai rė
mė

albanų žvejai.
Užtat jų Durazzo mieste vy

resnįjį Haijdarą Rapikį sovieti
nis saugumas nušovė vietoje.

Anglijos prtaeea* Amm, dar Aįk 
nu trejų metu, po atoatMn Sk*U- 
Joje atlydyta i Londomu BuekiU- 
gham Palaee, kur iiflrėa, kaip jas 
motina Elzbieta II vainikuoja. '

ir rusų skaičius Albanijoje ne
sąs toks didelis.

De Gasperis laikosi aiškios ir 
vieningos linijos — tik laisva

Sukilti patriotai ruošėsi jau 
nuo pereitų metų lapkričio, ta
čiau tikroji,sukilimo data dar 
nebuvo nustatyta. Jaunimas 
tada nusprendė išnaudoti Sta
lino mirtį ir po jos satelituose 
prasidėjusius sumišimus. Al
banai emigrantai Italijoje tvir
tina, kad sukilimas

Maskvoje padarė didelį 
įspūdį.

Buvo įsakyta tučtuojau išga
benti iš krašto visas ruses ir 
vaikus. Prie sukilimo pagreiti
nimo bus greičiausiai prisidėję 
ir žvėriški įvykiai Maliųo kon
centracijos stovykloje, taip pat 
kautynės prie Koricos, kur be
veik visi sąmokslininkai buvo 
išžudyti. Sukilime daugiausia 

dalyvavo katalikai 
' kalnėnai

ir pajūrio žvejai. Nors Ho
džos korikai griebėsi dar žiau
resnių priemonių, Račiau niekas 
netiki, kad pavyktų bolševi
kams Albaniją išlaikyti bolše- 
višką ilgesnį laiką.

Italijoje negalvoja, kad Al
banija šiuo metu sudarytų di
delę grėsmę Italijai. Tiesa, Sa- 
seno sala, apie kurią ir lietu
vių spaudoj buvo paskelbta į-
vairių fantastiškų prasimany
mų, yra paversta

bolševikų laivyno baze,
tačiau italai sakosi turį tik

rų žinių, kad ten šiuo metu pa
stoviai laikosi tik pora sovieti
nių povandeninių laivų, be to,

POLITIKAS SUĖDĖ ŽMOGŲ
Dienos banga iškelia į viršų 

vieną, rytojaus banga jį nus
kandina nežinioje ir pakeičia 
kitu, šiom dienom iškilo tiek, 

*kad imta šnekėti apie jį — 
Pandit Nehru, Indijos ministe- 
rį pirmininką.

Aplėkė žinia, kad jam buvo 
pakišta bomba. Ją pralenkė ki
ta — kad Nehru jau makleris 
Korėjos karui baigti. Staiga jis 
prabyla, kad stoja į komunistų 
pusę ir remia jų siūlymus. Ir 
nuskamba tada senatorių bal
sai: matot, kokis jis, ar nesa
kiau...

Nehru tėvas buvo mHijonie- 
rius, galėjo pinigais lengvai 
švaistytis. Buvo Prancūzijos 
garbintojas. Net savo skalbi
nius skalbti siųsdavęsį... Pary
žių. Kas gi bus kitūr gero be 
Paryžiaus!

Sūnus buvo tokis pat pra
bangos mėgėjas, bet jis Angli
joje mokėsi ir tikru anglu vir
to, puikiausia anglų kalba kelis 
istorijos veikalus parašė. Jis 
teberūko kasdien po 60 stiprių

y 

Albanija sudarys tikrą saugu- j
mą Italijai. Tačiau laisva taip 
pat nuo tautiškai nusidažiusių ]
komunistų partizanų, kurie 
randa lengvą prieglobą '

Albaniją padaryti panašios rū-* 
sies raudona valstybe, kokia y- 
ra šiuo metu, kad ir atsiskyru
si nuo Maskvos, Jugoslavija.

Vrž.

angliškų cigarečių pro kandik
lį kaip Roosevelto (tuo juodu 
ir esą panašūs); jis geria po

Tito Jugoslavijoje, 
laukdami progos, kada galėtų

15 puodukų karštos juodos ka
vos. Ir to nepaisant jau išgyve
no per 60 metų sveikas.

Bet anglų jis nemėgo. Sunku 
įsigyti meilę kalėjimu. Iš savo 
60 gyvenimo metų 14 jis turė
jo praleisti kalėjime. Nes Neh
ru buvo indas nacionalistas, o 
Indijos vicekaralius buvo anglų 
lordas.

Suanglėjęs Nehru nebejau
čia kastų skirtumo, kuris yra 
toks šventas Indijoje. Bėdą 
esti Nehru giminėms, kai jie 
ateina į svečius; jų tikėjhųas 
draudžia net stiklą vąndehs 
paimti, nes Nehru namuose 
tarnauja “neliečiamieji”. laP 
blausiai paniekinti Indijoje 
žmonės. Viena sena Nehru te
ta, atėjusi pas jį į svečius, pir
ma nuplauja vandeniu siena' ir 
kėdes, paskui iš savo ryšulėlio 
išsiima vaišes ir tokiu būdu pa
ti pasivaišina.

(nukelta į 5 psl.)
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Kambaryje ankstyvas rytas. 
Vos vos įžiūriu stalą, kėdę, 
knygas. Kai pakeliu akis aukš
tyn, matau prie manęs pasilen
kusią motiną. Rūpestingai ji 
glosto mano karštą kaktą ir 
žiūri giliom akim.

— Mama, mama — sušun
ku.

— Nusiramink, vaike, nusi
ramink!

— Ne, ne! Tik ją, tik ją vie
ną mylėjau, — atsisėdu lavoje 
ir užsidengiu veidą rankomis. 
— Jos nebėra, mama!

— Aleksiuk, nusiramink. Bū- 
» kim protingi, juk viskas po 

laiko. Ne dabar reikėjo apie 
ją kalbėti, ne dabar. Kur bu
vai vasarą, kur buvai per Ka
lėdas. Tada ji nerūpėjo. Dabar, 
kai susirado vyrą, ir tu su- 
kvailiavai.

— Ne, ne, mama, aš visą 
laiką ją mylėjau, visą. Sugrio
vei mano gyvenimą, ir aš nie
kada jos neužmiršiu.

— Atsigulk, Aleksiuk, būk 
gerutis, — ji paguldo mane'1 ir 
apkamšo. — Paklausyk ma
nęs, kaip kadaise, kai dar bu
vai vaikas. Aš jau ilgai gyve
nau, daug mačiau ir patyriau. 
Žinau, kas gera, kas ne, kas 
tinka, kad ne. Sakyk, ar tau 
ji buvo lygi? Atvirai sakyk. 
Nemanyk, Kad noriu ją nupeik
ti. Ne. Ir man ji buvo brangus 
vaikas. Našlaitė, kaimynė. Ją 
mylėjau ir gerai pažinau. Vai- 

, ke, su meile gyvensi ne ilgai,— 
metus, dvejus, trejus, o paskui 
— liks tik žmogus, kokį Die
vas čia atkiurrtė vargti. O kas 
tada? Tu karštas, ir ji kaip ug
nis, tu užsispyręs, ir ji kaip 
ožys.

— Ne, ne, mama, mes labai 
gerai sutarsim, mes labai gra
žiai gyvensime!

— Kas tau, kliedi? Ji ištekė- 
jifei, ji surišta, ir viskas baig
ta. Tu būsi daktaras, o gal net 
garsus būsi, gyvensi dideliame 
mieste. Pagalvok, ar-ji būtų 

tikus ten. Mūsų miestelyje ji 
buvo graži ir pirmaeilė mergai
tė, o ten — ji žus, sunyks. Eisi 
tu į žmones, į svečius, visi šai
pysis: Aleksis kaimietę vedė. 
Manai, tai būtų malonu. Palik
tum ją namuose, o negera, ži
nau, negera, likti vienai na
muose, kai vyras kažkur išei
na. Proto dar neužtenka gyve- 
ninie, dar reilha ir išminties. O 
tos dažnai tau trūksta. Reikia 
apsidairyti pagal save ir gyven
ti pagal save. Tu jaunas dar, 
ir ko skubėti, dar reikia pasau
lio pamatyti, šio to daugiau 
pasiekti, nei susirasti sau žmo
ną. Išėjai kartą į mckslus, tai 
ir eik nesustodamas. Sakai, 
neužmirši... Ak, merginų dar 
žemėje nepritrūko it nepri
trūks. Susirasi ir jų. Tik mo
kėk jas pastebėti, nepraeik pro 
šalį ir nesilaužyk paskutinę va
landą. Tada tik juoksis iš ta
vęs.

— Mama, man vistiek, aš 
kitos neieškosiu, ne’ Sakykite, 
kodėl jūs visi prieš mane, ko
dėl siuntei Songailą, sakei, kad 
Jonas važiuotų ir jos nepaleis
tų.

— Aš esu tavo motina, vai
ke. Mano pareiga tavimi pasi
rūpinti ir užbėgti visom tavo 
nelaimėm už akių. Taip! Ar tu 
supranti, kokią negarbę bū
tum padaręs mūsų namams. 

Kur aš būčiau dėjus akis: sū
nus daktaras vedė kaimietę. 
Čia mūsų žemė ir mūsų papro
čiai tvarkingi, mes kitaip nega
lime. Negali kitaip ir Kristina, 
ne. Paskaudės jai truputį, bet 
greit viskas praeis, nes ji iš
minties turi daugiau už tave. 
Pamatysi, kaip ji bus laiminga, 
nes Jonas protingas žmogus, 
Tokie gyvena ir varge ir 
džiaugsme nepasiklysta. Jonas 
jai duos ramumą ir šilumą, pa
prastumą. Nusiramink, esi ne 
vaikas, kuris pametė peiliuką 
ir verkia. Esi vyras, turi ir 
daug pakelti. Žinok, esu tavo 
motina, kuri visada savo vaikui 
trokšta gero., . Prąeis visi pro 
tave, bet aš nepraeisiu.

Ji stovi kambario viduryje 
šviesi ir vos apregima. Man 
atrodo, kad ji panaši į aukštą 
medį, kurio šaknys giliai į že
mę įaugę. Ir nėra vėjų, kurie 
ją pajudintų ir išverstų. Ir 
dabar ji supa mane lyg mažą 
vaiką savo šakom, žodžiai ra
minančiai teka, šnara kaip lie
tus į palangės pupas. Prieina 
prie manęs, apklosto apkamšo, 
kaktą paliečia ranka.

Negaliu-žodžio ištarti ne
galiu pasijudinti. Jaučiu, kaip 
kažkoks palengvėjimas ateina 
į mane, žiūriu ir mūsų žvilgs
niai taikūs susitinka. Ji su
pranta, kad man sunku, ir ją 

suprantu, pirmą kartą matau 
ją taip arti savęs, savo motiną. 
Jį visą naktį nemiegojus, o dar 
gyva, dar stipri.

Užsimerkiu valandėlei. Tegu 
ji mano, kad aš nusiraminau ir 
užmigau. Girdžiu, kaip švel
niai ji tolsta nuo manęs, lyg 
geras vėjas. Tyliai uždaro du
ris, kad jos nesudrumstų mano 
miego valandėlės. Nesigirdi nei 
Onutės, nieko nesigirdi. Visi 
tyliai vaikšto, tartum būtų na
muose sunkus ligonis.

Taip, aš esu ligonis, baisus 
ligonis, sudaręs kitiems tiek 
daug nemalonumų. Susikaupiu 
ir mąstau. Turiu pats išsigydy
ti, pats. Lengviausia viską mes
ti ir tuoj pat šį rytą išvažiuoti 
atgal į miestą. Bet čia vėl atei
na Kristinos -paveikslas. Vėl 
viską prisimenu, vėl kanki
nuos, ir negaliu suprasti, ar 
ji veidmainiauja, ar tikrai Joną 
myli O kad jo nemylėtų, kad 
tik jo neklausytų! Tada gera 
man būtų keliauti, būtų ten 
lengviau. Bet ji ištekėjusi. Jo
nas jos vyras! Ir vėl mintim 
suku, gręžiu lyg sieną. Prisi
menu Kostą. Ką jis ten darė? 
Valandom lyg norįs, kad jis - 
būtų pakėlęs skandalą, bet tuoj 
iškyla — namų garbė... Ne. Ne.

Mintys pamažu nutrūksta ir 
užmiegu. Pabudina staigus 

trenksmas. Dreba net sienos ir 
langai, taukši visos durys. Mu
zika groja prie pat langų. Visi 
vestuvininkai susirinko pas 
mus į keltuves. Jau jie su mu
zika ir su dainom apėjo kaimy
nus, išgėrė po stikliuką, už
kando sūrio, suklegino visus ir 
toliau išjo skelbdami, kad ves
tuvėse dar neprakimšta alaus 
verpelės, dar daug pyragų ne
raikytų, daug šokių nesušok- 

’tų.
Atėjo ir prie mano langų. 

Vienas tyčia atrėmė dūdą į 
langą, kad birbte birbtų stik
lai. Kiti įsiliejo į vidų. • Lyg 
paukščiai krykščia jų balsai, 
pro juos prasimuša Onutė. 
Staiga viskas nutyla, nuščiūva. 
Susirenka būrys prie mano du
rų ir atidaro.

