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Iškila į rytus Balys Gaidžiūnas 

LAWRENCE AMSTERDAM 

saule v£l pabėrė spindulių, mes 
buvome netoli Worcester, Mass. 
Čia vėl pamačiau dar man ne
regėtą vaizdą: šimtai meškerio-

BOSTON 

"Gaidžiūn^ išleidžiam iš Cle-
velando šį penktadienį, balan
džio 14 d., 6 vai. p. p. Pb pen
kiolikos valandų keliopės jis bus 
So. Bostone. Priimkit ir globo- tojų, atvykę savo "karais", bu
kit" — rašė V. Rastenis dr. vo išsirikiavę pagal sraunų upe

lį ir laukė užkimbančios žuvies. 
Matyt, kad jų tokia didelė kan
trybė buvo kuo nors apmoka 
ma: arba sugauta žuvimi arba 
iš anksto numatytu pasakoji
mu, kaip žuvis, didesnė už par
šą, kibo, sulaužė meškerę ir 
nuplaukė... 

Pro akis prabėgo ir Worces-
terio miesto vaizdai. Atsimi
niau Čia gyvenančius artimes
nius ir tolimesnius tautiečius. 
Man iš Worcesterio draugai ra
šė, jog šis miestas labai pa
našus į Kauną. O kas iš mūsų 

Br. Kalvaičiui, man išvažiuo
jant iš Clevelando. 

Kroviau sunkų slavo keliones 
krovinį: aparatus, filmą ir pus-
antrai savaitei reikalingą ap
rangą. Kroviau taip, kad ga
lėčiau, nors ir kaip kupranuga
ris, vienu kartu susinešti viską 
į traukinį ir išsinešti iš jo. 
""Tą pavakarį, kada palikau aš 

Clevelandą, ore lakstė snaigės 
ir buvo daugiau panašu į prasi
dedančią žiemą, negu į kalen
doriuje jau atėjusį pavasarį. 
Bet visi tikėjom, kad gamta 

mielu mano sutikimu, kiek mū 
sų sena ir ištikima draugyste, 
gražiu jų pačių susiderinimu. 
Štai Amerikos lietuvis, dide
liu savo darbštumu ir sumanu
mu prasimušęs į pačias pirmą
sias Amerikos lietuvių eiles, iš 
nuveiktų darbų ir garbingo am
žiaus sprendžiant, jau ir poil
sio pelnęs, tebedirba ir tebeva
dovauja tokiuo pat rūpestingu
mu, kokiu dirbo prieš kelias
dešimt metų. O jo talkininkai — 
neseniai Europos žemę palikę 
tremtiniai. Visi susitelkę, gra
žiai susiderino ir dirba Lietu
vybei bei Lietuvai. 

Išlipęs Bostone dairiaus, lyg 
viščiukas, pakliuvęs į naują 
darža. Gerai žinojau dar iš Cle-

baigs kartą juokus krėtusi ir |neturi didelių sentimentų Kau-
pradės žydėti medžiai. Dar pik- nui« lietuvių rankom pastaty
čiau buvo, kad ir Vokietijoje 
pasilikusieji rašė. jog ten jau 
gražu ir žydi turtingi švabijos 
sodai... 

Traukiny keleivių maža. Vie
tos patogios. Mūsų vagone ke
li kareiviai, kurie, praleidę atos
togas Olevelande, grįžta į sa
vo dalinius Europoje. Vienas iš 
jų pakenčiamai kalba vokiškai 
ir vis neužmiršta pagirti vokie
čių mergaičių ... Kai paklau
siau, ar jis ten nepalikęs kokios 
gražuolės, jis drąsiai atsakė, 
kad taip ir manąs ją vesti. Tai 
bus dar viena nauja Amerikos 
marti, kuriu Amerikos armijos 
kariai iš Europos parvežė ke
lias dešimtis tūkstančių ... 

Mūsų vagone ir trys žydai. 
Jie visi sukišę nosis šnabžda
si žydišku žargonu. Bet šnabž
dasi tyliai, nes šiandien penk
tadienis, užėjo "šabasas" ir 
Talmudas liepia ieškoti ramy
bės. 

Nors saulė jau ruošiasi pa
likti žeme ir mūsų traukinys 
greit pasiners į juodą nakti, 
bet kol šviesu, seku Amerikos 
žemės vaizdus. 

