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Indokinijoje džunginj kovose labiausiai išpopuliarėjo du vyrai, 
kurie pyktų yra dvejopą pasaulių atstovai: apgultos tvirtovės 
komendantas de Castries ir puolėją organizatorius Ho Chi Minh.

Chicagos atominiai tyrinėto
jai tvirtina, kad tai nieko ben
dra neturi su atominiais spro
gimais Ramiajame vandenyne

BELGUOS VYRIAUSYBĘ ' 
sudaryti karalius pavedė so- 

cialistui. Acbille Van Acker.

šaudyti priešo.
Komendantas paprašė taip 

pat atsiųsti pieno ir vaisių su-

ratorija&.
McCarthy pasitraukė iš ko

misijos, kuri sprendžia jo gin
čą su armija. Tačiau .ps galės 
liudininkam duoti klausimus.

rius W3s6nas birželio 21 pra- 
ne*ė, kad Amerftns transporto 
dfBhfed lėktuvai iš Paryžiaus Amerikoskaro laivynas at

liko manevrus Indokinijos van
denyse.

Komunistinės Kinijos radi
jas paskelbė, kad jf negalėsian
ti ramiai pakęsti Amerikos 
“ginkluotos agresijos” Indoki
nijoje. v

Amerikos pagalba Prancūzi
jai Indokinijos kare vertinama 
kaip Amerikos ir Prancūzijos 
susitarimas daryti viską, kad 
tik komunistai neturė
tų p e rgąl ė*s Indokinijoj 
prie* Ženevoj konferenciją.

MUS. E. PETROVĄ, Sovietų ambasados Australijoje vieno tarnautojo 
žmona, jos vyrui atsisakius grįžti j Maskvą. Sovietų enkavedistų prievar

ta gabenama j lėktuvų Sydnejuje. Ji buvo Australijos policijos išvaduota.

PRANCŪZAI DERASI?
Valstybės departamentą pa

siekė žinios iš Vietnamo vy
riausybės narių, kad Prancū
zija slaptai derantis si> komu
nistine Ho Chi Minho vyriau
sybe. Prancūzų vyirausybė 
tas žinias paneigė.

Berlyne paaiškėjo, kad nuo 
vasario 19 dingęs berlynietis 
Dr. Silgradt yra pagrobtas so
vietų ir laikomas rytiniame 
Berlyne — taip kaip ir naujai 
pagrobtas Truchnovičius. Sil
gradt buvo veikėjas antikomu
nistinėje lygoje žmogaus tei
sėm ginti

šiai j Indokiniją prancūzų pa
rašiutininkus. Dalis jų bus pa
siųsta j pagalbą de Castries. 
Nuo Paryžiaus iki Indokinijos 
yra apie 8,500 mylių.

WHsonas taip pat pranešė, 
kad James A. Van Fleet, kovo
tojas už Graikijos ir Korėjos 
laisvę, dabar vadovaus specia
liai priežiūrai, kaip karinė A- 
merikos pagalba vykdoma T. 
Rytuose. Fleet bus specialus 
prez. Eisenhowerio atstovas.

Spaudoje buvo nurodytas to- 
kis atsitikimas su agentu J. 
Schoemehl komunistų byloje 
St. Louis.

71 metų agentas Schoemehl 
nuolat pranešinėjo savo virši
ninkui' apie kunigo Obadian 
Jonės veiklą, įtardamas, kad jis 
komunistas. Jis ypačiai tuo 
domėjosi, nes girdėjo, kad ko
munistai esą įsibrovę ir tarp 
kunigų, ir tikėjosi vieną tokį

Viena dama iš L. L pasako
jusi skaičius laikrašty* apie 
tuos keistus nutikimus ir vos 
neapalpusi —pro langą pama
čiusi, kad ir jos automobilis jau 
be stiklo.

Prancūzijoje valdžia uždarė 
lenkų kalte einantį komunisti
nį laikraštį.

Washmgtone senato pakomi
sėje R. Clendenen kalbėjo apie 
‘comicus” -Esą per mėnesi šių 
“sadistinių” skaitinių1 pasirodo 
20 milijonų egzempliorių. 
Nors juos spausdina įvairios 
bendrovės, tačiau visos jos lai
komos nedaugelyje rankų—Z> 
tokios bendrovės yra Martin 
Goodman ir jo žmonos nuosa
vybė New Yorke. Kalbėtojas 
etkreipė dėmesį, kad ir “m n:- 
cų” skeliamai yra ypatingos 
rūšies — vis apie peilius. (Vir
tuvus, kardus, strėles, lankus.

mus sąmokslininkus. Tuos pla-
; .nūs gezai žinau. Jiem piktnaii- 

dojami jr geri žmonės”.
Tašau primine, kad FBI ži- 

niom Amerikoje yra 25,000 ko- 
mtmžstų. Mažiau nei penkžasde- Byla pradedama šį ketvirta- 
Išimt Šitų “išdavikų” galėjo pa- dienį. *

maa. Indokinijos žmogus žūsta 
už svetimus interesus, manyda
mas, kad aukojasi už savuo
sius.

Bet argi tokia tampa komu* 
nlstai galingi tik tamsioje In- 
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nalistai, ir grįžę į Indokiniją 
prancūzai' buvo priversti su 
tuo sutikti.

Jis taip mokėjo apgaulingai 
rodytis, kad jo vyriausybei bu—M 
vo palankūs ir kinai nacionalis
tai ;simpatijų rodė amerikie- 
čiai jr anglai, o su Prancūzi
ja jis vedė derybas, kol jos 
sprogo ,ir 1946 prasidėjo ka- j 
ras. .

Namie jis mokėjo elgtis taip, 
kaip komunistai elgiasi visuose /; 
kraštuose, kur jie. valdžią pa- /'l 
ima į savo rankas. Jis pasiūlė *3 
nacionalinėm partijom: arba ? 
jos visiškai klauso komunistų * 
toje “tautinėje vienybėje”, ar- 
ba gali, iš vadžios išsinešdinti. 
Nacionalistai pasirinko antrą " 
išeitį ir kovą su komunistai^ 
Jiem teko dėtis su prancūzais 
bendroje kovoje prieš komunis- 
tus. Dėl to masėse jie negali =3 
būti populiarūs. S

Padėtis Ho Chi Minho ge* ; 
resnė masės skye. Jis eina su 3 
tautiniais reikalavimais: Švyti * 
prancūzas, nrikratyti baltuo
ju žmogum; atgauti laisvę In
dokinijai.

Ir masės juo tiki. Laiko jį 
tautiniu didvyriu. Dėl jo eina 
mirti šypsodamiesi; kuli ir net 
moterys eina į minų užtya- į 
ras, į tiesią mirtį.

Ho Chi Minh nepasako ma- 
sei, kad vietoj išvyto pranoko į 
ateis kinas ir valdys Maskva. |s 
Tamstoje Mokini joa masėje

suradęs. Tačiau Schoemehl bu
vo nustebintas, kai tų penkių 
komunistų byloje teisme jis 
pamatė ir kun. Jonės kaip liu
dininką prieš komunistus ir 
paaiškėjo, kad tas kunigas dir
bo FBI. Kai Schoemehl buvo 
pakviestas liudyti, buvo nuste
bintas kun. Jonės, nes jis pra
nešinėdavo savo viršininkams 
apie Schoemehlio komunistinę 
veiklą.

Nuotykis FBI agentų vei

balandžio 20 išvykdamas į Eh- riją paversti penkių kotrferen- 
ropą. pareiškė, kad pirmadienį rija viso pasaulio kbųgamam 
prasidedančioje Ženevos konfe- svarstyti, 
rencųoje — 3. Amerikos dalyvavimo

1. Dulles sieks “garbingos Ženevos konferencijoje nelaiko 
taikos” Indokinijoje ir laisvos *’
Korėjos sujungimo,

2. Pasipriešins Maskvos no-

M3ane teismas pripažino kak niginės pabaudos ir teismo iš- 
tu rašytoją Giovanni Guares- lakių 300,000 lyrų (apie 500 
chi, kuriam buv. min. pirmi- doL); priteisė taip pat de Gas- 
ninkas de, Gasperi iškėlė bylą penui civilinio ieškinio, kurio 
už šmeižimą. * tas buvo prašęs vieną lyrą (še-

Guareschi savo laikrašty štadalis am. .'tento).
‘Candido” buvo paskelbęs nuo 
rašą laiško, kuriame de Gaspe
ri 1944 ragino anglus bombar
duoti -Romą. Teisme paaiškėjo, 
kad tas laiškas buvo suklas
totas.
- Teismas priteisė Guareschi 
vienerius metus kalėjimo, o pi-

Gen. de Castries yra popu
liariausias asmuo tarp Dien- 
bienphu gynėjų ir visoj Indo
kinijoj. Kitoje pusėje, komu
nistų eilėse, populiariausias 
žmogus yra Ho Chi Minh.

jis iš Indokinijos kilęs. Jau
nas lankė Ameriką, Prancūzi
ją, paskiausiai Sovietų Sąjun
gą. Ten jis virto komunistų 
internacionalo nariu ir ištikimu 
jo kovotoju. Išplaukė viešumon 
po karo, 1945 suorganizuoda
mas Indokinijoje visų partijų 
‘tautinę vienybę” ir virsdamas 
vyriausybės pirminmku. , Vy
riausybė įsikūrė šiaurinėje In
dokinijoje, kurią, japonam pa
sitraukus, užėmė kinai, nacio-

Australijoje sovietų atstovas 
Generalovas įteikė Australijos 
vyriausybei notą, kurioje sa
ko, kad pabėgęs sekretorius 
Petrovas išeikvojęs pinigus, 
kad jo pateikti dokumentai esą 
suklastoti, ir prašo jį išduoti 
Sovietam.

Pažymėtina, kad ankstesnia
me rašte tas pats atstovas skel
bė, jog Petrovas buvęs austra
lų pagrobtas.

Australijos min. pirm. Men- 
zies pakvietė Generalovą, kad 
jis stotų į Australijos komisi
ją, kuriai pavesta dokumentus 
tirti, ir duoti savo paaiškini
mus. Bet pranešta, kad Gene
ralovas sergąs. Sakoma, kad jį 
ištikęs nervų priepuolis. Dėl 
Petrovo ir jo žmonos pabėgi
mo iškviesti dabar iš Austra
lijos kiti du tarnautojai.

“Jei aš būčiau Indokinijoje^ 
kariuomenės vadas —- kalbėjo 
prezident. Eisenhovveris Pran
cūzijos karo atstovui, atvyku
siam paskutinėm savaitėm į 
Washingtoną, — tai rytojaus 
dieną pulkininkas de Castries 
būtų generolas.”

Prieš kelias dienas prancūzų 
lėktuvas nuleido parašiutu ke
turias generolo žvaigždutes 
Dięnbienphu tvirtovės gynėjui, 
kuriuo dabar žavisi pasaulis.

Aukštas, erelio nosies Chris- 
tian de Castries yra palikuo
nis senos aristokratiškos gimi
nės, kurioje yra 10 hercogų, 
vienas maršalas ir kurioje di
džiausios dorybės tai ištikimy
bė tėvynei ir kario garbė.

Nuo 1921 jis karininkas. Jis 
visur prasimušė pirmasis ir ne 
kaip karininkas. Elegantiškai 
vedė damas po šokių sales; bal
ne ir automobily gynė tarptau
tinėse rungtynėse Prancūzijos 
garbę. Kare su vokiečiais jis 
narsiai laikėsi tris dienas su 
mažu būriu, iki buvo sunkiai 
sužeistas ir paimtas į nelaisvę. 
Bet iš ten pabėgęs, jis vėl šau
niai vadovavo, paimdamas 
Freudenstadtą ir Stuttgartą.

Nuo 1946 jis Indokinijoje ir 
naudojasi viršininkų ir karių 
pasitikėjimu. Indokinijoje ka
riuomenės viršininkas gen. Na- 
varre yra ramus, kol* girdi. de 
Castries pranešimas ramiu ir 
juokaujamu tonu? “Viskas 
tvarkoje. Karių moralė puiki. 
Laikomės tvirtai.” Jis žino, 
kad de Castries ir jo vadovau
jami vyrai tikrai laikysis, kol 
jie bus gyvi.

Ar daug tokių vyrų 
Prancūzija?

Aomlzos autovnobaistos 
šiom dienom stebina keisti 
nuotykiai su automobilių prie
kiniais stiklais: jie ėmė staiga 
dužti į tūkstančius gabaliukų 
arba visai kristi laukan. Iš 
Clevelahdo pranešta tokių at
itikimų apie 200. Pranešama 
apie juos taip pat iš Illinois, iš 
New Yorko valstybės.

New Londono, Corm., vienas 
fotografas gavo pavedimą nu
fotografuoti laikraščiui tokį 
automobilį su sudužusiu prie- 
kmiu stiklą Koks buvo jo nu
stebimas, kad nereikėjo jam 

• niekur tokio automobilio ieško
ti, nes galėjo fotografuoti sa-

ĮR. MeOrtiiy, kafcėda- slėpti šalies centruose atomines ašzto te-
Jactoto 9000 žmonių mi- ir vandenilines bombas. Per^so nes
tonrfho 21, įspėjo, kad byla turėsiaitti atidegti platų lėktuv^L^begafi ap-

komitetą sudsuyti ^o suokalno tinklą. O tyrinę- ;-r 
dški pianai”. Sakė: “Yra janai karinomęoėje turi suras- 

už tai,

pistoletus. O vienam net pas
kelbta: kas eina prieš “comi
cus”, tas yra komunistas.

Kalbėtojas nurodė, kad spe
cialistai sutartinai sako, jog 
vaikų dvasiai tos šunknygės tu
ri didelės neigiamos įtakos. Jos 
stiprina ir atoalaiduoja agre
sinius plėšriuosius polinkius ir 
veda vaikus iš dvasios pusiau- 
svyrep.

Kitas kalbėtojas Dr. Wer- 
tham sakė: “Kol tokios knygos 
yra, pastovus šeimos auklėji
mas neįmammas.”

AR IŠDAVĖ?
Washingtone aiškinamas el

gesys korporalo E. S. Dicken- 
sono, kuris pačiu paskutiniu 

Tdtnettriapsisprendė grįžti iš ko
munistų nelaisvės. Jo apkasų ir 
paskui nelaisvės draugas liudi
ja dabar, kad Dickensonas iš
davęs komunistam sąrašą drau
gų, kurie rengėsi pabėgti.

g8o bushwick avei
-

Per mėnesį 20 mil. šunknygiŲ

4. Jis nesirengia atskleisti 
savo pianų dėi Indoidnijoš per- 
ankstyvai Sovietų Sąjungos ži
niai

Amerikos delegacijoje Žene-' 
vos konferencijoje bus apie 30 
žmonių. Pietų Korėja atsiunčia 
8. Siaurės Korėjos delegacija 
bus iš 60 žmonių. Sovietų de
legacija 250, Kinijos 200.

*N. Y. Times” balandžio 22 
įsidėjo foto iš Sovietų aukš
čiausios tarybos sesijos atida
rymo. Jos pirmoje eilėje sėdi 
K. Petrauskas ir Justas Palec

kis.

Maskva grįžta
Sovietų Sąjunga įstojo nariu 

į Unesco (JT švietimo, mokslo 
ir kultūrinių reikalų organiza
cija) balandžio 21. Tas jos 
žygis daugelį nustebino, nes : 
anksčiau ne tik Sovietų Są-» J 
junga laikėsi nuo tos organiza* 
cijos nuošaliai, bet ir komunis-

DU P^UtlSRlASIVYRAI DžUNGtfeSE Slovakija viena po kiSbs 
organizacijos pasitraukė. Ma- į 
tyt, Maskva pakeitė taktiką ir 
nori brautis visur, kur tik ji 
gali,- jei ne savo nusistatymui 
pravesti, tai bent kliudyti Va
karų nusistatymams vykdyti.

Indokinijoje Prancūzų ka
riuomenės štabas Hanoi gavo 
Dienbienphu komendanto gen. 
de Castries pagalbos prašymą, žeistiesiems, bes jau nuo kovo 
Komunistai suspaudė gynėjus 25 prabrū^ negali sužeistųjų 
į stoiką pusantros mylios išgabenti Siaučiamą pagalbą 
skersmais plotą- Komimistinio ^ancūzų lėi|uvai turi nuleisti 
— ...... . jimai iš mažes

nes prancūzų 
as toks mažas, 
arašiutai gali pa
rankas.

Administracija: GLenmore 5-7068 v
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Šią atkarpą su atitinkama suma pasiųsk j

tikėjimą ir niekino pagonių re
ligiją. Tai išgirdęs Gedimiras jį 
pasmerkė mirti.

kis perstumtas per 60 metų.
Taip pat statistikos rodo, 

kad moterys ilgiau gyvena už 
vyrus, vedę už nevedusius. Ne
tekėjusių merginų ligi 40 me
tų daugiau išmiršta .negu to 
paties amžiaus tekėjusių mote-

Amžiams slenkant ir civili
zacijai augant, dėl neišaiškintų 
priežasčių, žmogus susilpo, ir

įeiti tik su vaikais?
Bremene, Vokietijoje, atida

rytas muziejus, kuris yra skir
tas tik vaikam. Dėl to į jį įiei- 
džtafni suaugę tik su vaikais.

Komunistine lygybė
Kom. Kinijos valdžia gyven

tojus paskirstė į dešimtį kla
sių. Pirmose eina kariai, toliau 
darbininkai, ūkininkai, valdi
ninkai. Devintoje vietoje pros
titutės. Paskutinėje, kuri netu
ri jokių teisių, misijonieriai.

Vakaruose “krikštydami” 
laivą, sumuša šampano -bonką 
į laivo kraštą. Indijoje tam pa
čiam reikalui sumuša kokoso 
riešutą.

“Du mažesnieji broliai, Ul- 
richas iš Adleehonovitz ir 
Martynas iš Ahd, Bohemijos 
pranciškonų provincijos nariai,

riais chemikalais padarė naktį 
šviečiančias šliuraites, kad 
tamsoje jų nereiktų grabalio
tis.