Vienas nešasi vandens ąsotį, 
kitas butelį su stikliuku, trečias 
pyragą: Jų būryje stovi mama. 
Ji šypsosi taip taikiai ir mei
liai ir tartum man sako: tik 
nepadaryk jokių skandalų. To
kia pas mus tvarka. Jų teisė 
šį rytą ateiti į keltuves ir 
trukšmauti.

— Mūsų miegalis, mūsų 
snaudai is, — uždainuoja Onu
tė, puola prie manęs ir griūva 
į lovą. Vyrai jau taisosi pilti 
vandenį, bet aš šaukiu:

— AukšOausiain ir teisin-.

giausiam jūsų sprendimui pasi
duodu! J

— Kelkis, skubėk. \Reikia 
jaunuosius budinti. Gana jiems( 
čiulbėti!

Jaunuosius! Taip ir nusmel
kė mane. Kristina, ji su juo. 
Ne ,nereikia ten manęs, neno
riu matyti. Tačiau greit sumo
ju: jie pastebės mano rūpestį.

— Šaunieji vyrai ir muzi
kantai, be stikliuko nė iš lo
vos. Pilkit kuo greičiau, mie
gus reikia nuplauti.

— Va, tikras mūsų draugas, 
— šaukia vienas, pripila man 
stikliuką ir paduoda.—Jūs mo
teris išneškite savo akis, čia 
kelsim mokslus iš lovos!

- Išgėręs šoku ir apsirengiu. 
Kol aš tvarkausi, kambariuose 
klega vestuvininkai. Jie apta
ria, kaip jie kels jaunuosius, 
kaip jie prašys dovanų. Vienas 
pasiims keptuvę, kitas tarką, 
kultuves ir pradės duoti į šie- . 4 
ną. Tada stos muzikantai. Ta-
da pradės dainas. Kaip jie atro- 4 
dys, ką jie kalbės, ką jie dova- »
nos. j

Kristina, Kristina! Tikrai tu . 
būsi nelaimingiausia visam pa- 
šaulyje. Jaunimo būryje turi ir 
mane matyti, iš mano akių iš- < 
skaityti, kad aš tave myliu.

Mes išeiname.

i
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į Mūsų kambarių paveikslai
binę. Tegu ji būna albume. Li-* 
kusias nuotraukas įrėminkime

EMjufc Aflt sįępų buvo suka-
ir prie sienos spalvos. Kabi-

simpatijas ir ji pati pavaizduo-

mUtai. Toliau galėjai rasti nuo- 
skalnai nublizgintų kalnų vaiz
dų, senų malūnų, medžiotojų.

Geriau jas kur atskirai sugru-

Mūsų kambario paveikiai

į prieškambarius grupuojame

Taip

jaukius ir

perkrauti ĮrėmintasĮ bei tin
kamai pakabintas ir vienas pa
veikslas gražiai atšvies visą 
sieną. .

Prie aplinkos ir prie tų žmonių, 
kurie ten nuolat 
tvarkydami savo kali** i defttee: gailestingoji

' Pph ilgai iftavosi Korėjoje; balerina Maria

D AIVA N AURĄOVT*

Prižadėk
Man prižadėk, pavasari, kad šįmet negraudinsi ąięlos,
Man prižadėk, kad nepadvelksi ilgesiu širdin.
Kad nekalbės man apie tolumas žibutės meilios, 
Ir kad per bundančias dienas neseks svajonė įkandin.

Man prižadėk, pavasari, kad vakarais nešauksi, 
Pravėrus langą paklausyt nakties kalbos, 
Ir kad ryte prie durų nebelauksi,
Ir nešnibždėsi nerimu kasdieniniuose darbuos..

Gali ateiti ir dainas dainuot su paukščiais,
Gali žiedelių virtines nutięst,
Bef piiiadčk, pavasari, kad ilgesiu nešauksi, 
Ir nepritvenl’-'i »'Vr;mu širdies.

Ant sofos, kėdžių, staliukų ir 
Knygų lentynų buvo pridėta 
krūva lėlių visokiausių formų 
ir spalvų. Studentė tik kilnojo 
ir pasakojo jų vardus: 2Juzi, 
Puzi, Kati, Gąti, Ninė.

Nežinau, kaip ji toliau gy
veno. Gal ištekėjusi dar pra
plėtė sąvo lėlių ir paveikslų 
kolekcijas? Paskui gal skundė
si, kad svečiai labai užsiėmę, 
nuolat skubina išeiti...

Čia yra kraštutinis pavyzdys, 
kaip mes perkrauname gyve
namuosius kambarius. Bet ir 
šiaip jau šeimininkės, norėda
mos papuošti ir padaryti jaukų 
butelį, grūste prigrūda viso
kiausių smulkmenų ant staliu
kų, knygų lentynų, ant sofos 
sudeda kalnus pagalvėlių. Taip 
pasidaro namai neskoningi.

Dažniausiai perkraunamos 
sienos visokiausiais paveikslais 
ir fotografijomis. Jų turinys, 
spalvingumas ir rėmai ne visa
da derinasi prie sienos spalvos 
ir apmušalų. Kabino, kaip pa
puolė, kaip tuo metu atrodė 
gražiau. Tereikia tik truputį 
kantrybės, rūpesčio, ir mes sa
vo sienų papuošimus galėsime 
gana gerai sutvarkyti.

Pirmiausia nuimkime men
kesnes fotografijas. Gali tai 
būti mums brangūs prisimini
mai, tačiau, jei nuotrauka pati 
bloga, nelaikykime jos pasika-

veikslą pakabinti sįenąję. Dar

odrukais. Juos pirkdami, tru
putį atsirinkime. Įsivestame 
pačių naujųjų dailininkų mo
tyvus ir būtinai priderinkime 
prie jų rėmus.

Nekabintina savo paties fo
tografija, kaip daro kai kurios 
mergaitės ir net suaugę žmo
nės. Bet jei yra kurio dailinin
ko geras portretas ar meniškai 
padaryta fotografija, gali sie
ną puošti. Tai pagarba meni
ninkui, nei buto šeimininkui.

Paveikslų išdėstymas sieno
se gali būti labai įvairus. Rei
kia atsižvelgti į baldus, į visą 
aplinkumą ir, svarbiausia, ne-

DVIEJŲ TpKSTANČIŲ METŲ GRAŽUOLE NEW YORKE
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MOTERIS AMBASADORĖ

“Graži moteris tik 
' iliuzija”

Anglijoje visi kirpėjai, peru
kų dirbėjai ir kvepalų gamin
tojai yra susijungę į vieną gil
dą. Neseniai šios gildos prezi
dentas W. T. McGriil pridarė 
visai gildai nemalonumų, ku
rie gali pakenkti jų bizniui. Jis 
pareiškė, kad "graži moteris y- 
ra tik iliuzija”. Per dažus, pud
rą ir kitas pagražinimo prie
mones moters nebegalima pa
žinti. Moterys turi dėkoti tik 
vyrams, nes jie sukūrė jų gro
žį, ir tai yra tik iliuzija, Vy
rai jiems • gamina drabužių ir - 
skrybėlaičių modelius, išgalvo
ja visokiausių pasigražinimo 
priemonių, kirpėjai visokiais 
būdais sudeda plaukus, kad tik 
gražiau atrodytų moteriškos 
būtybės.

Susirūpinusi gildą žada savo 
prezidentui pastatyti asmens

Sheila Handsen, 1S metų, Londone 
išrinkta “gėlių karaliene”. Tas jos 
titulas” yra tuo svaresnis, kad jis 
sutampa su tikros karalienės karū
nacijos metais.

Tarp šio pavasario sensacijų 
New Yorke buvo ir viena mo
teris gražuolė, kuri stipriai pa
judino, ir spaudą ir visuomenę. 
Tūkstančiai ją aplankė, įverti
no ir pasakė “O. K.” šiai gra
žuolei maždaug 2000 metų. 
Kaip šiame krašte įprasta vis
ką sverti ir matuoti pinigais, 
taip ir ji turi savo^są -kaitą. Ji 
kaštuoja tik 300.000 dolerių. 
(Tai nėra pati brangiausia to
kia gražuolė pasaulyje. Yra 
dar ir tokių, kurios vertos mi- 

, lijono dolerių).
Ši gražuolė yra graikų gro

žio deivė Afroditė, kurią pava
sarį įsigijo Metropolitan muzė- 
jus. Ji sulyginama su pačiais 
garsiaisiais išlikusiais kūri
niais, su Mile Venera, kuri 
stovi Louvro muzėjuje, su Me
dičių Venera iš Uffiči galerijos 
Florencijoje.

Visi būtų klausę, kiek Jai 
metų, kokia jos istorija, bet ji 
nekalba. Ji — gražus marmu
ras. Tad subėgo meno istorikai 
ir mokslininkai. O šie jau daug 
gali. Jie ir paskelbė, kad ji e- 
santi nukalta apie 300 metų 
prieš Kr. Skopo Praksitelip 
mokyklos pasekėjų. Tvirtina, 
kad ji yra Praksitelio sukurtos 
Afroditės kopija. Pats origina
las esąs dingęs. Bet jos meis- 

, tras buvęs toks stiprus meni
ninkas, kad sugebėjo palikti 
savo individualybę.

Kur ji keliavo iš savo saulė
tos Graikijos per tuos 2000

metų ? Pirmiausia pateko į Ro
mos imperiją, kuri mėgo susi
vežti visų kraštų meno turtus. 
Paskutiniuosius metus ji pra
leido Vokietijoje. Buvo įsikūrus 
Saksonijoje pas didelius meno 
gerbėjus. Kurį laiką priklausė 
grafui Schlabrendorfui, paskui 
grafui Charamarė. Pastarasis 
buvo didis meno entuziastas. 
Bepirkinėdamas tokias gra
žuoles ir kitas meno vertybes, 
prarado visus savo dvarus. 
Prieš pat antrąjį pasaulinį ka
rą dėl ta ji buvo išvežta į me
no rinką, kur ją tuoj pastebė
jo didžiųjų pirklių akys. Ta
čiau prasidėjo karas, rr ji dingo 
ilgesniam laikui. Po karo ji 
vėl išniro į paviršių. Tai bu
vo Bavarijoje. Iš ten per van
denis atkeliavo į Ameriką ir 
susirado sau pastogę Metropo
litan muzėjuje.

Čia ji sukėlė šiokį tokį triuk- 
šmelį. Ji stovi nuoga. Ir kas 
ją pridengs, kad yra mirę grai
kų dievai ir jų skulptoriai. To
kia ji gimus, tokia ir stovi. Ta
čiau ne jos nuogumas sukėlė 
sensaciją.

Atvykusi kaip garsenybė, 
tuoj buvo apsupta spaudos re
porterių ir fotografų. Nufotog- 

• ratavo. Bet kaip padaryti su 
statula pasikalbėjimą. Tada 
reporteriai ir užgulė klausinėti 
žiūrovus, kaip jum patinka 
deivė, ar ji, ar mūsų laikų mo-

► terys gražesnės. Beklausinėdą- 
mi rado viepą studentą, kuris

visą dieną sėdėjo ’prięš statu
lą — taip jam patiko jos gro
žis. Klausė jie ir vaikų. Bet šie 
tik mostelėjo, kad Afroditė be 
rankų, be kojų. Koks* čia gražu
mas!?

Iškilo ginčai,apie anų ir mū
sų laikų moterų grožį- Daug 
buvo pasakyta. Vieni teigė, 
kad mūsų laikų moterys tai tik 
šešėlis. Kokios Afroditės lini
jos, koks švelnumas, kokia 
gracija, išraiška’ šiems atsi
kirto, ar mūsų laikų moterys 
jau be gracijos, be švelnumo, 
be linijų harmonijos? Pagaliau 
ta deivė lyg pėr daug nutukus. 
Taip ir užsikūrė gražūs ginčai, 
bet niekas jų neišsprendė, nes 
visais laikais buvo gražių mo
terų pagal to laiko skonį.

Nuplauks visos kalbos, o Af
roditė stovės muzėjuje ir vi
siems liudys žmogaus kūrybinį 
kelią. A. V—lė.

(pliaukštų ir nesisaipytų iš mo
terų grožio.
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Gyvybės apdrauda mieliau 
duodama moterims

Apdraudos bendrovės, pasi
rodo, moteris laiko 'tinkames
nėmis savo klientėmis negu vy
rus. Jos ilgiau gyvena ir dau
giau išmoka, daugiau lieka 
bendrovėms ir pelno, štai, Met- 

» ropolitan Life Insurance Co. 
apskaitė, kad 1944-40 metų lai
kotarpyje iš penkių mirusių 
vaikų pirmaisiais metais buvo 
trys berniukai ir dvi mergai
tės. Apie 21 metus/ amžiaus 
vienai mirusiai mergaitei ati
tinka du jaunuoliai. Sulaukus 
35 metų, 1000 mirusių moterų 
atitinka 1400 vyrų. Perkopus 

1000
vy- 
kad 
iy-

per 55 metus amžiaus, 
moterų atitinka jau 1800 
rų. Kas tat gali sakytį, 
moterys sudaro "silpnąją 
tį”?

