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Skraidantis Dulles

bus tuo reikalu debatai.

te vienuolika moterų

§v.,Tėvas pabrėžė, kad nau- 
ji atominiai negirdėtos jėgos 
ginklai pripildė žmones baimės

KRITIKUOJA MIGRACIJĄ
Šen. H. Hmnphrey pareiškė, 

kad valstybės departamentas 
ignoruoja Kongresą, lig šiol te- 
įsileidęs tik 6 pabėgėlius iš 
Europos.

Šita propaganda siejama su 
Maskvos atstovo Italijai Bogo- 
molovo atvykimu į Romą.

ŠNIPU VADAS AUSTRALIJOJE PATS PABĖGO IR IADAVE ANIPU TINKLĄ. O JO ŽMO
NA NUO MASKVOS AGENTU IŠGELBĖJO ĮTŪŽUSI MINIA IR AUSTRALUOS POLICIJA

Oppenheimerio

dėl naujo pasaulinio karo ir 
dėl baisios ateities. įspėjo taip 
pat ir nuo dujų bei bakteriolo
ginio karo, prašydamas grįžti 
prie krikščioniškosios meilės, o 
ne prie baimės palaikymo tai
kai laimėti.

Paskui Pijus XII pasirodė 
miniai ir suteikė palaiminimą.

“Tai'miestas, j kurį yra vie- 
*nas vienintelis įėjimas, bet jo
kio išėjimo.” Taip apibūdino 
vienas užsienio stebėtojas tą 
džunglių miestą, apie kurį ank-

Pij« Xn balandžio 17 krei
pėsi j valstybes, ragindamas 
susitarti, kad atominės ir van- 
denjSio bombos būtų uždraus- 
tos vartotKnet ir savisaugos

Kylys tarp Vokieti
jos ir Vakary

Bonnos vyriausybei Sovietai 
davė suprasti, kad fie tam tik
rom sąlygom pripažins vakarų 
Vokietiją. Tos sąlygos — tai 
okupacinio statuto panaikini
mas ir aukštųjų komisarų pa
šalinimas. Maskva siekia palai
kyti vakarų Vokietijos kovą 
prieš vakarų okupaciją.

McCarthy susikirtimą su ar
mija komisija greičiausiai svar
stys viešai per televiziją jau šį 
ketvirtadieni. McCarthy turė
siąs teisę ir Pats apklausinėti 
liudininkus.

McCarthy byloje pereitą sa
vaitę dėmesį labai patraukė 
naujas dalykas — tai Chicagos 
vyskupo pigeibininko B. J. 
Shell griežtas pareiškimas 
prieš McCarthy. Esą McCarthy 
metodai griaują Amerikos gy
venimo būdą ir jo konstituci
nes laisves. Vyskupas pažymė
jo, * kad tai jo asmeninė pilie
čio nuomonė, ir kiti katalikai 
gali būti kitokios nuomonės. 
Tik ateitis parodysianti, katra

Valstybės sekretorius DuBes, 
pasitaręs su prezidentus Ei- 
senhoweriu, pareiškė, jog esąs 
neįtikimas dalykas, kad Ame- 
rikai reiktų siųsti kariuomenės 
j Indokiniją. Pakaksią kitų 
priemonių sukliudyti, kad ko
munistai nepaimtų Indokinijos.

Balandžio 18 Dulles vėl iš
skrenda į Paryžių dalyvauti 
Nato konferencijoj.*Iš ten vyks 
jau tiesiai j Ženevos konferen
ciją. ' _ .

veltui. Lėktuvas buvo sulaiky
tas Darwin mieste, kad ap
klaustų moterį, ar ji nori grįž
ti ar liktis Australijoje. Moteris 
paprašė globos. Bet jos palydo
vai sovietų saugumo valdinin
kai nenorėjo jos atiduoti, ir' 
Australijos policijai teko juos 
jėga nuveikti, atimti revolve
rius. Sovietų atstovybės sekre
torius, kuris buvo taip pat taip 
palydovų, pareiškė protestą 
prieš diplomatų neliečiamybės 
laužymą.

Nixono kalba turėjo išaiškinti, kaip atsilieptų visuomenė, jei 
Amerikai reiktų kariauti Indokinijoje.

ypač reikalingi kareiviams, ku
rie mėnesius bunkeriuose ir 
tarp bunkerių turi praleisti. 
Komendantas puik, de Castries, 
stengiasi bent pakankamu' 
maistu palaikyti karių nuotai
ką, nes jokių kitų pramogų čia 
nėra. Kino nėra, kavinių nėra. 
Net ir ramios nakties nei die
nos nėra. O kad palaikytų pa
ties komedanto nuotaiką, šiom 
dienom iš lėktuvo numetė jam 
keturias generolo žvaigždutes. 
Jis jau buvo grasinęs atsista
tydinsią^...

Visoje įguloje yra 11 mote
rų. Viena iš jų yra komendanto 
sekretorė. Prieš tvirtovės puo
limą ji buvo atostogose Hanoi, 
kur yra Prancūzijos kariuome
nės štabas. Bet prasidėjus ko
munistų atakom, ji nutraukė 
atostogas ir savhi noru grįžo S 
Hanoi j tvirtovę su tuo vienu 
įėjimu. Hanoi liko kita moteris, 
kurią mato kasdien įeinant pro 
vartus į radijo stotį ir kasdien 

'iš ten išeinant — tiesią aukštų, 
šviesiai apsitaisiusią moterį. 
Tai Dienbfenphu komendanto 
žmona, kuri per radiją kasdien 
susisiekia su vyra ir vS grft- 
ta laukti... Kitos dešimt motetų 
pataikė atvykti į tvirtovę prM

(Nukelta į ZpusL)

dviejų dalykų; Viena, kad Dul
les nenumatė? tarp susitarian
čių Šalių Azijai nuo komuniz
mo ginti nacionalinės Kinijos 
ir pietų Kerėjos. Tos dvi vals
tybės — sakė Knowlandas — 
turi 200,000 ginkluotų vyrų ir 
gali atpalaiduoti Amerikos ka
riuomenę. Antra, kongresas ne
norės — sakė senatorius — 
pritarti tokiai padėčiai kaip 
Korėjoje,. menka davė 
90% pajėgų, o fe sąjungininkų 
susilaukė tik kliudymo tas pa
jėgas tikslingai pavartoti.

Šis vyskupo pareiškimas su
kėlė audrą Amerikos spaudo
je. Vieni jam pritaria ir svei
kina, kad jis “turėjo drąsos 
pasakyti tiesą McCarthy, nors 
jis ir katalikas.” Kiti vėl atsi
liepia: “Aš esu taip pat kata
likas, bet aš labiau tikiu Mc
Carthy nuoširdumu, negu vys
kupo Sheil.” Arba: “Kur jūs 
būtumėt, vyskupe Sheil, jeigu 
komunistai valdytų Ameriką? 
Greičiausiai būtumėt nukankin
tas ar koncentracijos stovyklo
je.” Tokių atsiliepimų yra ne 
tik “Daily News" laikraštyje. 
Pažymėtina, kad katalikų 
‘Table^’’ taip pat paskelbė il
gą ir labai išsamią vyskupo 
oheu paretMomo Knuką.

VFashingtone Kongreso 
sluoksniuose labiausiai jaudina
si dėl viceprezidento Nixono 
prasitarimų žurnalistam ba
landžio 16. Nors Nixonas bu
vo prašęs nerašyti, kad tai jo 
pareiškimai, .bet žurnalistai 
tam ir yra, kad išpasakotų vis
ką. O Nbconas buvo pareiškęs, 
kad jis nemano, jog reiktų A- 
merikai siųsti savo kariuomenę 
į Indokiniją, bet jeigu Prancū
zija trauktųsi, tai Amerika sa
vo kariuomenę turėtą siųsti.

Pareiškimas šukėje audrą 
tarp senatorių. Dem. Gore pa
sipiktino. Jis reikalavo, kad 
prezidentas paaiškintų Kong
resui vyriausybės politiką dėl 
Indokinijos ir jai gautų Kong
reso pritarimą. Ssn. resp. Flan- 
ders paregkė, kad jis stovi vž 
kariuomenės siuntimą, jei tai 
būtų vienintelė priemenė apsi
saugoti nuo komunistu antplū
džio pietų Azijoje. TTk jis ma
no, kad Nixono kalba reškia 
mėginimą, kaip į tą mintį at- 
sffieps opinija.

Laukiama, kad Kongrese

NEW YORKUI TRŪKSTA 
VANDENS

Miesto majoras Wagjieris 
paskelbė, kad vandens atsar
gos labai sumažėjo ir kvietė 
gyventojus vandenį taupyti.

Savo pasiaiškinime Oppen- 
heimeris pasisakė niekad nebu
vęs komunistų partijoje, bet 
pripažino, kad jo artimieji bu
vę komunistai ir jo žmona, 
brolis taip pat. O komunistam 
jautęs palankumo ypač nuo to 
laiko, kai Hitleris ėmė perse
kioti nelaiminguosius žydus. Jis 
paaiškino, kad nudelsti vande
nilio bombą ne jis vienas lė
mė, bet tokios nuomonės bu
vusi komisijos dauguma.

Dėmesio verta istorija, kaip 
kilo jam įtarimas. — Atominei 
energijai tirti -komisijos pirmi
ninku paskirtas pernai liepos 3 
naujas direktorius adm. Lewis 
Strauss po poros dienų pradė-

GENEROLAS PASIDALINO 
VALDŽIĄ SU PUL

KININKU
Egipto prezidentas Naguib 

atsisakė nuo mm. pirmininko 
pareigų ir jas perleido pulk. 
Nasseriui, kuris atstovaują ka
rininkams, įvykdžiusiem revo
liuciją prieš Faruką.

Suezo kanalo srityje anglai 
nušovė vieną egiptietį. Egiptie
čiai atsilygindami nužudė bri
tą, o kitą pagrobė.

AustraHjoje seniai nebuvo 
tokios sensacijos kaip dabar su 
Sovietų atstovybės trečiuoju 
sekretorium Petrovu ir jo žmo
na.

Petrovas 1951 buvo is Mas
kvos MVD atsiųstas į atstovy
bę- organizuoti Australijoje 
šnipų tinklo. Kai Beriją likvi
davo, pavojus kilo ir jo sukur
to tinklo vadovam. Jie šaukia
mi atgal j Maskvą, ir nežinia, 
kas jų grįžusių laukia. Buvo 
taip pašauktas ir Petrovas. U- 
žuot grįžęs į Maskvą, jis atvy
ko į Australijos saugumų, iš
davė visą šnipų tinklą, patei
kė daug medžiagos ir paprašė 
globos. Pereitą savaitę Austra
lijos vyriausybė viešai paskel
bė, kad Petrovo pateikta me
džiaga yra svarbi ir tikrai ir 
kad jam suteikta globa.

Balandžio 19 sovietų atsto
vybė rengėsi išgabenti į Mask
vą Petrovo žmoną. I Sydney 
aerodromą prisirinko apie pus
antro tūkstančio žmonių. Jie 
matė, kaip du sovietų saugu
mo valdininkai atgabeno Pet
rovo žmoną. Paskutinius porą 
šimtų metrų link lėktuvo ją 
turėjo stumte stumti. Kas mo
ka rusiškai, išgirdo jos šauks

mą: “Gelbėkit, aš nenoriu į 
Rusiją.” Minia puolė, valdinin
kus apstumdė, kai kuriuos par
trenkė ant žemės, moterį atė
mė. Atvyko gaisrininkai ir po
licija, bet baigėsi tuo,’ kad po
licija “atstatė tvaiką” ir mo
terį apdraskytais drabužiais, 
be vieno bato įtempė į lėktu
vą sovietų pareigūnai.

Ten pasitaikęs vienas parla
mento narys, įvykius patyręs, 
pareiškė, kad jis kreipsis į 
ministerį pirmininką. Ir ne

KOMUNISTAI VISUR 
SIŪLOSI

Italijos komunistų partijos 
vadas Togliatti pasiūlė sudaryti 
bendrą “katalikų - komunistų 
f remtą” prieš vandenilio bom
bą ir prieš europinio saugumo 
bendruomenę, o taip pat prieš 
“Amerikos grėsmę civilizaci-

M AIDOS UŽ PA
VERGTUOSIUS

Ii Vatikano paskelbta, kad 
Marijos metais metais gegužės 
9 d. viso pasaulio katalikai ra- 
gmami melstis už persekioja
mus ir kenčiančius katalikus.

mam. Gruodžio mėn. Oppen- 
heimeriui buvo pasiūlyta atsi
statydinti ar aiškintis. Jis pa
sirinko antrąjį kebą.

Iš paslapties bylą iškėlė iš 
dabes pats Oppenheimeris, iš 
dalies šen. McCarthy, balan
džio 17 pareikšdamas: jei 
vyriausybėje nėra komunistų, 
tai kas kaltas, kad vandenilio 
bombos gamyba buvo nudels
ta 18 mėnesių...

Po tokio pareiškimo kores
pondento paklaustas preziden
tas Eisenhoweris pasisakė, kad 
jam nieko nežinoma apie tą 
nudegsimą. Tačiau raštai buvo 
paskelbti spaudoje, ir visa is
torija sukrėtė Amerikos visuo
menę kaip bomba. Dabar spe
ciali komisija tiria bylą vėl nu
leidus uždangą.

VVashingtone šią savaitę ty- jo tirti Oppenheimerio popie- 
lą dėl pereitą savaitę čia spro- rius. Lapkričio mėn. jo bylą 
gusios bombos, t.y. pagarsintų FBI pristatė Baltiesiem rū- 
kaftinmiųDr. J. R . Oppenhei- 
meriiri, kuris vadovavo pirmo
sios atominės bombos gamy
bai, buvo vienas fe svarbiausių 
tyrinėtojų dabar atominės e- 
nergijos srityje ir patarėjas a- 
tominiais reikalais Jungtinėse 
Tautose. Pereitą savaitę buvo 
paskelbti dokumentai, kuriais 
jis kaltinamas dviem dalykais:

Berlyne ir visoje Vokietijo
je susijaudinimas dėl Dr. Alek
sandro Truchnovičiaus pagro
bimo dar nenurimo, nors- kon
kretaus nieko nepadaryta, 
kaip ir pagrobus Dr. Linse.

Truchnovičiaus balandžio 13 
buvo atsilankęs pas grįžusį iš 
nelaisvės Heinz Glaske. Ten jis 
buvo primuštas, vaistais ap
svaigintas ir automobiliu nu
gabentas į rytinį Berlyną. Į 
britų protestą sovietai atsakė, 
kad Truchnovičius savu noru 
pasidavęs. Berlyno policija pa-

Kitas reikalas, kuris jaudina 
Kongresą, yra valstybės sek
retoriaus Dulles susitarimas su 
Londonu organizuoti 10 vals
tybių sutartį Azijai nuo bolše
vizmo-ginti. Iš savo keliones 
tik tiek ir laimėjo. .

Tačiau resp. lyderis Know- 
iandas tą susitarimą su Lon
donu aštriai kritikavo dėl

ne žmonių grobimas nesiliauja
skelbė įsakymą suimti Heinz 
Glaske tada, kai jis buvo jau... 
rytinėje zonoje dingęs. (Taigi 
įspėjo, kad jis ir negrįžtų!)

Truchcnpvičius buvo rusų 
antikomunistinės organizacijos 
vienas iš vadovų. Jo žmona 
kreipėsi į Šv. Tėvą, Jungt. 
Tautas, aukštuosius komisarus 
Vokietijoje. Rusų emigrantai 
Frankfurte demonstravo, rei
kalaudami išvyti sovietų at
stovą. žinoma, visa tai veltui, 
nes sovietai ir toliau grobs, o 
Vakarai protestuos.

MIESTAS SU VIENINTELIU JĖJIMU
Oro tiltas Indokinijoje • Iš oro čiau niekas nieko nežinojo, bet 

kuris dabaf sujaudinęs viso 
pasaulio politines galvas, 
c Diepbienphu šiaurinėje va
karinėje Indokinijos dalyje y- 
ra tas keistas miestas. Tikrai 
keistas, nes visi žmonės, kurie 
tik jame yra, pateko į jį tuo 
pačiu keliu — oro tiltu. O jų 
ten yra 14,000. Ir visi sunkie
ji ginklai —- tankai, patrankos, 
sunkvežimiai, dirbtuvės, ligoni
nės, viskas čia nusileido taip 
pat fe dangaus.

Keistas tas miestas ir dėlto, 
kad jame veik nėra namų. Kas 
buvo, jau pernai buvo išgriau
ta kovose. Dabar tik bunke
riai, grioviai. Kelios gatvės tik 
tankams, sunkvežimiams va
žiuoti, o šiaip vienas bunkeris 
su kitu jungiamas grioveliais, 
kurių išdygsta vis naujų ir 
nauju ir rtuolat keičia miesto 
vaizdą.

• O to miesto plotas — 14 
klm ilgio ir 8 pločio. Jame yra 
ir vienas iš didžiausių visoje 
Indokinijoje aerodromų, per 
kuri kasdBen aprūpinama įgu
la. Kasdien fiapristatydavo 
šviežią duoną, daržoves, pieną, 
vitamininius dalykus, nes jie



Pats gyvenimas įtikino, kad

TIK M ŽMONIŲ MAITINASI PAKANKAMAI

Gerb. p. Redaktoriau,

betoninius stulpus su smailiom 
geležinėm viršūnėm. Amerikie
čių valtys ant jų smigo, ir vy
rai ėjo į dugną po japonų kul
kosvaidžių ugnim. Daugiau to
kios katastrofos negalėjo būti

Naujas 130 a.j. 
Y-HoekV-8

Pagaminti kaip geriausi 
{kainuoti su pigiausiais

pasuko 
krantui, 
iš valčių 
po porą

žį. Pastebėk naujus 'Astra-DiaI 
kontrolės prietaisus. Pamėgink 
tą patogumą Fordo plačių sėdy
nių! Bet visa tai yra tik įvadas 
į kokybę ir puikių automobilių 
privalumus, "kokius rasi visuo
se 14 Fordo stiliuose. Užeik ir 
pasirinkęs Fordą pamėgink £ 
vairuoti., ir būsi maloniai nu
stebintas, khd šis automobilis 
parduodamas pigiausiai... o jo 
veikimas pralenkia geriaųaus!

*miB0,ir netrukus 
buvo jau svarstomi

Pabrauk pirštais per lygiai da
žytą *54 Fordą. Paskui spūstelk 
durų rankenoj mygtuką... atida
ryk duris... užverk jas... klausy
kis to duslaus “trakt”, kurį du
rys sukelia. Jliplc vidun ir pa
žvelk įrengimo ir išmušėjų gro*

rezistentai, nuotraukos iš lėk
tuvų, nuotraukos iš povandeni
nių laivų. Buvo aišku, kad ten 
vokiečiai įtaisė tris tokių įtvir
tinimų vandenyje eiles. UDT 
vyrai pasirodė tik su pirmai
siais laivais, kurie pradėjo in
vaziją. Nuo vokiečių šūvių ne 
tik vanduo raudonavo, bet 
kliudyta sprogstamoji. medžia
ga nešė į orą ir sprogdintojus 
ir visa, kas buvo aplinkui. Per 
45 minutes vis dėlto vyrai pra
valė viename tarpe visus tre
jus sutvirtinimus, nors 41% 
jų ten žuvo.

Visi “varliniai vyrai” yra tik 
savanoriai. Jie gauna didesnį 
atlyginimą. Bet tie,- kurie juos 
pažįsta ,sako, kad juos į tą 
darbą patraukia ne pinigas. Jie 
turi būti visi daugiau nei vi
dutiniškos sveikatos ir pajėgu
mo. o ypačiai ryžtingos dva-

_____
kur jūra . Užėmė, tfet tik per savo ctrau-

. Sakoma, kad žmonės šian
dien ilgiau gyvena nei prieš 
šimtinę metų. Šiandien daugiau 
medicinos pagalbos, daugiau 
švaros, higienos — vis tai pa
šalina ligų pavojų ar iš jų iš- 
gelbsti. šiandien ir maitinimo
si sąlygos geresnės.

Tačiau negalima taip pasa
kyti apie visus žmones. Ne vi
si tokias sąlygas turi. Jas turi 
netgi tik žmonijos mažuma. 
Jungtinių Tautų maisto ir že
mės ūkio organiaicija išleido 
memorandumą, kuriame tvirti
na, kad
tik 30% žmonių yra maitinami 

pakankamai.
Tik 30% žmonių tikrai nau

dojasi medicinos ir higienos 
laimėjimais. O kur kiti 70% ? 
Tie ir badauja ir miršta be 
pagalbos.