Kiek daug dar čia vietos mi
lijonams gyventojų! Kiek daug 
dar žemės, kurios žmogaus rati-
ka dar nejudino! 

Tokios ir panašios mintys ve
ja viena kitą. Kai žiūriu i dide
lius, krūmais apleistus žemės 
plotus, visiškai Dievo valiai pa
liktus miškus ir labai pigiai nu
augusius medžius, aš manau, 
kad valstybė per mažai rūpina
si savo krašto pigesniais tur
tais ir visiškai nesirūpina, kad 
Amerika gražiai atrodytų. Bet 
aš esu tikras, kad praeis metai, 
dešimtys metų, ir pagaliau bus 
atsiminta tai, apie ką jau da
bar galėtų pagalvoti. 

Kai po nakties snūduriavimo 

pastaty 
tam ir išgražintam, kurį girda
vo ir atsilankę užsieniečiai. 

Nors traukinys vėlavosi,. bet 
kai su savo kroviniu lipau iš 
vagono, pamačiau Lietuvoje 
žinomą spaustuvininką J. Kapo
čių, dr. Br. Kalvaitį, kitus vie-

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

Antanina V. Urbonienė, iš tė
vų. Vaičkutė, persiskyrė su šiuo 
pasauliu 1949 m. balandžio 29 
d. Amžiną atilsį turi Kalvari
jos kapinėse, Dayton, Ohio. Gi
musi Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Pročiūnų kaime. Paliko didelia
me nuliūdime vyras Jeronimas, 
dvi dukterys, du sūnūs ir septy
ni anūkai. 

Liūdnam mūsų brangios žmo
nos ir motinėlės atminimui bus 
atnašaujamos šv. Mišios už jos 
sielą šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčioje, sekmadieni, 10:00 vai. 
ryto* 

Jau prašvito gražusis pava
saris. Gėlės žydi. Paukščiai čiul
ba. Tu neregi gėlių žydėjimo, 
nei girdi paukščių čiulbėjimo. 
Mes Tavęs, Brangioji žmona ir 
Motinėle, niekuomet neužmirši
me. Lankydami Tavo kapą gė-

velando važiuodamas, kad čia | lėmis puošime ii ašaromis lais-
esanti lietuvių kolonija didelė, tysime. 
jdomi, kad čia yra visa eilė 
veiklių žmonių, kad čia rado 
prieglaudą ir tremties gyveni
mui vadovavusieji. 

Pats Bostonas taip pat įdo
mus, vienas seniausiųjų Ameri
kos miestų, savotiška pirmųjų 

Tu pas mus jau nebegrįši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime. Lauk mūsų atei
nant ! 

Nuliūdę lieka 
Vyras Jeronimas A. Urbonas 

ir visa šeima 
1302 Lamar St. 
Dayton, Ohio, 

M 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
4-tas skyrius rengia 

sekmadienį, gegužės III. 7 dieną, 6:00 vai. 

Lietuvos Operos artistę 

PAVASARINĮ KONCERTĄ 

DETROIT INSTITUTE OF ARTS 
(Lecture Half) 

Prie Woodward ir Kirby gatvių 

Įžanga 2 doleriai -

Amerikos kolonistų tvirtovė. 
tos ALTS skyriaus valdybos j Europiečiui žmogui gi Bosto-
narius ir dar nepažįstamą, gar-Inas, kaip man kalbėjo vienas 
bingą Ameril-įos lietuvį Joną j sutikusiųjų, mielas ir todėl, kad 
Kasmauską, apie kurį dar Eu-įiš čia matosi Atlantas ir kitoj įrė balandžio 14 d. Dayton, Ohio, 
i opoje gyvendamas nemažai į pusėj šio vandenyno yra mūsų j Velionė buvo kilus iš Lietuvos 
gero buvau girdėjęs. j laikinai prarasta, gražioji t ė- čia išgyveno 50 metų. Liko duk 

Džiaugiaus gal ne tiek tuo • vyne. (Bus daugiau) 

Vojickienė Ieva, 70 metų. mi-

B R O O K L Y N O  N A U J I E N O S  
PERSITVARKĖ ALTS PIRMO SKYRIAUS VALDYBA 

Balandžio 16 d. ALTS pirmo
jo skyriaus valdyba savo posė
dyje naujai pasiskirstė pareigo
mis: Narvydas Pranas - pirmi
ninkas, Butkus Juozas - I vice-
pirm.. Alksninis Vaclovas - II 
vicepirm., Gudas Stasys - sek
retorius, Krulikas Kazys - ka
sininkas, Jasėnas Mykolas - ka
sos sekretorius ir Ginkus Juo
zas - ypatingiems reikalams na
rys. 