SUŽADĖTINIAI IR GRAIKŲ KALBA
Tai atsitiko Italijoje. Rožė

ta, vienintelė stambaus preky
bininko duktė, nuo pat jaunys
tės buvo pažįstama Anibalui, 
kurio tėvas turėjo mieste ge- 
riąusį garažą. Abu studijavo 
universitete fiziką. Gyvenimas 
taip lėmė, kad tarp juodviejų 
užsiliepsnojo meilė, o abiejų 
tėvai buvo patenkinti.

Jų draugai studentai medi
kai sumanė pasijuokti, nes jie 
nemokėjo graikų kalbos. Para
šė tuo pačiu laikų abiejų tė
vams po laišką. Rožėtos tėvai 
gavo:

— Pasigailėdami jūsų duk
ters gyvenimo, jaučiame krik
ščionišką pareigą jus perspėti, 
kad Anibelas, jos sitiiedotinis, 
serga logorrea, tai nepagydo
ma liga. —

Gi Anibalo tėvai skaitė:
— Mes, suprasdami, kokį 

neatšaukiamą žingsnį pasiruo-

pas

vis-’
kad

Pirmosios tėvai nubėgo 
antruosius ir pradėjo:

— Užtenka, mes žinom 
ką! Jokiu būdu nele.sim,
mūsų mergaitės laimė būtų su
griauta. So tokia liga, uh...

Nenusileido ir Anibalo tė
vai:

— Manote, kad mes neži
nom, kas jūsų dukterei yra ? 
Tokios nereikia mūsų sūnui!...

Taip pražydusi meilė nuvy
to, nes nei tėvai nei fizikos stu
dentai nežinojo, kad graikiškai 
logorrea reiškia plepumą, o 
ampeloterapia - 
šviežių vynuogių.

Rita W*ywortfe, kino artistė, sir
gusi lumbngn, atvyko pasilsėti i 
Havgjų salas.

raškymą

DaiBninko motina
Berlyne iš sugriauto miesto 

išlindo dailininkė Marta Ast- 
flack-Vietz. Ji buvo praradus 
viską, tik išlikus sveika. Netu
rėdama kur dėtis, susirinko iš 
gatvės nelaimingus nuo karo 
nukentėjusius yaikus. Vienas 
buvo kurčias, kitas neturėjo ko- 
jos; trečiam buvo nervai su
krėsti. Taip juos pradėjo mo- 

• kyti piešti, grąžinti gyvenimo 
dtiaugsmą. Ji auklėjo juos ir 
mokė kaip motina ir įdavė a- 
matą į rankas. Jie nuėjo dirbti 
kaip piešėjai į litografiją, tek
stilės pramonę ir spaustuves.

ta, jaučiame sąžinės baisą pra
nešti jums, kad kartą sutiko
me Rožėtą vynuogyne, aiškiai 
susirgusią ampeloterapia.

Madų įvairenybės
Miami, besibaigiant sezonui, 

vienas skrybėlaičių gamintojas 
padarė naują modelį, kuris pa
traukė visų dėmesį. Jo skrybė
laitė, nešiojama tik pajūryje, 
panaši į apverstą popierinę dė
žę, dubenio formos. Ji užsimau
na taip giliai, kad uždengia net 
nosį. Akim padaryti langai ir 
apvesti stipria spalva. .

Madų vagys
Įvairūs madų salonai, remia

mi stambių tekstilės fabrikan
tų, stengiasi kitus nukonkuruo
ti. Taip yra priversti nuolat 
sekti, ką kitos madų firmos bei 
salonai sugalvoja, ir pasisteng
ti užbėgti už akių. Į talką atei
na šnipai, dažniausiai moterys, 
kurios slaptais foto aparatais 
nufotografuoja naujų madų 
brėžinius ir kitom firmom par
duoda. Toks madų šnipinėjimas 
ypač buvo "madoje” prieš 30 
metų.

Kai Clare Boothe Luce atėjo 
verkdama į šį pasaulį, jos dė
dukas pastorius nepramatė, 
kad šis mažas nykštukas taps 
viena iš garsiųjų moterų.

Clare lankė St. Mary kolegi
ją Garden City, L. I. New Yor- 
ko valstybėje. Kolegiją su ge
riausiais pažymiais baigė' 1919, 
teturėdama vos 15 metų. 1921 
su patėviu nuvyko Europon, nes 
jis norėjo studijuoti pokarinės 
Europos socialinės medicinos 
problemas. Taip ir Clare turė
jo progos išvyksti visas karo 
sunaikintos Europos kruvinas 
žaizdas, kurios labai jaudino 
jos jautrią širdį. Ji pasiryžo 
daryti ką nors, “kad žmogiško
sios galimybės apimtyje būtų 
mažinamos žmonijos kančios.” 
Pasirinko studijuoti žurnalisti
ką, nes norėjo raštu prabilti į 
plačias visuomenės mases.

Ištekėjo už Tuttle Brpkavv, 
susilaukė dukrelės, bet mote
rystė nebuvo laiminga ir bai
gėsi diversu. Ją labai sukrėtė 
šeimos suirimas, Visomis jėgo
mis metėsi į spaudą ir politiką. 
Antru kartu ištekėjo už Henry 
Robinson, žurnalų Time, Life 
ir Fortune savininko. Parašė 
labai pasisekusią komediją Wo- 
men — moterys. Komedija sta
toma ne tik Amerikos teatruo
se, bet taip pat ir užsienio. Pa
gal šios komedijos siužetą pa
gamintas filmas dar labiau iš
kėlė jos vardą.

Paskutinio karo metu Clare 
ėjo karo korespondentės parei
gas įvairiose pasaulio dalyse ir 
net fronto linijose. Už drąsumą 
apdovanota garbės ženklu.

1943 m. kandidatavA Con- 
neetieut valstybės atstove į 
kongresą ir laimėjo šią vietą. 
Staigi jos dukters mirtis sukrė
tė visą jos jautrią būtybę ir iš
šaukė dvasinį lūžį, kuris lai
mingai išsisprendė. Vysk. 
Sheen paruošta priėmė katali
kų tikėjimą ir liko uoli 
praktikuojanti katalikė.

Šiais metais prezidentas ją 
paskyrė ambasadore Italijon. 
Italai labai apsidžiaugė, nes

ir

ji puikiai supranta visas Euro
pos problemas ir yra nuoširdi 
europiečių bičiule. Ji pati labai 
patenkinta ir tikisi pareigas 
gerai, atlikti. Valstybės Depar
tamento perspėta, kad mote
riškasis elementas nenustelbtų 
jos grynai vyriškų pareigų, da
vė suprasti italams, kad jie už
mirštų į ją žiūrėti, kaip į gražią 
lėlytę. Nori būti laikoma tuo, 
kuom ji iš tirkųjų yra — Ame
rikos ambasadore.

Santykiuose su diplomatais 
yra ganai aiški ir nemoka išsi
sukinėti, nepriėjusi išvados. 
Nekenčia ilgų raportų su įžan
gomis; neskaitys ilgesnių už 
vieno puslapio, nes- yra įsitiki
nusi, kad ir ilgiausius dalukus 
galima trumpai pasakyti arba 
parašyti. Draugijoje yra nuo
širdi ir. kalbi, tačiau nemėgsta 
pigaus ir dviprasmiško subtilu
mo.

Svetinga savo namuose, gana ’ 
kukliai priima diplomatinius 
svečius ir puikiai pavaišina, tik 
dauguma nusiskundžia, kad 
pašykšti išgėrimo. Pati retai 
kur teina, ir tai tik reikalo ver
čiama, neužtruks ilgiau, kaip 
ligi 12 nakties. Drabužių mė
giamiausia spalva yra juoda ir 
neapsikrauna puošmenimis. 
Skaito visa, kas italų spaudoje 
rašoma jos sąskaiton. Komu
nistų puolimus perneša šypso
damosi, kitų gi vieną kitą kri
tiką laiko sau patarimu.

Skaito labai daug ne tik 
politinių ir ekonominių veika
lų, bet taip pat ir dailiosios li
teratūros. Moka gerai prancū
zų kalbą ir daro smarkią pa
žangą italų kalboje. Nesiskiria 

- niekur su Karaliaus Levi kny
ga "Kristus sustojo Ebolyje”, 
tačiau nė į rankąs neima Mo- 
raviaus knygų. Būdama katali
kė, gyvena katalikiškai i.’ 
klauso be jokios kritikos Baž
nyčios nuostatų.

Clare dabartinę savo diplo
matinę misiją nori paversti į 
politinį pasisekimą—būti atei
tyje išrinkta Amerikos senato
re, o vėliau, gal ir kraustytis į 
Baltuosius Rūmus. M.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 432 Meaahau Str., Ridgewood, Brookįyn, Jį. Y. 

Skambinti tol. HYacint 7-4677 ~ ’

Papuoši savo tyugtorj ar įstaiga ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

Gipsinį Lietuvos Laisves Statulos 
BARELJEFĄ.

pagamintą skulptoriaus V, Kašubo*.
KAINA $4.00.

Gaunamas: "DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ, 
fW Bnriratek Avė, Broaklyn SI, N. Y.
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NEPRALEISKITE PROGOS ĮSIGYTI KNYGŲ NAUJIEM

RAUDONASIS SIAUBAS
Aprašymas pabėgusio rusų karininko apie žiaurią gyvenimo buitį pro kruvinuoju bol
ševizmo jungu Rusijoje ir okupuotoje Vokietijoje.

Išleido "Dobilas”. Kaina $1.25
Kreiptis: .

i:. VILUTES. K. ('hi<*a<x<k Ind



tu Europos pavergtųjų kraštų

L. Komitetas savo ruožtu pa
7idhwnn ir Vykdomojo 
Komiteto rasitarimąs, ALTui 
likėlUK. priėjo kad tik- 

xs&Ugą būtų Alto Hacįatyva kel-

Ptradauia už Kenteno rezoliuciją
WIW»WASPAUD4 APIE SAVO VHD4

auntiH tais tosuuitoa J. Budrys
[k MMtoS ątstovai,

Politika ntiitidi
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se Gango vandenyse, Kuriuose 
plaukia visko, neišskiriant ir 
lavonų. Jis duodasi fotogra
fuojamas indiškai apsitaisęs. 
Bet tai daroma ne tiek iš 
prisirišimo prie to. O kai prieš 
keleris metus Nehru buvo at
vykęs į Ameriką ir prie jo bu
vo pristatyta pora seklių, tai 
vienas jų uždusęs pranešė savo 
viršininkui: esą tą rytą Nehru 
atsikėlė iš savo kietos lovelės, 
priėjo prie sienos ir... atsistojo 
ant galvos; taip jis išstovėjęs 
tris minutes; paskui jis nu
dribęs ir jau pradėjęs savo tu
aletą..

Bet tai esą daroma ne- tiek 
iš prisirišimo prie savo krašto 
tikėjimo ar papročių, o dau
giau dėl sporto ir, kur viešumą 
liečia, dėl diplomatijos.

Diplomatas Nehru esąs ele
gantiškas, šarmantiškas, visuo
met jo švarko atlape įsegta ro-’ 
žė; gėles jis iš tikrųjų labai 
mėgstąs, "ir jo duktė kas rytas 
priskina jam gėlių vazoną. Bet ' 
namie, savo šeimoje, Nehru 
virtęs bjauriuoju ančiuku; jis 
sunkiai pakenčiamas. Tiesa, be
likę tik jo vaikai ir jo broliai, 
žmona mirė 1936. Ją irgi nu
kamavo anglų kalėjimas. Ant
ru kartu vesti — neturėjo lai
ko, nes visas atsidėjo politikai, 
kuriai ir ^kiria per dieną po 18 
valandų.

Jo sesuo, Indijos atstovė 
Washingtone, pasakojo, kad 
jos brolis vis labiau virto dip
lomatu, nustodamas būti kas
dieniniu žmogumi.

Anksčiau — pasakojo ji — 
Nehru juokas buvo tikras ir 
nuoširdus, dabar jis mandagus.

Anksčiau jo pietūs buvo at
sigavimas ir dvasinis poilsis, 
dabar formalumas.

Anksčiau Nehru buvo rezis
tentas, dabar jis ministeris pir- 
marflnkas.

Anksčiau jis turėjo draugų, 
dabar jis turi bendradarbių.

Anksčiau nardė jis masėje, 
, liaudyje, dabar sargybų dur

tuvai, nuo jo skiria jo garbinto-

Jis esąs virtęs vienišiausiu 
žmogum Indijoje... Taip sakė 
sesuo.

O žmonės vienodai niekad 
nei jo, kaip ir kitų, neįvertins. 
Vieniems jis vertas Gandhi pa
sekėjas, kiti savo vertinimą 
jam išreiškia pakeisdami jo 
vardo pirmą raidę ir sakyda
mi: Bandit Nehru.

jos valstybes. &uo metu tas 

talkinant Latvijos ir Estijos 
Komitetams, jau paruošta do
kumentinė medžiaga visų trijų 
Baltijos Komitetų bendram 
leidiniui apie sovietinį genocidą 
Baltijos kraštuose. Jau atiduo
ta spaudai visų trijų Baltijos 
Komiteto leidžiamo žurnalo 
“Buitie Revievv” medžiaga.

Šiuo metu Liet. Laisvės Ko
mitetas ruošia medžiagą bro
šiūrai apie Lietuvą ispanų kal
ba. Ji norima išleisti ryšium su 
Venecueloje įvyksiančia Pan- 
Amerikos konferencija.

