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AMERIKA IR EUROPA IŠSISKIRIA DEL INDOKINIJOS

KOKIOS JĖGOS YRA INDOKINIJOJE?

skriaudę dokumentai

■ /v*

WasMųgtoae didžiausio dė
mesio centre yra Indokinija.

Balandžio 6 ji buvo svarsto
ma senate. Senatoriai pasisakė, 
kad Indokinijos patekimas į 
komunistų rankas butų pavo- 
jus ir lutom kaimyninėm vals
tybėm. Pritarė minčiai, kad ji 
turi būti ginama bendrom jė
gom. Šen. Knowlandas aštriai 
reikalavo, kad ir sąjungininkai 
turi atiduoti savo duoklę pietų 
Azijai garti. Dar aštriau pasi
sakė de<n. Stennis prieš sąjun
gininkus, kurie ima iš Ameri- 
kos pinigus, bet nori laikytis

Stockhohne buvo paskelbta 
naujos švedų kompozitoriaus 
operos premjera, bet turėjo bū
ti atšaukta, nes nupirko tik 
tris bilietus.'

Prieš Aliaską
Prez. Eisenhoweris priešin

gas, kad penkiasdešimtąja A- 
merikos valstybe būtų priimta 
Aliaska. Esą jai laikas dar ne
atėjęs. Tačiau senatas jau pa
lankiai pasisakęs ir už Hava
jus ir už Aliaską. Dabar turės 
spręsti Atstovų rūmai. Prezi
dentas dar turėsiąs ilgai pa
galvoti, ar pareikšti savo veto 
ar ne, jei ir Atstovų rūmai pa
sisakys už abiejų priėmimą.

KAVA BRANGSTA
New Yorke laukiama, kad fi 

pakils iki 1,50 ir gal dar dali

ję susitarti su kom. Kinija.
Londone manoma, kad pa

dėtis Indokinijoje nesanti to
kia desperatiška, kaip ją at
vaizdavo prez. Eisenhoweris ir 
Dulles.

Prancūzijos nuomonė panaši, 
nes Prancūzija norinti pradėti 
Ženevos pasitarimus palan
kiausiom sąlygom.

ADENAIJERIS ĮSPĖJO
Vokietijos kancleris Ade- 

naueris įspėjo Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos atstovus apie 
labai sunkią Vokietijos vyriau
sybės padėtį, kuri jai kilo Mas
kvai pripažinus rytų Vokietiją 
nepriklausoma, o vak. Vokie
tijos Amerikai, Anglijai, Pran
cūzijai tokia nepripažinus.

siunčia katilus. Iki birželio; 
mėa. katilų turi iisiųsti 4,006. 
Fabriko vyr. inžinierius net 
aprodė korespondentam, kaip? 
tie katilai dirbami— per die
ną jų išleidžiama 60-70. Siun
čiami ir kiti reikmens iš Lie
tuvos tom naujom žemėm “at- '< 
kovoti.”..

(Balandžio 6 per Amerikos 
Balsą Dr. K. Jurgėh demaska
vo šios naujos .- deportacijos 
“savanoriškumo” propagan
dai-

UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
UŽDARYMU

Pennsylvanijos vyr. teismo 
teisėjas M. A. Musmanno ska
tino priimti kongresmano M. 
Dies pasiūlymą uždrausti kom. 
partiją, nes ji bus tie, kurie 
sovietų bombonešiam nurodys 
Amerikoje taikinius. Jis pažy
mėjo taip pat, kad puertorikie- 
čių šūviai kovo 1 Kongrese 
buvę įkvėpti komunistų.

JAV Laikinasis Organizaci
nis Komitetas balandžio 10 d. 
Brooklyne, Apreiškimo parapi
jos salėje, kviečia LB 6 apy
gardų (Bostono, Clevelando, 
Hartfordo, New Yorko, New 
Yorko, New Jersey, Philadel- 
phijos) atstovų konferenciją. 
Konferencijoje be atstovų kvie
čiami dalyvauti visi bendruo
menės idėją renrią lietuviai.

Konferencija bus pradėta 
Apreiškimo par. klebono kua. 
N. Pakalnio invokacija ir kon
ferencijai , ruošti pirmininko 
% Šlepečio žodžiu. Toliau bus 
svarstomi organizaciniai reika
lai. Pranešimus padarys: K.

’/ai labai vertinga knyga, 
pati vertingiausia Kg šiol, kuri 
parodo bolševikų klastą, smur
tą Ir žiaurumą prieš Baltijos 
kraštus.

Maskvos “Izvestija” siūlo su
daryti Tolimųjų Rytų saugumo 
paktą, taip pat tarptautinę 
kontrolę atominiam ginklam, 
o dėl taikos Indokinijoj turinti 
Prancūzija susitarti tiesiai su 
Vietminhu.