Tie laimingieji yra daugiau
sia Europoje, siaurės Ameriko
je, Australijoje. N. Zelandijoje turi 68,66. Tačiau nebaltoji ra- 
ir baltojoj pietų Afrikoje. sė Jungtinėse Valstybėse gy-

Ten žmogaus amžiaus vidurkis 
pasiekia iki 70 metų, kitur jis 
nukrinta net iki 40 metų, šitas 
lygis Europoje pisiektas tik 
per kelius paskutinius pen
kiasdešimt metų. Bet ir tai dar 
esama skirtumo atskiruose 
kraštuose.

Norvegai dvidešimtojo šimt
mečio pradžioje amžiaus ' vi
durkį turėjo 56 metus, dabar 
70,75. Vokiečiam einasi sun
kiau, nes šimtmečio pradžioje 
jų vidurkis buvo 46,5, dabar
64.33 metai. Prancūzai tada 
turėjo vidurkį 37, dabar 66. 
Dar geriau Anglijoje: 50 prieš 
68; šveicarai 51 ir 67, olandai
53.33 prieš 70,66 metų.

Už Europos tokie gražūs 
skaičiai randami N. Zelandijo
je: 61 prieš 70, Australijoje: 
58,5 prieš 68,5. Jungtinėse 
Valstybėse baltasi žmogus yi- 
dtirkį turėjo: 49,66, o dabar

1945 birželio mėnesį reikė
jo išsikelti į Borneo. Anksti ry
tą iš laivų pradėjo groti pa
trankos. Po pusvalandžio iš 
laivų buvo nuleistos valtys, ir 
“varliniai vyrai”” skubiai yrė
si pirmyn. Penki šimtai metrų 
nuo kranto valtys 
plaukti lygiagrečiai 
Pagal duotą ženklą 
sprūdo .į vandenį vis 
vyrų. Taip vis kas,50 metrų. 
Jie plaukė kranto link ant 
krūtinės, kad mažiau būtų 
garso, kad plaukikas labiau 
būtų paslėptas vandenyje. Ne
toli kranto jie atsidūrė į kliū
tis — į koralų nuklotą dugną 
buvo įtaisyti dešimties colių 
geležiniai virbai, kurių viršuti
niai galai buvo sujungti spyg
liuotą viela po vandeniu. Kiek
vienai vyrų porai buvo skirta 
ištirti 50 metrų tarpą. Kiekvie
nas turėjo ant kaklo po len
telę ir po savotišką pieštuką 
joje rašyti. Jie niro po vande
niu, čiupinėjo ir po minulės vėl 
kilo į viršų, brėžė kliuvinių 
planą ir vėl niro po vandeniu.

Kai japonų granatos užkliu
vo į darbo vidurį, vanduo pa
rausdavo čia vienoj, čia kitoj 
vietoj; vyrų dalis niro dar kar- 

. tą, kad daugiau nebeiškiltų.

Didžiausių nuostolių “varli
niai vyrai” turėjo Normandi
jos invazijoje. Čia jie negalėjo 
iš anksto “apčiupinėti” vokie
čių įrengtų sutvirtinimų, nes 
jie būtų buvę, pastebėti, ir in
vazijos planas per anksti pa- 
eiškėjęs. Tai atliko prancūzų

Deja, i N diskusiją ?r peli
tais neutralumas yra krikš
čioniškas nesikišau, o tai ga-* 
Įėjote suvokti i? mano str. žo
džių: “Parinkdami visiškai 
nuodaliai nuo jų politinio ne
utralumo klausimo nagrinėji
mo, norėtume pasisakyti dėl 
diskusijų vedimo aplamai, kar
tais šiuo atveju pasinaudodami 
kaip pavyzdžiu.”

Savo str. nurodžru dvi d iž- 
nai pasitaikančias neigia im
inės būtent: 1. Kritikuojamoms 
sąvokoms savo turinio, savo 
prasmės primetimą ir 2. Pas.- 
stiKiau bendrai prieš i«ėauk;c r.- 
Cus ir be relinio vžkabirėpn- 
n® str., imdamas pavyzdžiu 
aną dr. VI. Viliamo pasisaky
mą “Drauge”, šį faktą Tams
ta. p. Redaktoriau, savo pasi
sakyme visai nutylėjote.

IV leisdamas, kad p. L. D-no 
atsakyme mano keliami klausi
ma’. gali būti paliesti, str. lyd- 
j antyje nurodžiau, kad tuo at
veju manasis nespausdintinas, 
bet tai nereiškia, kad aš ban
dau toje diskusijoje dalyvauti.

Kaip joje nedalyvavęs, netu
riu jokių pretenzijų dėl mano 
str. nedėjimo, nes' redaktorius 
iš tikrųjų, yra laisvas pasirinkti 
straipsnius pagal savo liniją ir 
skonį..

Tikėdamasis, kad šį laišką 
paskelbdami, mano nurodytu^

Red. prierašas.
Kur du pešasi, trečias nesi

kišk. Turėjo nelaimės redakci
ja to patarimo nepaklausyti. 
Norėdama Sustabdyti diskusi
jas, ji tenkinosi pažymėdama, 
kad į vieno oponento mintis 
gauta pora atsiliepimų, kuriuo
se yra tokios ir tokios ram
tys. Tuo pastebėjimu, vadinas, 
įsikišdama į tarpą, nepataikė 
įtikti šio laiško autoriui.

Autorius yra teisus, kad re
dakcija nepasakė, jog St. Gol- 
šanskis norėjo -pasisakyti tik 
dėl diskusijų vedimo'aplamai... 
kad jis nebando toje diskusijoje 
dalyvauti. Visų autoriaus min
čių redakcija negalėjo pakarto
ti. O šios minties nerado reikalo 
kelti, nes ji būtų buvus iš tik
rųjų ir neteisinga, nes jeigu au
torius rašo kito asmens straips
nio proga, jei jis ima to 
straipsnio tvirtinimus “pavyz
džiu” ir juos kritikuoja, tai jis 
dalyvauja diskusijoje, būtent,’ 
diskusijoje ne dėl klausimo es
mės, bet vertindamas argu
mentaciją. O kad taip c’nrė St. 
Golšanskis. tai sako ir jo šis 
laiškas: “Daleisdamas, kad p. 
L. D-no atsakyme manė kelia
mi klausimai geli būti paliesti, 
str. lydraštyje nurodžiau, kad 
manasis nespausdintinas.”

Nepatenkintas laiško auto
rius ir tuo, kad redakcija “su
poravę” jį su p. L. Dambriūnu. 
Taigi suporavo... “Darbininkas” 
tebuvo parašęs tiek: “redakcija 
yra gavusi du straipsnius, ku
riais atsako į paskutinį dr. V. 
Viliamo atsakymą”.. Taigi re
dakcija, ir nemėgino autoriaus y
su kuo nors poruoti. Redakcija f 26 ras miestą Rytų ar Vakarų 
tuo nesiverčia... rankose. Mr

sios. Jie turi išnokti praplauk
ti po vandeniu bent 50 metrų. 
Kai kurie gali išbūti po vande- 
r.ii tris minutes, bet prie dar
bo įsitempus sunku ilgiau išlai
kyti kaip minutę.

Po pirmojo apmokymo, po 
kelių savaičių jie patikrinami 
galutiną!, kurie tiks į UDT, ku
rie turės atkristi. Jiem duoda 
uždavinius, kurie pareikalauja 
fizinių ir dvasinių jėgų įtempi
mo iki aukščiausio' laipsnio— 
turi nugalėti kliūtis vandeny, 
pelkėse, džiunglėse, nelauktai 
sprogstant po kojų bombom. 
Po tokių septynių dienų ban
dymo, po vadinamo pragaro, 
iškrinta iki 40%. Likusieji susi
gyvena į tokią bičiulišką bėn- 
clruomenę kaip nė vienoje ka
riuomenės dalyje.

Korėjos kare jie taip pat ati
davė savo duoklę. M.

vena nehigieniškai ir numuša 
bendrą JAV gyventojo amžiaus 
vidurkį tik iki 55 metų. Tuo 
tarpu Brazilijoje vidurkis da
bar yra 41 metai, Meksikoje 
35,Indijoje 29. Viename laik
raštyje buvo žinutė, kad gydy
tojas, nuvykęs į' vieną Indijos 
miestą, kuriame buvo 35,000, 
buvęs ten vienintelis gydytojas. 
Tokios yra ten higieninės są
lygos.

Žmogaus gyvenimo ilgumas 
priklauso ir nuo maitinimosi. Iš 
to paties memorandumo maty
ti, kad N. Zelandijos gyvento
jui tenka dienai 2370 kalorijų, 
Norvegijos 3160, o Indijos tik 
1620.

Dabbr tirščiausiai Europoje 
gyvenama esanti Vokietija: 
200 žmonių kvadratiniam kilo
metrui, o tikrai gyvenamose 
derlingose Indijos vietinei gy- 
venaper 300 Žnonių, tar
pti - derlingame Egipte iki 500. 
Kokis gi egiptiečio amžiaus vi
durkis? Tik 40 metų Taip kaip 
ir prieš 3000 metų. M.

MIESTAS SU VIENINTELIU 
ĮĖJIMU

(Atkelta iš 1 psl.) 
pat komunistų puolimus. Tai 
kinietės, kurios norėjo tvirto
vėje atidaryti “fronto kabare
tą”. Taip jos ir įstrigo.

Kai staiga kovo 13 komunis
tinio gen. Giap kariuomene, 
viso apie 40,000 vyrų, tvirtovę 
apgulus, ėmė bombarduoti 
svarbiausią tvirtovės nervą— 
aerodromą, vienintelis įėjimas į 
miestą pasunkėjo, ir aprūpini
mas pastriukėjo. . Tuojau ae
rodromo nebuvo galima nau
doti. Kol durtuvais buvo nu- 
žarstyti nuo jo komunistai, vi
sus sustiprinimus — vyrus, 
maistą, šaudmenis lėktuvai mil
žinai leido parašiutais. Heli
kopteriai rankiojo sužeistuo
sius, kai komunistai nieko ne
atsakė-)' raudonojo * kryžiaus 
siūlymą leisti laisvai išgabenti 
sužeistuosius.

Tik ir čia komunistai pasto
jo kelią. Prancūzų lėktuvus 
staiga pradėjo taikliai skinti 
komunistų priešlėktuvinė, vai
ruojama radaro. Tai jau buvo 
ženklas, kad Maskva suspėjo jų 
atsiųsti per Kiniją.

Dabar aerodromo dalis jau 
komunistų rankose. Takų dalis 
jame jau išsprogdinta. Keliais 
atvejais neįkirte tvirtovės atvi
ru puolimu ir palikę vielose ky
boti ar žemėje tįsoti apie 10,- 
000 karių, komunistai griebėsi 
senovinės strategijos. Esą jie 
kasa griovius, kuriais vis ar
čiau ir arčiau stengiasi pri
rinkti prie gynėjų įtvirtinimų. 
Esą taip pat kasamos požemi
nės olos, kuriom puolikai iš a- 
pačios atsidurtų miesto centre.

Gynėtai vis labiau spaudžia
mi, ir su didele dramatine j- 
tampa sekama, ar balandžio

Tik Fordas žemos kainos srityje 
jums duoda tiek daug puikių automobilių privalumų 

. tfek puikių automobilių savybių

netikslumus atitaisysite, j 
anksto dėkoju.

Tamsta savo la:kra<čio jūsų st Gdšanskis
spaudos skyriuje pasisaxyda- cieveland, 1954-4-6. 
mas “dėl ginčo apie neutralu- 
r *ą” (“Darb.” š. m. N r. 25) 
mane be reikalo suporavote su 
p. L. Dambriūnu ir teigėte, kad 
aš kaip ir jis bandęs aisakyti ) 
paskutinį dr. VI Vi .amo 
st;*aipsnį: “Politinis neutralu
mas ir krikščioniškoji politi-

Bet vyrų darbas nebuvo 
baigtas. Vėl juos atgabeno val
tim artyn kranto, šiuo tarpu su 
vyru nuleido į. vandenį ir po 
centnerį sprogstamosios me
džiagos, sutaisytos po penkis 
pakelius. Plaukėjas traukė at
sargiai paskui sava tą medžia
gą. Per 30 minučių jie užmi
navo 800 metrų tarpą. .Paskui 
jie grižo atgal' prie valčių, iš
skyrus du, kurie turėjo su
sprogdinti. Ir tie pagaliau, nu
statę sprogimo laiką per 15 
minučių, skubiai leidosi į ban
gas. Sudrebino ne tik kliūtis, 
bet ir salą sprogimas per visus 
800 metrų; akmens, geležis ir 
vanduo pakilo į orą; ir vėl 
viskas dingo bangose.

Salą puolė tik po kelių die
nų. Laivams pro-jšsprogdintą 
tarpą vadovavo vėl tie patys 
“varliniai vyrai”. Ir taip ėjo 
vienas išsikėlimas po kito. Kai 
pirmieji marinai iškopė į Gua- 
mo krantą, jie rado jau ten į- 
smeigtą lentelę su užrašu: 
“Marinai .sveiki atvykę į Gua- 
mą! Pliažu naudokitės laisvai 
UDT rūpestingumo dėka. Kan
tines ir kino antroji gatvė į 
dešinę”. Juokas lydėjo vyrus į 
mirtį.

Vertas daugiau jį perkant...

Verta* daugiau jį parduodant.

VyrMjR 
Staniu nutegiati, į 

raumeningi vynd 
nos plaukioja ir nardo pi 
Kalifornijos pakrąntėae. 
bangos didesnės, į 
žžaureana. ten juos errič^u na- au lavonus. Pasirodė k 
sustyri. Eyg feną būtų molo- pemtf vandenyje būro 
numo ten nardyti, kur šiaip 
maudytis visa 1 pakrantė už
drausta. Ir tai diena iš dienos. 
Tai perą sportas, o didelis ir 
atkaklus . p .siruošimas svar
biem Ir slaptiem karo uždavi
niam. Tai Amerikos marinų 
povandeninio, sprogdinimo da
liniai treniruojami karui. Jie 

‘vadinami UDT (Underwater 
Demolition Team), o kasdieni
nėje kalboje juos pavadina 
tiesiog “varliniais vyrais.”



America savo galvojime apie komunizmą padarė per trumpą 
laiką pažangą. Prieš dešimtį metų valstybės vyrai rodė didelį pa
lankumą komunistam, Šiandien jie ar jų įpėdiniai mato, kokių 
vaisių davė jų laistoma ir globojama komunistinė piktžolė. Gal būt, 
atris laikas, kad jie pasakys: tas, kuris kitaih demokratijos lais
vės utpripafįnta Įte kėsinasi ją atimti smurtu, tuo pačiu ir sau at-

Ir žmogus nustojo raudoti, 
jis galvojo, tarytumei atsiminė 
daugelį dalykų ir pasakė:

-Mokytojas yra žadėjęs am
žiną gyvenimą ir laimę. Tavo 
tiesa, dar ne viskas pasibai-

no Jį. Ir jis sustabdęs pirmą 
pajustą arti praeivį, paklausė:

— Kur dabar galiu rusti 
Kristų? Praeivis nepasakė nie
ko, ir berniokas turėjo užkal
binti kitą žmogų, o tas nusi
juokė. Ir kitas užklaustas pik
tai pavarė jį, ir jam staiga ė- 
mė skaudėti širdį, kad.$e bu
vo negeri. Bet jis nenusiminė ir 
nepavargo teirautis, Rol jam 
vienas pasakė, jog Kristus e- 
sąs dabar kelyje tarp Sumari- 
jos ir Galilėjos. Ir Antonijus 
pasuko ten savo keBą.

O, kaip jis skdbėjo! Bet juk 
Jfe tegalėjo žengti lėtai, ir kai

ją, — atsakė žmogus o-viltiš- 
kai, — Judas išdavė Jį, karei
viai ir žydų tarnai suriš • Kris
iu ir nusivedė.

Aš visuomet pa<iiksiu aklas, 
— pagalvojo Antonijus, — 
mano motina niekuomet neat
sikels. Ir visi žmonės pasiliks

“Mums laikas, išeiti iš pasi
ruošimo ir organizavimosi sta
dijos— kabėjo pirmininkas— 
į plačius vriktos laukus.

tas, kad Jo žiūrėjimas paliestų 
tave ir tu praregėtum?

— Ar Jis gali ir tai? —sušu
ko Antonijus, ir Žmogus tarė:

— Aš pats nesutikau Jo, ta
čiau žinau, kad Jis gali viską; 
Jis gi yra taręs, kad Jis esąs 
pasaulio šviesa Jr kas Jį seka, 
nevaikščioja tamsybėse.

— O! — pasakė Antonijus, 
— kame aš galiu Jį atrasti? 
Tačiau jis nebesulaukė atsaky
mo, nes didelė minia žmonių, 
kaip vanduo, užpylė laiptus, ir 
kalbėjęs su juo žmogus turėjo 
būti nustumtas į šalį. Ir patsai 
Antonijus skubiai prisiglaudė 
prie sienos, kaip šešėlis, kad 
nebūtų 'sumindytas. Tačiau 
dabar jis nejuto jokios baimės, 
jis buvo aptartas dideSo tikėji
mo, kad jį ištiks laimė. Jam 
bus suteikta tai, ko jis neturėjo 
niekuomet—regėjimas, nes tas, 
kuris yrą šviesa, pažvelgs į jį. 
Ir kada jo akys bus atidaros, 
ts perriš vėlei visą žydą že
mę, labai bubėdamas, kaip 
vėjas, juk jam jau * nereiks

Ji laukia pozityvių planų. Ji 
nori plačiai užsimoti lietuvybės 
išlaikymo baruose ir susilieti 
su Pasairtio Lietuvių Bendruo
menės frontu.

“Laikas Arba mūsų aeaaa 
daL Nutautintas kasmet daū-

ineilės, jis pajuto, kad yra ar
timas Kristui Jo . varge, labiau 
negu Jo garbėje. Dabar Jis bū
tinai norėjo būti arti Jo, yis- 
tiek, jeigu ir jo akys nebūtų 
atvertos — nes tie, kjirių ne
dorieji neapkenčia, jiik yra 
tikri giminės. Dabar jis dar 
stropiau turi ieškoti ir tai ne
galėjo būti sunku, nes Kristus 
buvo čia pat, Jeruzalėje.

Ir ištiktųjų, vienas paklaus
tasis pasakė jam, kad šiuo me
tu Kristus ir Jo draugai-mokU 
niai buvo nuėję anapus Kedro- 
no upelio, į Alyvų kaktą. Ti
ktoje gražioje, ramioje naktyje 
gera yra būti tarp medžių ir

Jie nusfletdo į miestą, ir ten 
buvo išsitirti minios. Tačiau 
Antonijus jau nebuvo vienas, Jį 
visą laiką aplinkui rinkosi B 
žmonės, kurie gailėjosi Kris- S'J 
taus, ir tie, kurie neapkentė J 
Jo. Dabar jie vH buvtrdrau- 
gėn rnėję ir vaikščiojo tt vie- J 
tos j rietą, kur toje vaianuoje y % j 
buvo nuvestas Kristus. Ir k 1 
jais ėjo Antontym

Jis buvo ritadNpi Idsk pra-

' ėlsriįadap ik lM«npaadeacUas redakcija taiso savo nuošifira. Nenaudoti 
SburiB* ir Srafiaaml tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 

bm Mzalątadal ąriattad išreiškia redakcijos nuomone. UI skelbimu tun- 
ąt *r ktibg teMzlb neatsako.
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VISAI ŽEMEI SUNAIKINTI 
UŽTENKA 400 BOMBŲ 

. Tuo metu, kai iš vienos pu
sės šaukiama: gana atominių 
ir vandenilinių bombų; už
drausti jų vartojimą, gamybą, 
bandymus, iš kitos pusės nau
ji atominiai ginklai progresuo
ja nepaprastu tempu, štai ži
nomais laikraštininkas Law- 
raice praneša, kad vandenilio 
bombų jęga dar padidinama, 
jeigu vietoje plieninės tūtos ji 
bus įtaisyta į kobolto tūtą. 
Koboltinės bombos sprogimas 
duos tokius gausius radioakty- 
vinhis spindulius, kad jie bus 
320 kartų stipresni už . vande
nilio bcmibos. Tokią bombą 
susprogdinus apie Prahą, bus 
sunaikinta visa gyvybė plote 
tarp Leningrado ir Odesos ir 
tam Prahos ir Uralo, arba 
25004800 kt plote. Esą ko- 
baltinių 400 bombų užtenka, 
kad visa gyvybė žemėje būtų 
sunaikinta.

ramstytįs lazda ir saugotis 
kiekviename žingsnyje. Ir jis 
suras vietovę, kur jo motina 
buvo palaidota. Jis klausinės 
žmonių , ir jie atsimins. Bet 
jeigu jie ir būtų užmiršę, jis 
žino: jo akys pačios pažintų 
motinos kapą, vistiek, ar jie 
yra ją uždarę kalno oloje, ar 
pakasę žemės duobėje— jis ne
gali nepajusti savo motinos. timi, kurbuyp nuėjęs tas, ku- 
Jeįgu tiktai jis galės žvalgytis ............................... . . . - _
ir ieškoti matančiomis aįįimis. 
O kai bus ją suradęs, tasai, 
-kuris jam bus dovanojęs šviesą, 
prikris motiną gyventi, kitaip 
būti negali. Ir jie eis paskui Jį 
jie tarnaus Jam ir gyvens prie 
Jo kojų, nes tie, kurie srioa JI 
nepažįsta tamsybės.