Kas praeityje buvo iš tikrų
jų, kas išgalvota, nelengva at
skirti žmogui, kurs savo akim 
įvykių nėra matęs. Pasitaiko 
net, kad ir tie, kurie įvykius 
matė, juose dalyvavo, po kurio 
laiko juos ima puošti gražiais 
prasimanymų vaizdais ir patys užsidegę apaštalavimo uolumu 
jais tikėti. Pamėgink juos įti- ir ištroškę kankinių garbės, 
kinti, kad tai pramanyta! Is- vieną dieną atvyko į Vilnių, 
torikui tenka nemaloni pareiga 
sugriauti tokius fantazijos su
kurtus vaizdus vardan tiesos. 
Labai gražus ir naujas istori
ko ir fantazijos susidūrimo pa
vyzdys yra pasakojimai apie 
pirmųjų pranciškonų kankini
mą ir nužudymą. Lietuvoje. 
Tie pasakojimai buvo aprašyti 
knygose, ir juos skaitė per ke
letą amžių maldingi žmonės. 0 
atėjo dabar Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, istorijos daktaras, ir 
jis tuos įspūdingus pasakoji
mus nuvainikavo. TaLpądare

Dar po kokio tūkstančio 
metų laidojant 80 metų “se
nį”, visi apgailestaus, kad mirė 
pačioje jaunystėje.

Mokslininkai pastebėjo, kad 
žmogus turėtų normaliai gy
venti 7 kartus ilgiau, kiek 
trunka jo {Minas subrendimas, 
žmogus pilnai subrendusiu lai
komas, kai išdygsta taip vadi
namieji proto dantys, o tai at
sitinka apie 25 amžiaus metus. 
Vadinasi, 25 brendimo metus 
padauginus' iš septynių, gau
name 175 — normalų žmogaus 
amžių.

Ir toks gražus amželis nėra 
stebėtinas, nes ir mūsų laikais 
pasitaiko ilgaamžių. Neseniai 
mirė kažkoks turkas, sulaukęs 
158 m., rusas ir italas išgyveno 
po 138 ir 125 m. ,o praeitame 
amžiuje Anglijoje mirė Thomas 
Parr dar senesnis, beveik pa
siekęs 170. Taigi, jau neskair 
tant prieštvaninio Matū^ėlio 
amžiaus, kuris susilaukt 969 
metų, yra vilties ilgiau gyven-

Ketwi«MtatatotaM*l — Evaldas, 
Jonas, Juazm ir Žiemas Teicher- 
tai *v. Jane Tėvu salezie
čiu gimnazijoje Italijoje.

kankino. Nukirtę rankas ir ko
jas, nupjovė ausis ir nosį ir, 
paguldę jį miške ant Neries 
kranto, ėmė tyčiotis sakydami: 
“Vienuoli, gal nori valgyti?” Į 
šį klausimą Ulrikas atsakęs: 
“Galingas yra mano Dievas, 
jei jis panorėtų, jis man pa
ruoštų maistą iš šios upės žu
vų”. Tai taręs nutik). Et štai 
prieš ji atsirado gerai ne žmo
gaus rankomis paruošta "žuvis. 
Tai pamatę, pagonys stebėjosi, 
daugumas jų atsivertė. Kiti gi, 
dar labiau įtūžę, pribaigė pus
gyvį vienuolį ir, jo lavoną įme
tę į upę, pasišalino.

“Tačiau kankinio kūnas iški
lo ant vandens, ugnies stulpo 
lydimas, pavandeniui nuplaukė 
prie kažkokios krikščionių pi
lies. Tos pilies gyventojai, pa
matę ugnies lydimą lavoną, su
prato, kad .tai yra kpkio nors 
tC Kristų nežudytojo ^kankinio 
kūnas, dėl togu priderančiomis 
apeigomis jį palaidojo.

“Tardant Ulriką, paaiškėjo, 
kad Kristaus mokslo skefoti 
buvo atvykęs ir Martynas. Tai 
patyręs, Gediminas įsakė ir jį 
suimti. Atvestas pas kuni
gaikštį ir jo paklaustas, ko 
atvykęs į miestą, Martynas at
sakęs, kad atverstų prie tikro
jo Dievo jį ir jo tautą, esančią 
klaidoje. Tada Gediminas įsa
kęs jį įmesti į kalėjimą. Mar
tynas betgi nė kalėjime neatsi
sakęs tikėjimo, dėl to kuni
gaikštis Kepęs jį nukankinti.

“Martyno kančia buvo labai 
žiauri. Jam kankinti vilniečiai 
išrado savotišką būdą, būtent, 
privertė jį įryti ilgą gabalą 
drobės, kuri paskui, staigiai iš
traukiama, sudraskė vidurius. 
Tačiau Martyno ir šis kankini
mas nepalaužė. Tada netekęs 
kantrybės kunigaikštis įsakė jį 
pakarti, o jo lavoną išmesti šu
nims sudraskyti. Vilniečiai taip 
ir' padarė, bet jo kūno šunes 
nedrįso paliesti. Jis išgulėjo ke
letą dienų, kol kunigaikščio 
sesuo, pravoslavų vienuolė, pa
sigailėjusi palaidojo jį savo 
vienuolyne.”

Tėvas Gidžiūnas, iškratęs 
tuos visus raštus, kurie pasa
koja apie kankinius, atsižvelg
damas į Gedimino didelę tole
ranciją ir kitas aplinkybes, pri
ėjo išvadą, kad tuose šiurpiuo
se ir stebuklinguose pasakoji
muose yra tik grūdas tiesos; 
būtent, kad tie du vienuoliai 
buvę minios nužudyti, savo per- 
dideliu uolumu ir netaktu į- 
žeidę vilniečius, b visa kita tik 
gražūs žodžiai, skirti kankinių 
garbei.

' Iškratęs rūpestingai pasako
jimus apie kitus penkis nužu
dytus pranciškonus, autorius 
priėjo dar rūstesnį’ sprendimą: 
jie visi greičiausiai yra prasi
manyti. Tai "tik gryna* XVI ir 
XVII-jo amSav lenkų Kori
kų prastaramymas.” Po prasi
manymų drabužėliu teisybės 
visai nebūta.

Profesijų atžvilgiu iš eilės 
ilgiausiai gyvena kunigai, ad
vokatai, inžinieriai, architektai, 
mokytojai, ūkininkai, daktarai, 
rantai darbininkai. Rašytojai, 
poetai, artistai ir kiti tos sri
ties specialistai Agni negyvena. 
Taip pat nėra vilties ilgai gy
venti, kurie šalia normalaus 
svorio nešiojasi gerą atsargą 
riebalų.

Aukštų ir laibų žymiai dau
giau išmiršta, ligi 40 m., o po to 
laiko daug daugiau krinta drū
tų ir kresnų.

Daug kas pataria jaustis jau
nu ir niekad nė nepagalvoti a- 
pie senatvę. Ar gelbės? Bagy- 
vensim — pamatysim. S.

mini ten, kaip istorinis metraš
tis, vadinamas “Chronica XXIV 
Generalium” aprašo dviejų 
pranciškonų kankinių mirtį 
Vilniuje:

ATIMS PILIETYBĘ
Teisingumo sekretorius Brow- 

nell pareiškė, kad penkiem A- 
merikos piliečiam gresia ne
tekti pilietybės, nes jie nutylė
jo, kad jie buvo komunistų 
partijoje.

gVurieitų vasarąketuri bro
li pariąstom nosytėm ir jud
am » vAirio.
jos atvyko į Italijos miestelį 
ast^tauovo, kuriame yra tik 

keli tūkstančiai gyventojų.
29 kilometrai nuo.

: to dUesnlo riesto Torino.
x Castelnuovo nustebino jau

nuosius brolius ne tuo, kad 
čia šv. Jono Bosco tėviškė. Jie 

?. prasižiojo, kai apie juos sukle- 
.. go 40 berniukų linksmai, vai

kinai įf svarbiausia hetuviš- 
kai Tai buvo Tėvų saleziečių 
gimnazijos auklėtiniai.

Šviečiantis takas
Anglijos vienas kilimų fabri

kas sugalvojo kino patalpom 
takelius, kurie patys šviečia 
tamsoje, ir vietų nurodytojos 
nereikalingos elektrinių lempu
čių. švedai padarė dar praktiš
kiau — tuo pačiu būdu įvai-

Tas pareiškimas vaikam nie
ko nesakė. Tik kai atvyko į 
gimnaziją, pajuto, knd ne vi
sada buvo patogu jiem, kai ki
ti draugai bėgdavo į pamaldas. 
Niekas jiem dėl to nieko ne
sakė. Tik po pusės metų jie 
jautėsi parengti. Atvyko nau
jas kunigus ir jiem sykiu su ki
tais pasakojo ir pasakojo. Jie 
sužinojo, kas tas kunigas iš Ro
mos; tokia šelmiška jo pavar
dė — Šeškevičius, bet koks jis 
draugiškas.

Atvyko iš Vokietijos ir mo 
tina. Ir balandžio 4 visi keturi 
broliai .susikibę rankom,

Mažame itališkame ežerėly 
Ketaviška saku

Čia kalba tik lietuviškai — 
ir mokiniai ir mokytojai. Ir 
dėstomoji kalba yra tik lietu
vių kalba. Ir mokytojai, yra 
lietuviai tėvai... Vėliau patyrė 
ir jų pavardes. Patyrė, kad di
rektorius vadinasi Tėvas Juo
zas Žaliauskas, kad jau 25 me
tai išvykęs iš Lietuvos; „ kad 
jis mažai namie sėdi, vis kelio
nėse ir kelionėse, ieškodamas 
vaikų, pinigų, gerų žmonių 
gimnazijai paremti. Greitai pa
tyrė ir kitų mokytojų pavar
des. Tai Tėvai Gavėnas, Nau
jokas, Šileika, Budavičhis, o 
vienas dar tuo įdomesnis, kad 
jis . parvykęs iš Kinijos. Tai 
Tėvas Urbaitis, išbuvęs Kinijos 
misijoje 20 metų. Nelietuviai 
mokytojai tik kai kuriom sve
timom kalbom.

Kokių svetimų kalbų moky
tis, greitai jiem paaiškėjo. Tų 
kalbų mokoma — italų, loty
nų, graikų, anglų, vokiečių, 
prancūzų. Broliai atvyko iš 
Vokietijos. Tad jiem ir vokie
čių kalba dėstoma, kad jos ne
užmirštų. Tokių, kurie vokiš
kai turi mokytis, kaip ir jie, 
yra 21, nes

Kalbantis raštas
Amerikos patefoninių plokš

telių naujiena — kalbantis šv. 
Raštas. Visas Naujasis Testa
mentas įkalbėtas į 24 plokšte
le®, kurios kaštuoja 30 dol. 
Kiekviena plokštelės pusė su
leisi 30 minučių- Plokštelės tu
rinčio* didelio pasisekimo. Da
bar rengiamasi įkalbėti eilę 
Masinių literatūros veikalų.

Pavojingiausias amžius
Vienas judėjimo teisėjas Bri

tanijoje nurodė, jog pavojin
giausias judėjimui vaiko am
žius yra apie 4 metai. Tada jis 
nemoka savęs sukontroliuoti, 
bet turi užtenkamai judrumo, 
kad ištrūktų .. iš suaugusiųjų 
rankos ir pakliūtų judėjimo 
keliuose. 64% visų 1952 suva
žinėtų vaikų Anglijoje buvo 
jaunesni nei 6 metų.

Atkashieja Jerichono miestą
Prieš dvejus metus anglų ir 

amerikonų ekspedicija pradėjo 
atkasinėti Jerichono miestą 
prie Negyvosios jūros, kuris 
žydų apgultas sugriuvęs nuo 
trimitų garso. Iškasti griuvė
siai rodą, kad miestas turėjo 
stovėti jau 5000 metų prieš 
Kristų. Tai buvęs ūkio krašto 
miestas. Statulos ir kiti meno 
radiniai rodą aukštą laipshį; 
jis buvęs Mesopotamijos, Egip
to, Graikijos įtakoje. Rasta ir 
bonkučių su kvepalais, kuriuos 
vartojo moterys.

21 yra iš Vokietijas 
atvykusių. ~

Kiti turi mokytis angliškai— 
tai tie 17, kurie atvyko iš An
glijos, o taip tie trys pernai 
atkeliavę iš paties Cicero.

Ko čia išmoks, dar ne visai 
jiem aišku. Tuo tarpu tik aiš
ku, kad jiem reikia arba baigti 
gimnazijos 5 klases ir paskui 
eati į amatus ,arba tiesiai kib
tis amatų. Tų amatų tuo tarpu 
tik spaustuvės darbai, knygų 
surinkimas ir spausdinimas. 
Juk gimnazija pradėjo veikti 
tik 1952 metais. Netrukus nu
matoma staliaus ir kalvio dar
bai. O gal jie pasirodys gabūs 
mokslui? Gal jie baigs sėkmin
gai penkias klases, tada gili 
būti vilties , kad Tėvui Salezie
čiai susigundys leisti juos to
liau į licėjų. Jų sugebėjimas 
ypač pasirodys, kai baigę pen
kias klases, turės nukeliauti į 
kitą saleziečių italų gimnaziją, 
kuri turi pilnas teises, ir ten 
laikys egzaminus... Tai paaiš
kės tik vėliau. Dabar jie to 
nežino ir tuo mažai dar rūpi
nasi.

Nežino ir to, jog Tėvai Sale
ziečiai puoselėja viltis, kad iš 
tų kelių dešimčių vaikų pasi
rodys tinkamų į saleziečius vie
nuolius kunigus? O jei ne į 
Vienuolius ,tai gal iš jų išeis 
pasaulinių kunigų? O jei ir to
kių nebus, tai gal gi bus dorų 
gerų amatininkų?

Sužinojo greitai iš tėvų bent 
viena:
jūs turit mokytis h* išmokti 
ne tam, kad da ItaKjoj? liktu
mėt ar j kitas kraštas ausi-

NEDELSDAMAS į SI G YK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originalnis dokumentais bol
ševizmo smurtą ir lietuvių kančias. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $1.50.

J. GAILIAUS,

SUSITIKIMAS 
APYSAKA,

155 p.; anksčiau $1.50, dabar nupiginta iki $1.00.

Dingsta tas. įspėjimas » j M
galvos kasdieniniame darbe, Tos gimnazijos direktorius 

Tėvas J. Zafiausbts balandžio 
15 iškopė į Amerikos 

' 'JįjĮ. . Kf krantus. Jau spėjo padaryti ra- 
ĮĮĮ1I tą ir klausiamas kalbėjo:

— Atvykau naujų kandida- 
mB tų ir paramos ieškoti.

— Vežuosi vėl devynis ar de- 
šimft vaikų. Taip, iš tos pačios 

IPII Chicagos apylinkių. Veik visi 
' ■ vii iš naujųjų ateivių.

J H Laivas jau užsakytas. 
Grįžtam į Italiją birželio mėn.

/ ■ ir ten dirbsim ir lauksim, kada 
i juos galėsim sugrąžinti Lietu- 
■ vai.

ir ištroškę 
vieną dieną 
Čia jie apsistojo pranciškonų 
gyvenamoje vietoje ir ėmė 
skelbti vilniečiams Evangeliją,

“Vieną rytmetį Martynui 
tefcželąikant šv. Mišias, Ulrikas, 
pasiėmęs kryžių, išėjo į miesto 
aikštę ir ten susirinkusiems 
žmonėms ėmė sakyti pamokslą 
ir raginti juos, kad jie, palikę 
klą:dingus dievus, vieną tikrąjį 
garbintų ir mylėtų. Tai išgirdę, 
vilniečiai labai supyko ir nu
tvėrę jį atvedė pas Gediminą. 
Ulrikas tačiau ir kunigaikščio

patiems kambarius ir kiemą 
valantis; poilsio dienomis su 
mokytojais sportuojant ar į 
kalnus kopiant ir ten dalijantis 
į amžinojo Matterhomo viršū
nę. Dingsta tas pamokynias, 
bet tam tikrom valandom jis 
išplauks, kaip išplaukia dažnai 
ir prisiminimai apie mamą; pa
likusią ten Vokietijoje.'

Gera, kad mamai nereikia 
rūpintis už juos sumokėti —
nereikia mokėti nei už mokslą 

nei už išlaikymą.
Kai važiavo iš Vokietijos į 

gimnaziją, net už kelionę Tėvai 
Saleziečiai sumokėjo. Patyrė, 
kad nieko nereikėjo mokėti ir 
kitiem draugam, atvykusiem 
iš Vokietijos. Bet tie, kurie ga
lėjo mokėti, tie iš Amerikos, 
turi mėnesiui duoti po 20 do
lerių..;

Prabėgo daugiau kaip pusė 
metų nuo tos dienos, kai mo
tina išleido juos keturis brolius 
is Vokietijos pridėjus dar ir 
pareiškimą, kad jie gali būti 
katalikai. Taip, nes jie buvo 
evangelikai kaip ir pati moti-

ANASTASIO SOMOZA (kairtje), Nfcaragaes prezidentas, apMri 
ksnfisknetas ginklas ir sproogrtamg medike*, atimta K pneikė- 
sintoja fi mrfndytt.

D ASUI NINK A8 •
680 Bushwick Avė. Brookiyn 21, N. Y.
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iš konferencijos nutarimų

RAJ-RAJ būiti ir raj-raj giedant, jei -taip 
pasidaboja. Ne nuo žodžių pri
klauso, o nuo nuotaikos.

Akė visas išraudo, net ir jo 
ausų minkštimėliai paraudo.

$&50 
>150 
9&50

litinėje veBdoje. Kam ten tas 
bendras darbas? O gal jau nu
sibodo?

ge. teta? Beje, ir Altui teks
* surinktų pinigų dalis...”

Nurodžius, kaip Lokas dii 
ir kaip sunku jam buvo tok 
se sąlygose , pareiškęs U 
nariams pirmihinl
kėlė klausimą .

SUkyta* dar- vienuolynų, ankstesniųjų mo- 
» pMtiįjaa bfa- kyidų Hgorrinių ir prieglaudų, 
ites visuomeni- Bet daugiausia, ką gafiu pri

risi, fanto savo hūkraščfaose 
deda strotpsrim prieš bendrą 
darbą, priešįSradreoBacrnę.”