LENKŲ FRONTAS 
VIENINGAS

Lenkijos egzilinhi veiksniai 
susitarė ta prasme, kad vietoj 
“Tautinės .tarybos” ir “Politi
nio patariamojo komiteto” su
daryta “Tautinė vienybės ta
ryba”, ir prezidentu vietoj lig
šiolinio Zaleskio sutartas gen. 
Sosnwokskis, karo metu vado
vavęs Lenkijos karinėm pajė
gom.

PAGALBA INDOKINIJAI
Amerikos pa^abc»nlkkniril^ 

viso skirta 3 miliardai ir 497 
milijonai dol. Iš jų Indokinijos Z 
karui visas trečdalis — 1 mi- 
Iiardas-ir-133 milijonai,

IZRAELIS PRANEŠĖ
kad jo du kareiviai buvo su

žeisti pasienio susišaudyme su 
arabais. JT paliaubų komisija 
paprašyta sekti ten dažnėjan
čius incidentus.

Jordanija paskelbė, kad ba
landžio 6 naktį Izraelio karei
viai du kartu puolę arabų kai
mą netoli Betlejaus.

Suomijoje nuteisti du sovie
tų šnipai. s_

leksandros Marijos, Armalio, 
Banionio, Bildušo, Brazaičio, 
Brazeikos, Brizgio, Černiaus, 
Daukanto, Devenio, Dičmano, 
Kajecko, sesers Marijos Kleo- 
pos, Merkelio, y Miliausko, 
Musteikio, Nenortos, Padalio, 
Raštikio, Tarvainienės, Trima
ko, Tumo, Žadeikio, Zakaraus-

Kinija griebsis atviros agresi
jos.

Prez. Ehe^bovreris spaudos 
konferencijoje pasisakė esąs 
skeptikas, kad Indokinijos 
klausimas Ženevos konferenck. 
joje rastų patenkinamą spren
dimą.

Londono užsienių reikalų mi- 
min. Edenas atsakė valstybės 
sekretoriui Dulles, kad “bend
ra akcija” dėl Indokinijos gali
ma bus svarstyti tik po Žene
vos konferencijos. Esą dabar 
svarstomas “akcijos” klausi
mas galėtų sukliudyti ženevo-

De Gaulle prieš 
Ameriką

Paryžiuje išlaisvinimo vadas 
gen. de Gaulle vėl pasirodė 
spaudos konferencijoje, kurioje 
buvę pusantro tūkstančio ko
respondentų. Generolas kriti
kavo sutartis, kuriom norima 
apginkluoti Vokietiją; kritika
vo Ameriką, kad ji norinti su
mažinti savo karines jėgas, o 
jų vietoje stumti į kovą su ko
munizmu svetimas kariuome
nes ir tik pati jom vadovautu 
Gynė maršalą Juiną, kuris pa
sisakęs prieš europinio saugu
mo sutartis ir dėl to buvo at
leistas iš visų karinių pareigų.

ria savo dvasia. Esą Maskvos 
agentai sugebėję Vietminho ka
riuomenei įkvėpti mintį, kad ji 
kariauja ne. dėl Maskvos, bet 
dėl išsilaisvinimo .M svetimų jų, 
pirmiausia .iš Prancūzų.

Kitoje pusėje Combodžoje ir 
Laos prieškomunistinės vy
riausybės autoritetas gyvento
juose didelis. Tačiau^didžiausia
me Vietrisūne*vaM^osautori
tetas mažais h- politihė ’sąmonė 
labai ąilj^rTen jie .nesižino, 
už ką jie' kariauja? Daug sykių 
amerikiečiai mėgjho įtikinti 
prancūzus, ’ kad jie? sudarytų 
vietin iam. gyventojam idealą, 
dėl kurio verta kovtrti. Daug 
sykių ir Ct^ribodžo^bei Vietna
mo atstovaf.prašė "duoti visišką 
nepriklausomybę 7 Prancūzijos S*311- 
sąjungos ribose. Tačiau' Pran
cūzai delsia tiek pat kaip Afri
koje, o,tuo pačiu metu korup
cija suklestėjus kaip retai kur.

bet reikalavo, kad drauge eitų 
ir kiti sąjunginmkai.

Dem. Kennedy, to pat reika
laudamas., pridūrė, kad karinė 
pagalba Indokini jos neišgelbės, 
jei Prancūzija neduos Indokini
jos tautom visiškos laisvės.