Tiktai reikėjo surasti Kris
tų. Tai nebus sunku, — galvo-

buvo nuėjęs, kur jam nurodė, 
klausiamieji sakė, kad Kristus 
iškeliavęs kitur. Gal būt, Jeri- 
ke, kalbėjo žmonės, gal Betani- 
joje.

— Aš turiu būti kantrus, jei
gu noriu gauti tokią dovaną,— 
manė Antonijus, — gal taip 
reikia, kad vargčiau, kol užpel
nysiu. — Ir jis kefiavo ta kryp-

Ir Antonijui atrodė, kad jam 
yra’dar sunkiau, nes buvo at
siradę šiek tiek vilties, ir ji pa
sirodė negalima. Jis daugiau 
nebenorėjo nieko girdėti apie 
aną žmogų, kuris jam nieku 
negalėjo padėti.

Bet kartą, jam snaudžiant 
ant šventyklos laiptų, kažkas 
praeidamas užkliuvo už jo ko
jų. Ir nesBrikė, kaip kiti, nei 
tvojo jam išarta. Priešingai, jis 
juto, kad žmogus prisilenkė, 
švelniai patraukė jo kojas į 
pakraštį ir paglostė jo galvą. 
Ir tada Antonijus pakėlė gal
vą 3r žmogus pamatė jo akis.

— Vargšas vaikas, — pasa
kė žmogus, — kodėl tu čia bū
ni vienas?

— Aš iš viso esu vienas, — 
sakė Antonijų#. Jis girdėjo, 
kad žmogus ieško savo pini
ginės, ir pajuto drine mone
tą. Tačiau pasitraukdamas 
žmogus dar prabilo, ir jo bal
sas buvo grikis:

— Ar ta niekuomet nepasi
taikei kelyje, kur vaikšto Kris-

garos universitete, pradėjau la
biau dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Iš pirmųjų dienų lie
tuvybe degdamas, žodžiu ir 
raštu tarnavau saviems žmo
nėms. Buvau griežtas šalinin
kas dirbti srovėje, t. y. kata
likų visuomenei išmtinii, nes 
srovių santykiai po pirmojo 
karo buvo labai įtempti. Prie 
to prisidėjo dar ir Lietuvos po
litinės akcijos raidą.

“Bendram darbui mus suve
dė tik Vytauto metai, pasauli
nė paroda, lenkų ultimatumas 
Lietuvai ir Klaipėdos neteki
mas.. šiaip nei šaulių Sąjunga, 
nei Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
nei Pasaulio Lietuvių Sąjunga

KATES 
___ . f&oo 
_______ ą&so
----------- 5X50

gtau ir daugiau praryja aukų. 
O lietuvybės išlaikymas juo to
lyn, juo sunkyn darosi. Mes 
barpmės, diskutuojame dėl 
bendruomenės reikalo ir nau
dingumo, o mūsų neprietelis ty
čiojas iš mūsų tautos skausmų, 
iš mūsų tautos krašto likimo 
ir iš laisvų lietuvių neorgani- 
zuotumo.”

Prel. J. Balkūnas priminė, 
kad bendruomenės laikinasis 
komitetas susikūrė prieš 3 me
tus. Jo pagrindinis tikslas buvo 
‘nustatyti bendruomenės orga
nizacijai darbo paskirtį, pa
ruošti laikiniuosius įstatus, su
organizuoti apygardas bei apy
linkes ir paruošti visuomenę 
pirmiesiems JAV LB tarybos 
rinkimams, o po to tolimesnę

nesenoje ir pažvelgti į miestą, 
— taip kalbėjo žmogus.

Gal būt, aš netrukus pamaty
siu, kas yra mėnulis, — galvo
jo Antonijus, — ir pažirsiu 
miestą ne tiktai iš palietimo. 
Bet pirmiausia aš noriu pama
tyti Kristų, pačiu pirmuoju sa
vo pažvelgimu.

Ir jis skubėjo nors jo laz
da rinko kelių ir jis pats buvo lūs, lyg tie, kurie juos nešiojo, 
labai atsargus, fls kartą ir M- sėtino kaip vagys. Jis nežinojo^ 
tą uScfiuvo iri akmenų, ir me- ką turi daryti. Ir stinga i^ir- 

dp verkimą: vyras ssudojo 
km’ nors neto# ir taip ritau- 
dzuu, km mzinocMun&s Kociei, 
Antonijus nortjo taip pat 
vokti. Ir fb pratarė:

— Kas taa atattflto, imo- 
gn?

— «otat mūsų MMcyto-

Bet juk taip negalėjo būti! 
Jeigu Jis darė tokius dalykus, 
kokių niekas kitas nepajėgė, 
tai Jis buvo reikalingas pasau
liui, ir Jo nepajėgs sunaikin
ti. Tiktai nereikėjo nustoti ti
kėti j tai! Ir jis ištiesė ranką 
į verkiančio žmogaus pusę ir 
tarė:

— Argi jau viskas pestisd-

tokiai padėčiai esant net buvo 
balsų skirtis ir mums. Būda
mas Kunigų Vienybės valdybo
se ne kartą turėjau atlaikyti 
vienybės pozicijas...

“Bet kam aš tai kalbu seno
vės istorijos reikalais? — No
rėdamas parodyti, kaip plėtojo
si mūsų bendras darbas. Drau
ge norėdamas pabrėžti, kad 
bendro darbo principą yra la
bai lengva sulaužyti, numesti į 
šalį ir grįžti prie šovinio dar
bo. žinau, kad būtų daugiau 
pasitenkinimo katalikų visuo
menėje, jei aš paręikščiau savo 
išėjimą iš bendro darbo ir grįž
čiau į Katalikų Akcijos dirvo
nus.” (b. d.)

Laisve yra vienas M svarbiausių demokratijos principų. Ir 
gražu, kad jį gina vyriausias valstybės ir teisės gynėjas.

Jį gina taip nuoširdžiai, kad leidžia komunistam laisvai veik- 
tL Ne tik savo idėjas aiškinti ir skelbti, bet ir organizaciją turėti. 
Laisvai ne tik savo krašte, bet demokratindamos Vokietiją bei 
Italiją, okupacinės valdžios reikalavo ir tai laisvės komunistų 
partijom. Tokioj globoj komunizmas vienur daugiau, kitur mažiau 
sdklestėjo.

Tft kažkokia netvarka — duodant Yiisvę organizuotis komu
nistam, kodėl tos'pačfos neduodama organizuotis vaikų grobikam, 
kr^aino ir kitų narkotikų šmugelninkam, kontrabandininkų uni
jom. Jei jų sąjugos viešai voktų, tada ir FBI būtų lengviau juos 

Bet peticija jiem neleidžia. Vadinas, laisvę ne visiem pri- 
pa^sta. Tafei arba policija laisvę neteisingai varžo arba ta laisvė 
kai keno. neteismgai suprantama.

Kad teisvės pripažinti negalima?

ramu. Buvo taip tylu, tarytum 
viskas nriegojo, bet tas miegas 
buvo pavojh^as. Jis pasijuto 
labai vięriSas ir sukeistas, ro
dos, kad antrą kartą jo moti
na buvo atimta jam. Tokio 
liūdnumo jis dar nebuvo paži
nęs ir negalėjo stąirasti, ko
dėl yra taip.

Ir staiga jis išgirdo triukš
mą .tarytumei ^o būrys ka
reivių, žvangindami kardais ir 
atsfrnušdami vienas į kitą šar
vais. Jis .girdėjo balsus, nera
mius ir grasinančius, ir iš jų 
visų išskyrė vieną, tylų ir ra
mų. Antonijus neSgirdo žo
džių, bet žinojo, kad tarėjo 
būti geri.

Jis dabar bėgte bėgo į ten, 
jis krito ir kMėsi, bet nejuto 
skausmo— tas balsas tegsdė jo 
būti Kristaus, Jis buvo fia pat!

Kai jam atrodė, kad jis jau 
atbėgo į tą vietą, balsai išny
ko, tarytum viri buvo pasitrau
kę ar nutilę. Jis ktainėri: štai 
v® kardai ir šarvų skambėji
mas, bet dabar fie buvo dus-

neįve&ė <nūsų skirtumų Mes negalėjo suprasti to skilimo, o 
riejomes, pešėmės, nes Lietuvą 
turėjome, tik giųčijomės dėl 
valdžios jtauta biįvp saugi ir 
nenaikinama, tad mums rūpė
jo tik jos renginiai arba prieš- 
bažnytinial reika&i. O čia savo 
SHdmą Betavirite buvome ati
davę Itievo vuttri ir tik skaitė
me metus, kaip dgaL.

“Kai atėjo antrasis pasauli
nis karos, kai Lietuvos respub
lika buvo okupuota, o ypač kai 
■tauta išbėgiojo arba buvo tre
miama, tada supratome savo 
pareigą, kad gana ginčytis, kad 
reikia eiti tautos likučių gel
bėti.

“Jei aš buvau anksčiau vie
nas iš didžiausių klerikalų ir 
griežtas izoliacionistas ir prie- 
šir^as bet kuriam bendradar
biavimui, tai šiandien galiu ra
mia sąžme pasakyti, kad virtau 
vienu iš pirmųjų ir griežtųjų 
visų srovių bendro darbo apaš- 
tirtu. Juk 1940 metų Kunigų 
seime tik vieno balso persvara 
pravedžiau Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto organizavimo rezoliu
ciją. B šio gi komiteto gimė 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Mat reikėję tik katalikų sro
vės, ypač kunigų sutikimo eiti 
į bendrą veiklą. Dar ir šiandien 
mane kai kurie kunigai kaltina 
už Katalikų Federacijos “su- 
ženijimą” su socialistais.

“Kas pirmuosius žingsnius 
darė Lietuvos bendros šalpos 
srityje? TaĄ» tų pirmųjų — 
kan. J. KonŠus ir aš...

“Grįžldme prie Alto. Kiek 
metų Alte nebuvo tautininkų 
Tautininkų sujungime su kito
mis srovėmis Alte nietos ne- 
ninnnčvs mano vaidmens. Gri
gaitis ir Valdyta B^d ją mM- 
leido. Katalikų visuomenė ilgai

Demokrati ja - laisve - komunizmas
Svarbus ir opus klausimas kilo Amerikoje: ar uždaryti konm- 

aistą partiją?
Atsakymai buvo nevienodi. Texas valstybė atsakė pačiu 

qpren(fimu — Mp: ten senatas patvirtino uždraudimą. Teisingu
mo sekretorius atsakė — ne, nes tai priešintųsi Amerikos kons

titucijos Imsves principui; tai pasunkintų FBI priešvalstybinio ele
mento sekimų

Kiek teisingi tie atsakymai ir tie argumentai?

rio jis ieškojo. Bet kai pasiekė 
vieną vietą, Kristaus nebuvo ir 
kitoje taipgi. Jis buvo Jeruzalė
je, — sakė žmonės, Jis ten iške
liavo švęsti Velykų

Kai Antonijus Vėl pasiekė 
Jeruzalę, jis tuoj pat išgirdo, 
kad Kristus tikrai buvo atke- žiūrėti į (Rangaus debesis me
lavęs į šį gražųjį miestą. Ir 
kaip karalius ^teqge Jis, minios 
Jį garbino, jos mojo Jam oa’;- 
mių šakomis ir šaukė iš džiaug
smo. .

— Gal gerai, kad nebuvau 
fia, — galvijo Antonijus,—aš 
juk nebūSau susipratęs gauti 
kur nors palmės, ir kaip pari- 
rodyčiau Jam visai tuščiomis 
rankomis ir tiktai sau prašy
damas malonės. Ir kas mane 
prilebtų arti tokio, kuris yra 
garbinamas ir mylimas visų ? džių šakos pertbraufcė per jo

Bet #s netrukus Išgirdo, kad veidą. Tačiau tikrai, kalne bu- 
Kristas turėjo daug priešų. Jie yo labai rtaim, ir jam atro- 
neapkentė Jo, kad Jis buvo ge* dė, kad junta mėnesieną ir 
ras ir gailestingas, kad Jis, debesis ant pat savo vdekr. Ta- 
soierkė nedorumų ir tie ieško- Sau, kur yra Kristus? Jis sto
jo Jam pražūties. Ir tada An- vėjo^ adtost t visas puses Ir 
tonusus uros pasKiara pūna dausesų ir jam vuvo jaoai ne-

vrikėjata* tauta stovi lintmilų 
vtsMHMMta rępreaeutairijM vir
šūnėse. šitokią išpažinti atite
ku pirmą kartą savo, gyvaii- 
me.” ‘

Toje “pažintyje” pirminin
kas užgriebė praehį, parodyda
mas, kaip'

SUNKU BUVO SUEIH | 
DARBĄ

Jis kalbėjo: “Sugrįžau iš Lie
tuvos 1922 metais klieriku stu-

veiklą perleisti tai bendruome
nės tarybai”. Lig Ssi jau vei- 
ktauBnc 12 apygardą ir dau
giau kaip apyialdą.

Ttrtiau pirmininkas iticėiė 
klausimą; ar jau pasiruošta ir 
ar visuomenė jau pribrendo 
prie pinnųjų JAV LB tarybos 
rinkimų Jo atsakymas buvo 
liūdnas:

, “Pirmiauša rakta pripažin
ti, kad visuomenei kam nors 
nuteikti reikia ją tinkamai ih-. 
formuoti, įtikinti, auklėti, su
organizuoti”. Ir bendruomenės 
klausimu: “Dar bendruomenė 
buvo net negimusi, c jau pasi
pylė prieš ją

ŠMEIŽTŲ KAMPANIJA;
įvariausi įtarinėjimai ir p. 

mirgėte mirgėjo mūsų spaudo
je. Atminkim, kad Altas su tri- 
sininkais ir be teisininką dve
jus metus nenoromis svarstė ir 
pagaliau palaimino pačią idė
ją. Altas sutiko, bet visi “ketu
ri” pareiškė nepritartą.^. Ne
buvo patogu atmesti kultūrinį 
junginį, kuris tvėrėsi takiais 
pat principais, kaip ir pats Al
tas, tik demokratiniu pagrindu, 
ko Altas visiškai neturi. Nuo
širdumo iš politinių viršūrfių ne
jausdami, Loko nariai vis dėl-

PRENUMERATOS KAINA 
yno 
Z&50 
šašo 
J8J0



Moterų

NAMUOSE IR GYVENIME

Tobula žmona, gera tarnaite ir vyrai

savo

ŠVIESA

GRAŽI MOŠŲ LIETUVA

101 p.

Gaunama;

Paskui, K Kaneb pakvietus 
ir kitas prisidėti prie dainos, ge-

vo dukterį gera lietuvaite Ir 
ąąjungiete, dabar redaguc^an- 
Čią‘Moterų Dirvą.” •'.<

•Moterų Dirvos” redaktorė,

St Petersburge, Floridoje, 
vienas kirpėjas sugalvojo pa
samdyti merginą,' Mari tuo me
tu, irai jis kerpa ar skuta, li
kusiems jo kfientams pasakotų 
anekdotus ar linksmas istorijas. 
Pasisekimas buvo toks didelis, 
kad dabar jau jo kirpykloje 20 
tokių merginų istorijas riečia.

— Tu (raita, nes supančiojai žemę, 
Nes žuvis uždarei po ledais. 
Nes nugąsdinai dygstantį kerą 
Savo (spindinčiais šaMSo kardais.

ANOJ PUSĖJ 
ESERO

— Man reikia dar nusipirkti 
naują skrybėlę, naują suknelę 
ir naują apsiaustą.

Stuttgarte, Vokietijoje, į- 
steigtas Pabaltijo Moterų, Ta
rybos lietuvių atstovybės k’u- 
bas. Į klubo valdybą išrinkta 
M. Gedgaudienė, V. Prosinskie- 
nė, M. Lėmanienė ir S. geškai-

— JSk M čta! — jai pavasaris tarė, 
Ir jos kardą;
Ir širmi, pralaimijn jau karą, 
O pavasaris tiltus jos ardė.

— Taigi eik! —Tarė juokdamos žiemai 
Pavasaris jaunas
Ir su vėjais šaltais ją ištrėmė
Iš gėlėto pasaulio.

Ir tas skaudėjimas vis augo 
ir augo, kaip aštrus ir gajus 
erškėčio medis.. Nes dabar jis 
buvo kelyje su Kristumi j Gol
gotos kalną. Jis žinojo, kad toli 
p; ieš 4 Kristus neša didelį me
dinį kryžių, ant kurio Jis bus 
prikaltas ir iškeltas aukštyn, 
kii jie pasieks Golgotą. Tris 
kartus pakeltoje Kristus buvo 
suklupęs, . nes kryžius buvo 
baisiai sunkus, ir minia stum
dė Jį. O kareiviai Jį mušė. Ir 
tiek pat kartų buvo suklupęs 
Antonijus, nes miniai staigiai 
sustojus, jb dar žengdavo ne- 
>- atydamas. Ir kiekvieną kar
tą Jis buvo apstumdomas ir

ėjo dienų ir kiek nakčių, kaip 
jis taip keliavo. Jis nejuto al
kio nei miego, nei kojų skaus
mo, nes nebuvo kada galvoti 
apie save. Jis girdėjo kalbant: 
štai, Kristus yra nuvestas prie 
vyriausio žydų kunigo. Ir prie 
Romos vietininko, štai Jis yra 
atiduotas miniai, ir kareiviai 
žaidė Jo kančiomis. Jie tyčiojo
si iš Jo, jie plakė Jį savo plaš
takomis ir rykštėmis. Jis už
spaudė ant Jo galvos spyglių 
ššaką, sulenktą į vainiką.

Ir Antonijus galvojo: —Kaip 
gerai, kad aš esu aklas ir ne
matau žmonių veidų. Kad nėr 
matau Kristaus kentėjimų.— 
Bet jis juto. Tikrai, kaip buvo 
keista, manė jis pats, kad jam 
skaudėjo pečiai, ir jo galva gė
lė, tarytum tai jį vargino taip, 
kaip jis girdėjo darant Kris- 
lui. Bet labiausia skaudėjo šfr-

To negalima pasiekti sto
vint už durų, bet tik įėjus į vi
dų, išjungus į Sąjungą, ir jos 
darbą, skiriamą lietuvybei bei 
katalikybei stiprinti, 
skleisti ir tarpusavio 
užtikrinti.

Ryškiausiai kalbėjo 
Sąjungos pirmininkė 
Mack. Tai makmi ir judri kaip 
gyvas sidabras moteris, Ap
vaizdos apdovanota neišsekama 
energija, šviesiu protu ir grei
ta orientacija. Ji priklauso vi
sai eilei amerikiečių organizaci-

TOBULA ŽMONA
Žymi New Yorko psichoana

litike Jotenda lacobi tiria šei
myninius nesklandumus ir di- 
vorsų augantį skaičių. Jos 
nuomone, šeimų irimo atsako
mybė daugumoj krinta mote
rims dėl jų perdėtos gyvenimo 
laisvės sąvokos. Laimingiau
sios žmonos esančios tos, ku
rias nuolankios ir klusnios sa
vo vyrams. Didesnioji dalis lai
mingųjų esančias tos, kurios tu
ri vaikų ir myli namų vienu
mą, nesigaudo biznierių lei
džiamų paskutinių madų ir le
miamą žodį leidžia tarti vy
rui bei jam su džiaugsmu pri
taria.

Ramybė ir skryb^ė
Daktaras, apžiūrėjęs besir- 

guliuojantį vyrą, pasikvietė jo 
žmoną ir sako:

— Jūsų vynu nieko daugiau 
nereikia, kaip tik ramybės.

— Bet tai neįmanoma, dak
tare, — atsakė žmona.

— Kodėl?

Motinos Dienai artėjant, į- 
vairiose lietuvių kolonijose ren
giamasi sušelpti neturtingas 
lietuves motinas Vokietijoje ir 
kitur.

Toronte Pabaltijo Moterų 
Taryba, kuriai dabar pirminin
kauja lietuvė, E. Jurkevičienė, 
rengiasi birželio 14 dienos mi
nėjimui. Ta proga bus išleistas 
atsišaukimas į visas pasaulio 
moteris.

Aldona Baužinskaite, studi
juoja socialinį darbą Fordhamo 
universitete, pirmininkauja stu
dentų ateitininkų draugovei 
New Yorke.