“Ir kaip patogu, ir kaip a- 
merikietišfca kalbėti, kad mes

metų' mitęs partiniu jovalu, visą Amerikos Betariu prikiša 
kaip gi mesi 
tokią evange

Varpų gaudesys sklido vė
juotu, mirgančiu rugsėjo oru. 
Akė buvo nusiteikęs labai iš- 
kįjmingai: jis dėvėjo baltą 
ffluskutę ir juodas kefaaites, 
ant galvos buvo užsidėjęs rai
telio kepuraitę.

Bažnyčioje atsisėdo tolia 
savo motinos b* nustebęs apsi-

Stmfeaifae Ir korapondencljas redakcija taiso aavo nnofiOra. Nenaudoti 
atraipaniai —iyni ir grwWtM»m< tiktai autoriams prašant. Pavarde patin
sti atn^pafal paąntintf UreiOda redakcijos nuomone. Už skelbimų turt
ai te karią redakcija neatsako.

verta. O kad mes čia bažnyčio
je kartą nusijuokėme, pas’pik- 
tinti tuo gali tik koks surūgė
lis. Aš manau, kad ir pat Die
vas Tėvas visoje savo grožybė
je negalėjo likti neprasišypso
jęs, kad ir kaip galingas jis be
būtų. Amen! ,

Akė labai gerai suprato* ką 
pastorius sakė, jis norėjo da
bar staflas į žemę prasmegti. 
Jis buvo apjuoktas— ot ir vi
sas reikalas.

Jis giedojo ii visos širdies ir 
geriausiai, kaip mokėjo, o viš
tide juokėsi S ja

Akės visas mažutis apskritu
tis veidelis kaito, kaip obuoliu-

VKnuouKinMe uguoje CRiKte.
Ir daug kitų, kurie dabar tik 

teHOri ir kurių nebėra.
Viri juokėsi

. Ir pastorius Odmarkas juo
kėsi mhjddoja

— -W—tari M— Jūs

netari. Ką daryti su Sa50%?
“Ar tuos 30% turi mūsų li

beralai, socialistai ir tąutinta- 
kai? žinoma, neturi jų suor-

je turėjo, — surirūpino bernio
kas. Ir jis nutarė pasitaisyti.

— Dievą galima galianti ir 
raj-raj giedant, o tai buvo pra
vartu sužinoti.

Vargonams užtraukus naują 
giesmę, paleido ir jis visas sa
vo jėgas ir savo skardų balse-

—- Raj-raj! — giedojo ji 
Raj-raj!

Jis perrScė visus kitus.
— Nutilk, Ake,

jo motina. — Ar
Bet Akė nekreipė dėmesio.

Bet jis to nepastebėjo.
— Ake! — prašė jo motina.
Net ir to jis nepastebėjo.
Nors jo skardžiame šauks

me nebuvp nė truputėlio melo
dijos, bet jis kaip nesavas bu
vo savo giesme susižavėjęs.

Jį buvo apėmęs šventas į- 
fcvėpimas, dieviškas pakvaiši
mas. Ir Jis giedojo:

—Raj-raj! Raj-raj!
O dabar prasidėjo pats links

mumas, tikras linksmumėlis.
Motina, nebežinodama, ką 

daryti, ranka užčiaupė jo bur
ną, ir tik tada Akė nutilo. Var
gonai buvo tai jau seniai pada-

ariafies gitams savo eflėraš- ir Bs ftagmeatas, kinį išvertė 
žiaMte, «ž poeriją gavęs Švedę J. Uagįb ir atspausdino gveffi- 
AMemijos dHfiąją prariją, joja Mtaose “PragfedraBuo- 
yrs išleidęs ir apysaką iš vai-

kad mimsnertakh bendruome
nės, kad mes ją turime ir kad 
pasitenkiname tokia, kokia ji 
yra. <5a kafcu apie tuos partijų 
ar srovių žmones, kurieprie- 
šfagi bendruomenei; toti ne vi
si priešingi. Naujienos, San
dara, Keleivis, Dirva ir Vieny
bė noriai deda (ir atrodo, mie
liau kaip tik tokius deda) 
straipsnius, kurie pasisako 
prieš bendruomenę arte, bend
ruomenės principą kritikuoja. 
Gerai, tie * bendrojo * darbo

Akė — fis varė nesustodomas.
Pritariant ar nepritariant 

vargonams, lygiai triumfuojan
čiai sklido jo pirmoji garbės jos malonybės grafienė, ir jo 
giesmė gražiaisiais skliautais.

^o Statkui buvo jau netofi e* 
žarų. Ji purtė ji. .Bet jis liepa-

“Kaip blogos valios pavyzdį 
gal reikėtų paminėti p. . Val
dytos Sandaroje neseniai įdėtą 
pastabą apie Tautos Fondo iš
leistus Lietuvio pasus ir ženk
lelius. Alto iždininkas turėjo 
labai gerai žinoti, kad Lokas 
nenorėjo Lietuvio pasų ir 
ženklelių platinimo prisiimti, ir 
tik Altui atsisakius, truko il
giau kaip metai, ligi Lekas 
sutiko ir su Tautos Fondo va
dovybe galutinai susitarė dėl 
atsiskaitymų. Kodėl gi redak
torius rado reikalo tada prie
kaištauti bendruomenei, kad ji 
imantis Lietuvos laisvinimo

rodė, kad vargonų šniokštimas 
jį pakelia ir neša. Viskas visai 
kitaip htrodė, jis nebesijautė e- 
sąs žemėje. Jis būtų galėjęs 
sušukti iš džiaugsmo, bet kar
tu norėjo ir verkti — lyg koks 
skundas atsimušė žmonių gies
mė į gražiausius skliautus. Jis 
mielai būtų giedojęs, bet netu
rėjo giesmyną Nieko negelbė
jo, kad jis žvilgterėjo į moti
nos — jis nemokėjo skaityti.

Pagaliau giesme pasibaigė.
Akei atrodė, kad kažkaip ne

jauku pasidarė tam didžiuliui 
ūžesiui nutilus.

Bet pamatęs pastorių Od- 
marką sakykloje, jis tuoj vėl 
pralinksmėjo.

— Dabar tai tikrai kas nors 
linkstnaus įvyks, — galvojo jis

Bet nieko neįvyko. Ir taip 
Akė užsnūdo.

Us pabudo pastoriui Odmar-
kui baigus sakyti pamokslą. Vargonai, atrodo, atrikvėpda- 
Mieguistomis akimis apsidairė -vo po kiekvieno poemoj bet ne 
aplink.

Pastorius Odmarkas tebesto
vėjo sakykloje ramus ir sau
gus, bet raukė antakius, o tas 
reiškė, kad jis dar turėjo ką 
nors pasakyti.

Ilgai nereikėjo laukti, ir jis

lenkė į priekį, giesmynu akis 
prisidengdama.

Tai buvo didelis kambarys. 
Ant sienų ir skliautuose buvo 
įvairių išraizgymų, ant kurių 
buvo visokių daiktų prirašyta. 
Pasisukęs >s pamatė vištas su 
didžiuliu auksinių dūdų pasta-

“Kodėl tad ta kampanija 
prieš bendruomenę? Argi č’a 
slypi demokratinio principo 
bafanė? Ar manoma, kad ma
žos politinės partijos paskęs 
lietuviškosios veiklos jūroje ir 
nukentės? Ar jaučiama kokia 
konkurencija Altui? Argi iš 
tikrd tremtinių atvežto plano 
prisibijoma dėl jo perdaug lie
tuviškos dvasios ir dvasinių 
tautinių siekimų?

O dabar pratrūko.
Pratrūko tas Butanas juo

kas, jog nė vienas net nespėjo 
šnabždė- pagalvoti, ar pridetėjo juoktis 
taaSri? tokioje vietoje,

Senasis jaunutis jūrininkas 
NortBandas juokėsi, o taip pat 
fr jo maža žSa frnonriė. Ir

Jis grižo namo šalia moti
nos šoną Po didžiuliais me
džiais jau tamsu pasidarė. Di
džiuliai debesys dengė dangų, 
langft stiklai jau nebemirgėja

Bet'audra didėjo.
Akė gėdinote, kaip mažas šu

nėke, j kuri pHtu buvo durta, 
nes jh nesuprato juoko. Dingo 
ir visas jo .šventadieniškas

Tylus ir liūdnas jis ėjo šalia 
savo motinos, jo maža apatinė 
lūputė ėmė drebėti.

Jta nežinoja kad rytoj pa- 
sauB/vS bus šviesus kaip bu- 
yęs ir tad poryt bus užmiršta, 
nef jb cmobtuizu.

tus Lietuvai laisvinti, būtų pa
likta vietos kultūriniam rei
kalam.

— Pritarė, kad iš vietų, kur 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
daromės specialios rinkliavos, 
nebebūtu iš tu vietų bendruo
menės tautinio solidarumo įna
šų atskaitoma Lietuvos laisvi
nimo reikalam.

“Nepaisykime niekinančių 
kritikų ar poiitikantų. Dirbki
me pozityvų darbą- Kas' kaip 
gali, tegul ir spaudoje kon
struktyviai reiškiasi ir tegul 
remia bendruomenę.

‘Baigdamas savo praneš'mą, 
noriu pabrėžti bendro darbo 
reikalingumą ir savo pasiryži
mą to darbo laikytis. Bend
ruomenė reikalinga, ir ji dau
giau reikalinga negu Akas ir 
Baltas, giedu yra laikinai spe
cialiems uždaviniams atlikti. O 
bendruomenė auga visiems lai
kams ir visada lietuvybei iš
laikyti. Gerai suorganizuota 
bendruomenė bus naudingesnė 
ir Aitui ir Balfui”...

IB-«ės tarytas rinktam irtai 
tarytas suvafitavtaa * .4

“Todėl Lokas. ragina visas 
apygardas ir apylinkes pasš- 
veržti ir susitvarkyti taip, kad 
būtų tinkamai pasiruošta viso
se vietose dar šiais metais pri
eiti prie reguHarią mūsų ben
druomenės vietinių ir centrinių 
organų sudarymo. .

“Gana laukti, kada visi ten 
pritars. Kas nori politikuoti te- 
sažino! šiandien svarbiausia vi
sur ir kiekvienoje vietoje nuo 
tautinės minties gelbėti Idek-

Giedantieji vienas po kito 
nutik). Jie paaisidDO ar stiebėsi 
ant pirštų gtfų pežMrtttto 
imtifrijo giedoriaus, ■ iš rita* 

r Mta tdbelKddnSK 
—Sri-Rds itaHri!

M50 Broddyn, N. Y.
>X50 Port metų-----
M50 UBenyje--------

Aktoriaus viduryje buvo pa- 
verkslas, vaizduojąs Dievo Avi
ntį, bet Aka jis atrodė pa
žįstamas.

Jis patraukė motiną iC ran
kos.

— Mama! — šnabždėjo jis.
— Žiūrėk, koks šniokštimas!

Už čfidtiųjų langų prie alto
riaus supūsi medžiai, o jų ne
ramiuose, žaliuose lapuose tai 
užgęsdavo, tai vėl užsidegda
vo mirganti rugsėjo vakaro 
saulės šviesa.

Staiga Akė paklausė:. ,
—A greit prasidės?
Bet tuoj tą pafią akimirką 

pradėjo drebėti oras nuo stip
rių Ssūiejusių tonų, ir visa baž- 
nytia atrištojo. Ir Akė taip pat

Dundėjo ir šniokštė už jo 
gaivos ,daug žmonių giedojo, 
bet Akė nežinojo nei kaip pra- vėl S naujo pakėlė balsą: 
dėti, nei kaip baigti. — Nuodėmė ir gėda, — tart

Juo Ogiau- fls klausėsi to ne- jis, — kad vietomis fežnySoje 
įprasto bfiderio, tuo laibiau jam nežmoniškai blogai su parapi- 
jntiko. O tas patarimas buvo $eSų giesme. Ne vieną pašte- 
dtfžypfe. Jis kartu jtatM ir bėjau nejudinant lūpų. *Mk ne- 
IKklnas ir laimingas. Jam at- sakykite, kad baiso neturite.

Šv. Jurgio gyvenimas, kaip žinoma, yra apgaubtas legendos, 
kuri rodo jį kovojantį su slibinu, tykojančiu praryti jauną mer
gaitę. Tai yra iš senų laikų palikęs pasakojimas, jog kalnų ur
vuose veisęsi griežiniai slibinai ir jiems reikėdavę kartkartė
mis aukoti jaimas mergaites arba berniukus, kad būtų apgintas 
visas miestas.

Šv. Jurgis ndturi nieko bendro su tuo pramanytu pasakojamu. 
Tai yra tiktai Vaizdus paveikslas kovos, kurios neišvengia nei 
vienas žmogus, jei jis nenori pasiduoti savo paties slibinams— 
savo nesaikiems ir nedoriems įgridaams, kurie sukramta jo jau
natvės žavesį ir širdies skaistumą. Legendoje tai vaizduojama 
^auną.ir nekalta mergaite, kurią šv. Jurgis gina.

*
lietuvių tauta, apstumai šv. Jtng| nepaprasta pagarba, iš

reiškė savo pačios nusistatymą didžiai vertinti, kas yra skaistu, 
dora ir gražu. Dėl to lietuvių tauta fleai laikėsi tvirta ir gali, 
yrtęngusi atremti dwnoralizuojančią įtaką, kuri ėjo iš kitur. Lie
tuviai kitiem buvo pavyzdžiu, kaip reikia saugoti savo jaunimą 
ir savo šeimas, kad slibinai neėstu gyvojo tautos kūno.

Šiuo metu ta kova už tautos gyvastį ir jes skaistumą yra žy
miai pasunkėjusi Pačioje Lietuvoje yra griaunamos dorines ir 
religinės tautos atramos: kituose gi kraštuose, kur nelaimė lie
tuvius yra išginusi dažnai nusekama pavyzdžiu, kuris lietuviams 
garbės nedaro. Atrodo, tartum, išlaikyta skaisti širdis ir šeimos 
nesųardosmanas, jau nebėra vertybės, dėl kurių verta kovoti. 
Pasiduodama savo paties sfibinams ir dar pykstama, jei tai pa- 
vĮ^nama moraliniu Styžimu. Deja, taip yra, bet tai neatitinka 
senom lietuvių tautos tradicijom, kurias gražiai išreiškia pava
sariška Juiginių šventė.

katalikų? Kokį krttūrinį darbą 
diita SLAir LRKSA? Kiek jie 
turi narių? Dauginusia 25JXX>! 
Kokį-kultūrinį darbą dirba 
partijų kuopos? Ar ta kultūri
nė veikla neapsiriboja šokiais ir 
išgėrimu klube? Nurodykite 
man knygynus, skaityklas, na, 
nors ir sales su paskaitomis. 
Dvasios tabagai būdami nori
me pasitaikinti tokia savo 
bendruomene ir tokia jos ve&-

TTKROJI PADĖTIS
“Ar iš tikro Amerikos 

tuvių visuomenė taip jau pa
kenčiamai suorganizuota ir ar

iŠ pirmųjų krikščionybės laikų, šv. Jurgšo paveikslas, vaizdavęs 
jį dailiu jaunikaičiu —riteriu, kovojančiu su slibinu, galima bu
vo rasti beveik kiekvienoje lietuvio pirkioje ir bažnyčioje. Daug 
bažnyčių buvo {atstatyta šy. Jurgio garbei, Lietuvoje ir čia 
Amerikoje, daug kas krikštytas jo vardu. Retas kuris Svertasis 
buvo toks populiarus Lietuvoje, kaip šv. Jurgis.

Nuo šv. Juigio dienos, vadinamųjų Jurginių, prasidėdavo ir 
gyvas dartes laukuose, gamtai atbudus po žiemos speigų, kurie 
laikė gyvybę sukaustę. Gamta skleidėsi naujais žiedais — skais
taus grožio ir jaunatvės žavesiu. Ir šv. Jurgis žavėjo Lietuvos 
žmones tua kad jo pavyzdyje jie mate įsikūnijusį skaistumą ir 
riterišką jaunuolio kovą su piktu.

Buvo rugsėjo pavakarė. Me- dukterį, kuri vilkėjo sijonuką 
džiai šniokštė, saulės spinduliai 
mirgėdami žaidė, nuo vėjų 
barškėdami spfodėjo atidarų 
langų stiklai. Debesys plaukė 
neadafiromat Ant stogų pleve
no vėliavos.

žmones ėjo įongparus.
Ten žalia savo matos, žilos 

žmonelės kaip laivas krypavo 
šaunusis jūrininkas Nordlan- 
das. Ten su tekstuku prie ša
lies ritosi tinkamasis lektorius 
Zachrissonas, abu ^e buvo ap
valaini, bet taksiukas turėjo 
palaukti prie bažnyčios, kol 
baigsis mišparai. Ten st^seno 
konsistorijos referentas Enero- 
tas, pirmyn pMHsi ir' tefttaūste 
generolas, iflridėjęs kaip, veid
rodį blizgantį dtinderį, su savo 
jos malonybe grafienę paran
kėje jis vedėti vtenuofflcmetę dairi aj^tak, kai motina pasi-

REZIGNACINE NUOTAIKA
Priminęs, kaip' pirmuosius 

bendruomenės organizavimo 
darbus ir pastangas spėjo 
puolimai ir įtarinėjimai para
lyžiuoti, stabdyti, pajuokti—ir

rbų darbą. Kokių čia naujų 
planų mums perša naiųai at
vykėliai?— Jei kas galėtų taip 
kalbėti, tai galėtų tik katali
kai, kurie turi savo įstaigas. 
Geriau, kad tylėtų toji dalis, 
kuri — daugiau kaip savo laik
raštį, kelias kuopas ir kelis 
klubus - saliūnus — neturi kuo 
pasirodyti. Ot tai graži kultū
rinė veikla ! Ir kokia puiki to
ji bendruomenė!”