Valstybės sekretorius DuHes 
pareiškė nuogąstavimą, kad 
kom. Kinija stovi labai arti 
naujos agresijos Indokinijoje. 
Jis pasakė, kad jau dabar da
lyvauja prie Dienbienphu .Ki
nijos priešlėktuviniai pabūklai. 
Dulles paneigė garažus, kad jis 
raginęs Britaniją, Prancūziją,

Ginklais persveria pracūzai, bet komunistai 
persveria propaganda

Indokinijoje iš vienos pusės 
kovoja vadinami Vietminho ko
munistai. Juos remia Maskva 
per kom. Kiniją, duodama 
ginklų ir žmonių “savanorių”. 
Armijai vadovauja raudonasis 
generolas Gias. Iš profesijos 
jis nėra karys, bet armiją pa
vertęs viena iš drausmingiau
sių Azijoje.

Iš kitos pusės kovoja Pran
cūzija ir jos trys sąjunginės 
valstybės: Vietnamas, Cambo- 
dža ir Laos. Prancūzija čia 
vartoja svetimšalių legijoną, 
kuriame esą daugiausia maro
kiečių ir vokiečių. Iš sąjungi
nių valstybių didžiausia yra 
Vietnamas su 23 mil. gyvento
jų. Ji davė 200,000 kariuome
nės ir papildomai dar 100,000, 
drauge su prancūzų kariuome
ne veikiančios. Cambodža te
gali duoti tik keliolika tūkstan
čių. Visai kariuomenei vado
vauja gen. Navarre.

Kaip Maskva remia komunis
tus, tai prancūzus remia Ame
rika. Pereitais ■ metais Ameri
ka tam skyrė arti pusę milijar
do dolerių. Dabar numatyta 
daugiau. Be to, ten dalyvauja 
Amerikos transporto lėktuvai 
ir technikai.

■Prancūzų kariuomenė per
sveria priešą tankais ir aviaci
ja. Tačiau komunistai persve-

Bietinis apie bendruomenės 
santykiavimą su kitomis orga
nizacijomis ir įstaigomis, H. 
Bfauas apie viešosios opinijos 
pagalbą bendruomenei, ;adv. 
Chase apie finansinius reika
lus, Pr. Naujokaitis apie švie
timo organizavimą ir /lietuvy
bės išlaikymą ir A. Saulaitis 
apie bendruomenės organizaci
nius reikalus. Vakare bus ben
dra dalyvių ir svečių vakarienė 
AHiance Hali, 195 Grand St., 
Brooklyn.

Informacijos rūkalais kreip
tis į LB New Yorko apygardos 
valdybą: Tei. ST 6-4658 arba 
EV 4-5134.

(Praėjusiame Darbininko 
numeryje spausdinant šios 
konferencijos dienotvarkę, kai 
kurie pranešimai, tekstą beren
kant, per neapsižiūrėjimą iš
krito, už ką atsiprašome kon
ferencijos rengėjus ir pranešė- ITALUOS VYRIAUSYBE

balandžio 6 pateikė parla
mentui tvirtinti Europos sau
gumo bendruomenės sutartis.

"Luzemburgas, ketvirtoji iš 
eilės valstybė, patvirtino euro
pinio saugumo sutartis. Prieši
nosi tik keturi komunistai par
lamente. Pagal sutartis Lu- 
xemburgas įsipareigoja duoti 
europinei armijai 3,000 karių.

N. Zelandiją, Filipinus ir Thai- 
landą bendrai įspėti kom. Ki
niją. Bet jis pripažino, kad 
kalbėjosi tuo reikalu su Indo
kinijos trijų valstybių atstovais 
(Vietnamo, Cambodia ir Laos). 
Diplomatai taip pat pabrėžė, 
kad ir su kitais 6 diplomat us 
jis taręsis dėl bendros veik
los.

Prez. Bseahoweris spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
padėtis Indokmijoje yra kritiš
ka; kad Indokinijos tekimas 
komunistam būtų didelis pavo
jus laisvajam pasauliui Bet jis 
atsisakė pafeftšti, kokios akc:-

Prašo lektuvę
bdokbtijoje prie Dienbien

phu per tris kovų savaites dvi 
komunistų atakos buvo atmuš
tos. Laukiama trečios, kuriai 
komunistai jau gavę paspir
tas. Apgultai tvirtovei pran
cūzai taip pat nuleido iš lėk
tuvų naujus 800 parašiutinin
kų. Per visą laiką įgulą sustip
rino trintis bntaljonais jierašiu- 
tiniflkų (2400 vyrų).

Prancūzija iš naujo paprašė 
Ameriką skubios pagalbos In-

KanČię
Kersteno komisija Pabaltijo 

užgrobimui tirti jau paskelbė 
Knygą, kurioje yra liudininkų 
parodymai ir / pateikti doku
mentai. Knyga turi 678 pusla
pius.