širdus Tautininkų Klubo bei ki
tų patriotinių organizacijų na
rys. 

Tautininkų Klubo nariai vi
suotiniame susirinkime balan
džio 14 d. pagerbė mirusį Anta
ną ir prie ^jo karsto padėjo di
džiulį gėlių vainiką bei daly
vavo laidotuvėse. 

Tame pat susirinkime buvo 
priimtos Klubo tvarkos taisyk
lės, nutarta skirti $10 balan-

Kovo 24 d. susirinkime AL Ja- jdžio 29 d. New Yorke organi-
sėnas skaitė paskaitą ideologi- izuojamam lojalumo paradui pa-
niais klausimais. Paskaita su-!r-emti. 
kėlė daug gyvų ir turiningų 
diskusijų. 

Tame pat susirinkime sky
riaus nariai sudėjo keliolika do
lerių Lietuvos patriarko Mar
tyno Jankaus vaikams, gyve
nantiems Vokietijoje, paremti. 

MIRĖ GARBINGAS TAUTI
NINKŲ KLUBO NARYS 

St. Catherine ligoninėje ba
landžio 3 d. anksti rytą mirė 
labai geras žmogus, didis pa
triotas lietuvis bei sąžiningas 
verslininkas Antanas Povilans-
kas. Jis daug metų buvo nuo-

T;uij>y( i  ual ima ir laiškais!  Prašykit informacijŲ paštu! 
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STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 11 metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
'! tirtas jx-r 2"> milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'ą milijono 

U. S. (h\\ernment Securities ir grvnais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO JSTAICJ A CHICAGO.!  E 

Federal  Savings & I.oan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & Wm. 
1192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Trečiadieniais  nuo 9 ilt i  12 dieną.  Ketvirtadieniais  nuo 9 iki  8  vak.  

Praėjusių Velykų rytą, po 
Prisikėlimo pamaldų, gausus 
Klubo narių būrys dalyvavo 
Tautininkų Klube įvykusiuose 
Velykų pusryčiuose, o balan
džio 22 d. Klubas savo nariams 
Jurgiams vardinių proga suren
gė tradicinę Jurginių vakarienę. 

BANDYMAS KULTŪRINIUS 
DARBUS DIRBTI KARTU 

Brooklyno tautinių organiza
cijų kultūrinei veiklai suderin
ti bei pagyvinti, balandžio 30 
d. kviečiamas bendras tautinių 
organizacijų valdybų posėdis. 

K. K. 

DETROIT, MICH. 
RADIJO KLUBO VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Balso ra
dijo klubo visuotinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 30 d., 5 vai. p. p. In
ternational Institute, 2431 East 
Grand Blvd. Visi radijo klubo 
nariai raginami dalyvauti. Bus 
aptarta daugelis svarbių radijo 
programos ir klubo reikalų. 

Radijo klubo piknikas įvyks 
Decoration pay (antradienį), 
gegužės 30 d. 

Naujas žodynas 
V. Pėtėraičio ^ 

"Mažasis lietuviškai -.angliškas 
žodynasf 

(su tartimi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418 
pal., gaunamas šiuo adresu: 
Gabija, 412 Bedford Ave., Bro
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

tė. 

PHILADELPHIA 
PAGEUBlvIM MOTINAS. 

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Philadel-
phijos skyrius gegužės 13 d.. 
šeštadienį, rengia motinos pa
gerbimą. 

Tos dienos rytą 8 vai. šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj bus 
pamaldos už i mirusias motinas. 
Sekmadienį, gegužės 14 d., to
je pat bažnyčioje 11 vai. per 
pamaldas motinos garbei giedos 
solistė Juzė Augaitytė. Lietuvių 
Atstovybės skyriaus narės mo
tinos intencija eis bendros šv. 
Komunijos, šioje bendroje mal
doje už motinas Liet. Atst. sky
riaus valdyba kviečia dalyvauti 
ir kitų Philadelphijos organiza
cijų nares. 