Mergaičių skyrius įsteigtas 
prie Studentų Ateitininkų Są- 
jungos. Skyriaus centras yra 
Putname. Jam pirmininkauja 
Danutė Vieraitytė.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjunga šiuo metu veda vajų, 
siekdama daugiau moterų įra- 
šydinti i tą seną ir garbingą 
organizaciją. Prie to vajaus de
dasi visos kuopos, stengdamo- 
sios savo apylinkės lietuves 
moteris supažindinti su ALRK 
iMfoterų Sąjungos tikslais, darbu 
ir reikšme. Mūsų kuopa (Wor- 
cester 5) tą vajų pradėjo arba
tėle į kurį laiškais buvo su
kviestas apribotas skaičius 
viešnių. Aš manau, bus įdomu 
tai išgirsti kitom kuopom ir 
sau prisitaikyti.

Jos groti nepaprastai ryškiai 
Hkeiia PULGIO ANDRIUšIO 
plunksna premijuotame veikale

Susirinkome į Lietuvių Me
no Ratelio patalpas, kurios yra 
labai jaukios ir daro malonų į- 
spūdį, nes yra išpuoštas spal
vingais lietuviškais raštais. Tjū 
darbas dail. Andriušio ir mūsų 
judriųjų ateivių, čia mūsų Jau
kė gražiai išpuoštas ir skanė
siais apkrautas stalas, parūpin
tas mūsų pirmininkės Marcelės 
Wttkins. Ji tam triūsui gražini 
sutelkė seniau ir vėfiau atvyku
sias moteris. Užkandžiais rūpi
nosi Bronė Vedickienė, padeda
ma Leknickienes, A. Garsienės, 
B. Kuodienės, A. Mikalauskie
nės ir M. Dabrilienės. .

Susipažinimo programą pra
dėjo pirmininkė M. Witkii^, 
tardama sveikinimo žodį ir pa- 
kviesdama pasitarimams vado
vauti sekretorę Deiionienę, 9 
meniškajai programai Geno
vaitę Kaneb, savo dukterį, 
stambaus biznieao žmoną, ku
ri apsukriai reiškiasi ameri
kiečių draugijose, bet uoliai 
dirba ir su lietuvaitėm: vado
vauja sąjungiečių chorui ir rū
pinasi parama besimotaančiom.

G. Kaneb vadovaujant, gru
pė jaunų ateivių ir viešnių už
traukė “Lietuva, tėvyne mū
sų”. Jų balsuose, giedant tą 
brangią giesmę, jausti buvo

gali likti akla prie tos šviesos 
— matė jis Jis nėra miręs, 
žairėkit, J’s yra' gyvas Ir to-.i 
galingas, kad su Juo niekas 
negali mirti, niekuomet Aš ži- 

prisiartinti prie Tavęs,— paša- • nau, — sako Antonijus i kry
kė jis tyliai, — dabar, po tiek ' žiu,—aš tikiu, Tu prikelsi Ir 
iefto^mo nieko nebėra-tarp ■ maDDjnotkią.

Vokietė Niederbuchner, rū
kydama cigarą, laimėjo rekor
dą — ji ištesėjo vieno cigaro 
2 valandas ir 26 minutes.

Tavęs ir manęs — pe pabėgo.
— Ir jis ištiestomis rankomis 
slinko į kryžių, ir suradęs jį, 
susileido ant žemės ir apsikabi
no medį dar stipriau, negu 
motina laikė jį prieš mirtį. Jis 
netroško daugiau, nieko, tiktai 
čia būti ,visada būti. Jis buvo 
atradęs namus, manė jis.

-Kažikas nutilko ant jo kak
tos ,gal būt, prasidėjo lietus, 
bet. jam atrodė, kad lašas nu- 
tiško nuo kryžiaus. Jismu- 
braukė jį pirštais ir pasuko 
galvą į savo ranką.. Ant jos 
buvo kraujas.

Jis užsimerkė ir vėl pakėlė 
blakstienos Ant jo raakes 
prieš akis buvo kraujo lašis.

— Aš matau! — sušuko jis.
— Aš matau ne tiktai širdimi, 
aš regiu akimis! —- Jis atver
tė galvą į kryžių, nepaliesda
mas jo, ils regėjo ištampytą 
kūną, jau pabaigusį kenV5^, 
šone buvo -agotinęs atveria 
žaizda, ji dar kraujavo. Gal
va buvo nusvirusi, nulenkta 
erškėčių vetiriko. Visi tikėjo, 
*ad prikaltas Kristus mirė.

— Ne!,— sušuko Antonijus,
— ne! Jis gi mate, jis matė 
savo ak rws, kad tai netiesa. 
Argi saidė buvo pajuądus ir 
žemė svyravo? Žiūrėkite į

Montrealyje Liet, kat mo
terų draugijai pirmininkauja 
Lukošienė, vicepirm. šegamo- 
gienė, sekr. Mališkienė, kas. 
Piešinienė, valdybos nar. Strė- 
lienė. Draugija gegužės mėn. 
rengia literatūrinį moters teis
mą.

Motina, duktė ir., pasaulis

— Mamyt, aš vis tiek negaliu 
be jo gyventi. Jis man reiškia 
visą pasaulį. Ką gi aš galiu 
padaryti?

— Dar kiek palaukti ir ge
riau pažinti pasaulį.

Galina Macėiytė studijuoja 
sociologiją Mt. St. Joseph ko
legijoje, Mount St Joseph, 
Ohio, ir bendradarbiauja “At
eityje”. Balandžio numeryje iš
spausdino novelę “Plunksnako
tis”, kur nuosaikiu humoru 
vaizduoja gimnazijos mokytoją 
ir jo norą rašyti.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubui vadovauja Antoinette 
Kazanauskas. Klubas buvo su
rengęs pobūvį, kurio pelną pa
skyrė labdarybei

Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė, koncertavusi Europoje, 
jau atskrido į Ameriką. Gegu
žės 2 d. ji koncertuos “Margu
čio” radijo koncerte Chicagoje 
su simfoniniu orkestru.

Skautės akademikės balan
džio 18 ir gegužės 2 d. Chi?a- 
goje surengia audimo parodą, 
kur bus demonstruojami lietu
viški audiniai, pats audimas, 
kasdien budės lietuvaitės, apsi
rengusios tautiniais drabu-

GEEA TARNAITE
Demokratiško krašto prezi

dento dukteriai pritmka duoti 
gražų pavyzdi kitiems. Tokia 
yra Šveicarijos prezidento duk
tė. Ji tarnauja paprasta tarnai
te vienoje Londono šeimoje, at
likdama visus tarnaitės darbus 
ir gaudama nustatytą atlygini
mą. Kas svarbiausia, ji turi 
progos praktiškai išmokti ang
lų kalbą.

MOTINA TIK FILMUOSE
Kino artistė Greer Garson 

vadmama “mama” ne dėl ma- 
nūško amžiaus ir ne dėl savo 
kūdikių, kurių nesusilaukia, 
bet dėl geriausiai atliekamo 
motinos vaicfrnens. Filmų ga
mintojai, atjausdami jos mote
rišką tragediją, parenka spe
cialiai filmus, kuriuose ji gali 
atverti visą savo širdį.

— Kur tu lendi, akliau! Ko 
tau fa reikia, juk tų vis*>k 
nieko nematai.

Tiktai tada, kai minią jam 
lepindavo, jis juto, jog yra 
neregys. Tačiau savo viduje jis 
matė viską, ką Kristus dirė, 
kaip atrodė Jo veidas, jis ma
lė taip aiškiai, jog galėjo skirti 
kiekvieną krauju sukepusį Jo 
plauką. Vistiek, ar jis užsi
dengdavo savo nereges akis 
delnu, ar įkniaubdavo jas pats 
į savo petį — jis matė viską 
savo širdyje. Bet jis negalėjo 
pasitraukti iš šio kelio.

Jis nesitraukė ir kalne. Jjs 
girdėjo viatris klamas, ir jam 
atrodė, kad ne aušinus girdi, 
bet širdimi. Jis girdėjo minios 
burnojimus, jis girdėjo rau
dant ir verkiant Ir jis girdėjo 
vėl, kaip Alyvų kalne, balsą, 
ramų ir gerą. Jis atėjo iš aukš
tyn — žmonės sakė, kad tai 
nuo kryžiaus, bet Antonijui at
rodė, jog balsas krito iš dan
gaus, ten, kur turėjo spindėti 
saulė ir plaidonėti šviesūs de
besys.

O staiga kažikas pasidarė: 
minia šaukė siaubingai ir su
krėsta, jie rėkė, kad saulė už
temusi, kad kalnai skeldėja ir kryžių! Tiri dėl to viskas atro- 
ženė Žiojosi kaip žvėris. Jis do tamsu, kad Kristus šviečia 
girdėjo, kaip skubėjo žingsniai, taip begaliniai. Jokia akis ne- 
tai minia bėgo slėptis. Ir da
bar jo širdyje po visų baisių 
dienų atėjo mažas d^augs* 
mas..

— Dabar pagaliau aš galiu

Vyrai prieš keturiasdešimt 
ir po

ras būrelis moterų, anksčiau 
ir vėliau atvykusių, susaėpiu- 
aos rankomis ir sustojusios į 
ratelį, gražiai tietuviškri įsidai
navo. Sujungtos rankos ir bend
ra daina, sakyte sakė, kad vi
sos yra tos pačios tautos duk
ros. Nuoširdi daina visos su- 
jimgė.

B dainos nuoširdumas perėjo 
į kafijas, kurios pradėtos Vero
nikos Liutkienės žodžiu. Ji pri
minė - .

keturią dešimtų metų . 
praeitį,

kai A Jakaitytė, Uršulė Jo- 
kubauskaitė ir kitos merginos 
bei moterys Worcesteryje dėjo 
pamatus centrinei moterų or-

MERGAKIŲ STOVYKLA
Vasaros mergaičių .stovykla 

Immaculata, Piitnam, Conn. 
praneša, kad stovyklautojos re
gistruojamos ir pusė vietų jau 
užimta. Suinteresuoti tėvai pra
šomi greičiau prisiųsti regis
travimo formaūnnus, nes vė
liau gali nebebūti vietų.

Šiais metais stovykla prasi
deda birželio 27 d. ir baigsis 
liepos 25 d. Tėvai, kurie dar 
neturi regMtrav&no Korteles, 
gan kne|ptMk» adresu: Camp 
Immaculata, Imnacidate Ccn-

DABB1NINKA8
•St BMtariak Avė.

TREMTINIŲ MOTERŲ 
REKOLEKCIJOS

Uždaros tremtinių moterų 
rekolekcijos įvyks š. m. balan
džio 30, gegužės 1 ir 2 d. Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyne, 
Putnam, Conn. Rekolekcijas 
ves Tėvas J. Kidykas, S.J.; te
ma: "Gyvenimo viršūnių beieš
kant”

Uždaros rekolekcijo® prasi
dės pentkadienį .(IV. 30) vaka
re 8:00 vai, baigsis sekmadie
nį 3.00 vai. Atlyginimas $7.00. 
Visos norinčios dalyvauti, pra
šomos įsiregistruoti iki balan
džio 26 d. šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior, Immaculata 
Conceptkm Convent RFD 2, 
Putnam, Conn., arba telefonu: 
Putnam: 8-5828. .

Aišku, kad moterys labiau, 
vertina jaunesnius vyrus nei 
senesnius. Bet senesniųjų pa
guodai štai moters balsas jų 
naudai:

“Vyrai iki keturiasdešimt 
nėra jokie vyrai... Vyresni dau
giau galvoja, tuo tarpu jaunes
ni amžinai užsiėmę pk 
•asmeninėm ambicijom ir 
vartais, vis apie save . kalba, 
laikydami save pasaulio cent
ru. Tuo tarpu vyresni parodo 
intereso ir tiem dalykam, kurie 
yra šalia jų; jų horizontas pla
tesnis' Be to, vyresni yra kan
tresni, netokie užsispyrę ir bu
kagalviai kaip jaisiikliai.... Su 
jaunikliais tiesiog reikia nuo
bodžiauti; jie neturi humoro, 
nesiąjranta juoko, nes nėra sa
vim tikri. Suprantama, vy
resnieji ir mandagumo daugiau 
parodo; jie uždega cigaretę, a 
tidaro duris, paduoda cukrinę 
kitam, prieš dėdamiesi cukraus 
sau. Seni vyrai yra patogūs 
kaip ir seni batai”.

Tą seniesiems giesmę pagie
dojo Lauren Bacall, įžymybė 
biržoj. O gal tai tik giesmė sa
vam vyrui, kuris esą jai tiktų 
į dėdes.

bą, bet kartu pridėti ir savi
šalpos dalykai: pašripa figoje 
ir pomirtinė. (Apie Moterų Są
jungą galima plačiau pasiskai
tyti “Moterų Dirvoje” arba 
knygelėje “Moterų Sąjunga 25 
metų veikimo šviesoje”). To
liau V. Liutkienė dar papasako- 
jo, kiek MS prisidėjo prie ko
vos už Lietuvos laisvę, pirkda
ma Lietuvos paskolos loštus, 
darydama rinkfiavas, teikdama 
pagalbos Lietuvos Moterų 
Draugijai, įrengdama ambulan- 
są Lietuvos Raudonajam Kry
žiui ir k. . .

Veronika Liutirienė yra vie
na iš pirmųųjų sąjungiečių, ta 
organizacija besirūpinim,. dar

gaAT»čtau> savo gerą patyri
mąlt rittrų žvilgį į reiKalus at- 
neža į Moterį Sąjungą ir 
jįjį WBiaad»~ visą »vo širdį.

Jos. krite lietusi reikalą 
steigti stipendijas besūnokan-

ir fili iii m Ino 
finansinį pa jėgumą, buvoat- 
nriešta linksmu pasakojimu, 
kaSp sąjungietės "prieš kėlerius 
metus ją “sugrąžino” į lietuviš
kąjį kelią. Julija Mack savo 
|riūsą taip pat skiria Balfo 
veritiai ir tremtiniams.

Po kelių klausimų ir atsaky
mų MS įprašė 21 nauja narė. 
Kitos pasižadėjo ateiti į Wor- 
cesterio 5 kuopos susirinki
mus, kurie būna kiekvieną pir
mąjį mėnesio pirmadienį 8 v.v. 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos svetainėje. •

Po skanių užkandžių ir jau
kaus pašnekesio išsiskirstyta, 
pageidaujant ir dažniau susei- 
ti, pakalbėti ir padainuoti.



Ir žmogus nustojo raudoti, 
jis galvojo, tarytumei atsiminė 
daugelį dalykų ir pasakė:

■Mokytojas yra žadėjęs am
žiną gyvenimą ir laimę. Tavo 
tiesa, dar ne viskas pasibai-

Amerka savo galvojime apie komunizmą padarė per trumpą 
laiką pažangą. Prieš dešimtį metų valstybės vyrai rodė didelį pa
lankumą komtmistam. šiandien jie ar jų įpėdiniai mato, kokių 
vaisių davė jų laistoma ir globojama komunistinė piktžolė. Gal būt, 
ateis laikas, kad jie pasakys: tas, kuris kitaih demokratijos tafe- 
ves urpripafįTts fr kėsinasi ją atimti smurtu, tuo pačia ir saa at-
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vdk*j>ta,-tarte atari netari, 
vtsooaneteis repreneotaidįjM vir- 
šftntae. šitokią «pažin^ atlie
ku pirmą kartą savo, gyveni-

“Mums taftas išeiti iš paak 
ruošimo ir organizavimosi sta- 
gijos —* juupcjo ptramunKas— 
į plačius veiklos laukus.

meilės, jis pajuto, kad yra ar
timas Kristui Jo . valgė, labiau 
negu Jo garbėje. Dabar Js bū
tinai norėjo būti arti Jo, vis- 
tiek, jeigu ir jo akys nebūtų 
atvertos — nes tie, kprių ne
dorieji neapkenčia, juk yra 
tikri giminės. Dabar jis dar 
stropiau tini ieškoti ir tai ne
galėjo būti sunku, nes Kristus 
buvo čia pat, Jeruzalėje.

Ir ištikrųjų, vienas paklaus
tasis pasakę jam, kad šiuo me
tu Kristus ir Jo draugai-mokU 
niai buvo nuėję anapus Kedro- 
no upelio, į Alyvų kalną. Ty
kioje gražioje, ramioje naktyje 
gera yra būti tarp medžių ir 
žiūrėti į Rangaus debesis mė
nesienoje ir pažvelgti į miestą, 
— taip kalbėjo žmogus.

Gal būt, aš netrukus pamaty
siu, kas yra mėnulis, galvo
jo Antonijus, — ir pažirsiu 
miestą ne tiktai Š palietimo. 
Bet pirmiausia ai noriu pama
tyti Kristų, pafiu pirmuoju sa
vo pažvelgimu.

-Ir jis skubėjo fir nors jo laz
da rinko kelią, ir jis pats buvo 
labai atsargus, jis kartą ir ki
tą užkliuvo už akmenų, ir me
džią šakos pertraukė per jo 
veidą. Tačiau tikrai, kalne bu
vo labai ramu, ir jam atro
dė, kad junta mėnesieną ir 
debesis ant pat savo veido. Ta- 
flra, kur yra Kristus? Jis sto
vėjo, sukosi t visas puses ir 
Mainėsi, ir jam buvo labai ne-

Jie nusileido i miestą, ir ten 
buvo išsitirti minios. Tačiau 
Antonijus jau nebuvo vienas, 
visą laiką aplinkui rinkosi 
žmonės, kurie gailėjosi Kris
taus, ir tie, kurie neapkentė 
Jo. Dabar jie viri buvo "drau
gėn suėję ir vaikščiojo tt vie- 
tos j vietą, kur toje valandoje 
buvo nuvestas Kristus. Ir su 
jais <jo Antonijus.

Jte buvo užntfšęa kiek pra-
(Nukerta j 4 pab

tus, kad Jo žiūrėjimas paliestų 
tave ir tu praregėtum?

— Ar Jis gali ir tai? —sušu
ko Antonijus, ir žmogus tarė:

— Aš pats nesutikau Jo, ta
čiau žinau, kad Jis gali viską. 
Jis gi yra taręs, kad Jis esąs 
pasaulio šviesa jr kas Jį seka, 
nevaikščioja tamsybėse.

— O! — pasakė Antonijus, 
— kame aš galiu Jį atrasti? 
Tačiau jis nebesulaukė atsaky
mo, nes didelė minia žmonių, 
kaip vanduo, užpylė laiptus, ir 
kalbėjęs su juo žmogus turėjo 
būti nustumtas į šalį. Ir patsai 
Antonijus skubiai prisiglaudė 
prie sienos, kaip šešėlis, kad 
nebūtų sumindytas. Tačiau 
dabar jis nejuto jokios baimės, 
jis buvo apimtas didefio tikėji
mo, kad i ištiks laimė. Jam 

bus suteikta tai, ko jis neturėjo 
niekuomet—regėjimas, nes tas, 
kuris yra šviesa, pažvelgs į jį. 
Ir kada jo akys bus atidaros, 
jis pereis vėtei visą žydų že
mę, labai rietibėdamas, kaip 
vėjas, juk jam jau * nereiks

lyn, juo sunkyn darosi. Mes 
baramės, diskutuojame dėl 
bendruomenės reikalo ir nau
dingumo, o mūsų neprietelis ty
čiojas iš mūsų tautos skausmų, 
iš mūsų tautos krašto likimo 
ir iš laisvų -lietuvių neorgani
zuotume.”

PreL J. Balkonas priminė, 
kad bendruomenės laikinasis 
komitetas susikūrė prieš 3 me
tus. Jo pagrindinis tikslas buvo 
‘nustatyti bendruomenės orga
nizacijai darbo paskirtį, pa
ruošti laikiniuosius įstatus, su
organizuoti apygardas bei apy
linkes ir paruošti visuomenę 
pirmiesiems JAV LB tarybos 
rinkimams, o po to tolimesnę

ramstytįs lazda ir saugotis 
kiekviename žingsnyje. Ir jis 
suras vietovę, kur jo motina 
buvo palaidota. Jis klausinės 
žmonių , ir jie atsimins. Bet 
jeigu jie ir būtų užmiršę, jis 
žino: jo akys pačios pažintų 
motinos kapą, vistiek, ar jie 
yra ją ^uždarę kalno oloje, ar 
pakasę žemės duobėje— jis ne
gali nepajusti savo motinos. timi, kur 
Jeigu tiktai ps galės žvalgytis 
ir ieškoti matančiomis akimis.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje* metam* - -.....-__ $6.00
BrooJdyn, N. T.---------- _ 3&5O

buvo nuėjęs, kur jam nurodė, 
klausiamieji sakė, kad Kristus 
iškeliavęs kitur. Gal būt, Jeri- 
ke, kalbėjo žmonės, gal Betani- 
joje.