Visi trys Baltijos komitetai 
nepraranda vilties išsikovoti 
Baltijos kraštams teisę lygio
mis su kitais pavergtaisiais 
kraštais naudotis Laisvosios 
Europos Radijo priemonėmis.

Paskutiniu laiku yra visų 
egzilų bendras rūpestis — pa
ruošti vieningą egzilų memo
randumą JAV prezidentui.

KUN. A. OLKOVIKO PRIMICIJOS

Kun. A. Oiksvikas

Gegužės 30 Manchesterio 
katedroje įvyks retos ir gražios 
lietuvių gyvenime iškilmės. 
Vysk. Mattew Brady suteiks 
kunigystės šventimus Albertui 
Olkavikui, kuris rytojaus die
ną toje pačioje katedroje iškil
mingai atnašaus pirmąsais šv. 
mišias. Kun. A. Olkavikui ten
ka būti antrajam iš visos Ne\v 
Hampshire valstybės lietuviu 
kunigu. Pirmasis lietuvis iš 
Manchesterio įšventintas į ku
nigus buvo prieš 8 metus kun. 
Paulinas Vaičiūnas.

Kun. Albertas gimė ir augo , 
Amerikoje, bet jo tėveliai yra 
kilę iš Lietuvos. Tėvas žąsį ietis, 
mirę 1936 m. ir palikęs Alber
tą vos 9 metų; motina yra ki
lusi iš Bareikių kaimo, Aluntos 
parapijos, dabar gyvena 317 
Pine St., Manchesteryje. Visą 
savo gyvenimą ji buvo uoli ka
talikė. Likusi viena su dviem 
vaikučiais, . nenuleido rankų, 
bet sunkiai dirbdama pajėgę 
atlikti savo kilnią motinos pa
reigą ir gražiai išauklėti vai
kus. Albertą išleido į kunigus, 
o kitas sūnus, atitarnavęs karo 
tarnybą praeitame kare, gyve
na augindamas • savo 
Manchesteryje.

Primicijantas , yra 
1927 m. rugsėjo 12 d.
šv. Juozapo katedros pradžios 
mokyklą, vėliau aukštesniąją. 
Ją baigęs, 1945 m. įstojo į šv. 
Tomo seminariją Bloom Field. 
Conn. 1947 m. vyskupas jį pa- 

šeimą

gimęs
Lankė

jomis tu tautų, kurios dėl savo 
valstybinės padėties anuose 
sambūriuose nedalyvauja. Stu
dijuojama
Ukrainos ir Gudijos padėtis.

tinkamomis jų organizacijomis. 
Paskutiniu laiku pradėta 
megzti santykiai ir su kai ku
riais lenkų egziliniais sambū
riais.

Glaudžiausiai bendradar
biaujama su
Estijos bej* Latvijos Laisvės 

Komitetais,

TORONTE KURIAMA ANTROJI LIET. PARAPIJA
Kanadoje, Toronto mieste, 

kaip žinoma, kuriama antroji 
lietuvių parapija. Jai vadovau
ti pakviesta lietuviai pranciško
nai. Provinciolas su vienuoli
jos taryba paskyrė ten klebo
nu T. Bernardiną Grauslį, bu
vusį porą ’ metų Brooklyne ir 
paskutiniu laiku vadovavusį 
šiam vienuolynui. Kartu su juo 
dirbs T. Petras Baniūnas ir T. 
Placidas Barisa, o T. Povilas 
Baltakis, šiomis dienomis at
vyksta iš Belgijos, kur baigė 
mokslus.

Išlydint iš Brooklyno T. Ber
nardiną Grauslį, kuriam teks 
vadovauti visam parapijos ir 

siuntė tęsti teologijos aukštes
nių studijų Montrealin,Kanado
je. giais metais gegužės mėn. 
baigė mokslą geriausiais pažy
miais (sumina cum Įaudė) ir 
gavo teologijos licenciato laip
snį.

Alberto kelias prie Dievo al
toriaus buvo sunkus. Vasaros 
atostogas praleisdavo be
dirbdamas, kad susidarytų 
mokslui reikalingų lėšų.

Džiaugsmo dienoje ne tik pa
ties primicianto, bet ir šventė
je jo mamytės, brolio, giminai
čių bei draugų jungiasi visi 
Manchesterio ir apylinkės ka
talikai lietuviai, linkėdami 
gausios Dievo palaimos jauna
jam kunigui. Ad multos anuos!

Yorko prisiminimą — įrengė “Srd Avė.* svetaine. Vųašai gauti iš 
paties New Yarko.

vienuolyno kūrimui, “Darbinin
ko” redakcija pateikė keletą 
klausimų, kad galėtų painfor
muoti savo skaitytojus.

— Kas Jūsų laukia Toronte?
— Akmuo ir darbas, — at

sakė T. B. Grauslys. — Ak
muo ita prasme, kad viską rei
kės kurti iš nieko, iš pačios 
pradžios. Neturime jokios pas
togės, jokių patalpų Toronte. 
Reikės pirkti sklypą, ant jo sta
tyti bažnyčią ir vienuolyną. 
Tai bus didelis ir sunkus dar
bas, tačiau mūsų tai nebaugi
na. Jaučiame, kad būsime mū
sų žmonėms reikalingi.

— Kaip iškilo mintis kurti 
Toronte antrąją lietuvišką pa
rapiją?

— Visai paprastai. Privažia
vus daug tremtinių į Torontą, 
tenykštė lietuvių bažnytėlė ne
galėjo nei visų sutalpinti, nei 
visiems pilnai patarnauti. Tad 
kardinolas McGuigan ir pa
kvietė lietuvius pranciškonus. 
Dar prieš 8 metus, kai nebuvo 
tremtinių Toronte, buvome su
sidūrę su tuo. reikalu. Tuo 
metu lietuvių bažnyčia neturė
jo lietuvio kunigo. Tačiau dėl 
įvairių priežasčių negalėjome

Liet. Tarybos suvažiavimas Newarke
New Jersey valstybės lietu

vių organizacijų atstovai gegu
žės 17 d. New Jersey Lietuvių 
Tarybos suvažiavime iš Tary
bos valdybos metinių raportų 
patyrė, kad tiek valdyba, tiek 
parengimų komisija metų bė
gyje daug darbų nuveikė ir lai
mėjo daug draugų Lietuvai iš 
vadovaujančių Amerikos poli
tikų tarpo. Kad mūsų reikalai 
buvo visur gerai atstovaujami, 
tai daug nuopelnų tenka ir 
New Jersey Lietuvių Tarybai. 
Taryba įkūrė Lietuvių Bend
ruomenės New Jersey apygar
dos LOKą. Tačiau dabar maty
dama, kad bendruomenė lėtai 
organizuojasi, laikinai perima 
savo iniciatyvon Neyv Jersey 
vasarvietės kūrimą. New Jer
sey lietuvių vasarvietei įkurti 
prie buvusio informacinio tri- 

tuomet įsikurti. Dabar kardi
nolas davė mums pilnas teises. 
Ilgai užtruko visi formalumai.
. — Kaip ir. kur organizuoja
te pirmąsias pamaldas?

— Kardinolas pageidauja, 
kad jnes kuo greičiau suorgani
zuotume lietuviškas pamaldas. 
Neturėdami pradžiai saVos tin
kamos patalpos, žadame kur 
nors prisiglausti. Kai tik bus 
surasta vieta, tuoj ir pradėsi
me pamaldas. Jau dabar esa
me prašę žmonių 
kad surastų sklypą ar didesnes 
patalpas, kūr laikinai galėtume 
įsirengti savo bažnytėlę.

Laikinai įsikūrę, eisime prie 
statybos darbų, statysime baž
nyčią ir vienuolyną. Dabar ap
sigyvensime St. Catharines (a- 
piė 70 mylių nuo Toronto), kol 
susirasime pastogę pačiame 
mieste.

ir įstaigų,

T. Grauslys prisiminė ir 
tolimesnius planus. Jei gerai ir 
greit seksis įsitvirtinti, bus su
organizuojama ir lietuviška pa
rapijinė mokykla.

T. B. Grauslys į Torontą iš
skrido gegužės 20 d. tuo pačiu 
laiku iš kitų vienuolynų, išvyko 
.ir kiti kunigai vienuoliai. P.

jų asmenų komiteto išrinko dar 
tris asmens ir ši komisija, ku
ri dabar susideda iš Jono Liud- 
vinaičio, Stasio Jakšto, Kazio 
Trečioko, Prano Purono, Iz. Di
lio ir Gudo, susitarus su legaliu 
patarėju advokatu Paulium, 
sudarys vasarvietės statutą ir 
organizuos pačią vasarvietę.

Suvažiavimas dauguma nu
balsavo Tarybos valdybą palik
ti tą pačią: pirm. J. Stuką, vi- 
cepirm. St. Jakštą, ižd. Petru
lį, sekr. A. Trečioką, fin. sekr. 
J. Liudvinaitį. Tarybos garbės 
pirmininkas yra prel. Ig. Kel
melis ir legalis patarėjas adv. 
Paulius. Parengimų komišijon 
išrinkta: J. Dilienė, p. Bara
nauskienė, Z. Kungys, p. Mor
kūnas, K. Trečiokas, A. Vit
kauskas. Spaudos atstovais J. 
Dilis ir J. Prapuolenis. D.P.

Kenčiančios moti
nos jautri kalba 

PATERSON, N. L

Motinos diena paminėta ge
gužės 17 d. parapijos salėje. 
Vaikai motinas apdalino gėlė
mis, o vietoj paskaitos mokyt. 
V. čižiūnas įspūdingai perkai- 
tė J. Andersono pksaką “Moti
na.” Po to scenoje ir salėje 
tremtinių vaikai pasirodė su 
dainų, deklamaciji> ir žodžio 
pyne bei tautiškais šokiais. A- 
komponavo muz. V. Yustas. 
Programa išpildyta tikrai gra
žiai. įspūdingiausią buvo, kai 
scenoje prašvito lyg natūralūs 
Lietuvos vaizdas - paveikslas ir 
iš jo pasigirdo, liūdnai muzikai 
palydint, kenčiąnčios Motinos- 
LĮetuvos jautri kąlba. Net ir 
vyrai šluostė ašaras. Kleb. 
J. Kinta ir kun. Vyt. Demikis 
padėkojo vaikučiams ir progra
mos parengėjams, o jų tikrai 
pasidarbuota, ypač mokyt. V. 
Čižiūno, EI .ir St. Augulių, St. 
Mikniaus ir tat.

— Susiorganizavo vyrų cho
ras ir smarkiai rengia reper- 
tuąpą. Chorui vadovauja muz. 
Klemensas Praleika, o pirmo- 
jon valdybos išrinkta Ant. Ai- 
dukas — pirm, ir A. Gelažėla, 
J. Bieliūnas — nariai. Nauja
sis choras su jau esamu para
pijos choru, kuriam vadovauja 
muz. V. Yustas, dalyvaus liūd
nųjų birželio įvykių 'minėjime 
birželio 21 d. Piliečių klubo sa
lėje.

— Gegužės 31 d. Lindbergh 
Parke, Sicomac Road, No. Ha- 
ledon, N. J. bus pirmas šiais 
metais lietuviukas piknikjis-ge- 
gužinė, kurią rengia Tremtinių 
Draugija visiems lietuviams. J- 
ėjlmas 60 et., pradžia 1 vai. 
Gros geras orkestras. Užkan
džių skyriui vadovauja “Ne
ringos” krautuvės savinink. M. 
Šaulienė, o gėrimų J — Pr. Vi
limas. Bus lietuviškų dešrų ir 
kitokių staigmenų. Pelnas ski
riamas Vokietijoje likusiųjų 
šalpos ir Lietuvos laisvinimo 
reikalamas. Laukiama svečių ir 
iš kitų kolonijų.

— Tame pat parke kiti lie
tuviški piknibai bus: birželio 7 
d. — §v. Kazimiero draugijos, 
birželio 14 d. — Piliečių klubo 
ir birželio 28 d. — šv. Kazi
miero Parapijos.

Jurg. Ežer.

• Literatūros lankų antrasis 
numeris jau atspausdintas Ar
gentinoje ir išsiųstas į Ameri
ką. Redaguoja Kazys Bradū- 
nas.

WILUAM J, DRAKE
( n r a n rt n A s )

Lietuvis Advokatas
»-•» wakeh4M pu, jamaica, n. y.

Tel. JamiUca ft-727*
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NAUJIENA VARGONININKAMS
Lietuvio kotnpGzftoruKis sukurtos Mišios

MI9KA IN MONOBEM IMMACI LATI CORDIS B.M.V.
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro jr boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1 50

i Gaunama “DARBININKE” 680 Bnshuick Avė..
i Brpoklyn 21. N. Y. I

Sekantis “Darbininko” 
meris dėl Memorial Day Keis 
tik birietie 2 d. (antradieni). , 
Šios savaites penktadieuio nu
merio nebus.

• Thompsone, Mariana polio
Kolegijoje, birželio 7 d. įvyksta 
iškilmingas mokslo metų, bai
gimo ąktas. * ‘

• Vitalis Žukauskas, ąkto- 
rius, ilgesnį laiką gyvepęs 
Brooklyne, kur pasižymėjo sa\ 
vo humoristika ir vakąrų bei" 
koncertų pravedimu, BĮoo- 
mingtonę, Ind., dėsto lietuviu 
kalbą. Laisvu laiku jis taip pat 
studijuoja teatyą ir vaidybą ir 
rašo didesnį darbą apie mūsų 
teatrą.