Kalbėtojas toliau skaičiais 
ima vaizduoti, kokia yra

— Prašė bendruomenės apy
linkes organizuoti/lituanistinių 
dalykų mokytojam atlyginimą 
ten, kur tie reikalai nesutvar
kyti. Skatmo organizuoti bib- 

šiaip viešus pareiškimus, kurie liotekas, muzikos ansamblius, 
klaiidna Amerikos lietuvius a- teatrus, remti spaudą.
pie bendruomenę. — Pritart, kad būtų ruošia-

— Pareiškė nusistatymą, mas lietuvių meno festivalis ir 
kad tautinio solidarumo įnašų tam reikalui iniciatyvos pęa^ė 
didžioji dalis, atskaičius jnocen- imtis Laką. ,

aukščiau kelių.
Ten ėjo ir Akės ihotina, sa

vo vaikutį už rankos vedina.
Ten ėjo ir daug kitų, kurie 

dabar tik šešėliai ir kurių ne
bėra.

Ake jau seniai prašė motinos 
leisti eiti į tažnySą, o šiandie 
štai motina pasiėmė jį su sa
vim — piimą kartą jo gyve
nime.

Bendruomenės konferencija 
New Yorke balandžio 10 pri
ėmė eilę nutarimų. Svarbesni ir 
konkretesni tokiais klausimais:

— Padėkojo LB laikinajam 
organizaciniam komitetui, ypa
tingai jo pirmininkui preL J. 
Balkūnui.
• — Pabrėžė, kad bendruome
nės organai ir jų veikla negali 
susikirsti ir nesusikirs su A- 
merikos lietuvių senųjų organi
zacijų veikla, o jas tik stip
rins.
- — Apgailestavo spaudoje ir

‘’Tą visą jausdamas, daugiau 
kaip prieš metus Lėkte’ pada- 
viau savo rezignaciją. Ir ma- 
no svtekata netarnavo ir, pa
galiau jpesvai nebegalėjo išlai
kyti. Juk ir mano srovė ma
niai daugiau pasinaudotų, jei 
jai vienai tMibčišu. Jaučiau, 
kad bendruomenė kai kam pa- 
sidarė arkliUku sąskaitoms su
vesti. Tas manė erzina Drau
ge ir mano broliai kunigai pra
dėjo priekaištauti, ar vSkas ne 
visada į girią Žiūri, tod3, jų 
nuomone, bendras darbas su 
kitomis srovėmis negalimas.

Laikraščių puofimuns iš 
principo nė nesistengiau atsa
kyti. Mano įsitikinimu, tik

BLOGOS VAU08 LIETUVIS 
gtf būti betareanenei ar

»■ Kę primena mums Jungines?
Šios dienos “Darbininkas” pataikė į pačias Jurgines. Jos 

primena ne tiktai vieną ag daugelio Katalikų Bažnyčios kankinių,



Ot Dut-kis

MLT pirmininkas E. Simonaitis JAV.

įsigilinęs daugiau nei pusę me
tų, savo teatrinėje laboratori
joje nuo sudės nusileidimo, 
tartais net iki pirmųjų gaidžių 
kibo į šuns šeimos nervus —- į

“Praradimo Simfonijos” 1946 
m. laimėjo Balto suteiktą lite
ratūros premiją. Paskutinę jo 
knygą “Orf^aus medis’* pre
mijavo Aidai. -■

Kovo mėn. 21 d. atvyko iš 
Europos j Amerikos žemyną 
Mažosios Lietuvos veikėjas, 
Erdmonas Simonaitis, dabarti
nis Mažosios Lietuvos Tarytos 
pirmininkas ir Vhko narys. Jis 
yra vienas iš Klaipėdos Krašto 
sukilimo organfaatorių„ kete 
kartus buvęs Klaipėdos Krašto 
pirmininkas, gilutės apskrities 
viršininkas, Klaipėdos miesto 
bunnistras; tetvertus metus iš-

TNICRg
E. Smonaftį Šoje Atlanto 

pusėje atsilankyti kvietė M. 
Lietuvos Bičiulių Draugija Ka
nadoje. Pintąsias savo viešėji
mo savaites jis ten ir praleido. 
BafandSo mėn: 11 d. priimtas 
Detroite ir balandžio M> d. —

INGOT.* 9VB8B0 Aivjrfc*

Religines žinios
ja angliškus žodžius. Kolega 
Černius liudija su dideliu laik
raščiu bei kitokios kaltinamo
sios medžiagos pluoštu. Kiek 
jam tekę sužinoti iš knygų par
davėjų, studentas labai mažai 
domisi lietuviška knyga bei

Jo kelionės tikslas yra supa-, 
žindmti Amerikos Sėtuvių vi
suomenę su M. Lietuvos prob
lemomis, pagyvinti M.. Lietu
vos laisvinimo darbą ir sude
rinti M Lietuvos lietuvių po-' 

litinę veiklą čia ir Europoje. Jo 
akcijai pritaria ir globoja Ak

nesnfosios kartos pajėga, atėju
si Į mūsų literatūrą su poezija 
ir bektrist&a. Tiek viename,

• PreL Joseph M. Pernicone, 
italų parapijos klebonas Bron- 
xe, Sv. Tėvo paskirtas titulia- 
riniu Hadrianopoiio vyskupu ir 
kaiti. ' Spellmano padėjėju. 
Naujasis vyskupas yra gimęs ir 
seminariją baigęs Italijoje.

bo. Visuomenė įrodė, jog ji dar 
nėra pamiršusi studento.

Gi lietuviui studentui tektų 
palinkėti ateityje dar gyviau 
dirbti tiek savo, tiek pavergtos 
Tėvynės labui. Tikėkimės, jog 
jis išteisintas neapsnūs ir ne
gyvens vien tik praeities laurų 
pavėsyje. V. K.

pagalbi padėka.
Velykų žtakle. Didžiojo šeš

tadienio vakare per vietos ra
diją akt V. Vaitkus meniš
kai paskaitė reportažą apie 
Velykas Lietuvoje, o D. Mala- 
kauskaitė padeklamavo V. Ma
černio “Pavasari”. Tai buvo 
miela prošvaistė- toje biznierių 
radijo programoje, nors kele- 
tai minučių padvelkusi mtuns 
įprasta ir pasiilgta Velykų nuo
taika.

Pačios Velykų dienos popietį 
at-kų sportininkai*surengė sa
vo ramovėje jaunimo pasilink
sminimą, sutraukusį svečių ir 
viešnių net iš N. Britam,. N. 
Haven, Hartfordo, Putnam ir 
dar tolimesnių apyimkių. Jau
kioj lietuviškoj nuotaikoje pra
leista keletą valandų ir gražiai 
pasišokta.

- Tai £e asmenys dalyvaus 
Aidą koncerte — literatūros 
vakaro programoje balandžio 
25 <L Savo dainomis ir kūrybos

DETROIT, MKH.
Ateinantį šeštadienį, bal. 24 

d., Detroite puikiuose Interna
tional Institute rūmuose, John 
R. ir E. Kirby, 6 vaL vak. į- 
vyksta literatūros vakaras 50 
mėtų spaudos sukakčiai atžy
mėti, rengiamas Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubo. Progra
ma bus įdomi ir turininga,, da
lyvaujant rašytojams: M. Ba- 
varskui (“Pilkieji namai”), B. 
Gražuliui (“Brydė rugiuose”), 
J. Kaupui (“Dr. Kripštufcas 
pragare”), A. Rūtai (“Duk
tė”), M. Sims (“Mano dai
rios”). Taip pat V. OgDvis, tik
rai ryški asmenybė Detroito 
scenoje, ir E. Brokaitė skaitys 
čia nesančių dabartinių lietuvių 
rašytojų kūrybą. 'Tai yra šių 
■metų pirmutinis toks iškilmin
gas vakaras Detroito padangė
je. Kviečiama atsilankyti visa 
Detroito lietuviška visuomenė.

d., sekmadienį, kalbės viešame 
susirinkime. Tolhnesnis jo ke-* 
lionių maršrutas JAV: gegužės 
2 d. — Cleveland, Ohio; gegu
žės 9 d. — Philadelphia, Pa.; 
gegužes 16 — New York, N. 
Y.; gegužės 27 — Waterbury," 
Corm. gegužės 23 — Worces- 
ter, Mass.; gegužės 30 —Bos
ton, Mass. Birželio 9 d. E 
Simonaitis išplaukia atgal į Eu-

Nusiteisė, vadinas, pats sa
ve nuteisėtaip kaip ‘‘apsi
rašė”, kuris pats save aprašė. 
Taigi MassachuKtts vahtybf! 
teisėjas G. E. Jonės pastebėjo, 
kad jis peMtero judėjimo 
draudžiamąsias fivtatas; Jis pa
traukė J teismą save irnusš- 
baudė 5 doleriais.

tiek antrame žanre jis naujas 
stffiumi, važadais, nuotaika. 
Pernai už .romaną “Kelionė” 
Landsbergiui buvo suteikta 
‘Draugo” 1000 dol literatūros

diją “Nervai”.
Pirmiausia jis griebėsi u’... 

didžiojo šeimos nervo — uoš
vės, Znaidos Keršienės. Pasiro
do, šį “nervų centralė’’, labai 
neigiamai veikusi į savo ištekė
jusią dukrą — Verą Glemžie- 
nę. Jps įtakoje iki tol tvarkin
gai ir padoriai Glemžiėnei ne 
tik atsirado nerveliai, bet ir 
rageliai, užsimanė ji po sveti
mas pievas pasiganyti. Tai jau 
buvo per daug savo žmoną my
linčiam Aleksandrui Glemžai. 
įdūkęs vyras įpuola į tariamo
jo meilužio — Sakerdono Ter- 
lės namus ir vos jo nesudirba 
į kotletą- Ir taip pradeda vi
siems irti nervai, ir taip viskas 
užsimaišo, kad ir publikai bus 
sunku apvaldyti savo nervus ir 
nesijuokti.

O dabar po gavėnios ši pui
kiai parengta ir gražiu humo
ru išmarginta komedija veiks 
kaip dinamitas ir visus išju
dins.

Veikale vaidina: Albina Pa- 
liulienė, Reda Valterytė, Juo
zas Gelumbauskas, Viktoras 
Vaitkus, Antanas Paliulis, Ire
na Bajalytė, Leonora Michae- 
lytė, Gintas Žemaitaitis..

Veikalo premjera įvyks ba
landžio 25 d. 6 v. p.<p. Ja do
misi ne tik waterburiečiai, bet 
ir apylinkės lietuviai. Atsilan
kiusieji nę tik kultūringai lai
ką praleis, su daugeliu pažįsta
mų susitiks, bet taip atliks ir 
gerą darbą, parems parapiją ir 
Vokietijos sanatorijose besigy
dančius lietuvius ligonis, nes 
rengėjai žymią dalį pelno tam 
reikalui kaip tik ir skiria.

Atskirai reikia prisiminti te
atro dailininko Kaamiero Ja- 
tažo rūpestingai paruoštas de
koracijas, kurios sudaro ne tik 
gražų papildymą scenoje rodo
mam gyvenimui, bet taip pat 
kelia žiūrovo estetinį pasigėrė
jimą. Jis visa siela atsidavęs 
waterburiečių teatrui ir per

• Romoje nuo balandžio 20 
ligi 25 vyksta pasatdinis vaikų 
choristų suvažiavimas. Jame 
dalyvauja g 20 kraštų per 3500 
vaikų. §v. Petro bazilikoje gie
dos iškilmingas mišias ir Pa-' 
lazao Pio atliks tarptautinį 
koncertą. Ameriką atstovauja 
6 berniukai iš Ann Arbor, 
Midi.

• šv. Tėvas gegužės sekma
dienius paskyrė ypatingomis 
maldos dienomis į Mariją. Ge
gužės 2 melstis Popiežiaus in
tencija, 9 už persekiojimą ken
čiančius krikščionis, 16 už sa
vo kraštus, 23 vaikų maldos 
diena už pasaulio taiką ir 30 
už kunigiją bei pašaukimus.
• Katalikų išlaikomos ligo

ninės Amerikoje ir Kanadoje 
per paskutiniuosius 25 metus 
padvigubėjo skaičiumi ir ligo
nių aptarnavimu

• Belgų katalikai padovano
jo vokiečiams 15 kilnojamų 
koplyčių, kurios bus naudoja
mos tose vietose, kur daugiau
sia yra pabėgėlių katalikų ir 
apgyvendinti toli nuo bažny-

(atkefta iš 3 psl.) 
storius Odmarkas^akė, kad ir 

. Dievulis iš manęs juokėsi. Ar 
tiesa ?

'Akės motina visai nebuvo 
pikta ant savo sūnelio už tą 
baimę, kurią jai teko bažnyčio
je pernešti, nes ji geriau su
prato, užtatat ji ir nebarė jo.

— Jis nesakė, kad Dievulis 
iš tavęs juokėsi, — kalbė jo mo
tina, — tik kad jis negalėjo 
likti nenusišypsojęs. Bet dabar, 
kai aš pagalvoju, manau, var
giai buvo pastoriaus tiesa. — 
Dievulis buvo vienintelis tavo 
giesmę rimtai priėmęs. Gal būt 
jis manė ,-kad ji bu^o tikrai 
graži.

Jie ėjo toliau.
Ir jūrininkas NortHandas su 

savo maža, žila žmonele, ir 
lektorius Zachrissonas su tak
siuku, ir strypsenantis konris- 
tori jos referentas Enerotas din
go kiekvienas sau, pro savus 

• vartelius. Dingo ir baltaūsis 
generolas, ir jo jos malonybė 
grafienė, ir jo ilgakojė vienin
telė duktė.

Nuėjo ir Akė su savo moti- 
1 na.

Ir daug kitų, kurie dabar tik 
kkImi K Kursi Beoera.

Pasfcaigia liudininkų ap
klausinėjimas. žodį turi kaltin- 

lietuvių tojas A. Rėželis. Jis energingai 
kaltina studentą ir prašo jį 
nuteisti tinkama bausme.

Gynėjas Vyt. Vygantas nuo
širdžiai gina tą visų taip puola

mą studentą, rodydamas, jog 
dabartinės sąlygos yra gana 
sunkios, nes vien tik mokslas 
atima apie 40 vai. savaitėje. 
Nors ir sunkiai dirbdamas, jis 
vistiek atranda laiko dalyvauti 
organizaciniam gyvenime, ben
dradarbiauti spaudoje, tiek lie
tuviškoje, tiek amerikiečių, 
garsinant Lietuvą ir rodant jos 
kančią pasaulio sąžinei.

Gynėjo padėjėjas Vacį. Klei
za taip pat pateikia faktus, ku
rie studentui negarbės nedaro. 
Proporcingai imant, studijuo
jantis jaunimas yra aktyvesnis 
negu lietuviškoji bendruomenė.

Baigiasi kalbos ir teisėjai iš
eina pasitarimui. Po pertrau
kos, teisėjai praneša, jog jie 
■nsfrende lietuvį studentą iš
teisėti. TSčrau jte pažymėjo, 
kad jfe tari dangiau įsijungti 
| Betavi&ns visuomenės dar-

sus, kas daugiau perka kny
gas ,daktarai ar studentai, liu-- 
dininkas neduoda atsakymo. 
L.. Grinius teigia, kad studen
tas nemoka visuomeniškai 
dirbti, nemoka konkretizuoti 
savo mmčių ir bendrai valgia 
bet kokių pareigų.

Liudminkai L Sabaliūnas ir 
F. Pahšbinskas atskleidžia kitą 
paveikslo pusę, kurioje mes 
matome, kad studentas, nors ir 
mažai turėdamas kuto, pasižy
mi moksle bei organizacijose. 
Jis aktyviai garsina Lietuvos 
vardą visomis galimomis prie
monėmis.

btema rimtai sūridomėjo wa- kur daugiausia dazbo. Jis yra 
terburieBams 'gerai pažįsta- vienas tų šulų, ant kurių rymo 
mas režisierius X BraMskas. waterburiečių mėgiamas teat

ras. Jam ne tik teatro kolek
tyvo, bet ir visų teatro meno

ASM) koncertas — Steratūroa jai 
vakaras perfcefia New Yorko * jų 
apyfinkšs tetarius iš kastteny- i 
bės į meno pasauį|. čia rinkti
nės muakos garsai, dainų rae- 
kriijos ir gyvos teturiškos kū
rybos žodis gausiai įneša dva
sinės atgaivos į fabrikų bilde
sio pripidytą ridą, jį—■- -4'

AIDŲ koncertuose programą Pirmasis jo eilėraščių rinkinys 
įšildo rinktinės mūsų meno 
pajėgos. KoBcas dar negalima 
skųstis —' turime gerų daini- 
ninkų, prilygstanSų ir net pra- 
aofcstanSų svetimtaučius. Ne
priklausomoj Lietuvoj buvo 
konservatorijos — Kaune ir 
Klaipėdoje, kuriose brendo pui
kūs talentai Kaimo valstybinė 
opera dėl savo aukšto lygio 
buvo pagarbiai minima užsie
nyje. Iš jos, pasibaigus lenkų 
okupacijai, dūlis solistų perėjo 
į Vilniaus operą.

Solistė FeKrija Pupenaitė, 
mezzo sopranas, dainavimo 
mokslus pradėjo Rygos konser
vatorijoje ir užbaigė Kaune. • 
Tuojau buvo priimta į Valsty
binę Operą, kurioje sėkmingai 
debiutavo “Aidoje”. Paskui pe
rėjo į Vilniaus operą ir ten 
daugelyje pastatymų dainavo 
savo balsui atitinkamas roles. 
Tremtyje Felicija Pupėnaitė 
davė xdaug koncertų savie
siems ir svetimtaučiams, ža
vėdama publiką gafingu ir pla
čiu balsu bei meniška muzikos 
kūrinių interpretacija. Ir Ame
rikoje ji nuolat reiškiasi dai
nos mene. Aidų koncerte so
fiste išpildys lietuvių kompozi
torių: Banaičio, Kačanausko, 
Taliai - Kelpšos ir užsieniečių: 
G. Verdi, C. Saint - Saens, 
Gonoud kūrinius.