— Aš turiu būti kantrus, jei
gu noriu gauti tokią dovaną,— 
manė Antonijus, — gal taip 
reikia, kad vargčiau, kol užpel
nysiu. — Ir jis keliavo ta kryp- 

nuęjęs tas, ku
rio jis ieškojo. Bet kai pasiekė 
vieną vietą, Kristaus nebuvo ir 

O kai bus ją suradęs, tasai, kitojetaipgLJisbuvoJeruzalė- 
kuris jam bus dovanojęs šviesą, 
prikels motiną gyventi, kitaip 
būti negali. Ir pe eis paskui Jį, 
jie tarnaus Jam ir gyvens prie 
Jo kojų, nes tie, kurie seka Jį 
nepažįsta tamsybės.

Tiktai reikėjo surasti Kris
tų. Tai nebus sunku, — galvo
jo Antonijus, jok kiekvienas ži
no Jį. Ir jis sustabdęs pirmą 
pajustą arti praeivį, paklausė:

— Kur dabar galiu nsti

.. MA8TAUJA -
Ji laidria pozityvių planų. Ji 

nori plačiai užsimoti lietuvybės 
išlaikymo baruose ir susilieti 
su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės frontu.

Ir Antonijui atrodė, kad jam 
yra-dar sakiau, nes buvo at- 
rtndęšiek tiek vilties, ir ji pa
sirodė negalima. Jis daugiau 
nebenorėjo nieko girdėti apie 
aną žmogų, kuris jam nieku 
negalėjo padėti.

Bet karią, jam snaudžiant 
ant šventyklos laiptų, kažkas 
praeidamas užkliuvo už jo ko
jų. Ir nesikeikė, kaip kiti, nei 
tvojo jam lazda. Priešingai, jis 
juto, kad žmogus prisilenkė, 
švelniai patraukė jo kojas į 
pakraštį ir paglostė jo galvą. 
Ir tada Antonijus pakėlė gai
vą Jr žmogus pamatė jo akis.

— Vargšas vaikas, — pasa
kė žmogus, — kodėl tu čia bū
ni vienas?

— Aš iš viso esu vienas, — 
sakė Antonijus. Jis girdėjo, 
kad žmogus ieško savo pini
ginės, ir pajuto delne mone
tą. Tačiau pasitraukdamas 
žmogus dar prabilo, ir jo bal
sas buvo gailus:

— Ar tu niekuomet nepasi
taikei kelyje, kur vaikšto Kris

iu ir nusivedė.
Aš visuomet paliksiu aklas, 

— pagalvojo Antonijus, — 
mano motina niekuomet neat
sikels. Ir visi žmonės pasiliks 
negeri.'

Bet juk taip negalėjo būti! 
Jeigu Jis darė tokius dalykus, 
kokių niekas kitas nepajėgė, 
tai Jis buvo reikalingas pasau
liui, ir Jo nepajėgs sunaikin
ti. Tiktai nereikėjo nustoti ti
kėti į tai! Ir jis ištiesė ranką 
į verkiančio žmogaus pusę ir 
tarė:

— Argi jau viskas pasibai-

negalėjo suprasti to skilimo, o 
tokiai padėčiai esant net buvo 
balsų skirtis ir mums. Būda
mas Kunigų Vienybės valdybo
se ne kartą turėjau atlaikyti 
vienybės pozicijas...

“Bet kam aš tai kalbu seno
vės istorijos reikalais? — No
rėdamas parodyti, kaip plėtojo
si mūsų bendras darbas. Drau
ge norėdamas pabrėžti, kad 
bendro darbo principą yra la
bai lengva sulaužyti, numesti į 
šalį ir grįžti prie srovinio dar
bo. Žinau, kad būtų daugiau 
pasitenkinimo katalikų visuo
menėje, jei aš paręikščiau savo 
išėjimą iš bendro darbo ir grįž
čiau į Katalikų Akcijos dirvo
nus.” (b. d.)

kur nors palmės, ir kaip pasi- 
rodySau Jam visai tuščiomis 
rankomis 4r tiktai sau prašy
damas malonės, Ir kas mane 
priteistų arti tokio, kuris yra 
garbinamas ir mylimas visų?

Bet $s netrukus išgirdo, kad 
Kristus turėjo daug priešų. Jie 
neapkentė Jo, kad Jis buvo ge
ras ir gailestingas, kad Jis 
smerkė nedorumą, ir tie ieško
jo Jam pražūties. Ir tada An
tonijaus tiriBs pasidarė pūna

Laisvė yra vienas iš svarbiausių demokratijos principų. Ir 
gražu, kad jį gina vyriausias valstybės ir teisės gynėjas.

Jį gina taip nuoširdžiai, kad leidžia komunistam laisvai veik
ti. Ne tik savo idėjas aiškinti ir skelbti, bet ir organizaciją turėti. 
Laisvai ne tik savo krašte, bet demokratindamos Vokietiją bei 
Italiją, okupacinės valdžios reikalavo ir ten laisvės komunistų 
partijom. Tekioj globoj komunizmas vienur daugiau, kitur mažiau 
stiklestėjo.

Tik kažkokia netvarka — duodant Yiisvę organizuotis komu
nistam, kodėl tos pačios neduodama organizuotis vaikų grobikam, 
kdrainn ir kitų narkotikų šmugelninkam, kontrabandininkų uni
jom. Jei jų sąjugos viešai veiktų, tada ir FBI būtų lengviau juos 

Bet peticija jiem neleidžia. Vadinas, laisvę ne visiem pri
pažįsta. Taigi arba potidja laisvę neteisingai varžo arija ta laisvė 
kai keno. neteisingai suprantama.

Kad teisvės pripažinti negalima? " • ■

je, — sakė žmonės, Jis ten iške
liavo švęsti Velykų.

Kai Antonijus Vėl pasiekė 
Jeruzalę, jis tuoj pat išgirdo, 
kad Kristus tikrai buvo atke
liavęs į šį gražųjį miestą. Ir 
kaip karalius įžengė Jis, minios 
Jį garbino, jos mojo. Jam Dal
inių šakomis ir šaukė iš džiaug
smo. .

— Gal gerai, kad nebuvau 
čia, — galvojo Antonijus,—aš 

Kristų? Praeivis nepasakė nie- juk nebūčiau susipratęs gauti 
ko, ir bernkfas turėjo užkal
binti kitą žmogų, o tas nusi
juokė. Ir kitas užklaustas pūs
tai pavarė jį, ir jam staiga ė- 
mė skaudėti šircĘ, kad. je bu
vo negeri. Bet jis nenusiminė ir 
nepavargo teirautis, Rbi jam 
vienas pasakė, jog Kristus e- 
sąs dabar kelyje tarp Saipari- 
jos ir Galilėjos. Ir Antonijus 
pasuko ten savo kefią.

O, kaip jis sktttjo! Bet juk 
jis tegalėjo žengti lėtai, ir tad

neįveikė poūsų skirtumų. Mes 
riejomės, pešėmės, nes Lietuvą 
turėjome, tik gtųčijomės dėl 
valdžios ;tauta buvo saugi ir 
nenaHdnama, tad muns rūpė
jo tik jos religiniai ariba. prieš- 
bažnytinial reikakd. O čia savo 
&3Bdmą tietoviais buvome ati
davę Dievo valiai ir tik skaitė
me metus, kaip flgaL.

“Kai atėjo antrasis pasauli
nis kanos, kai Lietuvos respub
lika buvo okupuota, o ypač kai 
tauta išbėgiojo arba buvo tre
miama, tada supratome savo 
pareigą, kad gana ginčytis, kad 
reikia eiti tautos likučių gel
bėti.

“Jei aš buvau anksčiau vie
nas iš didžiausių klerikalų ir 
griežtas izoliacionistas ir prie
šingas bet kuriam bendradar
biavimui, tai šianefien galiu ra
mia sąžine pasakyti, kad virtau 
vienu iš pirmųjų ir griežtųjų 
visų srovių bendro darbo apaš
talu. Juk 1940 metų Kunigų 
seime tik vieio balso persvara 
pravedžiau Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto organizavimo rezoliu
ciją. Iš šio gi komiteto gimė 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Mat reikėję tik katalikų sro
vės, ypač kunigų, sutikimo eiti 
į bendrą veiklą. Dar ir šiandien 
mane kai kurie kunigai kaltina 
už Katalikų Federacijos “su- 
ženijmą” su socialistais.

“Kas pirmuosius žingsnius 
darė Lietuvos bendros šalpos 
srityje? TaĄ> tų pirmųjų — 
kan. J. Končius ir aš...

“Grįžkime prie Alto. Kiek 
metų Alte nebuvo tautininkų. 
Tautininkų sujungime su kito
mis srovėmis Alte nielvis ne- 
murinčvs mano vaidmens. Gri
gaitis ir Valdyta ilgai jų nesi
leido. Katalikų visuomenė ilgai

daL Nutautimas kasmet dau
giau ir daugiau praryja aukų.

VISAI ŽEMEI SUNAIKINTI 
UŽTENKA 400 BOMBŲ 
Tuo metu, kai iš vienos pu

sės šaukiama: gana atominių 
ir vandenilinių bombų; lA- 
drausti jų vartojimą, gamybą, 
bandymus, iš kitos pusės nau
ji atominiai ginklai progresuo
ja nepaprastu tempu, štai ži
nomasis laikraštininkas Law- 
rence praneša, kad vandenilio 
bombų jęga dar padidmama, 
jeigu vietoje plieninės tūtos ji 
bus įtaisyta į kobolto tūtą. 
Koboltinės bombos sprogimas 
duos tegaus gausius radioakty- 
vinius spindulius, kad jie bus 
320 kartų stipresni už vande
nilio bambos. Tokią bombą 
susprogdinus apie Prahą, bus 
sunaikinta visa gyvybė plote 
tarp Leningrado ir Odesos ir 
tam Prahos ir Uralo, arba 
2500-4800 kt plote. Esą ko- 
baltinių 400 bombų užtenka, 
kad visa gyvybė ženąėje būtų 
sunaikinta.

ramu. Buvo taip tylu, tarytum ją, — atsakė žmog is d -viitiš- 
viskas miegojo, bet tas miegas kai, — Judas išdavė Jį, karei- 
buvo pavojingas. Jis pasijuto vlai ir žydų tarnai suriš • Kris- 
labai vienišas ir apleistas, ro
dos, kad antrą kartą jo moti
na buvo atimta jam. Tokio 
liūdnumo jis dar nebuvo paži
nęs ir negalėjo suprasti, ko
dėl yra taip.

Ir staiga jis išgirdo triukš
mą .tarytumei ėjo būrys ka- 
reivhi, žvangindami kardais ir 
atsimušdami vienas į kitą šar
vais. Jis .girdėjo balsus, nera
mius ir grasfoanSus, ir iš jų 
visų išskyrė vieną, tylų ir ra
mų. Antonijus neiightio žo
džių, bet žinojo, kad jie turėjo 
būti geri.

Jis dabar bėgte bėgo į ten, 
jis krito ir kfiėsi, bet nejuto 
skausmo — tas balsas tegalėjo 
būti Kristaus, Jis buvo čia pat!

Kai jam atrodė, kad jis jau 
atbėgo į tą vietą, balsai išny
ko, tatytum visi buvo pasitrau
kę ar nutilę. Jis klausėsi: štai 
vS kardai ir Šarvų skambėji
mas, bet dabar $e buvo dus
lūs, lyg tie, kurie juos nešiojo, 
sėlino kaip vagys. Jis nežinojo, 
ką turi daryti, h* staiga išgir
do verkimą: vyras raudojo 
kur nors netati ir taip skau
džiai, kad nežinodamas kodėl, 
Antonijus norėjo taip pat 
verkti. Ir jis pratarė:

— Kas ta u atsitiko, imo- 
gan?

— Jie suėmė nūsų M.Mtyto-

Demokratija - laisve - komunizmas
__  Svarbus ir opus klausimas kilo Amerikoje: ar uždaryti konut- 

partiją?
Atsakymai buvo nevienodi. Texas valstybė atsakė pačiu 

sprendimu — taty: ten senatas patvirtino uždraudimą. Teisingu
mo sekretorius atsakė — ne, nes tai priešintųsi Amerikos kons

titucijos laisvės principui; tai pasunkintų FBI priešvalstybinio ele
mento sekimą.

Kiek teisingi tie atsakymai ir tie argumentai?

Toje “išpažintyje” pirminin
kas užgriebė praeitį, parodyda
mas, kaip

SUNKU BUVO SUEm I. 
BENm4 DARB4

Jis kalbėjo: “Sugrįžau iš Lie
tuvos 1922 metais klieriku stu
dentu. Baigdamas mokslus Nia
garos universitete, pradėjau la
biau dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Iš pirmųjų dienų lie
tuvybe degdamas, žodžiu ir 
raštu tarnavau saviems žmo
nėms. Buvau griežtas šalinin
kas dirbti srovėje, t. y. kata
likų visuomenei išmtirni, nes 
srovių santykiai po pinnojo 
karo buvo labai įtempti. Prie 
to prisidėjo dar ir Lietuvos po
litinės akcijos raidą.

“Bendram darbui mus suve
dė tik Vytauto metai, pasauli
nė paroda, lenkų ultimatumas 
Lietuvai ir Klaipėdos neteki
mas.. šiaip nei šaulių Sąjunga, 
nei Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
nei Pasaulio Lietuvių Sąjunga

taančta 12 apygardą ir do- 
giao kaip » aį^UU^

Toliau pinrrimnkas iškėlė 
klausimą; ar jau pasiruošta ir 
ar* visuomenė jau pribrendo 
prie pirmųjų JAV LB tarybos 
rinkimų. Jo atsakymas buvo 
liūdnas:

. “Pirntiausta reikia pripažin
ti, kad visuomenei kam nors 
nuteūdi reikia ją tinkamai ih-. 
formuoti, įtikinti, auklėti, su
organizuoti”. Ir bendruomenės 
klausimu: “Dar bendruomenė 
buvo net negimusi, c jau pasi
pylė prieš ją

ŠMEIŽTŲ KAMPANIJA;
tvariausi įtarinėjimai ir p. 

mirgėte mirgėjo mūsų spaudo
je. Atminkim, kad Altas sa tei
sininkais ir be teisininką dve
jus metas nenoromis svarstė ir 
pagaliau palaimino pačią idė
ją. Altas sutiko, bet visi “ketu
ri” pareiškė nepritartą.... Ne
buvo patogu atmesti kultūrinį 
junginį, kuris tvėrėsi takiais 
pat principais, kaip ir pats Al
tas, tik demokratiniu pagrindu, 
ko Altas visiškai neturi. Nuo
širdumo iš politinių virsūrfų ne
jausdami, Loko nariai vis dėl-



Prieš pertveriant pirmąjį a- Pratina Raihdrfa, Ra rtraipt 
vtacijos ktestėjimo" penkįasde- neHo Mterias, yra rtadrates, 

noris sustoti ties 
klanrtmi '

kodR liktam atairądo tik 
dvidritantojo amfiam

pradžioje?
Argi žmogaus išradingumas 

ir noras užvaldyti erdvę anks
čiau nebuvo didelis?

Sėkla, sakoma, išleidžia dai
gą tik pakliuvus į derlingą že
mę ir sulaukus tinkamo laiko. 
Panašiai yra ir su didžiaisiais 
išmetimais. Jiems reikia gerai 
išvystytos technikos ir pareika
lavimo.
. Kaip žinome, pamojo lėktu-

aau brolių Wrights pasiseki
mas buvo daugiau nei pirmas 
skridimas. Jie sugriovė tuo 
metu vyraujančią nuomonę, 
kad žmogui skridimas yra ne

Leonardo da Vtad penkioi&ta- įmanomas. Šis patikinimas bu- 
iqe šimtmety jei Tačiau žmogus 
neskrido juo iki dvidešimtojo 
amžiaus, nes nebuvo pakanka
mai išvystytas motoras, kurį 
būtų galėję panaudoti lėktu
vui. Taip pat nebuvo ištobulin
ti būdai, kaip judančius kūnus 
ore išlaikyti ir vairuoti.

Didžiausi nuopelnai tenka 
amerikiečiams broliams 
Wrights, nes jie 1908 m. gruo
džio 17-tą atliko pirmąjį skri
dimą su suricesniu už orą lėk
tuvu.

Tuo pačiu metu daug bandy
mų pakilt nuo žemės buvo da
rę vokietis 0. Lilienthal, ang
lai H. Maxim ir Pilchner, pran
cūzai Penand, Tatin ir Ader, 
amerikiečiai Ląngley ir Chanu- 
te ir kiti. Broliai Orville ir Wil- 
bus Wrights pasidarė pirmieji 
aviacijos pionieriai, nes jie ge
riau suprato mechanikos dės
nius, turėjo daugiau pasiryži
mo ir drąsos.

PIRMOJO SKRIDIMO 
LAIMĖJIMAI

Šių dienų mastu matuojant, 
jnrmasis skridimas (59 sekun
dės, 31 mj&os greičiu per va
landą) vargiai iš viso būtų 
galima pavadinti skridimu. Ta-

vo grindžiamas Newtono išve
džiojimais ir, įdomu pastebėti, 
kad vos keletą metų prieš pir
mąjį skridimą buvo teoretiškai 
įrodytas vieno Princetono ma
tematiko. Pirmasis skridimas 
kaip tik atidarė naujas gali
mybes nuotykiams, sportui, 
tyrinėjimams ir naujų kebų ieš
kojimams.

PIRMIEJI ŽYGIAI
Pirmieji aviacijos istorijos 

puslapiai ir yra užpildyti hero- 
iškais bandymais pasiekti 
naujų greičio ir aukščio rekor
dų, perskristi kalnus ar van
denis, per kuriuos dar niekas 
nebuvo skridęs.

Kaip įdomesni pirmųjų ban
dymų čia suminėtini: pirma
sis naktinis skridimas 1910 m., 
pirmasis skridimas iš New 
Yorko į Kaliforniją 1911 m., 
pirmasis parodomasis šuolis su 
parašiutu 1912 m., pirmoji a- 
merikietė moteris lakūnė 1912
m. , pirmasis bandymas panau
doti lėktuvą bombardavimui 
1913, pirmasis radijo bango
mis ryšis su lėktuvu 1914 m., 
pirmoji amerikiečių transatlan
tinė kelionė NCR lėktuvų 1919
n. gegužės 31 d., pirmoji ke

PIRMOSIOS fTTEUBUS p>TiMri» Seime, aen' Ir nriari 
ponia Nixonienč, vicepresidratieBė, ir panelės Nixonaitės, viena S ir 
kita s metelio. * '

Lindeno vaidintojy trupe 1954 mėty balandžio 24 
šeštadienį, 7vai. 30min. vakaro Elizabethe,

LIETUVIŲ LAISVES SALEJE, 269 Second SL, 
STATO UNKSMĘ R. FLERS IR G. A. CADLLAVET KOMEDIJA

BURIDANO ASILAS
Veakalą režisuoja ALFA PETRUTIS

Pagal dad. T. PETRAIČIO eskizas dekoracijas pagamino Vytautas Kvedaras.

Po vaidinimo' į O K 1 A I. Visus maloniai kviečia atsilankyti 
UNDENO VAIDINTOJAI

giausių iš šio laikotarpio dalų 
yra 1SS m liepos 15-17 <L<L, 
kuomet Stepas Darias Ir Sta
sys Girtaus, bandydami nenu
sileisdami nuskristi iš New 
Yorko į Kauną, berniškai žuvo 
Soldino miškuose Vokietijoje. 
Antras taip pat mums svarbus 
įvykis buvo Vaitkau sėkminga 
kelionė per Atlantą į Airiją ir 
Lietuvą 1935 m. liepos mėn.

L fiKTUVŲ PRITAIKYMAS
Pradžioje į skraidymą žiūrė

ta daugiau kaip į naują sporto 
šaką..Patys primieji lėktuvai 
tam ir buvo pritaikyti, šiek 
tiek ištobulinus, jau 1911 m. 
pradėta juos naudoti oro paš
tui. Jau I Pasaulinio karo pa
baigoje lėktuvų reikšmė tiek 
pakyla, kad Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse jų produkcija 
pakyla iki 14.000 per metus.. 
Po karo, žinoma, jų reikšmė ir 
gamyba krito. Pasiliko tik oro 
paštas. Pagrečiui pamažu vys
tosi keleivinių lėktūvų linijos. 
Per karą įsisteigę fabrikai, ne
betekę rinkos, atkreipė dėmesį 
į keleivinių ir sportinių lėktu- 
vvų tobulinimą.

1936 m. atidaromas jau re- 
guHanis tarpžemyninis susisie
kimas oru.

Antrajame Pasauliniame ka
re lėktuvas jau tampa lemia
muoju ginklu. Jų gamyba nuo 
12,871 lėktuvo 1940 m. JAV 
pakyla net iki 96,318 kariškų 
lėktuvų 1944 metais.