• W. S. Reymonto ‘‘Kaimie
čius” išleidžia “Nemunas” Chi- 
cagoje. Jau pasirodė pirmasis 
tomas, antrasis tomas atspaus
dintas ir įrišamas. Viso bus ke- * 
turi tomai. Autorius yra Nobe
lio premijos laureatas, šis jo 
veikalas yra išverstas į visas 
kultūringų tautų kalbas. Lie
tuviškai išvertė F. Neveravi- 
čius. Už gražų vertimą jis ga
vo net premiją. ■»

• New Yorko majoras gąvo 
iš vieno savo piliečio, kuriam 
yra 8 metai, ir kuris gyvena 
Bronx, tokį laišką:. “Brangus 
pone majore, šiandien man nu
pirko ratukus prie kojų, ir aš 
noriu labai jais čiužinėti. Bū
kite jūs toks geras ir įsakykite 
mūsų gatvę asfaltuoti.”

DĖMESIO STUDENTAMS 
ATEITININKAMS!

Šiais metais studentų ateiti
ninkų vasaros stovykla įvyks 
tėvų pranciškonų vienuolyne 
Kennebunk Port, Maine, nuo 
rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 7 
d. Stovyklavietė yra tikrai pui
ki — gražus vienuolyno sodas, 
patogios patalpos, čia pat jūra. 
Todėl, prieš pradedant naujus 
mokslo metus, bus galima ma
loniai praleisti savaitę gamto
je, ilsintis ir aptariant rūpimus 
organizacinius klausimus.

Kviečiame visus studentus 
jau dabąr pradėti ruoštis sto
vyklai, iš anksto numatant ato
stogas ir pasirūpinant finan
sais. Smulkesnes informacijas 
pateiksime vėliau.

Stovyklos rengimo 
komisija

ĮDOMI PROGRAMA. GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI. LIETUVIŠKA 
MUZIKA IR JOE THOMAS ORKESTRAS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI.
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir 

kartu paremti lietuvių - katalikų laikraštį — DARBININKĄ.
VISI KVIEČIAMI kuo gausiausiai dalyvauti

Įžanga. įskaitant taksus — 75 c.

LINKSMAS PAVASARINIS PIKNIKAS
LINDEN LAISVES PARKE, NEW JERSEY

rengiamas Tėvų Pranciškonų ^DARBININKUI” paremti

SEKMADIENI, BIRŽELIO 14
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Ateitininkai aptaria veiklą
CLEVELAND, OHIO

Po to bus

Bet valdyba

niškis, St Stasienė, P. Stravin-

Nonvoodo mokykla pagerbė savo globėją
n vi-

Help Wanted Malė

da-

sias mintis apsvarstyti ir vė
liau pateikti jau kaip medžiagą

buvo pasisakyti Įvairiais aktua
liais ir daugiau rūpimais klau- 
simais. Jam vadovavo ir prane-

su-
ge-

Iš gausaus ateitininkų būrio 
didelė dalis aktyviai dalyvauja 
kultūriniame ir visuomeninia
me lietuvių gyvenime. Vykdy-

Pvt. Cterfe* Saceo, ketvertas meta* nematęs tėvu, paleistas iš nelais
vi* Kerčioje, juos sutinka St. Albanu, N. Y., jūrininku ligoninėje. J<> 
tėvai atvykę i* Kanados.

skas, JL Tamulkmis, J. Žilionis 
ir kt. Be kitų minčių, ypačiai

tu su kitais dalijasi lietuviško 
darbo našta. Juos matome j- 
vairiuose .organizacijų postuo
se, jų vardus randame spaudos 
puslapiuose. Jie rūpinasi lietu-

Malonu pažymėti, kad šis 
susirinkimas buvo suorganizuo
tas pobūvio forma — buvo kal- 

' bamasi sėdint už stalų ir gurk
šnojant kavą ar alų, užkan-

Telephooc: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED AI)S. 

Ask For Ad Taker

ninkai prenumeruoja savo 
spaudą, kaip lanko susirinki
mus bei parengimus, kaip su
moka nario mokesti ir kt., ir 
apžvelgęs kitus reikalus, jis

kun. P. 
minėjimą 
ir tuojau 
buvo gir-

pačius susirinkimo dalyvius. 
Kalbėjo P. Balčiūnas, A. Barz- 
dukienė, St Barzdukas, P. 
Graužinienė, H. IdzeJevičius, P.

piešė tam tikros šilumos ir ar
timumo nuotaikas. Šių kuklių 
vaišių likučius valdyta atidavė 
vienai varge ir sunkumiuose at
sidūrusiai šeimai. Pasielgta

O KO KO?

'įsigalvok tu man pabėgti iŠ 
Lenkijos su džefei. "Bėglys, kaip 
žinote, nutūpė Danijoje. Atro
do, kad ši istorij^tao ir baigsis. 
Bet kur tau? Tas narsuolis už-

v simanė dar nutūpti ir į “Darbi- 
- ninką”, tarsi prisiminęs, kad 
'Lenkijos ponai visada reiškė 
simpatijas Lietuvos darbo žmo
nėms. Ir dar pataikė kaip tik 
į mano skiltį. Kai išgirdau, kad 
ir kitas pilotas iš Lenkijos pa
spruko, visišką) susijaudinau. 
Mat, kai tokie dideli paukščiai 
skraido, tai mažiesiems jau 
nėra ko maišytis. Vadinasi; ga
vau iš redakcijos atostogų.

— Skrisk, — sako, — tam 
kartui, kur dori, kad ir į Phi- 
ladelphiją.

— O kodėl aš turėčiau tam 
miestan nuplasnoti? Ar ten di
deli lėktuvai nutupia ir kati
nai nesimaišo?

— Maišytis tai ten visi mai
šosi, — atsako man, — ir net 
juodi su baltais gražiai sugy
vena. Miestas už tai net pagy
rimą gavęs. Mat, jisai “amžinos 
meilės miestu” vadinamas. Ar 
nenorėtum ten kur palangėje 
sparnus pakasinėti ir apsidai
ryti?

— O ko ko, — sakau, — tai 
reiškia “okey”. Dumsiu, kur 
pasakyta, ir pažiūrėsiu, kas ten 
iš meilės padaryta.

Didžiu lanku apsukau visus 
lietuvius,, praskridau atstatytą 
bažnyčią, čirkštelėjau pro ben-

L-

r
S

f

ti
k

K

f
£ į

vau į muzikinę^lę ir pagaliau 
atsidūriau — bioliotekoje.
— Būčiau jau pro ją praskri- 
dęs, bet mane patraukė nuosta
bus daiktas. Žiūriu, keli vyrai 
prakaituoja vilkdami tokias dvi 
dideles lentynas, o kiti glėbiais 
neša neša knygas.

Dar įdomiau man pasidarė į- 
sprūdus vidun. Ten pamačiau 
didžiausią krūvą žmonių — vy
rų ir moterų, pribrendusių ir 
perbrendusių. Jie taip pat 
grūdosi prie lentynų, čiupo jas 
ir tuojau sklaistė. O sklaisty
dami tai juokėsi tai niaukėsi.

Prisigrūdau ir aš kiek susi
sarmatijęs. Mat, lietuviškas 
mano būdas, kad ir žvirblio. 
Čirkštelėjau vienam tarnauto
jui pačią ausį, ir slaptai:

— Ponuli, gal ir man vieną?
— O tu nevidone. — sako 

jis man gi^rtjšmingu balsu.
— ir tu, kaip visi šie... Imk va 
ir skaityk! Dvi lentynas jau 
pristatė, dar dvi pristatys. Vi
siems užteks to gero...

— Beje, — užklausė dar jis 
mane lietuviškai, — vedęs ar 
nevedęs?

Žinoma, kur žvirblis dėtųsi 
be pačios.

— Tai jei turi žmoną, eik 
prie kitos lentynos, čia tik a- 
pie vedybas, o ten apie skyry
bas. Kokios nori?

— Jokios. — sakau jam vi
sai-rimtai. — tokia literatūra 
manęs nedomina. Ko g i ten 
jauni žmonės ieško!

— Ko? — nuseboji*.—O;;i 
iešmo — užsikabinti arba at
sikabinti. Ar nematai, kad vi
sos tos lentynos tik ir mirga 
nugarėlėmis su užrašais: “Ha>

, py Marriage”. “Modern aMr- 
riage”. “Are you sure you’re 
married ?”...

— I’m' sure. — atsakau.
— Tai ko čia dar ma’šaisi 

man po nosim?
ži"ote. man buvo viskas aiš

ku: bibliotekoje žmonės ieško 
ne išminties, o meilės — kain 
ą «urasti ir kam prarasti. Dėl 

to daugiausia tik tokias knv-| 
gas ir skaito Ž. Be!*»4<»gis( 

savo visuomenei vertingų pa
rengimų ir t.t žodžiu, jie siekia 
savo tautos reikalui ir labui 
atiduoti visa, kuo juos įparei
goja jų ideologija.

Naujoji Ateities klubo valdy
ba gegužės 9 d. Lietuvių Klu
be sušaukė sendraugių susirin
kimą, kurio pagrindinis tikslas

Pagerbė savo globėją
Lietuvių parapijos šeštadieni

nė mokykla, vadovaujama N. 
Jėzaus seselių mokytojų Seba
stijonas, Martynas ir Bernar
dinas, gegužės 17 d. surengė 
mokyklos globėjui klebonui F. 
Norbutui jo 25 Įnertų kuniga
vimo pagerbimą. Tėvų ir vai
kučių prisipildė artipilnė salė. 
Salės išpuošimas teikė nepapra
stą sekmadienio, nuotaiką. Vi
sas minėjimas buvo atliktas 
gražiai meniškai surežisuota 
programa.

Prieš uždangai atsidarant a- 
kordeonais buvo išpildyta ke
lintas muzikos dalykėlių. Pas
kui pasirodo gausus būrys tau
kiniais drabužiais pasipuošusių 
mergaičių. Iš jų Adelė Tuma i- 
tė eiliuotos formos mintinas iš
reiškė mokyklos globėjui nuo
širdų sveikinimą. Ir kitos prog
ramos dalyvės, jį reiškė dai
nomis, deklamacijomis ir tauti
niais žaidimais. Dauguma at
liktų dalykėlių, talkininkau
jant muzikui V. Kamantaus
kui, buvo palydėta piano akor
dais.

Programai besibaigiant pasi
rodo porelė mokinių dar kartą 
benešant! sveikinimus ir dova
nas jubiliatui- Tarpe kitų dova
nų buvo rankų darbo drožinys 
— ant stalo pastatomas Lie
tuvos Vytis.su stiebeliu ir tau
tine vėliavėle.

Pasibaigus programai jubi
liatas nucišrdžiai dėkojo vai
kučiams ir seselėms, už taip 
gražų paruošimą. Jis .džiąugė- 

Immediate Openings for

Help Wanted Female
i

Patyrimas nereikalingas

310 W. POLK ST
lt aukštas

M

linki- 
Kan. 
grei-

MAGNECORD, INC.
225 W. OHIO

MERGINOS — MOTERYS -

Help WantedFemale

Mr» Ertterr Itaker tadttovtrr je tw- 
H nMi “Mlekry". karfe Kto* Jm • 
•rfekor nratstoj*. <H» graliai m«- 
ąyvm* Ir w kiemą k*ttaak».

WIREBS 
SOLDERERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT 
Light Pleasant Work 

Convenięnt Transportation 
-v PAID HOLIDAY 

> Apply tai Perso*

i.

si gražia lietuviškos minties iš
raiška, pažymėdamas, kad šios 
lietuviškos ugnelės pakurstyto- 
jai yra naujieji ateiviai, kurie 
įsijungdami su savo vaikučiais 
užkrėtė ir kitus, jau seniau čia 
gyvenančius vėl iš naujo pasi
rodyti mūsų tėvų gimtosios 
kalbos dvasioje ir tikrai dabar
galime pasakyti, kad taip dirb- m- birž. mėnesį), Alto valdyba 
darni gerokai prailginsime lie
tuvybės išlaikymą išeivijoje. 
Klebono troškimas ir 50 metų 
jubilėjų švenčiant, girdėti dar 
gražiau kalbant lietuviškai.

Vyriausias šventės organiza
torius ir rūpintojas 
Šakalys šį vaikučių 
ištisai užrekordavo 
pakartotinai galima 
dėti. 1

Stuttgart’o apylinkės šalpos 
reikalingieji lietuviai savo susi
rinkime, įvykusiame 1953 m. 
gegužės mėn. 3 d. Stuttgarte, 
išklausę Balfo gėrybėms skirs
tyti šios apylinkės komisijos 
pranešimo ir. turėdami galvoje 
iš Balfo reguliaraa gaunamą 
šalpą — apranga, maistu bei 
pinigais — konstatuoja, kad

GRAŽI SODALIEČIŲ 
MERGAIČIŲ ŠVENTE

Newark, N. J.— Gegužės 17 
d. šv. Trejybės lietuvių bažny
čioje įvyko gražios iškilmės — 
mergaitės sodalės turėjo savo 
metinę šventę ir Dievo Motinos 
statulos vainikavimo apeigas

Tą dieną didelis būrys mer
gaičių, šventiškai pasipuošusių, 
su gėlėmis ir Marijos vėliava 
iš parapijos salės atėjo į sumą. 
Vėliavos šventinimo iškilmes 
atliko prel. Ig. Kelmelis. So- 
dalių intencija surrią atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. J. Toto
raitis. Po to buvo procesija ir 
Marijose statulos vainikavimo 
iškilmės. Didelis būrys sodalių 
sumos metu ėjo prie šv. komu
nijos.