Gegužės 1&, d., šeštadienį, 7 
vai. vakare, Lietuvių Pašalpinio 
Klubo salėje, 928-36 East Moy-
amensing Ave., įvyksta moti
nai pagerbti koncertas. Koncer
to programą atliks solistė Juzė 
Augaitytė ir pianistė Galina 
Leonienė. 

Menininkės šia proga paren
gė specialią programą, kurią su
darys lietuvių ir pasaulinių au
torių kūriniai, skirti motinoms 
ar vaizduoją jų meilę ir atsidė
jimą vaikams. 

Koncertan kviečiame atvyk
ti visus, kurie norite prisimin
ti motinas ir parodyti, kad jas 
mylite. Ateikite kartu ir su mo
čiutėmis, kad jos pamatytų, jog 
jas gerbiate. Liet. Atstovybes 

Philadelphijos sk. 

ST. LOUiS, Mo 
<;RAŽIAI PASIRODĖ 

Balandžio 12 ir 13 d. šešio
liktame National Folk Festiva
ly St. Louis lietuviams atsto
vavo Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė iš Bostono. 

Lietuvių tautiniais šokiais la
bai domėjosi miesto visuomenė. 

Festivaly bostoniškiai su tau
tiniais šokiais pasirodė gražiai. 
Buvo paskambinta kanklėmis ir 
pagrota rageliu. Gražiai atrodė 
ir tautiniai rūbai. 

A n t a n i n a  D  a  m  b  f a 
Dambrauskaitl 

sopranas, talentinga Lie
tuvos operos solistė. Jos 
repertuaras siekia 35 žy
miausių operų, kurios bu-

. vo statomos Lietuvoje ir 
lomesnėse Europos sos
tinėse: Paryžiuj, Prahoj, 
Berlyne, Vienoj, Taline, 
Rygoj ir kt. Visur turė
jo didžiausį pasisekimą. 

Karui užėjus, A. Dam
brauskaitė atsidūrė trem
tyje. Ji ir ten tęsė daina
vimą, puikiai reprezen
tuodama Lietuvos vardą. 
Vokiečių operoje ji dai
navo ir vaidino Madame 
Butterfly. 

Ji drauge su St. Bara
nausku ir kitais dviem 
lietuviais daininkais du 
kartu lankėsi su koncer
tais Anglijoje kur kon
certavo ne tik Londone, 
bet ir dar bent keliose de
šimtyse Anglijos miestų. 
Tie koncertai susilaukė 
gražiausių Įvertinimų a9- v 

glų spaudoje. 
Detroite ji dainuos pir

mą kartą. 

N 

S t a s y s  B a r a n a u s k a s  
tenoras, koncertavęs Europoje, dalyvavęs drauge 
su A. Dambrauskaite ir kiįais pagarsėjusiuose lie
tuvių dainininkų koncertuose Anglijoje. Jo daina
vimu žavėjosi, kas tik girdėjo jį dainuojantį.' 

Detroite irgi dainuos pirmą kartą. 

Solistams akompanuos pianistas Aleksas Kučiūnas 

Detroit, Naujienos 

TRYS LIETUVIAI KUffRŠAI 
* Vos tik prieš kelias savaites, 

St. Louis arkivyskupo pakvies
ti, miesto didesnėse nelietuviš
kose, parapijose pradėjo dirbti aę Valatkams! 
trys lietuviai tremtiniai kuni
gai: kun. Z. Gelažius, kun. A. 
Bukauskas ir kun. P. Brazaus
kas. DIRVOS skaitytojas 

30 METŲ KUNIGAVIMO 
SUKAKTUVĖS 

Šv. Antano parapijos klebo
nui kurt. Ign. BoreiŠiui sukan
ka 30 metų nuo įšventinimo Į 
kunigus. Gegužės 7 d. parapi
jiečiai ruošia pagerbimo vaka
rienę. Tai tikrai užpelnyta pa
garba. Kun. Boreišis šioje pa
rapijoje klebonauja beveik nuo 
parapijos įsteigimo, labai jaut
riai gindamas tautinius lietuvių 
reikalus. Linkime gerb. Kuni
gui ar daug metų stoie parapi
joje darbuotis. 

PAS RAŠYTOJĄ V. ALANTĄ 

Balandžio 22 d. rašytojas V. 
Alantas su ponia buvo užkvie-
tęs įkurtuvėms sponsorius An
taną ir Oną Kudžius, rašytoją 
Alė Rūta - Nakaitė - Arbačiaus
kienę su vyru arch. Edna. Arba-
čiausku ir mūsų šeimą. 