Liudininkų yra dvi grupės: 
JAV piliečiai ir patys pa ba Rie
čiai. Tarp pirmųjų yra pareiški
mai prezidento Eisenhowerio, 
valstybes sekretoriaus Dulles, 
buv. prezidento Hooverio. Tarp 
pabaltiečhl liudininkų yra šių 
lietuvių pareiškimai: sesers A-

giausia jaunamas. Skiriasi taip pat propagandiniu tai deportaci
jai parengąvu — kad jaunimas ten vykstąs “savu noru.”

Smulkiau}pranešama tiek: 
Ryšium su Malenkovo val

džios paskerfrta kova už civili
nio gyveninio pagerinimą, že
mės ūkio gamybos pakėlimą ir 
išplėtimą Maskvos propaganda 
sugalvojo dafr specialų uždavi
nį — “zfiraitiznti” 15 mifijonų 
ha plotą fi&iišką, petirių, pa- 
verrff | aną, sukurti ten 
naujus jniestus ir pramonę.

Penkiolika mil. ha plotas 
drauge tai bftų kaip visa Ang
lija. To ploto dalis “atkariauti” 
numatyta šiaurės Kaukaze, 
Pavolgyje, Urale, Kazachstane 
su garsiąja “Alkanąja stepe”, 
Altajaus kalnyne ir Sibire.

Ten pirmiausia siunčiami 
“darbo pirmūnai”. Propaganda 
ragina juosšasižymėti >ten, kur 
dar nėra j<|ių sodybų ir kur

lamos. Prasita- 
■ęnimo ir darbos

TIK ŠUO TOKS IŠTIKIMAS
Anglijoje, Bamforde, pra

puolė prieš 15 savaičių 86 metų 
žmogelis ir jo šuo. Dabar ras
tas laukuose žmogus negyvas. 
Prie jo lavono buvo prisiglau
dęs šuo, veik vieni kairiai ir 
oda, bet dar gyvas.

Kiek jaunimo buvo numaty
ta paimti iš Lietuvos, nebuvo 
paskelbta. Iš pradžių per ra
diją buvo skelbiama, kad “sa
vanoriais” jau įsirašę 1,000; 
kad iš vieno Vilniaus įsirašę 
500. Per radiją buvo pa'skakyti 
komjaunuolių iš Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos, net Jo
navos pareiškimai, kad jie tik
rai esą savanoriai. Tačiau tas 
pats radijas taip pat prasitarė, 
kad partija tam tikrą skaičių 
“atrinko”. Tarp “atrinktų’’ 
daugiausia . lietuvių pavardės, 
pamaišytas tik vienas kitas ru
sas.

Taigi ir Maskvos ir Vilniaus 
radijas galėjo skelbti, kad “de
šimtys tūkstančių patriotų, 
partijos pašaukti , išvyko į ry
tų ir pietryčių rajonus naujų 
žemių atkovoti.”

Lietuviai esą daugiausia ve
žami į Ckalovo sritį. Iš to, kad 
propaganda per Vilniaus radi
ją nuo balandžio pradžios stai
ga aptilusi, galima spėti, kad 
šita akcija jau atliko savo už
davinį.

Išsiunčiami iš Lietuvos ne 
tik žmonės, štai “Neries” me
chaninis liejimo fabrikas jau

sąlygos bus ten nelengvos”. 
Tačiau drąsina, kad jie sukurs 
ten juos “šaukia tėvynė.”

Ta “šaukianti tėvynė” tai 
partijos sekretorius Chruščio
vas, kuris pareikalavo “darbo 
pirmūnų” 100,000. Iš tikrųjų 
skaičius bus didesnis, nes po 
“pirmūnų” eis dar kiti, kurių 
parūpins MVD.

Oficialiai propaganda skel- 
ba, kad jie vyksta “savu no
ru”. Iš tikrųjų jie mobilizuoja
mi—taip kaip anksčiau buvo 
mobilizuojamas jaunimas tarp 
12-16 metų į vadinamo techni
kinio apmokymo mokyklas, ku
rias baigę buvo skirstomi gele
žinkeliečiais po visą Rusiją. 
Pagal Sovietų Sąjungos įsta
tymą tas mokyklas baigęs ne
turi teisės pats pasirinkti dar
bą, o turi imti tą; kurį jam 
skirs valdžia. Sudaromos ir 
dabar tokios jaunimui sąlygos, 
kad jis neturi kitokio pasirin
kimo, o tai vadinasi sovietinėj 
kalboj — “savanoriškai.”