Po sumos jos vėl susirinko į 
parapijos salę vaišėms, kurias 
parengė pačios mergaits, sese
rų pranciškiečių padedamos.

Alto skjTians valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: M. 
Drąsutis — pirm, (jis buvo juo 
išrinktas pačiame skyriaus su
sirinkime), J. Daugėla — I vi- 
cepirm., B. Graužini: 
cepirm., A. Augustinavičienė— 
sekr., Ig. Malinauskas — ryši
ninkas su kitomis tautybėmis, 
J. Kuzas — iždin., A. Gargasas 
ir O. Salasevičienė — iždo glo
bėjai, P. Balčiūnas — koresp.

Masinį lietuvių tautos trėmi
mą, (bolševikų pradėtą 1941 

projektuoja minėti tokia pro
grama: birželio 13 d. vakare 
surengti religinio susitelkimo 
valandėlę, birželio 14 d. įvyk
dyti minėjimą lietuvių kultūri
niame daržely. Kviečiami 
Jyvauti visi lietuviai.

Visuotinį Alto skyriaus 
smukimą valdyba šaukia
gūžės 31 d. 11 vai. 30 min. lie
tuvių salėje.

iki pereitų metų vidurio, kol 
Balfo pirmininkas kan. Dr. 
Končius šalpos skirstymą per
tvarkė, Stuttgarto apylinjjčs 
lietuviai buvo lyg ir užjrffršti. 
Paskyrus nauju Balfo įgalioti
niu Vokietijoje p. Rugienių, 
Balfo šalpa Stuttgarto apylin
kėje gaunama reguliariai, ką 
kiekvienas apylinkės lietuvis, 
reikalingas šplpos, ypatingai 
pajuto.

Apylinkės šelpiamieji lietu
viai, turėdami galvoj aukščiau 
pasakytą, nutarė pareikšti 
nuoširdžiausią padėką:

1. Balfo pirm. Kan. Prof. Dr. 
Končiui už ypatingą rūpestį 
Vokietijoj pasilikusiais lietu
viais, kuris net ir sunkios ligos 
patale sielojosi savo tautiečių 
būklės pagerinimu.

2. Geraširdžiams Amerikos 
lietuviams už dosnumą.

3. Balfo įgaliotiniui Vokieti
joje p. Rugieniui už teisingą 
šalpos paskirstymą.

Šia proga nuoširdžiai 
me Balfo pirmininkui 
Prof. Dr. Končiui kuo 
čiausiai pasveikti ir su ta pat 
energija toliau rūpintis mūsų 
vargais.

Susirinkimo įgaliota,
Balfo gėrybėms skirstyti 
Stuttgarto Apylinkės 

Komisija 

T ——— 

Display

Puikus pradinis atlyginimas

• Knygrišybos darbas
• Lengvas, ivnrns’dirbtnvės darbas
• Pradedama anksti — baigiama anksti
• Geriau dirbsi — danginu uždirbsi
• Galima dirbti virivalandH-js
• Pastoms darbas — neatleidinėjama

darė pagrindinę Clevelando lie
tuvių kartoteką. Joje yra 1046 
šeiminiai vienetai. Dabar at
liekamas apylinkės suskirsty
mas seniūnijomis.
pradėtas tautinio st Įtarumo 
įnašų rinkimas. Bet valdyba 
pageidauja, kad įnašus nariai ir 
patys jau mokėtų.

Į Čiurlionio koncertą geg- 10 
d. buvo atvykę: kun. dr. V. Cu- 
kuras, Kl. Pocius iš Colunąbus, 
Ohio, kun. S. Laurinaitis iš 
Canton, Ohio, V. Zambliaus- 
kas ir J. Noyarckas iš Water- 
bury, Conn. •

Rašto klubo susirinkime geg. 
9 d. Balašaičių bute praneši
mą apie dramos -konkursą pa
darė A. Augustinavičienė. Gy
vose diskusijose literatūrinės 
tematikos klausimais, be pra
nešėjos, dalyvavo dr. Pr. Skar
džius, V. Kavaliauskas, V. 
Mariūnas ir kt. Seniūnais nau
jai kadencijai išrinkti tie pa
tys: V. Mariūnas, A. Balašai- 
tienė ir E. Skujeniekas.

Lietuvių Fronto skyriaus 
valdyba geg. 23 d. 7 vai. čiur- 
lioniečių patalpoj rengia viešą 
adv. St. Lazdinio paskaitą “Po
litinės lietuvių problemos piet
ryčių — vidurio Europoj”.

Pr. Ambrazas, šv. Jurgio pa
rapijos vargonininkas, jau il
gesnis laikas kaip serga ir pa
reigų bažnyčioj atlikti negali.
- Nauji mūsų bendruomenės 
nariai: E. ir Pr. Jogai susilau
kė sūnaus, O. ir B. Blizgiams 
gimė dukrelė. Filix

Chicago, EI.
• Lietuvos konsulas P. Dauž- 

vardis gegužės 24 d. kalbėjo 
Lietuvių Universiteto Klubui 
International House patalpose 
tema: Lietuva Amerikos išlais
vinimo programoje.

ASSEMBLERS
Experienced or wiH tram

7:30 a.m. to 4 p.m.—8 a.m. to 4:30 p.m.—9 a .m. to 3 p.m. 
Also Women and Giri s

Why waste evening Hours. You can turo them into Evening 
. Dollars 5:30 p.m. to 11:30 p.m.

Good starting salary, automatic wage inereases. Free In
surance, Company Cafeteria. Bus service to door.

IATE OPENINGS
CRESCENT INDUSTRIES 

5900 TOUHY
ROdney 3-6464 r- Nlles 7-8900• T. Jonas Kidykas, S. J., 

ilgą laiką Amerikoje vadovavęs 
lietuviams jėzuitams ir pasku
tiniu laiku gyvenęs Chicagoje 
bei aktyviai dalyvavęs religi
niame ir kultūriniame lietuvių 
gyvenime, paskirtas pastoraci- - 
niam darbui naujoje Monrea
lio Aušros Vartų parapijoje.

HELP W. DOMESTIC

A T T E N T I ON
DTE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN

KATALIKŲ PARAPIJOS 
KLEBONIJAI 

reikalinga moteris kambariams valy
ti ir rūbams skalbti. Geras atlygini
mas. maistas ir privatinis kambarys. 
Duodama pusantros dienos laisvos sa
vaitėje. Rašyti: Box CH 41, c/o 
Darbipinkas, 69 W. Washington St.. 
Chicago, UI.

-

v

| ’.icliivos Vyčiui Radijo Programa
■ Tramltaoj* Ii stiprte* iWU* atotie* WLOA, 15M kyteeyete*
jg KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 

iioje radijo programoje skelbt K kreipkitės adresu:
* < KNKJHTR AP UTIH ANIA WIX)A
A KKAndnCK, PA.

I

KELLER MACHINE OPERATORS
ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1°MENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
¥2 HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Good Wages — Overtūne — AB employee benefits — 
Assistance grveu in securing suitable housing — Enjoy 

Country Lrving with all City conveniences.

WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KIEKHAEFER CORP 
Cedarburg, Wisc.

Vytis.su


nded

T®L MAIN 4-2329

*****»*3»

mas.

CąU owner LE »2?7

ExceUeąt Mortęage Arrange-

waažer — Electric Range, Large Se 
mi-Flnfahed Attic — Room for work- 

11 šublc foot refiig. An excel-

Ofiso teL GLepmore 5-3094 T&mų teL VIrginia >0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

1357 Bįishirięk Avė., BrqoMyn 7» N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:3Q—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p ' 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

ę Škotijos futbolo pirme»pbes 
šiais metais laimėję Ranęers. šis 
klubas surinko 43 taškus. Hibc- 
rians, kuriems atiteko antroji vieta, 
irgi pasiekė minėtą taškų ąkaičių. 
tačiau Rangers turėjo geresni Įvar
čių santyki |r tuo bptju jiep? atite
ko meisterio vardas. Tas pąts šiais 

metais įvyko per Anglijos pirmeny
bes, kurias laimėjo Arsenai.
• I Kopenhagen nuvykus .Ang

lijos rinktinė sužaidė tarpvalstybines 
futbolo rungtynes su Danijos rinkti
ne. Rungtynės baigėsi Anglijos lai
mėjimu 4:0.

I žymųjį Paryžiaus Colombcs 
stadijoną susirinkę 40.000 |iūrovų 
turėjo progos pasidžiaugti Prancūzi
jos rinktinės geru pasirodymu. Tarp
valstybinėse rungtynėse su Valijos 
rinktine jie svečius nugalėjo 6:1.

4Į Jugoslavijos futbolo rinktinė 
buvo nuvykusi į Belgija, kur Briu
selyje nugalėjo belgų rinktinę 3:1.
• Turnerbund Heidelberg trečią 

kartą iš eilės laimėjo Vokietijos

ap-

Įvairenybės
Uniforma

Amerikietis karininkas,
sigyvenęs Japonijoje, kartą pas 
siuvėją užsakė naują uniformą. 
Japonas siuvėjas, nežinodamas 
ko karininkas nori, ’ prašė mo
delio, pagal kurį jis galėtų pa- 
siųti uniformą. Karininkas, ne
turėdamas kitos galimybės, nu
nešė jam visiškai suplyšusį ir 
sulopytą seną uniforminį švar
ką. Po savaitės atvykęs atsiim
ti uniformos, amerikietis vos 
neapalpo. Pasirodo, kad japo
nas padare visiškai tobulą su- 
plyšusio švarko kopiją, nepa
miršdamas nei vieno lopo.

krepšinio pirmenybes, finale nugalė
damas Berlin-Neukoelln 40:33. Mo
terų grupėje nugalėtojo vardas ati
teko Berlin-Neukoe' In komandai, 
kuri nugalėjo HeHefbergp atstoves 
36:19.
• Vieną Iš didemių n-tlkėtumų

tepiso pasaulyje mums np»>ekė vete
ranė Doris Kart. I’»>ri Itrl’ios tenjso 
pirmenybėse nugalėk ž'-rrają Mau- 
reen ConntMIy pe- 3 «••>»••«. Vyrų 
grupėie J. Drobnv v-ąržybąs,
nugalėdamas australą F^ad per 3 
setus Iš Italijos i nuvvkusi
D. Hayt ląįmėio Ąn."lįjt>je-Guilforde 
pravestą turnyrą.

A. Larsen laimč>n r’n"įformins 
triūso pirmenybes., nudėdamas T. 
Trabert per 5 set”s. T P-ancOriln 
nuvykęs vienas iš žvm»''*’riu Ameri
kos teniso žaidėm Gardner Mullov 
laimėjo tamtautini Lyons turnvrą. 
finale nugalėdamas amerikietį Bąr- 
tzen per 3 seĮtįs.
• Varžybos dėl Drvis taurės jau 

vyftta pilnu tempu. Ph i lininy atsto
vai. nuvykę i Suomiją, šeimininkus 
nugalėjo 5:0. Švedijos rinktinė nu
galėjo Ispanijos atstovus 5:0. Pran
cūzijos rinktinė, nuvykusi į Jugo- 
s’aviją, nugalėjo, šeimininkus 4:1. 
Vokietija nugalėjo pietinės Afrikos 
atstovus 3:2. Italijos rinktinė laimė
jo varžybas prieš Olandijos geriau
sius tenisininkus rezultatu 5:0. Dani
jos rinktinė nugalėjo austrus, gi 
belgai laimėjo prieš vengrus. įdomu 
pastebėti, kad varžybas laimėjo be

veik visi svečiai. 
' kiečiai, kurie
savo krašte.
• Švedas K. 

mėjo Amerikos 
varžybas. Jo pasekmė 2:48:12,5 vai. 
nėra labai gera, ypač prisimenant 
Bostono varžybose atsiektą ypatin
gai gerą laiką. Varžybos buvo pra
vestos Yonkers prie New Yorko.
• Romoje šiomis dienomis iškil

mingai buvo atidarytas olimpinis 
stadijpnas. Atidarymo iškilmių metų 
Italijos futbolo ęinktinė turėjo nu
sileisti Vengrijos rinktinei, kuri lai
mėjo varžybas 3:0.
• Lengvcye atletikoje didelį neti-

?• U r ^ębnė fc-

boMo v*£ybo» buvo k

contains 5 rooms plos finished base- 
meat 3 room apt second flocft*. Both 
a£ts vHH b« available. Terrace, por- 
cheg oerpettoc- estras. Uu
btoeks from gu^yvay <179 St >. Princi- 
pąjp— bsldng price $36,000.

CM Onner (H. 8-2575
LEVITTOWN

CH HOMę
On 68x166 LM — very gulėt street.