Lėktuvų tobulinimas šiuo 
metu ena milžiniškais šuoliais. 
Iš paprastų dar primityvių lėk
tuvų per tuos keleris metus iš
sivystė net keBos jų rūšys: 
sunkieji smingamieji, nakti
niai bombonešiai, didieji trans
portiniai lėktuvai, dieniniai ir 
naiktiniai naikintuvai ir paga
liau sprausminiai bei raketi
niai lėktuvai.

LĖKTUVO IŠVYSTYMAS
Suminėjus paskubomis pir

muosius lėktuvų prototipus ir 
pirmąsias žymesnes keliones, 
norisi žvilgtert į lėktuvą ir 
svarbesnes jo vystymosi fazes.

Pirmojo aviacijos dešimtme
čio lėktuvų šiandien galima ra
sti ne viename muziejuje. Jie 
beveik išimtinai mediniai, ap
traukti brezentu arba drobe, 
dvisparniai, su daugybe išsiki- 
šūsių vielų ir ramsčiukų. Jų 
greitis neprašoka šiandienio 
automobilio greičio, šis medžio 
ir drobės aviacijos laikotarpis 
tačiau nebuvo ilgas.

Labiau susidomėjus lėktu
vais ir pradėjus juos tyrinėti, 
buvo pastebėta, kad mažiausia 
oro pasipriešinimo ir daugiau
sia kėlimo į viršų' duoda ne 
pioidHSa sparnų forma, kaip 
pradžioje buvo manoma, bet 
ypatinga forma, panaši į van-

Buvo taip pat pastebėta, kad 
bet kokios išsikišusios dalys ar

tavas
truko , tol viską, kas buvo ga- 
Įima, sutraukė i vidų. Taip lėk
tuvas tobulėjo ir greitis augo. 
1920 m. išradus tvirtą ir leng
vą atiuminijaus Betfinį, medi
niai lėktuvorėmai buvo pakei- 

’sti metafintos ir drobė j leng
vojo metalo skardą. Tas dar la
biau sumažino oro pasipriešini
mą ir sudarė naujas galimybes 
augti ne tik greičiau, bet ir jo 
dydžiui

baigą lėktuvo greitis pradėjo ar
tėti prie vadmaraojo kritiško
jo, arta garso, greičio (ore 
garso greitis yra maždaug 765 
mylios per valandą). Pradžioje 

'-buvo manyta, kad lėktuvas ne
galės skristi greičiau už gar
są. Pirmieji bandymai taip pat 
rodė, kad kažkas nenatūra
laus darosi, artėjant prie šio 
greičio: oro pasipriešinimas 
nepaprastai padidėja, lėktuvas 
ima virpėti, kai kuriais atvejais 
net vairavimas pasikeičia, pa
vyzdžiui, vairą kreipiant į vie
ną pusę, lėktuvas sukasi į ki
tą. Pradžioje laboratorijose :r 
vėjo tuneliuose, neseniai ir pa
čiame ore įrodyta, kad lėktu
vas gali skristi ir antgarsiniu 
greičiu. Reikia tik pakeisti 
ankstyvesnę lėktuvo formą ir į- 
dėti galingesnį motorą, (b. d.)

VfcL NAUJAS GINKLAS. Ka
riuomene išmėgino ši plona pieš
tuko pavidalo rinklu, vadinamą 

“CorporaF*, kuris rali paimti su 

savim atomini ar paprasta svie
dinį ir, varomas raketiniu būdu, 

didesniu rreiėiu nei garsas nuga- 
gabenti ji i taikini toliau nei ar

tilerijos pabūklai siekia.

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS
Prieš porą savaičių buvo iš

leistas naujas 8 c. pašto ženk
las, skirtas užsienio paprastai 
korespondencijai, kuriame at
vaizduota Laisvės statula su į- 
rašu “In God We Trust”. Sta
tula ir įrašas išreiškia pagrin
dines amerikiečių savybes —- 
tikėjimą į Dievą ir laisvę. Ženk
las papuoštas tautinėmis A- 
merikos spalvomis: raudona, 
balta ir mėlyna.

Naujojo^ ženklo oficialus įve-^ 
dimas į apyvartą buvo labai iš
kilmingas. Dalyvavo prez. Ei- 
senhoweris, valstybės sekreto
rius J. F. Dulles, vyriausias 
pašto viršininkas A. E. Sum- 
merfield, viceprez. R. M. Ni- 
xon, senatoriai, kongresmanai 
ir 95 svetimų valstybių atsto
vai. Prezidentas pasakė kalbą, 
kurioje pastebėjo, “kad istori
joj Amerikos didybė rėmėsi 
dvasine galia, kurią ir išreiškia 
šio ženklo simbolika. Ameri
kos savybių sekimas yra jau 
priimtas ir kitų. Tik per dažnai 
pasitaiko, kad mes, mėgindami 
nusakyti mūsų krašto charak
terį ir didybę, susigundome 
pradėti nuo aukštų pastatų, 
mašinų ir kitų daiktų. Amerika 
buvo žmonėms vilties simboliu 
daug anksčiau, negu _ visi šie

Iš SKAUTŲ GYVENIMO
Dvi skautiškos šrtnos. Ba

landžio 24 d. Bostone susituo
kia A. Treinys ir I. Jurgelevi
čiūtė. Jiedu studijuoja ir abu 
yra aktyvūs Akad. Skautų Są
jūdžio nariai. Chicagoje tą pa
čią dieną šeimą sukuria A. Ke
relis, “Skautybės Kelio” 
(Drauge) redaktorius su J. Gu
daityte, kuri yra Chicagos 
skaučių draugininke.

Skte. Ap. genbergienei pasi
traukus, nauja Clevel. skaučių 
tunto tuntininke Vyriau
sios Skautininkės įsakymu yra

paskirta pasktn. A. Petukaus- 
kienė.

Clevelando jūrų skalikai, ku
riems vadovauja VI. Petukaus- 
kas, įsigijo 26 pėdų 3 irklų dvi
stiebį laivą. Gegužės 9 d. šis 
vienetas rengia savo vakarą 
Clevelando Lietuvių Salėje. 
Vakaro programoje dalyvaus 
ęievelando Ąžuolų oktetas ir 
solistė Pr. Bičkienė.

“Skautų Aidas” skelbia jau
nimui iki 12 m. velykinio pa
veikslo spalvavimo konkursą.. 
Paveikslas buvo išsiuntinėtas 
visiems Sk. A. prenumerato-

• Vasario 16 gimnazija mie
lus savo rėmėjus ir bičiulius 
sveikina Velykų švenčių pro-

• Adelaidėje,- Australijoje, 
savaitgalio lietuviškoji mokyk
la naujuosius mokslo metus 
pradėjo vasario 13 d. Mokslas 
einamas trijose grupėse, mo
kantis kiekvienoje grupėje po 
dvejus metus. Baigusiems mo
kyklą ir ištaikiusiems egzami
nus bus duodami atitinkami pa
žymėjimai. šiuo metu mokyklo
je mokytojauja: Andriušienė, 
Žakienė, Milaknis, Kubilius ir 
Statnickas —mokyklos vedė
jas. Kun. Jakutis ir toliau glo
boja mokyklą ir dėsto tiky-

daiktai išrasti. Laisvės šviesa 
mums reiškia pasiryžimą būti 
visad laisvais, o pavergtieji čia 
mato rojų. Tai yra išpažini
mas, kad visi žmonės priklauso 
Visagaliui.”

Prezidentas priminė, kad 
siųsdami laišką su šiuo ženklu, 
žmonės dar galėtų antroje vo
ko pusėje prirašyti: “Čia yra 
laisvės kraštas ir kraštas, ku
riame laikomasi Dievo tiesų.”

Užbaigiant visiems daly
viams buvo įteikta dovana — 
meniškame albume ženklų rin
kinys.

ti Juozas lininis, g Vokieti
jos emigravęs į Australiją, jau 
atvyko į Ameriką ir apsigyve
no Chicagoje. Jis yra nemaža 
autorių vertęs iš kitų kalbų į 
lietuvių. *

• Prof. St. Šalkauskio mi
nėjimas buvo surengtas Chica
goje balandžio 11 d. Paskaitą 
skaitė kun. V. Bagdanavičius 
tema “Lietuva Rytų ir Vaka
rų sankryžoje.”

• Kun. .P, Marcinkus, iš Ci
cero, baigęs bažnytinės diplo
matijos kursą su garbės diplo
mu, popiežiaus paskirtas sek
retoriumi Vatikane.

• Kanadoje liepos 3-4 d.d. 
šaukiamas lietuvių katalikų 
kongresas. Pirmoji diena vyks 
Toronte, antroji -— Hamiltone. 
Pirmoji diena skirta organiza
ciniams reikalams, antroji — 
Marijos metų paminėjimui. Nu
matyta Hamiltone eisena nuo 
Aušros Vartų bažnyčios su ke
liaujančia Marijos statula, iš
kilmingos pamaldos parke.

• Montrealyje veikia šalpos 
komitetas, kuris rūpinasi pate
kusiais į vargą lietuviais.

• Kanados lietuvių diena 
rengiama Toronte rugsėjo 5 ir 

riams. šeimose, kur nėra jauni
mo iki 12 m., prašoma paveik
slą perduoti lietuviams vai
kams (nebūtinai skautams. 
Konkurso laimėtojams “Sk. 
Aida^” duos įvairias dovanas.

R. K.

“AITVARAF PADEDA STATYTI 
KEARNY, N. J, BAŽNYČIĄ

1954 vn. Balandžio 25 d., aekmadiraL 6 vaL vakare 
J A C K S O N AUDITORIUM

756 Harrison Avenoe Harrfeon, N. J.

KONCERTAS
Dalyvauja:

' 1. “Aitvarų” kvartetas, vadovaujamas muz. 
Alg. Kačanausko,

2. Vitalis Žukauskas, dramos aktorius,
3. ALB K caru y Apylinkės Vyrų choras, 

vad. muz. Kačanausko.
Nauja programa, šioj apylinkėj dar negirdėta. Po progra
mos šokiai Gros Frqpl Kaczor orkestras. Bus bufetas. Au
ka $1.25. Pelnas naujajai bažnyčiai statyti Rengia Kear- 
ny N. Bažnyčios Fondo Komitetas.

Bilietus galima gauti: Kearny-Harrison pas komiteto na
rius ir knygyne 'Mintis,’ 122 Schuyier Avė., Novark—py*

wick St., EUznbeth ~ pas Kudulį, 314-2nd St., Brooklyn 
—“Gabija”, 335 Union Avė,

6 dienomis.' Ta proga ktaKM 
sporto olimpiada.

• DaU T. Vaitas, J. Dagy*
J. Akstinas dalyvauja 7t-ja|i^ 
pavasarinėje Kanados daįnra 
parodoje. r

• Dail M. Dobužtarta, M
gesnį laiką gyvenęs New Ydrįi 
ko, dabar Italijoje Neapolio 
perai daro “Eugenijui OntagH 
nui” dekoracijas. ;d||

• Vokietijoje krašto vaį$i 
bos būstinė perkelta iš Huofip^Į 
verio arčiau Vasario 16
zijos į Weinheimą. Dabar 
adresas: Litauisches Zentrri^g 
mitee, (17a) Weinheim, Bergai 
str. Postfach 233. •

• Ateitininkų choras Chica-į 
goję atsidėjęs rengiasi ateiti-’’ 
ninku kongresui Chorui vadoj 
vauja V. Baltrušaitis.

• Kun. M. Kemėšis, Elizai 
beth, N. J. lietuvių parapijos 
klebonas, yra išrinktas pirmi- ' 
ninku Newarko arkivyskupijo-f 
je visų tautų pasirodyme — 
Marijos Kongrese, kuris įvyks 
Jęrsey City, N. J., Rooseveit 
Stadium gegužės 16 d. JĮ

• Prof. Z. Ivinskis, Herderio 
Instituto pakviestas, Marbur- 
ge, Vokietijoje, skaitė praneši- 
nją apie protestantizmo žlugi
mą Lietuvoje ir jėzuitų vaid- J 
menį atstatant katalikybę. Pra-| 
nešimas buvo paremtas nauja * 
archyvine medžiaga. Klausyto
jų vokiečių susidomėjimas bu-, 
vo didelis, net 18 jų dalyvavo 
diskusijose. Ten pat West Deut- J 
chshe Bibliotek prof. Ivinskis 
dirbo penkias dienas, ieškoda
mas naujos lietuviškos medžia
gos. Yra daug lietuviškų ledi
nių, nes čia nupirkta visa kal
bininko Ed. Hermaimo biblio
teka už 500 dol. Ją velionies 
našlė buvo siūlius įsigyti lietu
viams.

Vasario 16 Gimnazijos : a || 
adresas ' ; ;f^

Mielus Gimnazijos rėmėjus || 
ir bičiulius prašome rašyti ir ką | 
siųsti Gimnazijai šiuo adresu: J 

Priv. Litaufeches Gymna- I! 
sium (16) Lainperflietai' | 

(Hesšen), Schtoss Rennhoff,g 
Deutschland-Germany. g 

Šia proga dar primenu, kad į| 
pinigus iš JAV geriausia siųs- 
ti per Balfą (United Lithuaniafl 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y.).

Kiti siuntimo būdai tokie: į;-‘^ 
einamąją sąskaitą banke Vo- 
kietijoje arba/tiesiai /Gūnnazi- \| 
jai. Einamosios sąskaitos adre-v 
sas: Badische Bank, Konto Nr« 
3559 — Litauisches Gymna- 
sium, Mannheim - Germany. g|| 

Su Baliu susitarta, kad siųs- 
tų susidedančiomis stambesnė- ■ w 
mis sumomis (po du ąr tnS:,j|| 
kartus per mėnesį), tai ma3au.jO 
teišeina banko operacijų (Vo-j« 
kietijoje) išlaidų. Keičiant 
čius, bankas daugiausia nu- 
skaito. -

Gimnazija visais čia suminė- 
tais būdais pinigus gauna ir 
siems savo rėmėjams ir bi®ftgW 
liams reiškia nuoširdžią padė-O

DĖMESIO
VOKIŠKAS RADIO 

APARATAS 8 LEMPV 
visomis bangomis kaštuoja 

t& $100, —
Taip pat parduodami 
ir brangesni aparatai.

ATSTOVAS STASYS GRABUAI SKAS
5 Thomas Pnrt So. BoMon 27, Mass.

Cleveiando Astovas:
A. JOHNSON, 7616 Decker Avė, Ctevriand, OMo 

Reftafingj atstovai didesntaoae miestuose



CLEVELANDE PAMINĖJO VYDCN|

musų tarnautojams ir draugams

Danty Machine Specialties, Ine.

720 W. Chicago Avė. 
East Chicago, Indiana

akademiniais straipsniais, bet 
savo turiniu būtų prieinamas ir 
plačiosiom masėm. Paslkaljėji- 
mai su gyvaisiais knygnešiais, 
reportažai ir beletristiniai kū
riniai, kurių siužetas paimtas iš

DŽIUGIŲ VELYKINIŲ 
SVEIKINIMŲ

79-tos g-ves Sears krautuve

vaidins aktorius H. Kačinskas. 
Režisuoja akt P. Maželis (jis 
taip pat veikale vaidins Be
vardžio rolę). Dekoracijos dail. 
K. Žilinsko. Tą pačią dieną duo
dami du spektakliai: 1'30 ir 5:- 
30 vai. Į pirmąjį spektaklį jau
nimas iki 16 m. ir studentai lei
džiami už pusę kainos. StP

liai, perėmę iš vyresniųjų bro
lių kovos krivulę, okupacijų ir 
kartu naujo spaudos draudimo 
laikmečiu, su pogrindžio spau
da tiesiog stebuklus darė ir, 
važia tikėti, tebedaro. O, mums, 
laikinai pasitraukus iš tiesiogi
nio lauko, liko pareiga kuo iš- 
kihningiauriai atžymėti anuos 
įvykius, kurių pasėkoje išaugo 
nauji ir dar didesni, kurie tebe
vyksta ir tų žygių legendos 
kreipia viso pasaulio akis į 
dvasiniai galingą kenčiapčią ir 
kovojančią Lietuvą.

. • VI. Ramojus

BKOOKI.YN' n. N. V 
J. VALAKAS

Jau vieneri metai su viršum, 
kai gyvųjų tarpe neturim Vy
dūno, didžiojo Maž. Lietuvos 
lietuvio, aukštos kultūros žmo
gaus, gilios asmenybes.. Visa jo 
veikla buvo . skirta lietuvių 
dvasinei kultūrai kelti. Tai jis 
darė savo literatūros ir filoso
fijos veikalais, savo leidžiamais 
laikraščiais ir straipsniais, švie
siu savo pavyzdžiu.

Jo mirties vienerių metų su
kakties minėjimą bal. 11 d. lie- 
tuvių,salėje surengė skautai a- 
kademikai. Apie velionio jau
natvišką dvasią, išlaikytą ligi 
ilgo amžiaus pabaigos, kalbėjo 
Aid. Aūgustinavičienė. Toliau 
“Prabočių šešėlių” fragmentus 
skaitė skautai R. Braziutevičiū- 
tė, R. Mmkūnas, Vyt. Kamen- 
tavičius ir M. žyzniauskaitė, 
parengti VI. Brariubo. Studen
čių R. Makūnaitės, N. Bartuš- 
kaitės ir Ir. Žilinskaitės terce
tas padainavo trejetą A. Vana
gaičio ir Alg. Bielskaus harmo
nizuotų paties Vydūno ir Maž. 
Lietuvos damų (tercetui vado
vauja Bielškus, pianinu palydė
jo dr. Alg. Nąsvytis).

Pats programos išdėstymas, 
jos parengimas ir privedimas 
paliko gerą įspūdį. Laimingai 
buvo išvengta perkrovimo, iš
tęsimo ir nuobodumo. Už tin
kamą' didžiojo mūsų žmogaus 
priminimą bei pagerbimą skau
tai verti visuomenės padėkos.

Dr. V. Kudirką”, & Inč'ū- 
ros 4 veiksmų dramą, balan
džio 25 d. lietuvių salėje stato 
Vaidilos teatras. Kudirkos rolę

dos metų minėjimo įvykius 
Chicagoje. Taip pasakė bosas 
kun. dr. J. Prtmskis.

Taąa, kaip ir buvo nutarti*, 
Raudos atgavimo sukaktuvinių 
metų iškilmės Chicagoje pra
sidės ankstyvą pavasarį. Ži
nia, kad cthialurii atidarymas 
įvyks gegužės 8 d. Tą dieną 
bus specialios pamaldos ir spau
dos metų iškilmingas atidary
mas. Pamaldoms atlaikyti ir 
pagrindinei kalbai (neilgai) 
pasakyti pakviesti asmenys 
dalyvavę anų metų judėjime 
ar šiais savo gyvenimą spaudai

25 automatinio šildymo pasirinkimai
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

Rekolekcijos
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapijoje šiemet gavėnines re
kolekcijas pravedė pranciško
nas T. J. Adamavičius. Para- 
piečiai rekolekcijas gausiai lan
ke, ypač vakarais. .

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondas

Naujosios bažnyčios staty
bos darbai smarkiai yykd*>.ni. 
Pagal sutartį bažnyčia ligi šių 
metų pabaigos turėtų būti baig-

Didžiausias rūpestis — lė
šos. Norima papildyti Fondo 
kasą iš parengimų gautu pel
nu. Todėl Fondo pareng irams 
smarkiai ruošiamasi, norima, 
kad jie būtų sėkmingi.

Vienas didžiųjų parengimų, 
į kurį dedama daug vilčių — 
‘.‘Aitvarų’4’ dainos meno kon
certas. kuris įvyks balandžio 
mėn. 25 d. Jackson’s Auditori-

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos šv. Onos Draugija 
ruošia įdomų pasilinksminimo 
ir įvairių laimėjimų vakarą ge
gužės mėn. J. d. Lietuvių Pol. 
Klubo salėje, 134 Schuyler 
Avė., Kearny, N. J.

Bus atvaizduoti keturi metu 
laikotarpiai su nešamomis link
smybėmis ir gėrybėmis. Pra
džia 7:3O vai. vak.

Vakaro rengimo pirmininkė 
Elena Yankauskas, atskirų 
vaizduojamų metų laikotarpių 
vedėjos: pavasario — Francis 
Makalka, vasaros — O. Birk- 
ner, rudens — A. Link, žiemos 
— Adelė Šiuris.

Pelnas naujajai bažnyčiai 
statyti. J. M.

COMPLETE 
SPRING TŲNEUP—$435 

Dont’ wait—if your car 
Needs repairs. We guarantee 
our Work. Complete Repairs, 
Painting, etc.