TAURAGĖ-SIBIRAS-URUGVAJŲS

buvo

SAUGŪS JĖGOS STABDŽIAI*

MASTER-GU1DE SUKIKUS*

'gaunanti ekstra kaina

Mėgink vairuoti

P. S. UŽEIK PAS FORDO PARDAVĖJĄ PASIRINKTI GĘR1AIS1O VARTOTO A1TOMORTLIO!

buvimas iškilo, kai Vokietijoje 
prie Konstancos buvo suimtas 
automobilis su brangenybėm už

Kinley,. Theodore Rooseveit, 
William Howard Taft, Calvin 
Coolidge ir Herbert Hoover.

‘ Vokietijoje susekta šmugel- 
ninkų gauja, kurioje dalyvauja 
amerikiečiai, vokiečiai, pabėgė
liai. Jos tinklas apėmė keturias 
valstybes. Per mėnesį jos apy
varta siekė 2-3 mil. dol. Jos

Roosevelto vyriausybėje bu
vo karo ministeris William Ho- 
ward Taft, kuris Rooseve’tui 
remiant buvo išrinktas j prezi
dentus 1908 ir tęsė Roosevelto 
politiką. Bet taip atsitiko, kad 
Roosevelto ir Tafto pažiūros 
ar kas kitas išsiskyrė, Taftas

4 BŪDU JĖGOS SĖDYNĖ*
IR 4 JĖGA DAROMI LANGAI*

palaikąs 
ir jiem 

mokėjęs 
tai buvo

panorėsi jj parsivežti namo.

Po jo atėjo 1928' Herbert 
Hoover, vienintelis, kuria da
bar tebėra gyvas iš buvusių 
prezidentų respublikonų. Jam 

reikėjo būti didelės didelės 
labdaros organizacijos pirmi
ninku, nes tuo jis per savo gy
venimą labiausiai ir reiškėsi. 
Prieš prezidentaudamas, pir
mojo karo fiaetu jis buvo Ame
rikos pagalbos Europai komi
teto ir kitų panašios srities or
ganizacijų pirmininkas. Sako, 
kad per karą jis pamaitino 10 
milijonų žmonių. Europoje. O 
ir po karo jis išdalinęs 20 mil. 
tonų maisto 30 milijonų žmo
nių. Jis buvo apsilankęs ir Ry
goje šalpos reikalais. Apie tai 
jis kalbėjo ir Kersteno komisi
joje, liudydamas apie-Balti jos 
kraštų gyvenimą.

Bet Hooveriui prezidentau
jant teko pati nemaloniausia 
istorija — ūkinė depresija, ku
ri ilgam padarė jį ir respubli
konus nepopuliarius ir jų nelei
do į Baltuosius Rūmus iki pat 
Eisenhowerio.

rau- 
virto

ryziuje bu 
kuliantų, 1 
laikrodžių

Paskutiniame kom. partijos 
suvažiavime Vilniuje A. Snieč
kus dėstė planą ateinantiem 
metam:
. Iškilmingai paminėti Lietuvos 
prijungimo prie Rusuos 160 
metų sukaktį. Tai buvęs pats 
žymiausias įvykis lietuvių tau-

Populiariausįas pirmasis — 
Abrakam Lincoln, kuris buvo iš
rinktas 1860. Jis laimėjo šū
kiais: šalin vergija, tegyvuoja 
laisvė. Arba jo paties žodžiais 
tariant: tauta negali paskęsti 
pusiau laisvės, pusiau. vergi jos.

Pataikė prezidentauti Lincoln 
audringais laikais. Jam teko va
dovauti aršiam pilietiniam ka
rui, ir Lincolnui pasisekė išgel
bėti Jungtinių Amerikos Vals
tybių vienybę. Jis buvo perrink
tas ir 1864. Bet prezidentauti te

iti pora spė
ti šveicariŠKU 
K) Amerikon.

Drauge balandžio 5 veda
majame “Gyvenamoji erdvė” 
V. Bagd. atkreipia dėmesį į 
moderniojo žmogaus dvasią— 
į jo dvasinių interesų susiaurė
jimą: “Modemus • žmogus il
gainiui išsikėlė iš religinės, fi
losofinės, net iš dorinės srities 
ir pasidarė vien tik materialis
tinių aplinkybių gyventoju.”