Sofistas Stasys Liepas, bari
tonas, yra Kauno konservato
rijos auklėtinis. Baigęs ją 1937 
m., buvo priimtas į Kauno val
stybinę operą. Greitai atsikėlė 
į Vilnių ir čia dainavo Jeroni
mo Kačinsko suorganizuotos 
operos pastatymuose, Filhar
monijoje, Radiofone, koncer
tuose. Tremtyje turėjo apie 400 
koncertų. Buvo kviestas į 
Augsbufgo operą. Atvykęs į 
Arniką, koncertuose dainuoja 
lietuviams ir svetimtaučiams. 
Kritika jį įvertino kaip pilną 
jėgos, bet tuo pačiu ir didelio 
švėfriumo baritoną. Aidų kon
certe Stasys Liepas dainuos 
Šimkaus, Jokūbėlio, Čaikovs
kio, Schumano, Rossimo muzi
kos kūrinius? Abiem solistams 
akompanuos žinomas pianistas

Amerikos valdžia sunaikino 
smulkios kontrabandos roman
tiką einant pro muito kontro
lę- Kiek būdavo rūpinimosi, 
kiek nervinimosi beieškant kur 
paslėpti konjako bonką, kve
palų dėžutę ar kitą kokį nie
kelį, kad muitininkas nepaste
bėtų. Ir k<ks malonus jausmas, 
kai viskas lamingai baigėsi.

O dabar viso to nebėra. Pa
gal Amerikos muito potvarkius 
Amerikoje gyvenančiam žmo
gui leidžiama įsivežti be muito 
už 500 dolerių grįžtant iš už
sienių. Vienas asmuo gali lais
vai pasiimti penkias bonkas 
a&obo&uų gėrimų, 200 ciga
rų... Taip ir didgo visas tas 
malonus virpėjimas einant pro 
kofitrolę..

Muitinkikam dabar skirti 
didesni uždaviniai kovoti su 
n*ritetįkUį Mdnoę atomintię 
gtaMų, Mgaftų figų taratrataa- 

ŠBBOBią šnragefiu. Senti
mentaliai nusiteikęs keleivis 
gali būti nustebintas nejautru
mu miatminko, kada tas paima 
iš jo gėlių puokštę, atsivež
tą iš kitur ir meta į dėžę. Bet 
puikiosios orchidėjos, kurias jis 
atsigabeno net iš Antillų salų, 
susilaukia tokio likimo. Kelei
viui, kuris atsigabeno maišelį 
žemės iš savo tėviškės, širdį su
spaudžia, kad jo brangenybė 
eina taip pat į dėžę. Kam ateis 
į galvą, kad ant .tos. ordiide- 
jos lapelių ar tos žemės dulkė
se gali būti bakterijų, kurios 
virstų Amerikos priešu. Kai 
šiancfien tiek daug kalbama a- 
piebafcteriotigmį karą, atsargu
mas verčia imtis priemonių ir 
prieš tuos gražiuosius padarė* 
liūs.
♦ FBI viešai paskelbė savo į- 
spejfrną, kad visi muitininkai 
kreiptų adO dar į atominių 
gftadų Šmdgefi. Saugmaš g&P 
roja, kad priešas gali slaptai <_.—< f ąę ’ «g. L ... < ų - ■—w _

JKBDdiO rotcOMHnCS DŪCB0M| •U*

“Mes, lietuvių visuomenė 
tremtyje, žinodama šių dienų 
studentijos svarbą
tautos ateičiai ir atydtei ste
bėjus studentijos gyvenimą, 
kaltiname lietuvį studentą pra
sižengimu prieš tetavi&mną— 
tautiniame, visnomentatiame ir 
morafiname jo gyvenime.”

Taip skambėjo kaltinimo ak
tas lietuvio studento teisme, į- 
vykusiame balandžio mėn. 11 
d. Lietuvių Auditorijoje, Chi- 
cago, BĮ. Nemažam jaunimo bei 
lietuviškos visuomenės būriui. 
stebint ir ansfoliui pranešus:

“Prašau stoti, teismas - 
eina!” s \

prasidėjo kova taip kaltinto
jų ir gynėjų dėl studento 13a- 
mo. Iš pirmosios liudininkės 
V. Gaškaitės sužinome, jog 
10% lietuvių studentų, studi
juojančių Navy Pier Illinois u- 
niversitete, nesueina su lietu
viais bei nuslepia savo lietuviš
ką kiknę. Liudininkė R. Rau- 
chaitė parado, jog studentas 

rios galėtų būti padėtos ir, nesilanko į parengimus, pasy- 
laikui atėjus, susprogdintos' vus bet kokiai veikiai ir varto- 
svarbiose pramonės vietose. Pa
vesta ypatingai kontroliuoti 
tuos laivus, kurie buvo stovė
ję komunistiniuose uostuose.

Nurodyta, kad atominės 
bombos gali būti įvairių for
mų, labiausiai pabrėžtos dve
jopos. Vienos — tai plieninis 
vamzdis, kurio galuose pritai
sytos padegimo vietos; kitos— 
rankmės atominės granatos. 
Tas vamzdis gali būti ir visai 
neilgas — metro ilgumo. Bet 
ypatingo dėmesio muitininkas 
turi kreipti į sunkius daiktus, 
nes atominėm bombos varto
jamas uranijus ar phitonijus yra 
surdtiausi metalai — žak^a- 
maris sviedinukas sveria 25 kl. 
Tokius radioaktyvinius daiktus 
muitaiinkai suranda specialiais 
įtaisais, vadmamais “geige- 
riais.” O kai pastebi įtartinus 
dalykus, turi aSiarmuoti ka
riuomenės specialius dalinius...

Padėka tenka teisėjams: 
teisininkui J. Šmulkščiui, adv. 
A. Repšha ir dr. V. Maneliui, 
-kaltintojams, gynėjams, liudi
ninkams ir visiems, kurie bet 
kokiu būdu prisidėjo prie šio 
teismo pasisekimo. Taip pat 

"Ghicagos studentų ateitininkų 
ckaugovri, šio sumanymo reali- 
zuotojai, Studentų Draugijai 
Chicagoje bei Akademiniam 
Skautų Vyčių Sambūriui, ku
rie mielai prisidėjo prie šio dar-

žodžiais jie nuteis klausytojus 
į_tą paslaptingą grožio ša$, ku
rioje niekad nesibaigia pavasa
ris. Programa nebus ilga. Joje 
dominuos daina.

Atsilankiusieji į šį meno va
karą parems vienkite^ pasau
lyje lietuvių kated einantį kul
tūros žurnalą “Aidus.”

ątridKtakidtaroii Vai-
čnūaitis ir Bteratiirinią pa
sakų kūrėjas, greta pa- 
saufinio garso pasatanskų, 
kaąp O. W3de, Haufas, Ander? 
senas, Skafce.” ((Naujokaitis, 

lyrikė, raštų pasaulyje reiškia- _ Lietuvių literatūra).
si nuo 1927 metų- Jos švelnioje 
poerijcje apdainuojama jau
nystė, meflė, gamta. Poetė yra 
ijšleidusi du efiėrašaų rinkinius



aivai*

At-kų Fed. Dvasios Vado pranešimas

KAM PRIKLAUSO SPORTO KLI BAI

BALTIMORĖS ŽINIOS

METINIS OPERETES CHORO

KONCERTAS
Šių mėty gegužes 2 sekmadienį,

Tai tik pora naujųjų instru
mentų pavyzdžių. Kiekvienas 
naujas naikintuvas ar bombo
nešis turi šimtus mažesnių e- 
elektrinių aparatų, padedančių 
pilotui vairuoti lėktuvą, palai
kyti ryšį, surasti taikinį ir at
likti daugybę kitų uždavinių. 
Šių instrumentų išradimas bu- 
bo būtinas lėktuvo tobulėjimui 
lygiai kaip ir nauji varikliai ir 
naujos formos buvo reikalingi, 
didinant greitį.

Kviečiame publiką rinktis 5:30 vai. 
lygiai 6 vai

Priešvelykiniam laike parapi
jos kunigai aplankė ir suteikė 
šv. sakramentų paguodą nega
lintiems lankyti bažnyčios pa
rapijiečiams lietuviams. iŠ viso 
71. Tai vb gilaus amžiaus ar 
sunkiai sergą senelai. Jie visi, 
išskyrus vieną kitą, senesnieji 
ateiviai Iš jų šeši laikomi mie
sto globos namuose ar ligoninė
je, keturi —Vargttienių Seselių

Vyr. Fužuio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

MANCHESTEK LAIVO įgula padovanojo - skautu reikalams 12,*00 
dot Jiems padėkojo skautas, kuris £M2 nu traukinio katastrofoje ne
teko lr«*ios ir ws»»ke«. V.

validams paminėti. Spauai 
mas TT pranciškonų spai 
vėje Broofclyne, itidnMjĮ 
admbtistraeiojs adresas: 
Bu^hvrick Avė., Brookiyn 
N. Y.
• Tarptautinis jaunų b

teto mokytojas; Elena Jucius, y 
knygynų specialistė Chicagoje; .j 
kun. Petras P. Cinftsas, MIC, 
TT. Marijonų spaudos vedėjas . į 
ir “The Mariau” mėnesinio žur- 
nalo redaktorius.

Konkurse gali dalyvauti vi- įf 
si Amerikos lietuviai katalikai g| 
ar jie Imk pradinėje, ar auka- j 
itesrriojoje mokykloje, ar nesi- . 
mokantieji katalikai, ar daliuos 
'lietuvių kilmės. Dėl toBmeaniĮ^g 
informacijų apie šį' konkursą 
kreiptis į konkurso vedėją:. 
Kun. P. P. Cinikas, MIC, 
S .Oakley Avė., Chicago, m

Baltimorėje atgaivinama se
na tradicija —Lietuvių Kat. 
Moterų kuopa ruošiasi Motinos 
Dienos minėjimui, kuris įvyks 
gegužės 2 d. Rytmetį bus pa
maldos už mirusias motinas, o 
4val. p.p. šv. Alfonso salėje a- 

kadenu ja su paskaita ir nfeni- 
ne dalimi. ..

prieglaudoje ir trys — Spring 
Grove, skirtoje protiškai ne
normaliems.

Pats sprausminio lėktuvo 
principas g tikrųjų nebuvo su
galvotas tik antrojo Pasaulinio 
karo metu. Suskirstė spraus- 
minius variklius į turbininius- 
sprausminius (turbo - jet), 
sprausminius (rams-jet) ir ra
ketinius, rastume, kad raketos 
buvo žinomos kiniečiams net 
1232 metais ‘‘ram-jetai” ; iš
rasti pranccūzų 1919 m. ir 
sprausminiai - turbininiai buvo 
bandomi anglų 1927 m.

Kiniečių naudojamos rake
tos buvo ne kas kita, kaip vie
nu galu uždaras vamzdis. Pri
kišus šį vamzdį sprogstamos

O KAS TOLIAU??
Kaip matome, pirmojo ivia- 

cjos penkiasdešimtmečio pa
žanga 'buvo didelė ir plati. Iš 
primityvių pirmųjų lėktuvų per 
šj. palygint, trumpą laiką iš
sivystė lėktuvai, kurie gali 
skristi daugiau kaip 1655 my
lios per valandą, pakilti į 
aukštį virš 89,000 pėdų, pa
nešti 200,000 svarų ar be su
stojimo apskristi aplink žemę. 
Ateinantis aviacijos penkiasde
šimtmetis, be abejo, atneš dar 
daugiau naujenybių. Be dau
gybės patobulinimų ir mažes
nių išradimiĮ tiek kariškoje, 
tiek civilinėje aviacijoje reikia 
tikėti, kad bus varikliam pa
jungta ir atominė energija. Su 
atominiais .gi varikliais atsida
rys nauji horizontai h* naujos 
pirmosios kelionės į kitas pla
netas.

2. lietuvių sporto klubo ndmi- 
nfetraeinS prtataummybė

a) Sportinėje veikloje* spor
to Įdubai betarpiai priklauso 
Vyr. FASK-tui. ir vykdo per 
sporto apygardas jo leidžiamas 
taisykles ir nuostatus.

b> Tie sporto klubai ar pa
vieniai sportininkai, kurie ne- 
siregistruoja Vyr; FASK-te, ir

Jungiasi į vieną
Dvi Baltimorės lietuvių pa

šaipūnės draugijos, Kęstučio ir 
Mindaugo, susijungė į vieną. 
Jau išrinko ir vieną valdybą. 
Kaip čia juokais sakoma, iškil
mingos tų draugijų jungtuvės 
įvyks gegužės 8 dieną, Lietuvių 
Svetainėje įvyks susijungimo 
puota, į kurią kviečiami visi 
lietuviai žinoma, svečiai turės 
Už vaišes užsimokėti po $3.00.

• Vasario 16 gimnazijos 
•moksleiviai ateitininkai dėl il
gai užtrukusių vizų negalėję 
nuvykti į Romą Velykom, da
bar rengiasi gegužės gale. Jų 
sumanymą aplankyti Amžinąjį tuviškas moksliškas knygas ir: 
Miestą parėmė Amerikos moks- leidinius. Šiai bibliotekai 
leiviai ateitininkai.

• Ateititunkų albumui, ku
ris išleidžiamas ateitininkų 
kongreso proga, jau siunčiama 
įvairių nuotraukų.

• Skautai balandžio 23 d. 
pradeda dainų konkursą, ku
riame dalyviais gali būti įvai
raus amžiaus pavieniai skautai 
veik visi . skautiški vienetai. 
Konkursas apima melodijų bei 
tekstų mokėjimą, rašinius lie
tuviškų liaudies dainų temo
mis. Konkurso tikslas — atgai
vinti lietuvišką dainą skautų 
tarpe. .

• Karys, pasitraukus iš re
dagavimo S. Urbonui, po ilges
nės pertraukos, persitvarkęs 
vėl pasirodė. Redaktorium pa
sirašė Zigmas Raulinaitis, re
dakcinę komisiją sudaro: Sta
sys Butkus, Kazys Kepalas, 
Juozas Valakas, redakcinę ko
legiją —. pik. Itn. K. Ališaus
kas ,dr. K Jurgėla, pik. inž. 
dr. Vėbra. Administratorius—

ra, taip pat turi tokius prašy
mus parašyti.

Kadangi šv. Pijų X globėju 
norėtume gauti iki ateinančio 
rudens ,tai laiko nedaug beli
ko, turint galvoje, kad Romos 
Kurija nuo liepos 15 iki rugsė
jo 15 d. atostogauja, dėl to 
moksleivių kuopos, studentų 
draugovės ir sendraugių sky
riai prašomi skubiai tokius pra
šymus parašyti ir siųsti tiesiog 
Ateitininkų Federacijos dva
sios vadui šiuo adresu: Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., 32 
Rusholme Pk. Cres.', Toronto, 
OnL, Canada.

MOTORAI
Maždaug iki II Pasaulinio 

karo daugiausia dėmesio buvo 
kreipiama į tuometinių stu- 
muoktinių motorų tobuliųimą. 
Lėktuvo greičiui nuolat didė
jant, buvo įsitikinta, kadstu- 
muoktinis motoras negales pa
tenkinti aviacijos reikalavimų. 
Dėmesys buvo atkreiptas į va
dinamus sprausminius varik
lius. šie pasirodė esą ypatingai 
tinkami lėktuvams dėl savo di
delio pajėgumo ir mažo svo
rio. Antra — jų pajėgumas di
dėja, didėjant lėktuvo grei
čiui.

Gegužės 30 d. Pijus X, atei
tininkų šūkio: “Visa atnaujin
ti Kristuje”, paskelbėjas, bus 
paskelbtas šventuoju. Kilus 
minčiai, kad jį būtų gera atei
tininkams pasirinkti dangiš
kuoju globėju, Vyriausioji Fe
deracijos Valdyba pavedė man 
tuo reikalu rūpintis, kad iki 
ateinančio ateitininkų kongre
so Chicagoje Popiežius Pijus 
XII paskirtų jį visos ateitinin- 
kijos globėju. Vyriausiajai At
eitininkų Federacijos Valdybai 
įsakius, sąjungų centro valdy
bos savo padaliniams jau seniai 
išsiuntinėjo aplinkraščius, įsa- 
kydamos tuo reikalu rašyti Jo 
Šventenybei Popiežiui Pijui XII 
prašymus dviem kalbom: vieną 
lietuviškai, o kitą ta kalba, 
kuria kalba to krašto žmonės, 
kur randasi ateitininkų padali
niai. Visi gi sąjungų centrai ii* 
apygardų valdybos, kur jos y-

kraštų. Jų tarpe *ir Lietuvi 
Rūtą Žukauskaitė, studentė 
Putinamo, padarys pranešiu 
apie moteris sovietų okupuoi 
je Lietuvoje.
• Bavarijos, Vokietijo 

valstybinė biblioteka Miųnd 
ne nori sistemingai išplėsti 1 
tUviškosios knygos skyrių. 
norėtų1 įsigyti visas lietui 
kalba nuo 1939 m. išleistas 1

siunčiama ir “Ateitis”.
• Laiškai iš Lietuvos. VoŽĮI 

kietojoje dar gaunami laiškai B' 
Lietuvos. .Vienas toks atėjo 
net per 8 dienas. Jis buvo rašy- ’ 
tas neraštingos senutės prašy- 
mu vieno komunistų pareigūno;/^ 
ir buvo pilnas bolševBdnės 
propagandos. -To kormmistų ^ 
propagandisto lūpomis senutė 
klausia, ar Vokietijoje jie turi 
televiziją, gražų butą, lyg tokia "*O 
senutė Lietuvoje tokias praš-'vO| 
matnybes turėtų. Kartais laiš- 
kuose prasprunka ir tokie po- , 
sakiai: “toliau mes vargstame
po kolūkį’, “pas mus jau ruo- 
šiasi žiemai.” “Ruduo prtėja. 
Gal sulauksime pavasario.”

• Vokietijoje vėl verbuoja- 
mi lietuviai vyrai į darbo ir / 
sargybų kuopas. Mėnesinis at- 'i- 
lyginimas 230-600 DM ir visas > 
aprūpinimas.
Baigiasi terminas Federacijos

Katalikiškos Akcijos Zgl
.. konkursui -|g|

Gegužės 2 d. baigiasi Kata- W
Ii kiškos Akcijos rašinio kon- . 
kurso terminas. Konkurso te- 
ma “Kodėl aš pamilau rožan-' - vi 
čįų” (“Why I Love To Say The * 
Rosary”). '

Laimėjusiam rašinio konkur- 
są bus duodama devyni šimtai 
dolerių vertės J. Vaisi Taupž- J 
mo bonų. Lygios dovanos ra- . 
šantiems lietuvių ir angių kai* 
bomis.