Get our estimate now
, AL’S AUTO REP AIR 

5431 W. Chicago Avė.
AUstia 7-2398

Patekaiį Spaudos atgavimo pašventę- Garbės prezidiumą 
suirakties nfoėjfaro įnformaci- sudarys knygnešiai, kurių be
jos ĮM Chicagoje. Pavar- ne septyni Chicagoje gyvena, 
dė nurtąt laikraščiuose akam- Vleras antras iš jų dar tars 
ha‘■.■u Jj^ddė g^ai^jė! UŽ ką ji? trumpą žodelį. Prie to viso pri- 
Už tai, kad “Darbininko” stoti- adės Lietuvos atstovo konsulo 

dr. Daužvardžio žodis. Tai ir 
viskas iškilmingajai daliai. Be 
pompos, ordinų ir visuomenės 
veikėjų... Tik tie pilksermėgiai, 
anų sunkių laikų kovotojai. Gy
vi asmenys, gyvi žodžiai iš anų 
sunkių ir didžiai reikšmingų 
laikų. Reta ir, gal būt, paskuti
nė proga juos išgirsti.

Meninėje dalyje pasirodys 
iškiliausi Chicagos lietuvių 
chorai ir ansambliai. Ir jų 
programa ilgiau valandos 
truks. Juk spauda ir dalija kė
lė ir į šviesą vedė Lietuvą mū
sų.. Ir šį kartą daina didinga: 
pagerbs savo sesę spaudą.

Po šios įžangos diena po die
nos, mėnuo po mėnesio, spau
dos metų garbei į vyks ir kito- leidinys nebūtų užpildytas vien 
kių įvykių: dailės paroda, lite
ratūros vakaras, muzkos va
karas, sporto žaidynės ir pan. 
Taip, kad visus metus vienas 
ar kitas įvykis primintų spau
dos metus ir kad lietuviškojiBendra Komunija ir iškilmingi 

pusryčiai
Lietuvų gv. Vardo Dr-jos na

riai balandžio 11 d. dalyvavo 
draugijos intencija laikomose 
pamaldose Sopulingosios. Dievo 
Motinos Bažnyčioje ir priėmė 
šv. Komuniją. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. D. 
Pocius. Mišių metu gražiai gie
dojo Vyr. Sodahečių choras, 
vadovaujamas muz. Alg. Kača- 
nausko.

Po pamaldų įvyko pusryčiai 
Lietuvių PoL klubo salėje. Apie 
300 vyrų pusryčiavo ir klau
sėsi programos. Pasakyta gra
žių kalbų ir sveikinimų. Pa- 

s {grindines kalbas pasakė kun. 
s? D. Pocius, valstybės gynėjo 

pirmasis padėjėjas adv. A. Sal- 
,į. vest, miesto meras J.*Healy ir 

ilgametis draugiojs teisių pata
rėjas adv. Ch. Paulis. Pastara- 

, ris kalbėjo lietuviškai ir jo kal
ba giliai įstrigo visiems į širdį.

; Jis nušvietė tą baisiąją dabar- 
■ tinę Lietuvos būklę, kur negir- 
v dėto žiaurumo barbarai žudo 

lietuvių tautą ir rauna iš jos 
brangųjį tikėjimą. Adv. Paulis 
baigė savo kalbą šiais žodžiais: 
“Greičiau akmuo sutirps į vaš
ką, nei lietuvis atsisakys savo 
tikėjimo ir krauju aplaistytos 
tėvų žemės.’’

Vienos kaimyninės parapijos 
vyrų balsų kvartetas išpildė 
keletą angliškų dainų.

Iškilmes gražiai pravedė, ang- 
” liškai ir lietuviškai kalbėda

mas draugijos pirm. Wm. Gri
nevičius.

IiAm, Mba uMPttniiiirf ir
- uzomrai anesni Manojo 

BSS puliarumą plačiosios visuome
nės tarpe..

nuotaRrnmis
- Šioms visoms iškilmėms «a-

UrioskomL <^we^sųi>to« aeW D. 
sijaLvadmmitiami kurn. J. Vai- va*** talkininkaujant visai 

daugro- eilei specialių komisijų.
tų eksponatų: Keturių *koriko Didi ir reikšminga btwo ana 
Muravjovo pmrtiwtą, graždan- varpinių, jaujų ir pfficųjų knyg- 
kų* kanti&ų, “Aušros” ir kitų nėšių gadynė. Jaunesnieji bro- 
ano pieta spaudos komplektų 
ir pavienių egzempliorių. Dail.
A. Valeškoš sutvarkyta spau
dos paroda atskleis lankytojam 
tikrai didelį, retą ir neįkainuo
jamą turtą.

LeicBato koasirija, susidedan
ti iš V. gagdonavičtaus, dr. Jo
niko ir rašyt švaisto, reda
guoja specialų lėdhų. spaudos 
atgavimo sukaktai atžymėti. 
Kaip žinia, pakviesta eilė isto
rikų .kultūros istorikų, biblio
grafų, rašytojų ir žurnalistų 
paruošti leidiniui medžiagą. 
Nors norėtųsi pageidauti, kad

Gana gausioje mūsų koloni
joje Balfo skyrius buvo suorga
nizuotas dar esant klebonu 
kun. J. gvagždžita. Vėliau ta
sai 72 Baffo skyrius nustojo 
veikęs ir atsikūrė tiktai prieš 
metus (1953 m. sausio 8 d.). 
Naujam susirinkime buvo 50 
narių, dabar yra jau 108 ir 
prisirašo vis naujų. Per praėju
sius metus daug dirbta, kad ga
lima būtų padėti varge paliku- 
isem lietuviam.

Lygiai prieš metus (balan
džio 18) buvo suruoštas pir
mas atsistojusio Balto 72 sky
riaus pobūvis, į kurį atsilankė 
daug senų beturiu ir naujai at
vykusių. Pobūvis davė 238,24 
dbL pelno. Rudenį (rugsėjo 23) 
buvo padaryta piniginė rinklia
va mieste ’r surmkta 411.54 
doL Suruošus Lietuvos kariuo
menės minėjimo koncer'ą, 
(lapkričio 24) drauge su trem
tinių valdyba, gauta 48 dol. 
pelno. Praėjusios žiemos metu 
buvo vykdoma drabužių rink
liava, Surinkta ir Balto Cent
rui pasiųsta 1160 svarų rūbų. 
Vajui pmvesti <femg dirbo Al 
Strumskis, kuris drabuž’us at
siimdavo iš aukotojų ir tvar
kė juos savo bute.

Per visus tuos metus sky
rius turėjo 939,78 doL pajamų, 
iš kurių Balto Centrui pasiųsta 
866,57 dol. Be to, pereitais me
tais vieno nairo iniciatyva bu
vę surinkta ir per Balto Centrą 
pasiųsta 52 dol. vargstančiai 
šeimai Miunchene.

Los Angeles, Gal.
gv. Kazhniero gyvenimas 

scenoje
Šv. Kazimiero par. salėje 

kovo 27 ir 28 d. buvo suvaidin
ta kun. Br. Zdanevičiaus 4 
veiksmų drama “Šv. Kazimie*- 
ras r- Lietuvos karalaitis.” 
Veikalas sunkokas, bet rež. J. 
Kaributo ir vaidintojų pastan
gomis visos kliūtys nugalėtos, 
ir vaidinimas išėjo geriau, ne
gu buvo tikėtasi. Scenoje įves
tas naujas apšvietimas, o rūbai 
buvo išnuomoti iš HoDywoodo 
filmų studijos, kurie atitiko XV 
amžiaus madai. Pastatyme 
talkino kylanti kino žvaigždė 
Rūta Kilnioms, režisavo akt. J. 
Kaributas, dekoracijas piešė 
S. Makarevičius.

Regisorius ir visi aktoriai ne
pagailėjo įdėti dartx>, todėl ir 
sukūrė vykusius anų laikų per
sonažus. Karalių vaidino pats 
režisorius J. Kaributas ir išėjo 
pasigėrėtinai [Ūkus ir scenoje 
laisvas. Kitus vaidmenis atliko 
karalienės — A. Deringienė, 
šv. Kazimiero — K. Šeškevi
čius, kan. Dlugošo — K. Ga
ilimas, Pilypo — B. Seliūnas, 
Jūros — L. Zaikienė, Lietuvos 
bajsą R- Dabšys, J. Raibys, 
V. Jfikuckis, dgetų J. Galiūnie- 
nė ir A, Dabšys, šokėjos — R. 
Kilmonis, lenko bajoro — V. 
Jasiulionis, mažesnių vaidmenų 
—J. Girškis, O. Razutienė, R. 
Prižgintas, Mikuckytė, Galiū- 
naitė ir Razutytė.

Vaidinimas buvo suorgani
zuotas kleb. kun. Kučingio. 
Jam ir tenka dieniausia visuo
menės padėka. Mūsų kolonijai 
toks vaidinimas buvo staigme
na ir labai gaila, kad dėl geo
grafinio tolio neįmanoma pa
važinėti po kitas lietuviškas, 
kolonijas ir supažindinti visuo
menės su šiuo veikalu bei vai
dyba. O būtų negėda pasirody
ti kad ir Chicagoje — lietu
vybės centre. M. L.

DETROIT, MICH.

Sti^entą ateitininką stadiją 
dienos Detroite prasidės ba
landžio 23, penktadienį 7 v. v. 
susipažinimo vakaru Ispanų 
mažojoj salėje (Vernor High- 
way ir 25th kampas). Šešta
dienį 8 vai. šv. mišios šv. An
tano bažnyčioje. 10 vai. prof. 
Pr. Padaho paskaita ir diskusi
jos. 2 vai stud. V. Vyganto pa
skaita. Vakare 7 vai. risi vyk
sta į International Institute 
vykstantį literatūros vakarą— 
spaudos atgavimo minėjimą.
(Rengia Detroito Lietuvių Kul
tūros Kltibas). Sekmadienį 9 
vaL šv, mfiios ir bendra komu
nija. 10-12 v. — pasitarimai ei
namaisiais klausimais. 12^0 
studijų dienų uždarymas. Pas? 
kaitos irgi vyks Ispanų mano
joj salėj. Dalyvauti kviečiami 
čikagiečiai, cleveiancEečiai ir 
kiti artimesnių miestų studen
tai ateitininkai. P. Natas

LielirviŲ Radio Draugijos Programos 
». F. OfNKrK. mrrkMHrn

Trečiadieniais 10 P.M—WWRL 1600 kr.—5000 W.
GYVUOJA PER 23 MKlTiS

Oro langotntt transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai 
naujienos, muzika 
Tel. CV.
AD JEZA VITAS 
Norikoi Dtt.

joje, Harrisone, N. J. Be “Ait
varų’ 'šiame koncerte dalyvaus 
aktorius V. Žukauskas ir L. 
Beridr. Kearny Apyl. vyrų cho
ras. Pradžia 6 vai. vak.

Kitas stambus parengimas 
toje pačioje Auditorijoje, tai 
pavasario pasilinksminimo ba
lius gegužės 15 d.

Balandžio 6 d. Fondo kasoje 
buvo likę grynų pinigų S133,- 
929.40 ir Memorial Fonde $3,- 
400.00.

Parapijos kleb. kun. L. Voi- 
cekauskas paaukavo $1000 var
gonams. Pažadėjo dar $2000 
duoti. Likusius $7000 manoma 
surinkti iš parapiečių, nes var
gonai naujajai bažnyčiai kaš
tuos $10,000.

Atskirai pagamiafoą 

DRAPERIJOS 
Prityrusių gražiai 
stilizuotos

vnsems 
mūsų draugams

The United Steehvorkers of
America. C. L O.
District No. 31

Gaminiai nepaprasto gražio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas gar 
rantuotas. <

Jack Richarde Co. 
3537 N. Ptaatid Rd.

COraefia 7-1999

Tenka pasidžiaugti, kad yra 
visa ėŪė dosnių žinomų, kurie 
neatsisako aūtooti . maisto arba 
daiktų, ypač mūsų prekybinin
kai. o taip Pat ir pinigo. Ligi 
šiol žymesnes stonas yra paau
koję: K- Y. —*25, kun. J. 
Švagždys — 14 <toL, V. Zinke
vičius, P. Kuotos, Samuofis, 
Dūgis; O. česnienė, M.Valen- 
tukevičius, K. Jurgdiūms, J. 
Samsonas, S. Reivydas, A. 
Pekus ir A. M. — po 5 dol., 
A. Šležas 4 doL, St Gofensienė 
ir J. Gudaitė — po 3 dol., A. 
Bartdis, O. Venčausitienė ir K. 
Leiga — po 2 dol. ir keletas po 
1 dol. A.SJM. šeima kas mė
nuo moka po 1 tirt. JGuncheno 
vargo mokyklai paremti. Visos 
aukos eina per Balto Centrą 
Brooklyne.

Pereitų metų pavyzdžiu 
Balfo 72 skyrius ir šiemet ruo
šai pobūvį šeštadienį prieš At
velykį, balandžio 24 d., 6:30 v. 
v. Sandaros salėje. Biis bendra 
vakarienė, kalbos, dainos, lai
mėjimai ir šokiai Skyriaus vai-. 
dyba prašei atsilankyti visus, 
kas užjaučia karo audros iš
blokštu? ir Ekiropoje dS hgos 
ar senatvės palinkusius vargti 
su mažais vaikais. Pobūvio me
tu bus galima įsirašyti į sky
rių nariu.

Šiam labdaros darbui perei
tais ir šiais metais uoliai vado
vauja senas Amerikos lietuvis 
J, Samsonas, o daug širdies į- 
deda M. ir S. Gofensų šeima. 
Šiais metais į skyriaus valdy
bą su mažas pakeitimais išrink
ti tie patys, kurie dirbo ir per
nai, būtent: pirm. J. Samsonas, 
vfcepfrm. O. EHtinienė, sekr. S. 
Reivydas, ižd. M. Gofensas ir 
valdytos nariai— A. Baškaus- 
kienė ir S. Gofensienė. Revizi- 
joszKonwnji suaaro s. Man* 
tautini, Ą. Banda ir J. Ftau-

abu

Atgaivintas Ralfo skyrius gražiai auga
BROCKTON, MAS&

Boileriai — Perdirbimas į gazu šildomus, Degmtuvai — 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu vandens šūdytuvai.

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
mūsų specialybė.

Austi n Automatic Heating Co>
5369 W. CHICAGO AUflltia 7-1417

ŠVENČIŲ PROGA
VISUS SAVO DRAUGUS IR KLIENTUS.

Nemokamas auto pastatymas. Pardavimo valandos: 
Kasdien: 930 AJA—530 PM Pirmad.: 12:30—9:30 P.M.

Ketvirtad.: 930 A.M.—9:30 PM.



NERVINE

TeL VIrginia 7-4499

canjoje.

SPAUDOS NAUJIENA

irrel

GIMS TAUTOS GENIJUS

kimams^etc.

KIRPYKLA parduodama su pOnu j- 
rengimu, <eroj vietoj, šadoma garu, 
pigi Buomą, duoda geni peise, nžpe-

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpelį"!

— Heme CooUng pad Bekery. A kMa puradise beyoad eorapartooa. 
COMK aa* SSS. iMpectkta tavtted any day from April on. Weefciy 
ratee: 93M0. Amane nrte: JMO. Bookhigs for 3, 6, 7 weeks.

Jau pasirodė spaudoje 
garsins Gtuureschi knygos fietavfikas vertimas 

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis
Kun. Dr. Jono Gutausko

Vaiko Dievas

didėja. Dėl Kvykime H miesto, oavi- 
ninkM pigiai ir palankiom sąlygom 
perleidUa. Uže& arba panjrsmhink

tininkas taip įpyko, kad staiga 
pradėjo vytis teisėją. Lenkty
nės vyko per visą aikštę. Ant
rame gale argentinietis pasiga
vo teisėją ir gan smarkiai jį 
apkūlė. Teko rungtynes nu
traukti; jugoslavai tuo metu 
vedė 3.0. Reikia manyti, kad 
šis įvykis bus atitinkamose 
tarptautinėse įstaigose tinka
mai išspręstas. P. V.

Grnborini • Butaunuotoji 
MODERNIŠKA KOPĖ Yti

423 Metropolitan A1
. Brooklyn, N. Y.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas 

532 Gnmd St, Brooklyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802 

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py 
ragus ir pyragaičius pagal vis*, 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir Ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
sial. Išvežtajame i krautuves « 
privačius namus.

Vertė A. Sabaliauskas 324 p. $3-50
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama: •

DARBININKAS
680 Barinriek Avė, Brooklyn 21, N. Y.

"Jau. !2metikai utsi Ucuuo 
filh "LJETUVOŠ 
X^fU^tiniiuau( ’įfįn .KAOM> VAIANOU

J. B. SHALINS- :
ŠALINSKAS ?

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Fotest Parkway Stalion)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos, 
miesto dalyse; veikia ventiliaci

■ Ar skaitai kultūros žurnalą 
“AIDUS”? .

Šachmatininkai pralaimėjo
Balandžio 11 d. New Yorko 

lietuviai šachmatininkai pralai
mėjo prieš Manhattan C. C. 
rezultatu 2:4. Lošė neporinėje 
lentose baltais. Atskiros pa
sekmės yra šios:

M. Paškevičius 1 — Bacal- 
lo 0;

Repečka 1 — Gresser 0;
Vasilievas 0 — Owens 1;
Ė. Staknys 0 — KJugman 1;
A. Šukys 0 — Schroedez 1; 
J. Vilpišauskas 0 — Rasio 1. 
Sekančios- rungtynės įvyks 

balandžio 23 d. prieš Queens 
C.C. Renkamasi LAC patalpo
se 7 vai. p.p. A. R.

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 

laida, 221 p. Kaina — — — — — — $2.00
A. Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs

tymas, 240 p. — — — — — — $2.00
Pr. Gaidamavičius, Išblokštasis žmogus, benamio liki- 

« mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2.25

ai mąstyti: dovanom, sa svečiais...
Geriau įsitaisyti krautuvę — Ot, tai mane ir ėda. Vte- 

' nas sūto: būsiu inžinierius, 
mąpric Ugų; kitas—daktaras, 
man reikiafutboio; trečias — 
architektas ir jam reikaūngos 
žirklės, didrtė — balerina ir 
pradžiai, nei daugiau nei ma
žiau, penki metrai §lko ir dve
jos poros batukų. Jauniausias 
neapsisprendęs, ar bus aukso 
ieškotoju, ar lakūnu, ir dar ne 
betkokiu, o bombonešio.

—- Nu, ar neminkštėja? — 
vėl klausė žmonos. — Kai mes 

' — Vaikai! — šaukė Toks iš ėjom mokslus, 20 svarą kaulų 
visos gerklės.— Jie minkšti, tenešdavom ponui profesoriui
skysta.... parodyti. O dabar futbolas,

kam žirklės! Girdi, apčiuopia
ma profesija...

Tokienė nieko neatsakė, o 
ponas Toks pasilenkė ir žiūri
nėjo i švarko guzikus.

CAMP ST.BENEDICT
NEWTON, NEW JER8EY—«• MUES FB9dM^EW YORK CITY 

For BOYS, 6-15—Jane 27-Ąug/22—$28 Per Wk- 
CONDUCTED BY BENEDTCTINE MONKS OF ST- PAUL® ABBEt
Resident Priest — Registered Nurses — Seminferian CounseUors 
Modern Facilities — Cabins — Extensiye Property — AD Sportą 
Private Lflre - Horseback Riding-Riflery - Registered by N.C.CA.

/ Limited Enrolment
Write for Brochure to:

FATHER JAMES C. CRONEN, OJLB. 
Camp St Benedict Newton. N. J-VERTINGAS

KNYGAS

> FUTBOLAS
| . Visus sporto mėgėjus nuste- 
i bino, kad Ispaniją išjungė iš 

tolimesnių varžybų dėl futbolo 
meisterio garbės. Turkijos rink
tinė juos nugalėjo !^ Tuo bū
du abi rinktinės surinko tiek 
pat taškų ir rungtynes teko 

į peržaisti, šis susitikimas baigė- 
' si 2:2 ir tokiu būdu reikėjo 

burtus traukti. Turkija buvo 
laimingesnė, ir ji pateko j 
baigminį turnyrą Šveicarijoje.

Japonijos rinktinė žaidė 
į prieš Piet. Korėjos rinktinę.

Pirmas rungtynes korėjiečiai 
laimėjo 5:1, gi antras susitiki-

, mas baigėsi lygiomis. Taigi, į 
Šveicariją vyks P. Korėjos 
rinktinė, o ne Japonija, kaip 
kad buvo tikėtasi.