Pasikalbėjome, ar kuris IŠ šio 
miesto negalėtų nuvažiuoti į 
rašytojų suvažiavimą, kuris bus 
gegužės 7 d. Bostone. Bet visi 
užsiėmę savais vietiniais reika
lais ir darbais, taigi atrodo, kact 
niekas iš čia į suvažiavimą ne
važiuos. 

VALATKŲ {KURTUVĖS 

Blusų- radijo pusvalandžio 
pranešėjas Ralph Valatka su 
žmona įsigijo naujus namus, to
dėl ir balandžio 22 d. suruošė 
dideles įkurtuves. Jose dalyva
vo apie 50 žmonių. 

Daug laimės naujuose, namUQ-

landžio 17 d. dainavo YMCA, 
kur buvo vaišinamas svečias iš 
Piet. Amerikos, Henry H. Licht-
wardt, buvęs World Service 
Secretary to South America, 
čia buvo paruošti iškilmingi 
pitūs, per kuriuos kalbėjo gar
bės svečias, YMCA pirmininkas 
J. Doss ir dainavo lietuvių cho
ras. šis įvykis buvo paminėtas 
vietos spaudoje. Būdinga, kad 

čia buvo pakviesti .vien tik lie* 
tuviai. 

ARBAčIAUSKO BRAIŽINIAI 
ART INSTITUTE 

Architekti| braižinių rinkiny
je, kuris porą savaičių buvo iš
statytas Meno Muziejuje, buvo 
braižiniai ir archit* Afbačiaus-
ko. M. Sims 

DAINAVO YMCA 

Radijo klubo vyrų choras, di
riguojamas Br Budriūno, ba-

WATEKEUKY CONN 
ALTS 3-CIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, balandžio d., 
įvyko ALTS 3-čio skyriaus su
sirinkimas. Susirinkimą vedė 
Jadvyga Stulginskaitė. Plačią 
informaciją a^ie Dailės Parodą 
pateikė dr. Coined, supažindin
damas dalyvius su parodos fi
nansavimo ir tvarkymo reika
lais. 

Parodos menine puse rūpina
si iš New Yorko pakviestas dai
lininkas V. Racibarskas. Jam 
padeda vietinės dailininkų jė
gos. 

% 

Minėdamas priemones ir šal
tinius parodai finansuoti, dr. 
Colney pranešė, kad komitetas 
yra gavęs propagandinių ženk
lų, kuriuos panaudos sukelti dė
mesiui į pa rod.). 

* 

ženklai vaizduoja visas tris 
okupuotas Pabaltijo valstybes, 
aiškiai primindami, kad pana
šus pavojus gresia ir kitoms 
tautoms. Jie padaryti visų trijų 
Pabaltijo valstybių (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos) solidarumo 
šūkitf/ Tuo bfidu jie tinka ne 

•  - V ' , .  .  '  

vien lietuviai, bflt ir latviui bei 
estui,. 

Dr. Colney nušvietė, kaip kū
rėsi pirmieji Lietuvos laisvini
mo organai Amerikoje, ką jie 
veikė, kurie žmonės stovėjo to 
darbo priekyje. Buvo pastebėta, 
kad nors ilgą laiką nebuvo pityio 
sutarimo tarp srovių, bet vis 
tiek jos, dirbdamos skyrium, 
yra daug padariusios Lietuvos 
propagandai. Konferencijos, sei
mai ir visokio pobūdžio Lietu
vos bylos garsinimai žadino 
Amerikos lietuvių patriotizmą 
ir norą vis aktingiau dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo • darbuose. 
Pabrėžta mintis, kad šių dienų 
darbą Lietuvos gelbėjimo veik
lai reikia taikinti naujiems rei
kalavimams. 

Susirinkimas nutarė suruošti 
skyriaus gegužinę birželio mėn. 
nirmati sekmadienį. Kartu su 
gegužine padaryti ir platesnę 
kultūrinę šventę. Tuo klausimu 
rūnintis mvesta vaMybaf. 

• T ^RONŲ 
P 4 N^IT W)SE — teisv-
V»*c 7odis ar>ie tai, kas 
*+«itiv« «n Lietuva. 312 
pusi. Kaina* $2.00 
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