“Modemus žmogus savo bu
te yra net ekęs koplyčios, skai
tyklos ir darbo kambario. 
Darbas yra iš jo atimtas, ir 
jis jį atlieka ne sau, o melstis 
ir į savo gyvenimą pažvelgti 
sąmoningo žmogaus?akimis — 
jis yra tars nustojęs galimy-

Visa Amerika neatsilaiko Fordui — ir tau taip nu
tiks! Tu pasiduosi dėl jo Svaraus, žavingo stiliaus... 
džiūgausi dėl jo stipriu ir giliu JMokiniu motorų.... 

pamilsi jo naujai patogu parankuma. ekstra poilsi
nis važiavimas. Ir dar tik luktelk, kol Fordo nauja 

puiku vidų išvysi... suderinta su stiliaus grožiu, kuris 
išbaigtas ligi galo. O kas svarbiausia, Fordas duoda 

visus gerųjų automobiliu priedus už tokia kaina, ku
ria mielai mokėsi! Nenuostabu, jei Fordas yra Ame
rikoj mėgstamiausias 1954 automobilis.

130-a.j. Y-block V-8 
arba 115-a.i. Lblock Six

FRANCES MAE FISHER, atsto
vavusi Kentucky Vyšnių šventėje. 
WasMngtone, išrinkta 1954 metų 
“vyšnios žiedo karalienė.**

Ford Victoria—Amerikos 
daugiau parduodamas 
"laimikis”.

tos istorijoje. “Būtina plačiai 
išaiškinti darbo žmonėm to is
torinio įvykio milžinišką prog
resyvią reikšmę tolesniam lie
tuvių tautos potitiniam, ūki
niam ir kultūriniam' išsivysty
mui.”

Griauti vienkiemius ir gy
ventojos sukelti į kdchozus. 
Partijos rajonų partinius bei 
vykdomuosius organus ypatin
gai ragino to imtis, nors pernai 
Chruščiovas buvo įspėjęs ne
persistengti su Lietuvos, Lat
vijos, Estijos vienkiemių nai
kinimu. Anot Sniečkaus, vien
kiemiai buvę įimta kliūtis kol
chozam stiprinti ir jų narių me
džiaginei gerovei bei kultūri
niam lygiui kelti.

Apie 360,000 buvusių vien
kiemių Lietuvoje esą jau su
jungti į 2,200 kolchozų. Pagal 
Sniečkaus planą tiek Lietuvoje 
turi susidaryti mažų miestelių, 
kiekviename apie po 165 šei
mas. Tai būtų didesni kaimai, 
nei Lietuvoje prieš panaikinant 
baudžiavą ir išsiskirstant vien
kiemiais.

Totai demsknotf ir trinJ- 
Hntt lwFuMto| nadoMtan. 
Praktiškai tai reiškia —giei- 
čiau -paversti lietuvius rusais.

Į Urugvajų atvyko iš Izrae
lio žydų tautybės I. K., kuris 
Lietuvoje buvo gimęs, gyvenęs 
Tauragėje ,ten turėjęs restora
ną ir krautuvę; 1941 per di
džiuosius vežimus su daugeliu 
lietuvių buvo išvežtas į Sibirą. 
Ten stovyklose buvo išlaikytas 
6 metus ir paskui paleistas. 
Grįžo į Lietuvą. Gyveno Anyk
ščiuose. Paskui per Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Italiją pasisekė 
atkilti į Izraelį. Iš ten atsi
dūrė Urugvajuje.

Dabar jis pasipasakojo, kad 
centriniame Sibire buvęs laiko
mas miškų darbam prie Kon 
upės, prie Konks ir Rešioty 
miestelių. Kilnojamas iš sto
vyklos į stovyklą, 
ilgiau gavęs gyventi Rešioty 
su buv. Lietuvos prezidentu A.

to abudu__
ir uūgtas ur wwscven*s. cUr- 
lita pasuMundOjęs iškepė de
mokratas W. Wilson.

pate mirė 1930.
Tik 1923 vėl atsigriebė res

publikonai, ir pasodino Baltuo
siuose rumbose Galvas Coottd- 
ge, iš eilės trisdešimtąjį {teri
dentą. Jis žmonėm psuko; jį 
perrinko; norėjo perrinkti n* 
dar sykį, bet ps 1927 pasakė: 
ne, užteks. Jis pasižymėjo sa
vo prastumu, taupumu, suma
žino daug Amerikos skolų; 
taupė ne tik pinigus, bet ir žo
džius; laikėsi atokiai nuo Tau
tų Sąjungos, bet mirti rėkėjo 
ir jam, ir tai jis padarė 1933.

lietuvį, bet apie daugumą da
barties žmonių, tarp kurių ten
ka lietuviam atsidurti ir jų į- 
taką pajusti, ypač jaunimui.