Konkurso teisėjai: pret T. 
Meehan, Chicagos diecezijos 
savaitraščio “New World” re- 
dakterius; Ed. Krame, plačiai 
žinomas Notre Dame universi- 
teta sportininkas; proL Sk Ko*

jaunosios sodalietės, pusšimtis 
altoriaus patarnautojų berniu
kų ir 40 gėles barsčiusių mer
gyčių. Ši margaspalvė procesi
ja apjuosė visą bažnyčią. Su 
įprastu iškalbingumu pamokslą 
pasakė pats Prelatas. Jis nuo
širdžiai sveikino ir reskė lin
kėjimus savo parapijiečiams, 
dėkojo kunigams padėjėjams, 
seserims vienuolėms, choro ve
dėjai su choristais ir visiems 
kuri£_pridėjo. savo dalį prie 
didžKKkK šventės’ pamaldų 
gražaus pasisekimo. Savo pa
moksle, be kitų minčių, Prela
tas priminė kenčiančius Lietu
vos brolius ir kvietė visus giliai 
tikėti, kad mūsų tauta per 
kentėjimus galų gale pasieks 
laisvę.

Didžioji savaitė šv. Alfonso 
, bažnyčioje

Didžiosios Savaitės apeigos 
šv. Alfonso bažnyčioje savo 
pamaldų puošnumu neturi sau 
lygių visame Baltimorės did
miestyje. Nekalbant apie anglų 
kalbą vaitojančias katalikų 
bažnyčias, net trys lenkų čia 
esančios parapijos pamažu pa
miršta * apeigas ir papročius, 
kurie buvo panašūs lietuviškie
siems. Mūsų bažnyčioje išlai
komos visos apeigos, prie ku
rių buvome pripratę savo tėvų 
Žemėje. . .

Bažnyčios altoriai puošėsi su 
kiekviena didžiąja šios savaitės 
diena: ketvirtadienį— altorius, 
primenąs Kristaus nuteisūftą ir 
kankinimus, penktadienį—Kris
taus grabo altorius, šeštadienį 

—didysis altorius. Be kitų 
mums įprastų ir turtingų pa
puošimų, kiekvienas altorius 
traukė į save įvairiaspalvėmis 
šviesomis ir gausiomis baltųjų 
lelijų puokštėmis.

Pamaldų iškilmingumas ir 
tokie gausūs papuošimai į mū
sų bažnyčią patraukė minias 
žmonių, lietuvių ir kitataučių. 
Ypač Didįjį Penktadienį. Tą 
dieną, nors protarpiais ir lyno
jo, lankėsi tiek tikinčiųjų, kad 
kartais, kaip sakoma, nebuvo 
kojai vietos. Didįjį §ešta<fienį 
šeši kunigai nuo 3 vai. po pie
tų ligi 10 vai vakaro, su ma
ža pertrauka vakarienei, klau
sė išpažinčių. Velykų rytą at
silaikiusiems nepriteko ir vie
tos.

Pritikėlkno pamaldas laikė 
pats prd. Įfcsidrtij. Procesijo
je dalyvavo mažieji berniukai,

1. Lietuvių sporto klubų 
registracija

a) Kiekvienas sporto klubas, 
įsisteigęs §. Amerikoje ar Ka
nadoje, kaip lietuvių organiza
cinis padalinys, privalo užsire
gistruoti Vyr. š- Amerikos ir 
Kanados lietuvių fizinio auklė
jimo ir sporto komitete.

b) Sporto klubo registraci
jos formalumai Vyr. FASK-te 
atliekami per. atitinkamos 
spbrto apygardoš komitetą ne 
vėliau, kaip 3 mėn. nuo įsteigi
mo dienos. (Rytų apyg. regis
tracijos adresas: , A. Vakselis, 
85-09, 88th St., Woodhaven, 
N. Y.)

c) Sporto Įdubas registruo- 
damasis privalo suteikti šias 
žinias: klubo pilnas vardas, vei
kimo vieta (adresas), valdy
bos vardinė sudėtis, narių skai
čius) aktyvių, pasyvių, rėmė
jų), veikiančios sporto sekci
jos, kiek galint tikslesnis bend
ras lietuvių skaičius, klubo į- 
statai ir steigiamojo susirinki
mo protokolo nuorašas. .

d) Sporto apygardos vado
vybė, gavusi klubo registraci
jos davinius ,apie’užsiregistra
vusį vienetą praneša Vyr. FAS
K-tui ir atitinkamam Ameri
kos ar Kanados lietuvių Ben
druomenės padaliniui (apygar
dai, ar apylinkei).

e) Sporto klubo veikimas 
teisėtas ir remtinas yra tik 
įjivus Vyr. FASK-to pripažini
mą ir patvirtinimą, kad jis yra 
priimtas Š- Amerikos lietuvių 
sportinės organizacijos nariu.

nepripažįsta giaur. Amerikos 
lietuvių sportinės organizaci
jos, neturi teisės astovauti lie
tuvių sportininkų vardo jokio
se tarptautinėse varžybose, su
sirinkimuose ar suvažiavimuo
se, o taip pat negali dalyvauti 
ir Vyr. FASK-to ar jo padali
nių ruošiamuose šiaur. Ame
rikos lietuvių apygardinėse, 
tarpklubinėse ir kt .sport. pa
rengimuose, pirmenybėse ar 
varžybose,.

c ) Neregistruoti sporto 
klubai ar sportininkai negali lupaOa, Notre Dame universi- 
naudotis Vyr. FASK-to ar ki
tų lietuvių bendruomenės or
ganizacijų teikiama parama ir 
būti priimami į rengiamus 1- 
vairius sportinio pasitobulini
mo kursus ar stovyklas.

d) Dalyvavimas JAV sporto 
institucijose, k-a’. A.A.U. ’fAma- 
teur Athletic Union of.ŲS), ar 
jų ruošiamose įvairų sporto ša
kų pirmenybėse, vidurinių ir 
aukštesnių mokyklų mokinių- 
studentų, yra laisvas.

sta šią savaitę Manhatl 
CoBege, Purchase, N. Y.

tetai K. Štrakaaskui, tikimasi rese atstovaujama 30 
atitekti ' didelio skaifiam '
BrodktoBo Betavių, o taip pat 
drag svečių iš Bostono, Camb- 
ridfiaas, Wercesterfo bei pla
čios Naujosios Angfijos apylin-

dė Angfųą. Rusų Stabo var- Priammtone
ganai buvo taip pat paremti tuo Pakutiaį pavyzdaų,
principą šiandieninėje aviaci- ““ idkšmę. štai
joje raĮcAtoR yra HaiųAmsia amerikiečiai demonstravo^auio- 
nanrinjamo; kaip pagfMhmis 
motoras lėktuvui kjtont nuo 
žemės. Kaip pagrindinis varik
lis jos naudojamos vos poroj 
eksperimentinių lėktuvų; kaip 
Befi X5-l ir Bell X-IA.L '' ' '■ •

“Kam - jotas” yra taip pat 
labai paprastas savo konstruk
cija. Kaip ir raketa, jis neturi 
jokių judamų dalių ir atrodo 
kaų> vamzdis su abiem atida- 
rais galais. Per vieną galą oras 
įema, susimaišo viduje su ben
zinu nudega. Keldamas pro 
kitą galą, mcas stiania vamzdį į 
priekį šis varyklio tipas ypa
tingai naudingas prie didelių 
greičių, ir šiuo metu karo avia
cijos nuolat bandomas.

Daugiausia šiuo meta nau
dojamas sprausminis - turirinis 
variklis. Oras šiam motoro su
spaudžiamas, sumaišomas su 
benzinu, padegamas ir tuomet 
per turbiną leidžiamas laukan. 
Dalis energijos iš susprausto ir 
padegto oro-benzino mišinio 
paliekama turbinoje, kuri suka 
•kompresorius. Kita dalis su
naudojama oro įsmaginimui, 
kuris, dideliu greičiu išeidamas 
laukan, variklį stumia pirmyn. 
Šis motoras, kaip minėta, nuo
dugniau pradėtas tyrinėti Ang
lijoje 1927 m. Praktiškai nebu
vo panaudotas Sti 1945 m., nes 
nebuvo surasta tinkamų meta
lų , kurie galėtų išlaikyti aukš
tą temperatūrą, šiandie šie 
varykliai beveik ištisai yrą pa
keitę buvusius stumuoklinius 
motorus kariškoje aviacijoje. 
Civilinėje aviacijoje taip pat 
jau pereinama prie sprausmi- 
nių lėktuvų. Pirmieji iš jų yra 
amerikiečių Boeing 707 ir ang
lų Comet keleiviniai lėktuvai.

prasti stumnoiciniai motorai 
greštiesiemš lėktuvams buvo 
pakeisti į lengvesmus k daug 
painesnius sprausminius va
riklius.

Reikia pastebėti, kad per vfe 
są aviacijos istoriją lėktuvo 
greitis buvo todėl ribotas, kad 
nebuvo pajėgių motorų. Grei
čiui pritaikyta forma buvo 
greičiau surasta. Visiškai pa
naikinti oro pasipriešinimą ne
įmanoma net prie ideliausios 
formos. Bet šis oro pasiprieši
nimas auga,’ didėjant grei
čiui Tad, normt nugalėti tą 
oro pasipriešinimą, reikia pa
didinti motoro pajėgumą tokiu 
santykiu, pavyzdžiui, jei prie 
100 myhų per valandą užtaiką 
100 arklio jėgų motoro, ' tai 
prie 1000 mylių tam pačiam 
lėktuvui reikia 10,000 arklio 
jėg^. Kitaip tariant, — 
norint padidinti lėktuvo greitį 
dešimtį kartų, motoro pajėgu

mą reikia padidinti ^mtą 
kartif

Todėl siekiant didesnio lėk
tuvo greičio, pirmoje vietoje 
reikia vystyti motoro pajėgu
mą.

Svečiai iš Chieago
Jonas Gronskis su žmona, 

gyvenąs Roseland miesto daly
je, Velykų laikui buvo atvykęs 
aplankyti savo sesers Anuncia- 
tos, seserų kazimieriečių Bal- 
timorėje vyresniosios. Jie buvo 
apsistoję viešbutyje, bet tris 
čia buvimo dienas, lankydami 
savo seselę, buvo prel. Mende- 
lio svečiais. Namo išvyko Ve
lykų dienos pavakare.

Balys Brazauskas
parinktas nauju Lietuvių 

Svetainės Baltimoreje šeiminm- 
ku. Mums visiems jis gerai ži
nomas, kaip lietuviškųjų tauti
nių šokėjų grupės vadovas. Be 
to, jis yra attikęs dviejų metų 
tarnybą JAV kariuomenėje.
Kantfitiatas į fniesto majorus

Netrūkus Baltimorės miestas 
rinks majorą. Savo kandidatūrą 
į miesto majorus stato ir lie
tuvis, teisėjas W. Laukaitis. Jį 
rems respublikonai. Be to, tei
sėjas Laukaitis yra žymus A- 
mėrikos lietuvių tautininkų 
veikėjas. Jis taip pat yra kan
didatas ir į SLA {urmininkus, 
kuris bus renkamas šį rudenį.

P. K.

rueti didžūdhks boapboneštus 
tūkstančius mylių į priešo te
ritoriją, išmesti bombas ir 
grįžti atgal į savo bazę. 
PrieiHktavtaS raketa uet dar 
IdMMSuė. Ji pati gali susirasti 
priešo Kktavą ore į ir j sunai-

474 KN1CKEBBOCKER AVĖ, BROOKLYN, N. Y.

Operelės Omas parodys su nauja pragnuna, kurtoje be 
iriHram, motorų ir vyrų chorų dalyvaan opern soBrti 
MARIJA DOBUŽlNSKTENt ir aktorius VTTAUB 
BUKAUSKAS.

BHeta taim $1.25 (Hl nuMBk).



Lietuvaitės vienuolės suvažiuoja Oiicag*

JAUNIMO ŠVENTE CONNECTICUT SOSTINĖJE
HARTFORD, CONN.

DISPLAY

kurių neprofesšnių pareigų pa
rapijose; taip vienuolijų išpla
tino dainelių ir kitų mokymo 
priemonių; surengė fieftuviacų 
veikalėlių ir montažų konkur-

Lfetavią Enciklopedijoj ben
dradarbiauja šie Clevelando lie
tuviai X yra skyrių redaktoriai, 
rašo straipsnius ir kt.): dr. 
Ad. Damušis, J. Jakštas, Ig. 
Malinauskas, dr. Pr. Skardžius,

Minėdami 50 metų spaudos 
atgavimo sukaktį, tvaricmgai 
atsiteiskBne už prenumeruoja
mą spaudą, įsigytame lietuviš
ką knygą.

“Vienas ir kiti”, A. Škėmos 
2 veiksmų 4 paveikslų-taktini* 
mas, sukurtas Liet Kultūros 
Fondo dramos veikalų konkur
so proga, buvo pastatytas Chi
cagos Lietuvių Teatro bal. 4 d. 
lietuvių salėje. Savo idėja įdo
mūs prologas ir epilogas. In
trigos metmenys silpni: trėmi
mų naktį vieni nori bėgti į 
mišką (A. Rimvydas ir kt.), 
bet kiti *( J. Pranaitis) kažko
dėl nepasako, kad saugojami 
keliai (šito pasakymo reikėjo 
išlaukti iki veikalo pabaigos). 
Vaidinimo esme sudaro pats 
komunistų vykdomų trėnvmų 
pergyvenimų siaubas.

Pastatymas ir režisūra St. 
Pilkos, dailininkas Tel. Valius, 
vaidino Ė. Vilutienė, V. Valiu
kas, Vyt Juodka, J. Skoman
tas, N. šalkauskaitė, St Pet
kus, rež. St. Pilka ir kt., mu
zikinės dalies konsultantas VI. 
Jakubėnas, scenos efektai < N. 
Macevičius, apšvietimas St. 
Gasiūno. Vaidinimą sekė pilnu
tėlė salė žiūrovų, Įspūdžiui

dabar išvykę Vyt Alseika, 
J. Rimašauskas. Enciklopediją 

sėkmingai platina 
ta jai atstovauja V. Rocevi- 
ČIUS. '

juos j operos rūmus ir ten juos 
globoti. J pirmos rūšie® koncer
tą pateks arti 1,000 jaunuolių, 
kurie šiaip jau nebūtų patekę.

176 W, ADAMS 
FE 2-8935 

Daugiausia kalba angliškai

« atgailėta nri> darbo, nei išlaidų 
koncertui išgarsinti ne tik 3fe-

t -tuvių. o ir svetimtiuičių tarpe.
Tūstančiai chicagiečių stryt- 
karių palubėse šalia kitų iška
bų mato ir “Margučio” iškabą, 

. skeliančią koncertą. Įvairiose
Chicagos miesto dalyse, prie
miesčiuose ir artimuose mieste- 

. liuose kabo didžiulės “Margu
čio” koncerto iškabos.

Koncerto garbės svečiu bus 
Illinois valstybės gub. William 
G. Stratton. Jis tars gausiai 
publikai sveikinimo žodį.

Kai Šie ir kiti paruošiamieji 
darbai koncertui ėjo, tai kilo 
visai naujas ir nepaprastas su-

25 automatinio šildymo pasirinkimai
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

PATERSON, N. J. — Balan
džio 11 d. mirė senosios kartos 
taurus lietuvis Antanas Bieliū
nas, Amerikoj išgyvenęs nuo 
1907 m. Velionis buvo aktyvus 
šv. Kazimiero ir šv. Vardo 
draugijų narys. Turėjo vienin
telį sūnų Antaną, kuris žuvo 
praėjusiojo karo metu kaip 
JAV karys ir buvo palaidotas 
jūrų bangose. Tėvams, tai bu
vo didelis smūgis, kuris gal ir 
sutrumpino velionies amžių.

Velionis gimė Takmšfcių km., 
Alytaus vL Patersone gyveno 
40 metų ir buvo žmonių myli
mas ir gerbiamas. Buvo labai 
geros širdies. Kai pernai numi
rė tremtinio A Rugio žmona, 
trijų valkų motina, ir jis su 
savo žmona Rože atskubėjo j 
pagalbą — paaukojo jai ka
puose sklypą, kurį pats sau bu
vo įsigijęs.

Balandžio 14 d. velionis bu- 
v-) labti iškilmingai palaidotas. 
Pilnutėlė bažnyčia žmonių, 50 
mišių užprašytų už jo vielę liul- 
dija, kad tai/ne eilinis parapi
jietis išsiskyrė iš jų tarpo. Prie 
trijų altorių meldėsi fcleb. kun. 
J. Kinta, kun.-V. Demikis ir 
dar vienas kunigas svetys. Nors 
buvo darbo diena, bet nepa
prastai daug lietuvių lydėjo 
velionį į kapus. Kapuose labai 
jautrią atsisveikinimo kalbą pa
sakė A. Rugys, čia Patenrone 
liko velionies žmona ir brolio 
sūnus Jonas Bieliūnas, Lietu
voje — sesuo Kotryna ir Bra- 
ZlIlJCyB DTOiiS tetHUk

George Eisele 
VAISTINĖJE

manymas, kuris gal pasirodys 
istorišku. Adv. Antanas Olis, 
Chicagos Sanitary Districto 
prezidentas, sumanė sudaryti 
galimybę į “Margučio” koncer
tą patekti Chicagos lietuvių 
rinktiniam jaunimui. Sakė, kad 
tokį žygį reikia daryti lietu
vybės išlaikymo sumetimais. 
Mat koncertas bus toks, kad 
kiekvienas iš jo išsineš neišdil
domus įspūdžius. Todėl lietu
vybės išlaikymą turint galvoj, 
svarbu, kad tokiame parengime 
būtų kuo didžiausias lietuvių 
jaunuolių skaičius. Adv. Olio 
sumanymas tuoj susilaukė vi
suotinio pritarimo ir greitos fi
nansinės paramos. Su .gausia

Dar kai speigas ir siiegas 
kaustė Connecticut sostinę, čia 
jau seimavo lietuviško veikimo 
galvos tardamies, kaip įspūdin
giau pasitikti pavasario atbudi
mą. Po figų svarstymų ir bak 
sAvimų Balfas, ALRK Susi
vienijimas ir Kat. Darbininkų 
Sąjunga nutarė pakviesti iš 
So. Bostono pagarsėjusį šv. 
Petro parapijos chorą, kurio 
vadovas kotapoz. Jer— KaČtas- 
kas su tuo choru įspūdingai 
yra pasirodęs apie 50 kartų į- 
vairiuose Nauj. Anglijos mies
tuose. Tai neabejotinai geriau
sias choras visame Atlanto pa
jūryje. Gyvuoja jau virš 50 
metų, seniau buvo vedamas* 
Mamerto Karbausko, po to 
Rapolo Juškos, tai vis žymūs 
vargonų bei chorų maestrai.