Išimtį tesudaro vo- 
nugalėjo afrikiečius

G. Leandcrson lai- ' 
maratono bėgime*

Mergaitė padąvę^ą, jei esi jid- 
ri, patikima,' malonios iSVaizdos,, 
tavfcs reikalinga'

WH1TE TOWER
Mes jus išmokysime
Mes jūs aprūpinsime
Valgiu ir uniforma 
Apmokamomis atostogomis, 
Laisva Apdrauda

Darbas seniai jau veikiančiuose res
toranuose su skyriais Manaąttan, 
Bronx, Brooklyn, Queens, L. I' ir 
Westchester.

EMPLOYMENT OFFICE
46 St. ir 8th Ąve.—kreiptis į 

MIS KANUK
14 St. ir 2 Avė. — kreiptis i x 

MR. MALVASI0

MOTEK18 PARDįAYUŠ 
tinkanti pasėtavinėti plačiai garsina
mus kosmetištus gaminius ir norinti- 
tame darbe prasilavinti. Darias vieti
nėse krautuvėse, pastovus. Ąlgą ir 
procentai noo parduotų preįuy. 

Teirautis telefonu CH 2-tSOO

Hę|p Wąn|ęd Malę

STOCKCAR
ĄBRAMS DRĘSS StiOF 

22S Broadway, Brooklyn, N. Y., 
telef. EV 8-6656

Vasarinis išpardavimas 
Paltai, eilutės, '•tbppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilne 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

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

TeL EV 8-6656

DISHWASHERS - PORTERS
KITCHEN HELP

City or Country, Fine. Best Jobs 
Through MR. ALBERT, Room 309.

RADIO AGENCY,
89 Warren St. N. y. C.

Where you can be sure of most 
Honest, Courteous Service

KNITTER, ĘXFĘRIKN(’ED 
on Links & Links, also Grcular 

Machines
APPLY AT ONCE

16 H'eirfield St Brooklyn. X. Y. 
Tel. GL J44W

1
New Oil Heatlng System, 

Yeącly Ipc^me $5,400 
VĘĘY GflOD BUY 

Cail Owner BA 4-34^5

POBT WĄSHINGTON
Outstanding 6 room Colonial 

House in nice section. Attached 
Garage. Bėautiful shrubs, elose 
to Schools and Shops. Mušt sėli 

soon — $20,500.
CALL OWNER PO 7-6136

and brick kome. 66x127 plot in 
BHgew»od oa Business Street 
fiuited for profesijom 1 ūse. 2 
bed room* A apartmąnt up- 
stalrs. Air conditioned first 
floor. Nęw boiler, oil steam 
heat

Cail Owner HĘ 3-1910

Nepamiršk užsisakyti
AIDŲ žurnalo

VALHALLA, N. Y.
4 rooms, batii, large sleeping 
porch, cellar, oil burner, garage, 
šmall swirpming pool and cot- 

tage. 2 aeres of land — 
$15,000 cash.

Pitone White Plains 6-4062

g iBFH
p. j. M- R

OYMTOŠAB IR toįfafaast
Sarte* Awbr» — BtooMyb S, N. Y.

Priėmimo (vadandos: tik iš anksto susitarus.

JOHIV UERLHA, ĄL D,
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kity figų gydytojoj. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos x0-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs Europoję-

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

movers— 
SO 84618

INSURED and BONDED
Local and Long pistance Mover J

326-328 W. Broadroy $
SO. BOSTON. MASS. **

SCIIOLES BAKING, Ine.
V. Lukas4— Vedėjas 

532 Grand St, Brooklyn, K Y- 
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siau Išvežtajame į krautuves ir 
privačius namus

IMMEDIATE POSSESSION 
ATTRACTIVE FREEPORT 

HOME
3 Bedrooms, Large Kitchen, 
Large Back Yarti. Basement can 
be made into workshop. Quiet 
location. 4 minutes Irom trans- ; 
portation. Full price

$9,800
Cail owner FB 8-466?

only

Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWA£D MISIŪNAS 

-S avininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

UHHItltlItlIHIHHUIIIIIIIIIHHHHHIIIIUlUHUtlDinillltlHI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

{

Skaitykite ir platinkite “Šv, 
Pranciškaus Varpelį”!

BOSTON, MASS.

s

Adam Stankūnas EL. 4-1570

FIRST RAČE 8:30 P. M.
r/fr

Tepimas ir poliravmas.- 
J. MALDUTIS 
937 Grand Street

60-38 Myrtie Are.
Glepdale, N. Y.

136-58 Roosevelt Avenuę

68-38 Forest Avenue
Y-

66-64 WoodsMe Avenue 
Woodride, N. Y.

' • ADMISSION •
$1.00 plūs tax. 25c for kiddies

CHICAGO AUTO RACING 
ASŠ”N / - 

HArrison 7-8677

Brooklyn, N. Y.

EVERY VVED. * SUN.
--------- at ---------

SOLDIERS FIELD

TeL EV 3-97S4

M. and L AUTO COllgSIUN WOMS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODtES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

k

VYT. BELECKAS, savininkas

Deiuxc kabinon 
iliustracija

vienas limuzinas i

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y
Tet EV 2 9508 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood • • • - -» eą • • •

AURM INVESTICATORS
20—40 YEARS OF A£E

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TALE 
AND PASS PHYSIČAL EXAMINATIONS 

HOURS: 1 A.M. TO 9 A.M.
^MUST HAVECmZSSTSHIP PAPERS AND SPEAK 

ENGLISH. — 40 HOURS WEEK—$1.28 PER HOUR 
TO STAKT. — GRADUAL REGULAR INCREASES

APPLY .ROOM 426
4753 RRQADWAY

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglute, RED 2, Putliam, Conn

“Pirmiausia užeik pas Adomą” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam R«a|ty O* 
1Į<6 ĘAST JĘ^SEY ST.

Tel. STagg 2-5043

Matthęu P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

ŠTAI! Pasaulyje pajėgiausias 
Pickup Sunkvežimis...su pato

giausia pasaulyje kabina!
Tel. EVergreen 6-5181
RARL EHMER—PORE STORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadovrs^ Flushing

219-17 famaica Avenue
Oueens ViUage, N. Y.

176 Rockaway Avenue
VaOėy 8trram, N. Y.

4386 Wl$te Plains Boad
Br«nx, N. Y.

WMte Plalna, N. Y.
MAIN STORE 

6202-10 MYKTUS AVĖ. GLENDALE 27. N. Y

WINTER GARflEN TALERY Ine

ns teikta kambario patogu
mą. mažina vairuota jo nuo
vargi. Nauja'* vieno gabalo 
riestinis langas 5 v g didesnis, 
iržpakalinH t pėdom plates
nis, toniniai žemesni. - Nanjns 
plptesnės sėdynės aprūpintas 
"non-sag" spyruoklėmis ir 
nauju kratymą mažinančiu 
prietaisu!
TEDLAUKITfcS MAND1EN!

Visiškai naujas! Fordas F-100 Pickup. G.y.W< 800 avąrų. 
Pasirinkimas 106—h.p. sunkvežimio su V-8 motoru šiąnlien 
stipriausiu pasaulyje iš visų Pickupų arba 101—tt.p. "Lmr- 
Friction Cost Clipper Six" ,Wurio pajėgumas atliks kuo grei
čiausiai darbus. Tvirta 45 kubiniu pėdu talpumo pšĮ^rovimo 
dėžė, naujas, atsparus lankstymui galinis ifttvaras, įeinąs 
krovimui aukštis—vos virš 2 pėdų.

FORDmMtMrmueKt
TAUPO LAIK4—PINIGUS • JUHĄU LAJJO

Baras, SALE vestu vejns, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

J. B. SHALINS- 
gALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAlfAICA ĄVE- 

(prie Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

Tel. Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva 
Graborips-bal sanuotoįu 

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

POmKAS GARANTUOJA, kad 
Jūs galite mokėti brangiau, bet 
Jūs negalite suruošti geresnių 
laMotovlų.
R Prabangus ąžuolinis

m</<# karstas. laidotuvių 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotų ?,95 tokios laidotuvės.

Bot Po:ako kaina $295.
Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

$185.
PflfUM kantų pasirinkimas. 

Žemtansios kainos.
Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 

Polakas Jums gali patarnauti.
4NTANAS POLAKAS 
LAIDOTIAR KOPLYČIA 

151 Metrspollfnn Ava. 
Brooklyn, N. T.

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

409 W. Broądwąy 
South Boston, Ąfass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr.» ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Šienas 

.. Geriausiais “Bird” Kompanijas 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

S. Bąracevieius & Stįhus

254 F- Broądway
South Boston, Mass

Tel. SOutb $-2-?90

WĄĮTĘŲS
FUNERAL

197 wppst?b
Cambridge,

FRAKAS
Laidotuvių

ir Baląunuofojao
NOTARY PUBLIC 

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

Soatb Bdtton, Maate.

Graboriai ir Babamuotojai 
Patarnavimas dieną ir nakti. 

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

Tet SO 8-6815
SOuth Booton 8-2669

ISPANIŠKAS DZINGEUS

Dzingelio 
padavimu

Kvepiančio 
šaknis turi 
nuo senovės, kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių: uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligonį, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kve|»ėjimu. Svaras Dzingclio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER'S GO
414 SMMI»WAY

i
i
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PADĖKA

V. Januškaites tautodailės
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s. m. gegužes-May mėn. 31 dieną

RENGĖJAI.
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Adutiškis
Akmene
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M. Toliiius, Lietuvos Laisves 
Komiteto narys, atostogų išvy
ko į Europą.

“Ratilo” operetei gražiai nuskambėjus

Adv. A. Šalna
išrinktas So. Boston Savings 

Banko direktoriumi.

Kampas E St ir W. 5th, South Bostone 
PARDUODA SMULKIU PREKIŲ “GROCERY”

RENGIAMAS
LRK SUSIVIENIJIMO 94-TOS JAUNIMO KUOPOS

,",

y * -

ryšium su Anglijos karalie- 

iškilmėmis, su ponia yra pa
kviestas D. Britanijos gen. 
konsulo į pobūvį, kuris įvyks 
Wąiuorf Astoria viešbutyje.. 
Pobūvyje dalyvauja visi New 

karėse visi gen. konsulai daly-

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad pašto įstaiga Red 
Hook išsikelia iš 589 Clinton 
St į naujas patalpas 611 Clin
ton St., tarp Bush ir Centre 
gatvių. Žemos numeris 31 lieka 
tas pats. Pakeitimas padarytas 
pagal užsibrėžtą programą — 
geriau aptarpauti visuomenę.

(Perkėlimas vyksta gegužės 
29 d. Tą dieną senoji patalpa 1 
vai. p.p. uždaroma. Turį bet- 
kofaų reikalų prašomi kreiptis 
į Parcel Post Station tarp 10 
gatvės ir 2-sios Avė., arba į 
Van Brunt įstaigą, tarp 4-tos 
Avė. ir 9-tos gatvės.

Gegužės 30 d., Memorial Day, 
visos įstaigos bus uždarytos.

Gegužės 17 ir 24 d. Apreiš
kimo parapijos choras, vado
vaujamas P. Sako, du kartu 
statė “Rauto“ operetę Apreiš
kimo parapijos salėje. Abu 
kartu gausiai susirinkusi pub
lika šiltai sutiko “Raulą”, 
triukšmingai plojo ir išsinešė 
gražius prisiminimus.

Gražu šioj operetėje buvo: 
kad vaidino ir dainavo čia gi
męs ir augęs lietuviškas jauni
mas, gražiai apvaldydamas 
kalbą ir dainavimą, kad cho
ras įdėjo tiek daug darbo ir 
parodė daug meilės scenos me
nui Choras rūpestingai paren
gė dainas, gerai atrinko pačius

D3

Linksmą Pavasarini Lietuvių Radijo Pikniką 
---------------------- RUOŠIA----------------------

Liet. Radijo “Rūtos” Organizacija, vad. J. Stuko
SEKMAD- BIRŽELIO (JUNE) 7 D„ 1953 M.

I1NDEN, NEW JERSEY 340 MITCHELL AVENUE

PROGRAMOJE:

Iš Liet. Gydytoj ų Dr-jęs susirinkimo

reiškimo parapijos mokykloj 
įvyko N. Y. Liet Gydytojų Dr- 

nas Snieška padarė platų mok
slinį pranešimą tema: “§ių 
laikų tuberkuliozės (džiovos) 
problema ir gydymas”. Paro
dė daug rentgeno nuotraukų, 
kurios vaizdžiai paryškino jo 
atpasakotus atsitikimus. Pra
nešėjas dirba vienoj New Yor- 
ko džiovininkų ligoninėj ir 
turi nemažą prityrimą toj 
srity, todėl jo pranešimas bu
vo išklausytas su dideliu dėme
siu.

Džiovai gydyti dabar varto
jami 3 nauji vaistai: ' strepto- 
mycin, paraaminosąlicylinė 
rūkštis (PAS) ir ižonikotininė 
rūkštis. Džiovos bacilos po tam 
tikro laiko įgyja atkarumą 
•tiem vaistam, bet. vartojant 
juos pavieniui ir kombinuotai 
pasiekiamas didesnis pagijimų 
procentas ir žymiai sumažėja 
mirtingumas.