Teisingai ir labai taikliai at
kreiptas dėmesys į tą susiau
rėjimą. Įspėta, kad neturėki
me iliuzijų, jog viskas yra 
‘taip gerai, kaip seniau.” Ta
čiau norint grąžinti žmogui vi
są interesų platumą — ir kop
lyčią ir skaityklą, reikia visai 
naujo priėjimo prie to moder
naus žmogaus, nes, anot Tėvo 
Leppicho, modernus žmogus 
turi kitą anteną. “Darbininke” 
aprašyti Kunigas Petras Pran
cūzijoje ar Tėvas Leppich Vo
kietijoje mėgina naujais bū
dais prieiti prie to žmogaus.Modernųjį žmogų — to’iau 

teigia autorius — valdo ir jo 
veiksmus tvarko tik mirties 
baimė. Daro visa, kas tik pra- Turkijoje balandžio 3 tik pa
tęstų savo gyvybę. ' kilęs sprogo lėktuvas, ir visi

Autorius čia kalba ne apie 29 keleiviai žuvo.

Dalyvauja:
1;'“Aitvarų” kvartetas, vadovaujamas muz.

Alg. Kačanausko.
2. Vitalis Žukauskas, dramos aktorius,
3. ALB Keamy Apylinkės Vyrų choras, 

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

Bilietus galima gauti: Kearny-Harrison pas komiteto na
rius ir knygyne ‘Mintis,’ 122 Šchuyler Avė., Newark—pas 
A. S, Trečioką, 315 Walnut St., ir pas J. Lelešių. 73 War- 
wick St., Elizabeth — pas Kudulį, 314-2nd St., Brooklyn 
—“Gabija”, &5 Union Avė.

FORDOMATIC,* OVERDRIVE* 

ABBA PAPRASTAS VAIRAVIMAS

Stulginskiu ir teisingumo t nti- 
nisteriu St šilingiu.

L . K. nurodė taip pat, kaip 
jis pats buvo kaltinamas. Ka
dangi Tauragėje jis turėjo res
toraną ir krautuvę, tai laikęs 
tris darbininkus. Už tat buvo 
kaltinamas buvęs darbininkų 
išnaudotojas. Kadangi dalį 
prekių užsakydavo iš užsienių, 
tai buvo kaltinamas 
ryšius su užsieniais 

šnipinėjęs. Kadangi 
valstybei mokesčius, 
kaltinamas palaikęs kapitalisti
nį režimą. Kaltinamajam pa
aiškinus, kid visų šalių pilie
čiai moka mokesčius, kaip mo
kama ir pačioje Sovietų Są
jungoje, prokuroras riktelėjęs: 
“Mes kalbam, ne tu. Ir mes 
teisiam pagal savo nuostatus.”

Pagal tuos nuostatus jam ir 
priskyrė 6 metus.

L K. pasakojimai apie darbo 
sąlygas Sibiro stovyklose ma
ža kuo skiriasi nuo kitų liudi
ninkų. Lietuviai pirmaisiais 
metais siuntinių iš niekur ne
galėjo gauti, todėl nuo bado

NAUJAS TYLESNIS VAŽIAVIMAS, 
LENGVIAU SUKAMAS,

BALL-JOINT PRIEKIO LINGYNĖ

Theodore Roosevelt 
dvidešimt šeštasis prezidentes. 
Jauniausias Amerikos piezl-

Susiaurėjęs modernus žmogus

luinas
Ame^-kos prezidentas, o Wi>- krip Jo pavaduotojas ir;1904 

f — dvidešimt tavo perrinktas. Prieš Li jis 
aidė l«4#o-JL9JO. buvo mew Yorko policijos vir

šininkas, New Yocfco guberna
torius; jis pagarsėjo kovoje su 
Ispanija kaip kavalerijos va
das Kuboje. Visur, kur jis ro
dėsi, buvo ryžtingas ir vykdė 
reformas. Atėjęs į Baltuosius 
rūmus, jis kovojo su korupci
ja valdžios įstaigose; užsie
niuose jfe tarpininkavo taikai 
tarp Japonijos ir Rusijos 
(1905); jis gavo Nobelio tai
kos premiją; jis pradėjo kaiti 
Panamos kanalą, 1904, kaip 
minėta, buvo perrinktas. Pa
laikant savo pirmtakų tradici
jas, ir jis turėjo būti nušau
tas, bet buvo įtik pašautas ir 
išgijo. Jau nebūdamas prezi
dentas, jis buvo Anglijos drau
gas ir izoliacionizmo priešas, 
iki mirė 1919.

AITVARAI” PADEDA STATYTI 
KEARNY, N. J„ BAŽNYČIĄ 

1954 m. Balandžio 25 d., sekmadienį, 6 vai. vakare 
J A C K S O N AUDITORIUM 

756 Harrison Avenue Harrison, N. J.

K OM 'ERTA N

ordas pavergia 
Amerikos

ir visiško išsekimo mirė ma
siškai. Laidotuvių brigada tu
rėjo darbo kasdien ir kiekvie
noje stovykloje. Buv. preziden
to Stulginskio gyvybę prail&no 
ta aplinkybė, kad jis kaip senas 
ir paliegęs buvo priskirtas sto
vyklos katilų plauti. Tai buvo 
“privilegija.”