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES, 
bet žemiausios kainos 

pagal receptus 
Vitaminai ir Vaistai

Geri>. kleboną ir kiti suinte
resuok asmenys yra prašomi 
LSI raštu pasiųsti naudingų 
patarimų ar pastabų posėdžiam 
apsvarstyti. Rašyti:

MotherM. TheophHa, presifent

LAISVES. VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30. iki 1:00 vai. pietų metu
- • VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

31 Rnnkcr Av*., Brockton 4. Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

daugiau atsiranda M darbo at
leidžiamų. Tai paliečia ta lietu
vius. Kaikuriem jau ir pašalpos 
gavimo laikas artėja prie pa
baigos.

Vėl visa eilė parengimą 4aų- 
kia Clevelando' lietuvių: — ba
landžio 25 d. (per Atvelykį) 
lietuvių salėje Vakuos teatras 
stato “Dr. Vincą Kndfrką”, K. 
Inčiūros 4 veiksmų dramą. Ku
dirkos rolę atliks svečias akt. 
Henrikas Kačinskas. Režisuoja 
P. Maželis (jis taip pat ir vai
dins), dekoracijos dail K. Ži
linsko. Tą pačią dieną du spek
takliai — 1:30 ir 5:30 vai. Bi
lietai* Spaudos Kioske, “Dirvo
je” ,tel. užsakomi GA1-6958.

Teatras kartu paminės vie- 
nerių metų darbo metų sukak
tį ir spaudos atgavimo 50 me
tines.

TELEPHONE;
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Atskirai pagaminton 

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 
stilizuotos

» Karayni
• Lovą irfnulaMus

Lietuviai savo miesto biblio 
tekos Bet skyriumi naudojasi 
(takių galėtų būti žymiai dau
giau), ir tai skatina bibliotekos 
vadovybę nuolat papildinėti 
BetuvHfcų knygų rinkinius. Ne
pasentai per Spaudos Kioską 
baffiotefca va įsigijo lietuviškų 
knygų (kiekvienos po 2 egz.) 
už 234 doL Anksčnujšiuo rei
kalu iniciatyvos rodė Lietuvių 
Kultūros Fondas, dabar ją per
ėmė Bendruomenės švietimo ir 
kultūros tarybos prezidiumas.

Be knygų, biblioteka taip pat 
užsisakė ir Lietuvių Enciklope
diją bei įsigijo Čiurlionio an
samblio dainų ir Čiurlionio mu
zikos plokšteles.

MANCHESTER, N. H.

Balto skyrius dirba
Ralfo 53 sk. savo metiniame 

susirinkime aptarė šalpos rei
kalą Vokietijoje likusių lietu
vių. šį kartą nutarta neruošti 
paręngimo pajamom gauti, nes 
parengimus nedaugelis telanko, 
o lankyti žmones po namus ir 
rinkti aukas pinigais bei daik
tais. giam kilniam ir sunkiam 
darbui pasišventė V. Matulis ir 
A. Žukauskas. Juodu lankė 
žmones nuo durų ligi durų. Ge
raširdžiai žmonės mielai rinkė
jus priimdavo ir duodavo aukų, 
žinoma, pasitaikė vienas kitas 
ir gerai pasiturąitis, ir, kas blo
giausia, pasidabinęs didžiu 
krikščioniškumu, kuris paprašė 
rinkėjus išeiti nieko neduoda
mas vargą kenčiantiems su- 

,šelpti.
Aukų surinkta $120. Stam

besni aukotojai: $25 .aukojo pa
rapija, $10 — LJV kltibas, $5 
— LDS-ga, O. Svetykienė, V. 
česnakienė, V. Matulis, V. Ga- 
deikis, K. Daugėla, A. Kryge- 
ris ir K. Kisielius. Kiti atticojo 
po mažiau.

Vietos skyrius teturi tik 16 
narių, bet pasiryžę rankų ne
nuleisti ir toliau. Valdyba V. 
Matuliui ir A. Žukauskui už jų 
pasišventimą nuoširdžiai dėko
ja. P. Andrejaus

C(WL£TE 
SPRING TUNEUP—$4^5 

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

Get our estimate now

AL’S AUTO REPAIB 
5481 W. CMeagp Avė.

AUstin 7-2398

Kaip mecenatai ^e sutarė ope
ros rūmų ttaifaną rezervuoti 
jauninud ir visas ten vietas 
tam reikalui nupirkti.

Dabar Chicagos lietuvių 
jaunuolių tarpe daroma atran
ka. Skautų, Skaučių, ateitinin
kų. parapinių mokyklų. Maria 
High School vadovybės yra 
.pakviestos iš savo auklėjamų 
ir globojamų jaunuolių pada
ryti. tą atranką, išrinktuosius 
suruošti grupėmis, atgabenti

2601 W. Maiųudtte Road
Chicago 29, IH.

arba:
Mother M. Atoysfas, OSF

Grove and McRoberts Roads 
Pittsburgh 34, Pa.

Svaibiausias visų Lietuvaičių 
Seserų Instituto siekimas yra 
sutartinai planuoti ir vykdyti 
gerus darbus, kad lietuvių jau
nuomenę laimėtų Bažnyčiai ir 
Tautai.

MALA, korespondente

Miesto tėvai vertina meną.

Manchesterio, Anglijoje, mie
sto tarybai buvo pasiūlyta įsi
gyti garsaus britų dailininko 
Henry Moore skulptūrą, vardu 
“Drapiruotas Torso”. Miesto 
tėvai žiūrėjo į tą meno kūrinį 
be galvos ir be rankų iš visų 
pusių ir visi neigiamai kratė 
galvom, kol vienas garsiai visų 
nuomonę išreiškė: “Jei tai būtų 
amerikietės kino artistės Mari- 
lyn Monroe statula, tai galima 
Unitų mokėti tą 760 svarų, o 
dabar — ne.”

Jeronimas Kačinskas atbaigė 
anų darbą: pritraukė geriau-, 
sius balsus iš naujųjų ateivių 
ir visa, siela atsidavęs pasiekė 
tai, kad šis Sd. Bostono cho
ras skamba kaip Stradivarijaus 
smuikas.

Jer. Kačinskas yra baigęs 
kompozicijos / ir dirigavimo 
mokslus Pragoję. Buvo Vil
niaus Filharmonijos ir Operos 
dirigentu. Sukomponavęs daug 
liet, liaudies dainų ir bažn. 
giesmių. Jo mišios šv. Mergelės 
garbė yra išleistos garsios lei
dyklos jau čia Amerikoje. Jo 
vardą randame Muzikos Istori
joje šalia kitų kelių mūsų žy
miųjų muzikų. Hartforde gir
dėsime'šių autorių kompozici
jas: J. Strolios, č. Sasnausko, 
K V. Banaičio, VI. Jakubėno, 
St šūnkauš, A. Kačanausko, J. 
Gattaos, J. Žilevičiaus, J. Gruo
džio. galia choro pasirodys so
lo tenoras Adomas Barauskas, 
padainuodamas porą VI. Jaku- 
bėno dainų ir ariją iš operos 
‘*Manon” J. Massenet Sun
kiausias ir gal gražiausias da
lykas bus choro ištrauka “Sau-

— Gegužės 2 d. 4 vai. lie
tuvių salėje įvyks lituanistinės 
vysk. Valančiaus mokyklos va
karas. Programą atliks akt 
Atf. Brinkos vadovaujama Chi
cagos teatralų grupė ir L. Sa- 
gio vadovaujama mokyklos 
tautinių šokių grupė. Vadovybė 
ir tėvų komitetas visus kviečia 
savo atsilankymu paremti mo
kyklą.

— Gegužės 9 d. lietuvių sa
lėje rengiamame jūrų skautų 
koncerte programą atliks Ą- 
žuolų oktetas ir solistė Pr. Bin
kienė.

— Gegužės 16 d. lietuvių 
salėje vakarą rengia Lietuvių 
Radijo Klubas. Jame įvyks ir 
laimėjimų traukimas. Bilietai 
po 25 centus jau platinami, ir 
laimėti bus galima elektrinę 
siuvamąją mašiną, radijo apa
ratą, elektrinį aparatą, elektri
nį sūktuvą ir kt Vakaro pelnas 
eis lietuvių radijo valandai iš
laikyti ir tobulinti. St?

Visų lietuvaičių vienuolių 
kongregamjj vyresniosios ir 
mokyklų inspektorės, sudaran
čios Lietuvaičių Seserų Institu
tą (LSI, balandžio 24 ir 25 cLd., 
Motinos M. Teofilės pakviestos, 
šiemet posėdžiaus Chicagoje 
šv. Kazimiero seserų vienuoly
ne. Posėdžiuose dalyvaus sese
rys kazimierietės, pranciškie- 
tės, N. Jėzaus seserys ir N. 
Prasidėjimd iš Putnam, Conn.

Pirmoji diena prasidės J.E. 
vysk. V. Rnzgįo minomis vie
nuolyno koplyčioje ir. jo įžan
gine kalba.

Be kitų reikalų (tarbotvar- 
kėje pramaitoma: Marijos me
tams paminėti planai, lietuvy
bė vedamose mokyklose, te
atrinių veikalėlių konkursm, 
LSI atstovavimas bendruose 
lietuvių seimuose, religinių pa
šaukimų klausimas, jaunimo 
organizavimas, laikraštukas 
vaikams ir LSI nuostatai.

Praeitais 1953-54 m. Seserų 
Institutas įsteigė mokytojų in
spektorių skyrių, pravedė mo
kytojams fituanistmius kursus 
vasaros metu, išleido atsišauki
mą į klebonus, prašydamas

Turme svarbių reikalų. Tąip pat galsėite atsilyginti * 
ir už “Darbininką.” / *

LIETUVIU RADIO VAIAMDifS f’RfKJKvUv 
WESX—1234» lcitoeyete»—MarMrbrad-Salem.

Kiekviena Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai vidudienio. .leisiu norite :<•> 
nors, pasvekinti ar paskelbti, tai suski t e: LITHI'ANIAN RADIO 
HOt'R. M Cotta*e SU Ncrsrood. Mas*.

Skyrius: IJTHVANIAN Ft'RNITCRE CO. W. r.r™<twi- 
So. Boston 27. Mass.

A. ir O TVASKA?
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Gaminiai nepaprasto grožio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas.

Jack Richards Co.
3587 N. Ntad BA 

COHM«a*7-im

Boileriai — Perdirbimas j gazu šildomus, Degtotuvai — 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu vandens šildytuvai. 

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
mūsų specialybė. - * —

Anstin Automatic Heating Co.
SM9 W. CMCAGQ AUM1 7-1417

Lietuviu Kadi jo horporuri ?:» 
sti E. Bnmdway. So. Boston 27. Mm*. Tel. SO

Lietuviu Radijo programa 1.4 stoties WBMS. 1090 kilociklu. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvi Akos dainos, 
muzika ir MagdutAs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU. Balfic Flori«ts Gelių ir Dovanu krautuve. 5<>2 E Broad\vav 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas". lietuvHko* 
tuiygua Ir ranlm darbo dovano*.

L. D. S. 5 kuopos susirinkimas 
fVYKS BALANDŽIO 25 Dų 2 V AL.

Margumo jut
-DL.— Mugučio finansine 

jdbilėjinis koiacertas jau čia patssuma 
pat: įvyks gegužės 2 d. didin- ,SJ Biežis, 
guoae Chicagos Civic Operos ilgametis 
lūmuose. Visi koncerto paruo- prelatas l

lė motina pakilo” iš St. Šim
kaus “Pagirenų” operos.

Dainų ir jaunimo šventės rei
kalais rūpinasi visa eilė žino
mų Hartfordo veikėjų: Motis. 
prel. Ambotas, Armalis, Ber
notai, Giedraitis, Gižienė, Gun- 

tulis, Kaunietienė, Leonailis, 
Manikienė, Mazalas, Palubins
kas, Pateckas, Dr. šerkšnas, 
griubša ir kt. šventę nemoka
mai garsina New Britamo ir 
Waterbury lietuv. radi jo prog
ramos, taip pat lietuv. para
pijų gerto, klebonai Hartforde, 
Anšomjoj, Bridgeporte, Nėw 
Britaine, New Havene ir Wa- 
terburyje. Laukiama labai 
daug lietuviško svieto iš pla
čios Hartfordo apylinkės. Juo
ba kad įžanga nepaprastai pi
gi: :$1.50 ir 1 doL, o vaikams 
bei visiems studentams 50c.

Tenka pasidaaigti, kad šios 
šventės rengėjai — senos liet, 
organizacijos — nesiekia pelno 
iš grynai kultūrinės pramogos. 
Jie sudarė visas sąlygas ir net 
ištrauką iš lietuviškos operos. 
Reikia tikėtis, kad šia. reta ir 

vienintele proga pasinaudos vi
si lietuviai.

būdote-
vi.

taria iri- ■ ~-.W.

.. %%



NERVINE

Display

ĘUSS. OPPORTUNFTY

SPAUDOS naujiena

L. E. Joffres Voisekausko

GIMS TAUTOS GENIJUS

te

Šį sekmadienį 12:45 vaL mū
sų antroji vienuolikė Dn Man- 
ning taurės varžybose susitin
ka su stipria Espano vienuoli
ke. Rungtynės įvyks mūsų aik
štėje. '

Žalys lygiom su Fox. Mont- 
realio miesto p-bėse Ignas Ža
lys sulošė lygiom su buv. Ka
nados meisteriu M. Fox. Po 6 
raitų padėtis tokia: Joyner ir 
vokietis Matthai po 5 taškus, 
Žalys ir Fox po 2x/š, Shilcv 4. 
Viso 22 dalyviai, 10 ratų rung-

136459 Rooseveit Avenue 
Ftashing, N. Y?

68-38 Forest Avenue ' 
Ridgewood, N,Y

6(MM Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

KIRPYKLA pardo*d*ma sa pflmi j- 
reaginra, geroj vietoj, Bdam* C*ra, 
pigi mama, duoda gera pelną, n^pn- 
kaly atoliiras kambarys, paiiinlilinai 
adė ja. Dėl išvykimo S miesto, «avi-

Gegužės 8 d. Lietuvių Atle
tų klubo krepšininkai bandys 
atsigriebti prieš latvių krepši
ninkus. Pirmąsias rungtynes 
latviai po atkaklių rungtynių 
išsikovojo pergalę, tačiau LAK 
krepšininkai, kurių sudėtyje 
matysime Grybauską, Birutį, 
Narbutą, Daukšą, Ruzgą ir ki
ltus krepšinio tūzus, žada šiose 
rungtynėse lengvai savo kai
lio neparduoti.

BROOKLYN - NEW YORK

Ir Jdfil mtaįr produktai iioMtaMrtmte: 
69-38 Myrtle A ve.

(totoriai ir Btoamuotojai 
FManmvim** diena ir mirti 
Kogtyto fermentam dykai.

NOTARY PUBLIC 
Yei. 80 6-6615 

SOnth Boston S-26**

tradkos pasirodė Korėjos kavų 
veteranas- Mileris. Nors Js ir 
nebuvo taip tvirtas, kaip prieš 
išeinant į kariuomenę,. tašiau 
po krietos rungtynių, reikia 
tikėtis, jis apgaus savo tvirtu
mą. Likusieji: Vrtois, Vaitkevi
čius, Jėgeris, Jokūbaitis, A- 
rens, Grasas, WeBs, Freimanis 
ir Gražys nesudarė tvirtos vie
nuolės vaizdo.

Franka Profr nonai Haircatting, 
34* Union Ąve^ Biooiljn, N. Y.

Tol. EV 4-OSM

gyv. 422 Menahan Str., Ridgewbod, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teh HYacint 7-4677

PRANAS KARKUS
- laidotuvių direktorius ir 

hnkMirnyrtnjrr
t VKfUKl PUBLIC 

Pati raitom diena te naktį
Nauja mocferaHka koplyčia fei

baigta 3-3, panašiai baigsis ir 
su Austin klubu (2-2 ir 2 ne
baigtos).

Vytietis L. Fabricijus šeštas. 
Toronto miesto p-bes laimėjo 
vengras Fuster su 7%-lį4. Ro- 
se ir Suk po 7, Siemms 6, A- 
very, Fabricijus, Keras, Les- 
kovsky ir Oriando po 5-4. Vi
so 20 dalyvių.

MontreaKo Betuviai rodo 
gražų aktyvumą tarpklubinėse 
p-bėse. Tai V. Sirvydo nuopel
nas. Dalyvauja 3 Sėtuvių ko
mandos. B klasėje lietuviai lai
mėjo antrą vietą (pernai'pir- 
mą v.). Lošė: A Myftė, A. Le
sinsiąs, R. Lūkša'ir V. Sirvy
das.