_ __ Brazilijos .rinktinė nugalėjo 
Paragvajų, 4:1 ir tuo kvalifi^

| kavosi minėtam fumyrui svei- riozą.

fel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALINAS — Direktorių 
ALB. BALTRCJNAS-BALTON

Reflnln Vedėjų 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ĮSIGYKITE 
ir perskaitykite

“Prie Vilties

69-38 MyrUe Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

19 West-Post Road
White Plains, N. Y.

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

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

185-24 Horace Harding Blvč 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue

Oueens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

ĮVAIRIOS:
A. Vaičiulaitis, Valentina, romanas, 141 p. — $2.00
A. Baronas, ŽvaigMOs fcr vūjai, novelės, 240 p. — 2.00 
A. Sabaliauskas. Nao, Imsrės Qd Orinoko, lietuvio mi

si joniertaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 250

Alexander’s Ner- 
0^1 J vinė, kuri turėtų 
Pjveikti nuo nervų li- 

gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau- 

ą\ šių šaknų,' žiedų,’
ęt žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudamų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtkno, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. IH $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’SCO.
414 Broadvray 

Soutii Boston 27, Mass.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transtiuoj* B attprioa raffije stoties WLOA, 155® kylocycles

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
Boję radijo programoje skelbtis, krefokitčs adresu:

KNKHTS OF UTHUANIA W) OA 
BRADDOCK, 'PA.

BeBpois vaiko auklėpmas 
ryšium su jo dvasine raida

I dalis: vaiko kelias į pa-; 
šaulį — dvasinis ir fizinis 

vystymasis; ;
II dalis: vaiko kelias į re-’ 

ligiją —religinis brendimas;* 
UI dalis: religinis vaiko* 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje;
IV dalis: ypatingieji religi-; 
nio auklėjimo uždaviniai. 
"Knyga, tėvams, mokytojams 
ir tiems, kurie domisi vaiko 
psichologija.
328irVinp8L Kaina $3.!
UžsakymusJr pinigus siųsti:j

DARBININKAS
689 Budraick Avė. į
BrooklyR 21, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph* Garszva
G R ABORTUS 

feAISAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

B A N G A
349 RlDGEVrOOD AVR. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (ampBfiera), piok3teUą automatai 

(record dbangen).
Aptarnaujami rajonai: Brooiclyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfctanond ffifl, (tane Purk, Fbrert Hm, Jamaica.

Kryžiaus
Dr. J. Pronskis 

patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $L50-
Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arba

FRANOSCAN FATHEBS 
Kemtebunk Port, Maine

Jugoslavijos rinktinė nuga
lėjo Izarelio komandą ir tuo ir
gi . kvalifikavosi tolimesnėms 
varžyboms.

Belguos rinktinė sužaidė ly
giomis su Portugalijos koman
da 0:0. •

Anglijos rinktinė nugalėjo 
Škotiją 4:2. Airijos rinktinė 
nugalėjo Valiją ir tokiu būdu 
pirmosios 2 komandos vyks į 
Šveicariją šią vasarą, nes iš 
D. Britanijos grupės . kvalifi- 
kuojasi 2 komandos.

RC Buenos Aires žaidė prieš 
Paryžiaus futbolo rinktinę. 
Varžybos pasibaigė lygiomis 
1:L

• Garsusis anglų futbolo 
klubas Arsenai vasarą numato 
išvyką į Maskvą, kur žais 2 
rungtynes.

• Jugoslavas Podunski, kuris 
teisėjavo futbolo rungtynes 
tarp Buenos Aires Racing Club 
ir Dynamo Agram, per -šias 
varžybas išgyveno įdomų ku-

Nepatenkintas teisėjo 
sprendimais, argentinietis var

ne M Y®v Are įtekta* for ia Health — Šito — ScaHattoa 

g ęintali 1 - Rurnflia Uni«ee 8wtaaniar Peel

Open Air Theatre, Roller Skatžng Rink, Vast Bali Field, Pioneering

Allianee Club 
Gal* ! Shaw

• Tetest icght Every Fridpy
CARlfEN* BIOS TRIO

2 orchestra® Dandag ntteb' 
7S-» St. BCack** PI—GB 7-MCS 

Com. 8th St A Ist Avė. N.Y.C.

Stephen Bredes T
ADVOKATAI

37 Sheridau Avė..
BrooUya 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

uJetotr y&YJto itetiu

OIRCKTORIVS

cuUtuxga.Aif.PETW/TU 
wme m 

HIUbSIDB,N.2

Gaunama:
DARBININKAS

689 BmMck Avė.

KNYGA KIEKVIENAI 
REDKAI

— Nieko! — Sakau, kad 
vaikai Dievo dovana ir siuntė
jui atgal nepasiųsi.

— Nu, tai kas?
— Nu tai kas, dama boba! 

—- Ar neonai, kad gali vi
są pasaulį paversti į vandenį?

— Kas? — Krūpsėjo žmo
na.



m*

Pavasaris — džiaugsmo ir dainavimo laikas!

Balandžio 25 d

Kultūros žurnalo Aidų

KONCERTE
LITERATŪROS
VAKARE
skambės lietuviškos dainos ir operų arijos

Felicija PupOnaitO-VaeiliauskienO

Koncerte bus įteikta literatūros premija

AMMMMMMANMM

ir virtuvėje. Taipgi pora — vy
ras su žmona prie ąbetno darbo. 
Amžius nesvarbu. Patyrina aš 

nere&almgas — išmokysime. 
Butas ir valgis vietoje. SMp- 
tis: Juozas Lugauskas, 426 So. 
5th St, Brooklyn, N. Y. (SI)

Moterą katalikių sąjungos 
konferencija įvyks gegužės

16, 2 vai. p.p.. Angelų Karalie
nės parapijos salėje. Bus svar
stomi Amerikos lietuvės užda
viniai praeityje ir dabartyje.

Česlovas Grincevičins, rašy
tojas iš Chicagos, švenčių pro
ga lankėsi New Yorke.

Peticija M. Greodelytė, 
einanti Lietuvos konsulato ir 

adv. šalnos sekretorės parei
gas So. Bostone, praėjusią sa
vaitę buvo prisaikdinta notaro 
pareigoms (Notary Ptdbfic) 
Massachusetts valstybėje. Ji 
be savo tiesioginių pareigų ak
tyviai dalyvauja lietuviškame 
veikime ir per eilę metų buvo 
“Vyties* žurnalo redaktoriaus 
padėjėja.

balandžio 25, sekmadienį, 5 
vai. vakare parapijos salėje 
ruošia Margučių balių, į kurį 
visus kviečia atsilankyti.

Dainuos
VILNIAUS OPEROS SOLISTAI:
Felicija Pupenaitė-Vasiliauskiėnė

Savo kūrybos perteiks
RAŠYTOJAI:
Kotryna Grigaitytė
Algirdas Landsbergis
Antanas Vaičiulaitis

FUNERAL HOMF
564 EAST BROADWAY 

Suufli Bosiu*, Mnss.
D. A. tabtai—, F. K. Tlllh— 

Urtbcriai ir BclHMiMtcP*

■ ' ' —:*W . J-*

šias renkasi svetainėje, iš kur 
bendrai bus einama bažnyčion. 
Mišiose ir bankete visi tane- 
čianri dalyvauti.

Bename kondsijs

kas parsiveš kelis lietuviukus. 
Mano aplankyti vieną kitą N. 
Anglijos vietovę, Worcesterį, 
So. Bostoną, Philadeiphiją, 
Pittsburghą, Clevelandą ir Chi- 
cagą, kur mano ilgiau apsis
toti. Mano pasiekti ir Kanadą. 
Amerikoje užtruks apie porą 
mėnesių.

Norintieji su juo susisiekti, 
gali tai padaryti per Saleziečių 
atstovą Amerikoje kun. V. End- 
riūną, 240 South St., Eliza- 
beth, N. J.

Apdaužė plėšiką
Juozo Pečiulio batų krautu

vę Broadway neseniai aplankė 
plėšikas ir pareikalavo atiduo
ti ptaigus. Pečiulis neišsigando, 
bet pačiupo vagį ir, gerai ap
kaitęs, išmetė pro duris. Vagis 
pabėgo, bet po kelių kitų api
plėšimų buvo suimtas, ir Pe
čiulis jį atpažino.

BAKA8EVKTOS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mašs. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TteLSOntli Beste* 8-2599

Kun. dr. Juozas Zefiansfcas,
Lietuvių Saleziečių gimnazi

jos direktorius Italijoje, ba
landžio 15 atvyko laivu “And- 
rea Dona” ir Velykų šventes 
praleido pas savo gimines Ir- 
vingtone, N. J. Aplanke pran
ciškonus ir “Darbininką” bei 
susitiko su kuri. J. Pakalniškiu 
ir tarėsi lietuviško katekizmo 
paruošimo ir išleidimo reikalu.

Kun. J. ZeHausko Ameriko
je laikymosi pagrindinis tiks
las 'yra organizuoti gimnazijai 
remti būrelius, kad ši lietuviš
ka mokslo įstaiga galėtų švie
siau žvelgti į ateitį Dabar 
gimnazijoje mokosi 41 lietuviu
kas, kurių 21 yra iš Vokietijos, 
17 iš Anglijos ir 3 iš Ameri

kon. Zeliaus-

W A IT K U 5 
FUNERAL HOME 

197 Webster Aveane 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Česlovas BHckfinas ' 
atsikėlė gyventi' iš BamSto- 

RE3KAUNGI DARBININKAI no, Kanados, čia gyvena jo tė- 
Vyras arta moteris prie baro vai ir jaunesnieji broliai. Susi

tvarkius dokumentus atsikels į 
So. Bostoną ir jo šeima.

Lithuanian 
Furniture Co» 

M O VERS-— 
SOMOM .

Vakarinės mokyklos 
baiandižo 12 baigė mokslo 

metusi-Aukštesniąją mokyklą 
iš lietuvių baigė B. Vahckaitė, 
V. česmriytė ir A. Katauskai- 
tė. Pradinę baigė L. B. Vol- 
merytė, kuriai teko užbaigimo 
iškilmėse pasakyti kalbą.

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Caro- 
jtoMgfr ir Bostono že
miausiomis kainomis. Kainos tos

LAISVES, VARPAS 
Naujorios Angijos Beturiu 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 
WBMS, 1090 Mtoeyctes Boston 15, Mass.

<Hrm*rlmiahl2:30 fld 1:00 
VRMttB-P. VKflliB - •

Motinos Dienos nrinijhmm
ALRK Sąjungos 4 kuopa ge

gužės 2 d. 3 v. pun, Cam
bridge Kat KMbe, 163 Har- 
vara Street rengia Motinos 
Dienos minėjimą, su įvairia 
programa. Motinos ir svečiai 
bus pavaBtati skaniais valgiais 
ir kavute. Seniausia ir jau
niausia motina bus pagerbta 
vietoj. Prašome visus kuo gau
siausiai dalyvauti. Organizaci
jos ir draugijos yrą prašomos 
tą dieną kitų minėjimų ne* 

-T-A»TUOKL

liams, “Darbtamto”, “Aidų”, - 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” ir 
“Ateities” redakcijų nariams, 
spaustuvės darbininkams ir 
-gražiam būreliui tikinčiųjų, at
vykusių iš miesto. Koplyčioje, 
padėjus statulą ant gėlėmis iš
dabinto paaukštinimo, Tėv. 
Leonardas Andriekus pasakė 
progai pritaikintą pamoksią. Po 
to ėjo rožančius, Marijos Metų 
malda, palaiminimas švenč.
•Sakramentu.

Kitomis dienomis taip pat 
buvo vakarais specialios pa
maldos Marijos garbei, atitin
kamai suderintos su didžiosios 
savaitės liturgija. Tuo laiku ti
kintieji gausiai lankė koplyčią. 
Rytais gi buvo laikomos Mari
jos garbei mišios. Statula pran
ciškonų koplyčioje Brooklyne 
išbuvo nuo balanda© 12 d. iki 
18 d. Didiiį šeštadienį ji buvo 
išlvdėta j šv. Jurgio parapiją 
Brooklyne.
Nekaltos Marijos širdies statu

los kelionė apylinkėse
, Balandžio 17-23 — šv. Jur
gio Darapiia. Brooklyn, N. Y.

Balandžio 24-30 — šv. Onos 
parapija, Jersey City, N. J.

Įėjimo auka 2 dol. 
Bus bufetas.

FBmas apie jaunimo 
aukiėjtaią

Juozo Lotos rūpesčiu Dis- 
trict Attomey Garret H. Byr- 
ne, šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia, rodys Girną apie 
jaunimo daromus kriminalus 
ir nuodingų rfiedžfegų vartoji
mą. Filmas bus rodomas balan
džio 22 d. 730 vai. vak. Fil
mas turi pedagoginį tikslą h; 
todėl jį turėtų pamatyti visi 
vaikai ir tėvai.

Sumanymas jubffiejimais me- ugdoma Kristaus ir Marijos 
tais pagenm uetusnų icoiocnjose garbe.
keiiaiijančią švč. Mergelės sta- Dievo Morinns stoti ibi atvyko
tūlą, Lietuvos Pranci&onų bu- i vienuolyną dkižtoje savaitė- 
vo £ pat pradžios pasveikta- įe - balandžio 12 d. iš West- 
taa. _ tiekto, Mass. I tą miestą jos

Marija, nekaltai pradėta, y- pastatiti boro nųvykeTėv. Am-' 
ra viso pranciškonų OrcBnd 
globėja, šv. Pranciškus Dievo 
Motinai skirtoje Pdrriunkulės 
koplytėlėje Asyžiuje padėjo 
jam pagrindus. Nuo to laiko 
Pranciškonų Ordinas visomis* 
jėgomis pasinešė kelti Marijos 
garbę. Buvo žergiama dviem vmĮjant visiėms tėvams ir bro- 
kryptimis: Marijos didybė ke
liama teologijoje ir pamaldu
mas j ją žmonėse. Labiausia 
buvo pasidarbuota, išryškinant 
.Nekalto Prasidėjimo dogmą: 
Pranciškonų teologo Jono 
Duns Scoto tvirti argumentai 
šiame klausime turėjo lemian
čios reikšmės. Po tolėjo į Dan
gų Paėmimo dogma. Pranciš
konų šv. Antano Universitetas 
Romoje ir jame veikianti Tarp
tautinė Marijos vardo kolegija 
moksliniais raštais bei paskai
tomis nuostabiai ugdė į Din
gų Paėmimo dogmos paskelbi
mą, kol jis galutinai pribrendo.

Šios mintys budo vaizduotė
je ,kai šiemet balandžio mėnesį 
Švenč. Mergelė Marija po šv. 
Tėvo palaimintos statulos 
skraiste rengėsi aplankyti 
pranciškonų vienuolyną Brook
lyne. ši vieta jai, be abejonės, 
turėjo būti miela, čia sutelkta 
Amerikos lietuvių katalikų žy
mi spaudos dalis, šio vienuoly
no spaustuvėje išeiną perijodi- 
niai-ir neperijodiniai leidiniai 
yra tvirtas ramstis pasaulio 
lietuvių katalikiškoj veikloje, 
čia spausdintu ir gyvu žodžiu

ęytiūno pirmasfe AtoerikD^e E- Broadway, So.r Bostone, tel. 
koncertas įvyto baten^o 19. So 8-0489, praneša, kad rug- 
Municipal Buiktt« salėje Sfe* P«i<So 1 <1- rengia didžiulį me-

ttai pikniką Brockton Fair 
susid^b' iš data}. Pirinąją Grounds. paminėti 20 m. radi-
dag sufiuti NVH a. italų tom- jo tofcakčiai. Bus įdomi progra- 
porifnrians Thmmasn Vitali tav ip dovanos. Rengėjai <prašo

• rtays— Ciaconna. Antroje da- tą dieną nerengti kitų paren- 
lyje išpildė romantinės vokie- girnų. Rep.

x čių epochos kompozicijas — 
Mendedssohn - Barthoiy. Trę
štoji dalis išimtinai 'skirta, fie- 
tuviams konųiozitoriams. Lig 
šiol Amerikos lietuvių visuo- 
menė turėjo nemaža progų iš-

I girsži įjaudina dainų bei vofca- 
__ linių mūsų touąiozitorių kūri- 

nių, tačiau parašytų smtakui 
nebuvo tekę girdėti, štoje pro
gramoje pagrojo KL- V. Banai
čio, J. Gaidelio, A Račiūno ir 
B. Budriūno kompozicijas. Tai 
jau Lietuvoje išugdytas instru- 
mentalinės muzikos stilius, pa
sižyminti dideliu meniškumu, 
modernia kompozicijos techni
ka, gBiu lietuviškumu bei ly
rika. Koncertan susirinko daug 
Bostono in apylinkių lietuvių. 
Smuikininką pianu lydėjo Je
ronimas Kačinskas, kompozito
rius ir buv. Vilniaus Filharmo
nijos dirigentas.

dikas Paitiiukaitis bei Jurgis 
Petkevifius. Balandžio 12 d. 6 
vai vakare statula procesijoje 
buvo įnešta į vienuolyno kop- 
lySą^ Procesijai vadovavo Tėv. 
T-ermarrias ' Andriekus, daly-

C AMBRIDGE, MASS.

Klubo bankieta*
Cambridge Amerikos lietu

vių klubo štamus metinis ban- 
kietas įvyks balandžio 25, sek
madienį, 1 vai p.p. klubo sve
tainėje, 163 Harvard St

J. Gudas, bankteto ruošimo 
pirmininkas, smarkiai dirba ir 
atsilankantiems (lž tikrina^ kad 
parengimas bus tinkanns ir vi
si galės gerai praleisti laScą. Vi
si klubo nariai raginami iš ank
sto įsigyti bilietus, kurie gau
nami pas J. Gudą, A.. Jurkų, F. 
Janiūną, klube ir A. Datfcanto 
krautuvėje.

Banitietas ruošiamas pe tiek 
pelno, kiek patiems nariams 
suvesti i artimesnius santykius. 
Prie gardžių valgių ir g&imų 
bus ir graži programa bei šo
kiai Visi tą dieną turite pas- 
•kirti Įdubo pasfltalcsmtaimui ir 
iŠ anksto pasiruošti.

N.. Ptasidėjmo bežnyBoje 
tą dieną 8:30 vsl jyte bus at- 
n&saiusUDOs kmįųm1"
Sų intencija: Nariai prieš mi-

Penktattienį, šjtl balandžio 
23 d., 7:30 vai taut namuose, 
484 E. Fourth Št, So. Boston, 
yra kviečiamas metinis visuo
tinis Amerikos Liet. Bendruo
menės Bostono Apylinkėj na- 
rių sisirinkimas tokia timbų 
tvarka: 1. atidarymas, 2.- pre
zidiumo sudarymas, 3. Dr. J. 
Girniaus žodis, A. pranešimas 
apie bal. 10 d. įvykusią bend
ruomenės konferenciją New 
Yorice, 5. Valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimas, 6. valdy
bos ir revizijos komisijos rin
kimai, 7. Sumanymai. Pagal 
turimus adresus yra siuntinė
jami kvietimai, tačiau adresų 
trūksta. Į susirinkimą kviečia
mi visi, kuriems rūpi bendruo
menės veikla. Numatoma 
trumpa meninė programa.

Federacijos sosSrtakhnas
Balandižo 23 d., 8 vai vak. 

parapijos salėje po bažnyčia į- 
vyks Katalikų Federacijos Bo
stono skyriaus susirinkimas, 
kur bus aptariama šv. Petro 
parapijos 50 m. jubiliejaus 
rengimo programa.

Paskirta Aldą premi>’ 
\ “Aidų” kultuos žurnalo H; 
teratūros premijos komisijd, 
susidedanti g pirmininko K. 

.Bradūno sekretoriaus P. Jur
kaus ir narių* ,T. L. Andrie- 
kaus, prof. J. Brazaičio ir A. 
VakSulaičio, savo posėdyje 
1954 m. balandžio 17 d. premi
ją 500 dol. paskyrė Alfonsui 
Nykai NOHtaai už poezijos 
knygą “Orfėjam medis”.

„ Kuktas jid»Bie>s
Šiais metais balandžio 23 d., 

. šv. Jurgio dieną, Lietuvos lais
vės kovų invalidai švmčia 30 
Ul o^anizačijbs ^stei^mo ju
biliejų. Būdami išblaškyti po 
visą pasaulį ir negalėdami su
sirinkti drauge, o be to, nebe
daug jų ir beliko gyvų (iš 154 
vyrų tik 26), minėjimą švęs 
kukliai ir susikaupę..

Angelų Karalienės bažnyčio
je tą dieną bus laikomos šv. 
mišios už mirusius ir žuvusius 
nuo bolševikų invalidų vėles. 
“Kario” žurnalas L. laisvės ko
vų invalidų istoriją ir jų nu
veiktus darbus paminėjo nauja
me numeryje. Savanoris

Ateit Sendraugių žiniai
New Yorko Ateitininkų Sen

draugių susirinkimas įvyks ba
landžio 23, penktadienį, 7:30 
v. vakare Apreiškšno par. sa
lėj. Paskaitą tema “Bažnyčios, 
valstybės ir mokjddos santy
kiai” skaitys kun. dr. K. Ge-