Greta su gydymu šiais vais
tais kaikuriais atvejais varto
jamas oro leidimas į pilvo rui
mą (pneumoperitoneum), kuo 
pasiekiamas plaučių sučiaudi
mas geresnis už pneumotorak
są (oro leidimą į krūtinės rui
mą). šitie vaistai taikomi gy
dyti su gerais rezultatais kau
lų džiovą, taip pat smegenų 

vaidintojus, kurie parodė savo 
gražų balsą bei vaidybinį su
gebėjimą. Kai kurie jų tikrai iš
kilo virš visų mėgėjų lygio ir 
įsirėžė atimintin kaip saviti 
charakteriai.

Vienas, pats daug operečių 
statęs ir nuo seno jose vaidinęs, 
pamatęs šį Apreiškimo par.

operete. Viduryje

choro pastatymą, išsireiškė, 
kad šie vaidinimai esą vieni iš 
geriausių, kuriuos jis matė A- 
merikoje.

Operetės menas Amerikos 
lietuvių tarpe turi savo istori
ją. Jau per 50 metų, kaip jis 
čia prigijo ir sėkmingai perėjo 
visas kolonijas. Miko Petraus- 

plėvelės uždegimą nuo džiovos 
ir miliarines formas, kurios 
anksčiau buvo skaitomos nepa
gydomomis.

Gudavifius, kuris tarp kitko 
patvirtino, kad ligoninėj, kur 
jis dirba, vartojant naujus gy
dymo būdus, mirtingumas 
taipgi sumažėjo.

Gydytojų Draugijos posėdis, 
kuriame Dr. Dumbrys pranešė 
apie numatomą šaukti liet, gy
dytojų draugijų atstovų suva
žiavimą šjn. lapkričio mėn. ar
ba kitų metų pradžioj; be to, 
kalbėta apie darbo biuro ste£ 
girną, nors paaiškėjo, kad pas
kutiniu laiku yra neblogų tar
nybų pasiūlymų daugiau negu 
yra kandidatų. Tuo tarpu mp 
terys gydytojos ne į visas vie
tas priimamos. Dr. Tercijonas 
pranešė apie Lietuvių sąskrydį 
Washingtone, kuris įvyks bir
želio 20 ir 21 (šeštad. ir sek- 
mad.). Pageidaujama, kad dr- 
jos nariai gydytojai jame daly
vautų. Tuo, būdu prisidėta prie 
Lietuvos vadavimo akcijos.

Į 'posėdį atsilankė virš 
asmenų. Iš jų keletas buvo 
gydytojų.

. Dr. V. Tercijomis

ko laikais buvo operetės žydė
jimas. Tuo metu atsirado ne
maža naujų operečių. Iš to lai
ko maždaug yra ir “Raulas”: 
Tačiau jo tekstas yra gana 
silpnas. Jis sudurstytas iš at
skirų gabalų, neturi intrigos. Iš 
tos medžiagos padaryti įdomų 
vaidinimą, reikia įdėti daug 
darbo.

Tai ir padarė Apreiškimo pa
rapijos choras. Visą pastatymą

tvarkė ir režisavo muz. P. Sa
kas, parapijos vargonininkas.

“Raulą” būtų galima išvežti 
ir kitom/artimom kolonijom 
parodyti. Jis to vertas. Chorui, 
tęsiant senas operetės tradici
jas, reikia palinkėti ir ateityje 
imtis naujų pastatymų. —j—

cMtfne.

LRK Federacijos New Yor- 
ko—New Jersey apskrities su
sirinkimas šaukiamas penkta
dienį, gegužės 29 d. 8 vai. va
kare Apreiškimo parapijos sa
lėje Brooklyne. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti visų kat. > 
organizacijų valdybų nariai, 
organizacijų atstovai Federaci
jai ir visi kunigai.

Susirinkime bus svarstoma' 
J. E. Kauno Arkiv. Metropolito 
Juozapo Skvirecko 80 metų ju
biliejui paminėti programa, 
laikas ir vieta.

bus išstatytas gegužės 30 d. 
Philadeiphijoje rengiamoje pa
rodoje. Ta paroda įvyksta ry
šium su J. E. vysk. V. Padols- 
kio apsilankymu. Praeitą sa
vaitę šių eskponatų parsivežti 
iš Philadelphijos buvo atvykę 
solistė Juzė Augaitytė, dail. 
Adelė Smailytė,' dail. Petras 
Vaškys ir kt.

tėvu dėmesiui
A. šerkšno vasaros poilsio 

berniukų grupė šiemet organi- 
žuojama Roseland Park, Wood- 
stock, Conn., prie pat Putnam, 
ant gražaus Roseland ežero 
kranto. Yra dar kelies laisvos 
vietos, dėl kurių kreiptis šiuo 
adresu: 231 Woodstock Avė., 
Putnam, Conn.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sjjskite: MTHUANIAN RADIO
HOUR, M Cottage St., Norwood, Mass. •

Skyrius: LFTHUANIAN FURNITURE CO., 32S W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

Lietuvių Radio Draugijos Programoj

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

^naujienos, muzika.
TeL EV. 4-92M 
M> JEZAVTTAS 
Muzikos Dtr.

ŽINIOS ■ S Ll>
JM » —JM

Tautininkai ruošiasi 
sąskrydžiui

Sudarytas Nauj. Anglijos or-* 
ganizacinis komitetas, kurio 
pirmininku pasirašo J. Kas- 
mauskas, o sekretoriumi Ig. 
Vileniškis. Tas komitetas orga
nizuoja ekskursiją į Washing- 
toną birželio 20 ir'21 d., kur 
tautininkai rengia sąskrydį ir 
skelbia, kad tas sąskrydis ski
riamas 700 m. Mindaugo vaini
kavimo sukakčiai paminėti.

Atsišaukime parašyta, _kad 
Mindaugas buvo tas pats Lie
tuvai, kas Amerikai George 
Washington.

Arthnr Godfrey,
garsus televizijos aktorius, 

apie kurį buvo kalbama, kad 
būsiąs aviacijos sekretoriumi, 
jau kuris laikas gydomas Bos
tone. Jam daromos sunkios 
operacijos ir tam tikslui jis čia 
atvyko iš pietų.

Plėšikas Thec iore Green
policijos sugautas New Jer

sey valstybėj ir atgabentas at
gal į Bostono kalėjimą. Jis sa
kosi. pabėgęs būdamas nepilno 
proto stovyje.

Mūsą naujagimiai
Viktorui ir Stasei (Verkaus- 

kaitei) Ančiukaičiams, gimė 
sūnus pakrikštytas gegužės 10 
d. Pilypo vardu.

BKOOKLYN 11, N. Y, 
J. VALAKAS 
Pranešbmi Dir.

SPAUDOS DARBUS<

TOKŪM PRESS 

raidžias, Bch 
'Mt« hntB'DM'-

Lankėsi vysk. V. Padolskis
Geg.žės 24 Sekminių šven

čių iškilmes padidino savo at
silankymu svečias iš Romos — 
J .E. vysk. V. Padolskis. Gar
bingas svečia? celebravo šv. mi
šias 10 vai. pilnutėlėje lietuvių 
bažnyčioje ir po mišių atskaitė 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
Švenčiausiai Panelei pasiauko
jimo aktą. Antrą valandą po 
pietų įvyko šios parapijos Ge
gužės Karalienės procesija. J- 
spūdinga eisena tęsėsi pilnomis 
žiūrovų So. Bostono gatvėmis. 
Joje dalyvavo keletas orkestrų, 
spalvingai apsirengusios mer
gaitės, vadovaujant kun. kleb. 
P. Virmauskui bei vikarams 
kun. žeromskiui ir kun. Kon
taktui. Procesijoje dalyvavo J. 
E vysk. V. Padolskis. Po pro
cesijos bažnyčioje buvo vaini
kuota švenč. Panelės statula ir 
įspūdingai mokyklos vaikų at
kalbėtas gyvasis rožančius.

Enciklopedija prašo fotografiją
Lietuvių Enciklopedija bus 

iliustruojama. Lituanistinei 
medžiagai, taigi ir iliustraci
nei, rinkti yra kviečiama lietu-

• vių visuomenė, šia proga L. E. 
» redakcija kreipėsi į tuos tau

tiečius, prašydama atsiųsti fo
tografinių nuotraukų, kas jų 
turi, kurie yra kilę iš šių Lie
tuvos vietovių: 
(Tauragės aps.), 
(Švenčionių aps.),
(Mažeikių aps.), Aleksandra
vėlė (Rokiškio aps.), Alytus, 
Alizava (Biržų aps.), Alovė 
(Alytaus aps.), Alunta (Ute- 

' nos aps.), Alvitas (Vilkaviškio 
aps.), Anykščiai, Antalieptė, 
Antajava, Antazavė, Anuta 
(Švenčionių aps.), Apytalau
kis, Apsas, Ariogala, Andrie- 
javas, Asava (Vilniaus kr.), 
Ašmena.

Už atsiųstas fotografines 
nuotraukas L. E. redakcija 
siuntėjams iš anksto nuošir
džiai dėkoja. Kiekvienu atveju 
nuotraukos bus grąžintos savi
ninkams, kai tik bus padarytos 
reikalingos klišės. Fotografijas, 
tinkamas spaudai, prašome 
siųsti šiuo adresu: Lietuvių En
ciklopedija, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti 
žinią į Darbininką, prašom 
skambinti telefonu SO 8-8251 
ir pranešti žinią, kuri bus ne
mokamai išspausdinta laikraš-

Pirmoji, Didžioji, Pavasarine

GEGUžINE-PIKNIKAS

ROMUVOS PARKE
Brockton, Mass.

• Programą išpildys muz. Juliaus Gaidelio vadovaujamas
vyrų choras;

• Šokiams gros Al Stevens orkestras;
• Veiks puikus šiltų ir šaltų valgių bufetas ir bus įvairių

gėrimų pigiomis kainomis.
• Autobusai pradės kursuoti 1 vai. p.p. nuo liet, piliečių 

klubo, Broadway ir “F” gatvių kampo. Kelionės 
kaina ten ir atga tik $1.50.

Om Rapolienė, 281A “E” St. So. Boston
Krautuvė gerame stovyje. Taip pat namas su 11 kamba

rių. Pardavimo priežastis senatvė.
Kreiptis nurodytu adresu.

Tei. SO 8-9808.

LAUKIAME VISU!
LRK Susivienijimo 94-toJi 

jaunimo kuopa, pasižymėjusi 
savo gyva veikla So. Bostone ir 
apylinkėse, ir šiemet rucšia 
pirmąją didžiulę pavasario ge
gužinę. Jos rengimas virto 
kuopos tradicija, žmonių mėg
stama ir mielai laukiama.

Gegužinė įvyks gegužės 31 
d„ 2 vai. p.p., Romuvos parke, 
Brocktone. Programą išpildys 
muziko Juliaus Gaidelio vado
vaujamas vyrų choras, o šo
kiams gros Al Stevens orkest
ras. Ęųs šokių varžybos ir pir
mas vietas laimėjusios poro.; 
gaus puikias dovanas.

Skanūs valgiai ir gėrimai 
prieinamomis kainomis bus 
gaunami per visą dieną abie- 

. juose bufetuose, todėl savo 
valgių vežtis neapsimoka.

Teko patirti iš gegužinės šei- 
mininko Pr. Razvadausko, kad 
visa jau paruošta ir nieko ne
truksią.

Žmonių patogumui autobusai 
pradės kursuoti nuo L. Piliečių 
klubo Broadvvay ir “E” gatvių 
kampo So. Bostone 1 vai. p.p. 
Kelionė į ten ir atgal $1.50.

Laukiame visų. Kvieslys

T. Ambrozijų* Prakapas,
“Darbininko” administrato

rius, įvaiirais spaudos reikalais 
sekmadienį per Sekmines lan
kėsi Bostone ir Brocktone.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
lių Rėmėjų Valdyba So. Bosto
ne balandžio 26 surengė L. 
Pil. Klubo salėje, parengimą, 
kuris gerai pasisekė. Rengimo 
komitetas ir valdyba dėkoja * 
visiems prie to pasisekimo pri- 
sidėjusiems. Pirmoj eilėj taria
me didelį ačiū kunigams kalbė
tojams, aukotojams, darbinin
kams .ypač šeimininkėms. Dė
kojame V. Marcinkui, P. Balt- 
rušiūnui, P. širkai, J. Petraus
kui, p.p. Plevokams, V. Jakštui, 
J. Jakštui.

Dėkojame moterims uz py
ragus, mažajam parapijos cho
rui už gražias dainas, Marytei ' 
Plevokaitei ir Lilijai Romans- 
kaitei už gražius muzikos daly
kus. Dėkojame p. O. Ivaškie- 
nei ir jos šokėjoms už gražius 
šokius, kurie sutraukė daug 
publikos ir kurie visiems pati
ko.

Rengimo komitete buvo kun. 
A. Abračinskas, kun. J. žu- 
romskis, V. Valatka, V. Sta- 
kutis, K. Šidlauskas, A. Ivaš
ka, S. Griganavičius.

JNS Rėmėją sk. So. Bostone

Pikniko pradžia 1:00 vai.
ĖOKLAMS NUO

KARIAMS IR JŪREIVIAMS, TAff PAT VAIKAMS NEMOKAMAI