Šiuo metu vyksta C klasės 
varžybos. Lietuvių komanda 
(J. Malaiška, J. Skučas, R. 
Lukša, J. VHiušis ir V. Sirvy
das) su Hudson Heights lai
mėjo 3-0 (1 dar nebaigta), o 
su Park Extension baigė ly-

taridge te Bostono kolonijas fe- 
niAusioflBis kainomis. Kainos tošį

pačio* Jte i kitu* miestu*.
BeRmte iaaddte: TeL TB 6-*«M

Tel EVergreen 7-4335

Steplien Aromisk 
(ARMAKAUSKAS)

savio nesutiriino ąyaiL Gauna roecdi tectaifikos cionybes. be- pateistatiitedB^ kimsvtef^ ^ko tik graitfc, k^TX> 

se, antroj rungtynėse irsdp- Aktingu vedžk#mu : matai-, 
niau pasireiškė, tačiau kiek jo Gynime po ilgesnės per- 

leidžia, stengiasi pagel
bėti kovos draugams, bet jokiu 
būdu nėra pateisinami tie, ku
rie save la&o žvaigždėmis, ta- 
<5au tikrumoje yrą vienuolikės 
stabdžiai, kartais net sabotuo
tojai. To pasėkoje tirpsta rung
tynės po rungtynių - žiūrovų 
skaičius, o esu tikras, be sa
vų žiūrovų paramos ir vienuo
likė ištirps. Pagaliau ir tiems 
•prisiekusiems” žiūrovams nusi
bos sekmadienio popietę pas
kuti vienuolikei, kuri žiūrovui 
be blogo žaidimo nieko dau
giau neduoda, štai net New 
Yorko dienraščiai mūsų vie
nuolikę taip menkai teįverti- 
na, kad prieš rungtynes su 
Blue Stars favoritais laikė pa
staruosius. Laimei tas rungty-

parinko šiuos meisterius: Ber- 
lirier, Bisguier, Burger, 
Brands, D. Byme, DiCamillo, 
Larry Evans, Hearst, Roro- 
witz, Pavey, Reshevsky, Ros- 
solimo, Sherwin, Wachs.

Second Fu American Open 
Chess Tournament įvyks Hol- 
lywoode liepos 10-24. Meisterių 
klasės laimėtojui paskirta 
$1000. Rungtynės vyks 6 kla
sėse, 13 ar 14 ratų, šveicarų 
sistema. Dalyviai į klases su
skirstomi pagal JAV klasifika
ciją — National Ratings.

Dėl informacijų kreiptis: 
Hoilywood Chess Group 108 
N. Formosa Avė., Los Ange
les 36, Calif.

— Home Cooking .and Bakery. A kid’s paradise beyend eomparisan. 
COME and SEE. Inspection invfted any day from April on. Weekly 
rates:

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomos betkur.
FLORIST REGINA 

522 Graad Street Brookiyii, N. Y.
TeLST 2-7909

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South BoHon, Mass.

PadMme jom* egzaminuose B- 
rdptarti vairuotoju leidimą. M«*u 
mokiniai Hmok« gauna diplomus. 
Padedame gauti dariu. Pamoko* 
dienomis, vakarai* ir sekmadie
niai. Instruktoriai patyrė savo 
■riti** Knovai. Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
I* ĮB&BYICIUS, Direktorius

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atiiekaim visi coBisiou, dažymo ir meta, taisymo darbai. 
Dubu atfitaamaa pigiai ir sataiiagaL

9. VUVU^na, ■mm te*. HY 7-KM7 9*7 CBAND 8IBEET
Z. ZALUlBkASb amu teL GL 6-M8» BBOOKLYN, N. Y.

BBOOKLYN 27. N. Y.
T«L EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stotie*). Ridgevrood

Lithiianian 
Furniture €o. 

movė r s — 
SO 8-4613

l33Ok-IO7^. 
DIREKTORJU&

osistuga Alf.PETRUn/. 
fMvmrest 
HILWIDE,N7

Joseph Garszva
G R A B0RIUS 

BAISAMUOTOJAS _ „ 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Ftesh Meadbws, Flustring 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Viftage, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y 
4380 White Plains Road 

Broruc, N. Y.
19 VVest Post Road 

White Plains, N. Y 
MAIN STORE 

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

Žemesnėj grupėj dalyvauja 
A Mylė ir V. Sirvydas.

New Yorko lietuviai, įveik
dami Log Cabin šachmatų klu
bą pelnė gražią pergalę tarp
klubinėse rungtynėse (o’/ž— 
1*4). Itin pabrėžtinas Juozo 
Repečkos taimėymas prieš JAV 
Expert klasės žaidėją E. Mc- 
Cormick ant pirmos lentos.

Chieagos b’g°s rungtynėse 
perkūniečių padėtis sušlubavo 
pd pralaimėjimų prieš’latvius ir gi001 2-2. 
ukrainiečius, nežiūrint, kad JAV šachmatą p-bės nus- 
pastarose mūsiškiai buvo ge- kirtos gegužės 29 — birželio 
ram sąstate. Tautvaiša, Estka, 13, New Yorke. Du pirmieji iš 
Zujus, Kalvaitis prarado taš- šių p-bių vyks į tarpeonines 
kus, laimėjo tik Jakštas ir šal- pasaulio p-bes 1955. JAV gach- 
kauskas. Su Rogers klubu už- matų federaciją pirmenybėms

UETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE ** B E G INA 

GĖLES kambarines ir, skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA’*.detaEai 
ir uranu

Alescanderis Ner- 
J vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų fi- 
Y13 miSnys 

stiprių ir brangiau
si •' šių šaknų, žiedų, 

žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų der
vinių negalavimų. Gerdmhas 
Ią"~mišmi gauni maistą ner
vams. gios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2XX) prisfam- 
čteme 5 uncijas. I Kanadą

Jau !2 ne turkai vui ktauso
ML.I£TUV0^

REPAIBS
Coffisioa W*rk

MIKE 
DWAN

____  ĖST. 1933
FENDER mm BlondeD Avė.

| TA 3-8755 
Westchester S*.

| Br*nx «L N. Y.

Jei 6Tagg 2-5043 

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FCNEBAL HOMfc 
M P. RAUJIS — Dfrektorim 
AIK BALTBCNA8-BALTON 

Brdh*l* VedgjM 
0» Graad Street 
BrooldynN. Y.

NOTARY PUBLIC

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISJON WORKS

GEORGE M. WRIGHT 
Formerly with 

Fairchild Sons, Ine.
Annomees to opentag ef * 
New Medern Fanerai Home 

406 7th Ave^ Brotidyn 
' STerfing 9-6991 

Bes.: GEdney 4-6866

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

W1NTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas ■ Bk

JALINSKAS 
LaMNiraą imuiorm* 
8M2 JAMAICA AVĖ.

(prta teMt P»rkway Stotfea)

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

34e BIDOEW<XK> AVK. BBOOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
‘ stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozcme Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atiiehamaa prityrasio techniko, pripažhito 
BCA Instituto, Nto Yorke.

Darbo valanda*: kasdien qoo 9 vaL ryto ild 8 vaL vak. 
ptonafirtiiBi* nuo » vai. ryto fid 6 vaL vak.

New York Office: SO? Itest S3rd SL, Net* York 16, N. Y. 
Telephone: MUrray Hill 5-6194



KONCERTAS
LITERATŪROS VAKARAS

PROGRAMA IŠPILDYS

■

23-25 dLd. Detroite ir Bostone. 
I abu miestus S New Yorko 
vyksta studentai ateitininkai

, Pirmai panmitefe “DarM- 
nlnk^ pikrikra įvyks gegnžės 
36, National KaR and Park, 
6&-13-19 38 Aveu, Woedside» L. 
L Praeitais metais Seteriai pa-

Urt. Kat. Moterų konferencija 
ir Motery Sąjungos N. Y. ir

žudyti. Filmo rodymą organi
zavo gvenč. Kraujo parapijos 
te. Vardo Dr-ja.

iras angliškas daineles, viskas 
buvo attikta lietuviškai.

V. Brazažtienė. Po paskaitę bei 
pranešimų bus meno dalis. Vi
sos moterys kviečiamos daly
vauti.

RAŠYTOJAI: ALFONSAS NYKA NILIŪNAS, laimėjęs 
, šių meti) "AIDŲ" literatūros premiją, 

KOTRYNA GRIGAITYTfi, 
ALGIRDAS LANDSBERGIS, 
ANTANAS VAIČIULAITIS; '

Šv. Petro par. bažnytinis cho
ras, kuriam vadovauja komp. 
Jeronimas Kačinskas, balan
džio 25 išvyksta koncertuoti į 
Hartford, Conn.

“Baltoji ranka”
trijų veiksmų religinis veika- 

Inftas, vaizduojantis Marijos 
Magdeienos gyvenimą, buvo 
vaidintas balandžio 11 parapi
jos mokyklos salėje. Režisavo 
■mokytojos seselės. Visus vaid
menis atliko vyresniųjų Styriu 
mokiniai: M. Anelauskaitė, D. 
Markevičiūtė, I. Daukantaitė, 
T. Paliulyte, O. Anelauskaitė, 
R. Steponaitytė, U. Lučinskai- 
<tė, M. Narkevičiūtė, J. Calnan, 
K. Cerene, D. Centola, P. De* 
vock, L. Karauskaitė, P. Kavo- 
fyte, K? Lenkauskaitė ir Ann 
Mane Rudgis.

Del segelių įdėto darbo vei- 
kaliukas išėjo gana vykusiai ir 
žiūrovų buvo sutiktas gana ša
ltai. Salė buvo sausakimšai per
pildyta. Nors mokyklą lanko ir

Tėv. P. Aukštikalnis, S J.
Velykų šventes praleido mū

sų parapijoje. Jis dalyvavo 
prisikėlimo pamaldose ir 7:30 
atlaikė mišias.

vyks gegužės 16 i, 2 v. pų>. 
Angelų Karntirnrn par. salėje. 
Konferencijos tema: “Amerikos 
lietuvė praeity ir dabar. Apie 
praeitį kalbės Krašinskaite-

Vetykų šventims
į New Yorką buvo suvažia

vę nemaža studentų: A. Saba
liauskas iš St. Louis, V. Vy
gantas iš Urbanos, Pr. Gru- 
šauskas iš Syracuse, R. Žu
kauskaite fi Putnamo, D. Vie- 
raitytė iš Puttnamo, E. Apana- 
vičiūtė K Oevelando, E. Savis- 
kaitė iš St. Louis. '

balandžio 25 d, 12 vai. Apreiš
kimo par. mokykloje.

duų nvininkai
nepamirškite, kad ligi balan

džio 30 d. New Yorko įstaty
mai reikalauja atnaujinti šu
nims laikyti leidimu- ir sumo
kėti $3 asmeniškai arba paštu 
šiuo adresu: ASPCA, 233 But- 
ler St, Brooklyn 17, N. Y. Jei 
šuo registruojamas pirmą kar
tą, reikalingos visos jo žymės 
ir pavadinimas. Elena. Vosytiūnienė

balandžio 17 d. per A. Knei- 
žio vadovaujamą lietuvių radi
jo valandą nupasakojo kolum- 
biečių papročius Velykų šventė-

Nuo baiantEHo 16 3d 25 d. landžio 23 d. 7:30 vi. y. Ap- 
lątvių įtoteluĮjH retikhno par. patalpose. Pas-
KalniM ateije New Yorke yfe. kaltą skaitys Dr. K. Gečys te
stą normini Paryžiuje mirusio ma: “Bažnyčia, valstybė ir 
didžtojo estų grafiko Eduardo mokykla“. * Visi ateitininkai 
WiiraAto paroda. Parodoje K?’ - — - 
statyta 250 kūrimų. Lietuviai, 
kuriems Wiiraltas yra genu ži
nomas iš jo parodų Lietuvoje xr 
iš dabar išleisto “Aidų“ kovo 
mėn. numerio, škirto jo menui, 
yra nuoširdžiai kviečiami paro-

Gansiai aukojo
Balandžio 2, 3 ir 4 d. te. 

Petro parapijos bažnyčioje vy
ko 40 vai švč. Sakramento a- 
doracįja. Altorių papuošimui 
parapiečiai suaukojo 83 dol. 
Didžiosios Savaitės bažnyčios 

papuošimui buvo suaukota 
16058 dol.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas bus balandžio 

24, šeštadienį, 1 v. p.p. Apreiš
kimo par. mokykloje.

Charieton St, New York 
(Down Town). Važiuoti: IRT 
7 Avė. požeminiu traukiniu iki 
Houston St, su BMT iki 
Prince St, arba su IND iki 
Fourth St Paroda atidaryta 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 11 vai. iki 9 v. v., papras
tomis dienomis nuo 6-9 v. Su 
dailininku galima susitarti ir 
telefonu: CHelsea 2-8763.

gegužės pradžios darbus už
baigti Sienose bus apaštalų pa
veikslai, o iš abiejų altoriaus 
pusių antūralaus didumo Ne
kaltai Pradėtos jr Jos švč. 
Širdies paveikslai. Taip pat į- 
vestos didesnės ir modemiškes- 
nės šviesos, švenčių proga pa
rtiečiai aukojo po $50 Šid
lauskas ir V. Grinienė, po $25 
— J. Purinas, S. Dambraus
kienė, Anuškevičienė, $30 —-M. 
Anuškevičius, $20 —Šidlaus
kienė , Kadaičiai, Adomavičiai, 
Gaigalienė ir kiti po mažiau.

Balandžio 25 d., 5 vai. p.p. Apreiškimo Parapijos Salėje Brooklyne 
(North 5th ir Hevemeyer gatvių kampas)

Visiems lankiusiems velionies 
kūną J. Garšvos koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose, pa- 
lydėjusiems į kapines, paauko
jusiems šv. mišias w papuošu- 
siems laidotuves gėlėmis čia 
tariame labai nuoširdų . ačių. 
Tegu .Dievas atlygina visiems 
už Jūsų krikščionišką meilės 
darbą.
* Liūdinti žmona:

Vyras ari* moteris prie baro 
ir virtuvėje. Taipgi pora — vy
ras su žmona prie abeino darbo. 
Amžins nesvarbu. Patyrimas 
nereikalingas — išmokysime. 

Batas ir valgis vietoje. Kreip
tis: Juozas Lugaaskas, 426 So. 
5tb St, Brooklyn, N. Y. (31)

VILNIAUS OPEROS SOLISTAI: FELICIJA PU P £ N A IT£ - V ASILIAUSKIE N£ 
STASYS LIEPAS,

Lengvosios atletikos mėgėjų 
žaisi

Gegužės mėn.. 9 d. (sekma
dienį) Vyr. FASK-to Rytų A- 
pygarda numato pravesti bė
gimo per laukus varžybas vy
rų ir jaunių bei jatmučių gru
pėje. Varžytos įvyks vienam iš 
Brooklyno -Woodhavea par
kų. Pirmųjų vietų laimėtojams 
bus įteiktos asmeninės dova
nos. Norintieji varžybose da
lyvauti, užsiregistruoja pas 
lengvosios atletikos vadovą
Vytautą Saldaitį, 449 Grand Oakley Motor Ct, 70 Talbot 
St, Brooklyn.11, arba pas Ry- Avė., Dorchester, Mass., GE 

Neffie Strogįėne, tų apygardos sekretorių telef. 6-4323, atidaryta iki 9 vai va- 
duktė Teresė ir žentas. MI 7-0935. AbL Bg. karo. Namų Tri. SO 8-7021.

tektams
AI JAS New Yorke skyrius 

yra gavęs iš ALT New Yorke 
kvietimą dalyvauti Lojalumo 
parade gegužės 1 d. Paradą 
organizuotti, kiek tai liečia mū
sų skyrių, yra pavesta inž. 
J. Valaičiui, 1132 Halsey St., 
Brooklyn 7, N. Y. TeL GL 5- 
6262.

PO PROGRAMOS—ŠOKIAI 
grojant |ob Thonas Original Recording orkestrui.

Veiks bufetas.
Įėjimo auka 2 dol.

Mirė
Agnė Artutienė balandžio 19 

ir Aleksandrą Petrušauskfenė 
bal. 21. Abiejų laidojimo apei
gas ir šv. mišias atlaikė toeb. 
kun. P. Juškaitis. K.

•. • ■ vedė ‘r -s.

mm Balandžio 18, šv. Petro par.
42U llesfai ^^ySoję moterystės čakra- 
frteraHte*- ment4 S**6®6

mių vafetybės vytų, tartą
m. rudenį, Rusiai . Sūpavus PtkriMtjte

Balandžio mėn. 16 d. šv. 
Pėtro par. bažnyfioje pakrikš-

ALm Federacijos
New Yorko apskrities drau

gijų atstovų bei jų valdybų 
susirinkimas bus balandžio 30 
cL, 8 vaL vakare Apreiškimo 
par. salėje. Draugijos jMrašo- 
mos atsiųsti į posėdį savo val
dybas ir atstovus.

Jono ir Aldonos Martiakų 
sūnus Jono ir Antano vardais.

Juozo ir Klementinos Babra
vičių sūnus Algirdo ir Juozapo 
vardais. į

Antano Ir Marijos 'Patiidių 
duktė Liucijos ir Danes var
dais. , -" s

Pavasarinį Jbafių
Angelų Karalienės par. šv. 

Vardo Dr-ja ruošia gegužės 1, 
šeštoidtenį, 6 vaL parapijos sa
lėje. Bus užkandžiai, gėrimai, 
muzika ir šokiai Įeidami suau
gusieji moka 50 e., vaikai jjei- 
džiami nemokamai. Pelnas ski
riamas šv. Vardo D-jos reika
lams.

PADBKA
■Mūsų gilaus liūderio valando

je, staiga mirus mielam vyrui 
ir mūsų tėvui Jonai Stingri, 
mūsų giminės, artimieji bei pa
žįstami mus giliai užjautė ir 
nuoširdžiai pagerėjo. Visiems 
šį krikščioniškai gražų darbą 
atlkusiems labai nuoširdžiai 
dėkojame .

Pirmiausia mūsų padSca pri
klauso Angelų Karalienės pa
rapijos kleb. kun. J; Aleksiūnui 
ir kunigams V. Dabušiui, V. 
Pikturnai ir kun. W. Vaškui už 
iškilmingas pamaldas ir velio
nies palydėjimą į amžiną poil
sio vietą. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame vargonininkui M. 
Liub^skiui ir zakristijonui J. 
lOui už gražų giedojimą ir 
patarnavimą. Tokia pat padė
ka priklauso laidotuvių direk
toriui J .Garšvai, tėviškai glo
bojusiam visą laidotuvių tvar-

ATSTOVAUJA AUTO
MOBILIUS

Mercory ir kitų firmų nau
jus ir naudotus automobilius 
atstovaiija Jonas AdoaMnk.

Parduoda su didelėmis nuo
laidomis.