Pats pasakotojas jau buvęs 
kelis kartus prie mirties. Tik 
šiokia tokia jo. turėta drabužių 
atsarga ir parama iš šalies jį 
išgelbėjusi. Kurį laiką jis galė
jo dirbti lengviau prie medžių 
rūšiavimo ir apskaičiavimo. 
Bet apsilankius GULAG in
spektoriui, politiniai kaliniai 
lengvesniuose darbuose buvę 
pakeisti kriminalistais, ir I. K. 
gavęs taip pat “groti armoni
ka”, t.y. dviejų metrų ilgio 
piūklu pjauti pušis, kurios daž
nai esančios iki 20-30 metrų 
aukščio.

Nors pirmaisiais metais iš
vežtieji daugiausia badavo, bet 
buvę dar tuo gera, kad 
kai kuriose-stovyklose lietuviai 

gyveno vieni.

Tada jie galėję vienas kitu 
daugiau pasitikėti, vienas ki
tam padėti ir drauge melstis, I. 
K. tvirtinimu* naktim, kai grįžr 
davo iš darbo ir suguldavo sa- 

, vo naruose, lietuviai balsiai 
melsdavęsi ar tyliai giedodavę 
šventas giesmes. Vėliau viskas 
pasikeitė, kai lietuvius sumai
šė su rusais, mongolais ir ki
tais. (E. Informacijos).

Vokietijoje žemės reforma eina
Vokietijoje pradedama že

mės reforma. Tačiau ne dvarai 
dalijami, o siekiama mažus 
sklypelius, rėžius sujungti, kad 59,000 dol., tuo pačiu metu Pa
galima būtų pritaikyti žemės 
ūkiui traktorius ir kitas maši
nas. -

Vakarų bei pietų Vokietijo
je likęs dar senovinis vos ne iš 
vidurinių amžių žemės ūkio pa
protys — suskaldyti laukus 
mažais rėžiais ir juos apdirbi- 
nėti jaučiais ar karvėm. Va
karų Vokietijoje tik 128,000 
ūkių didesni kaip 20 ha (50 
akrų), o pusė milijono ūkinin
kų teturi tik po 5-12 akrų. Ap
skaitoma, jog ūkis turi būti 
bent 19 akių, kad jis galima 
būtų mechanizuoti.

Reino krašte reforma jau ir 
eina jungiant rėžius. Vyriausy
bė ją skatina ir remia.

penKTas.3.
Jo metu Amerika pasistūmėjo 
į pasaulio didžiąsias valstybes, 
šiandieniškai tariant — į “In
gus”. Viduje jis muitais parė
mė ir sustiprino savo krašto 
pramonę. Utašeniuose Jis ki
rtingai įsikišo į Kubos reika
lus, užtardamas Juos prieš Is
paniją, kuri į tai atsakė karu. 
Bet karą Ispanija pralaimėjo. 
Amerikai perėjo įtaka Kuboje. 
Jos valdžion pateko taip pat 
McKinley laikais Puerto Rico, 
Filipinai, Havajai. Tuo tarpu 
nuo Kinijos McKinley atitrau
kė pirštus ir paskelbė, kad Ki
nija negali būti vienos kurios 
valstybės privilegija.

Ir McKinley mirė ne sava 
mirtimi. 1901 jį nušovė anar
chistas Buffalo mieste paro
dos metu; kai minia jį sveiki
no.

McKinley mėgstamoji 
dano gvazdiko spalva 
Amerikos spalva.
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Amerikietis apie Ameriką
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MANZONI

t« paties 
stionens — Tavo vyras išsinešė ma

no vyro apsiaustą. Pameni?
— žinau, bet jis buvo apsi

rikęs ir tuojau grąžino.
— Taip, taip! Aš norėjau tik 

pasakyti, kad apsiaustas jam 
labai tiko. Ar nemanai, kad 
mudrieji vyrai turi tą patį

griebiu šonkaulius, o pas ma
niškį nėra...

— Negalimas daiktas —nu
sijuokė Sekventienė, — kad 
ponas Gominas būtų be Šon
kaulių. Kiekvienas juos turi.

—Turi tai turi, bet t^į) ryš
kiai įieprasMdfiL

___Gtafimas daiktas, kad ma
niškis truputį sulyso per pasku
tines cKenas, — tauškėjo Sek
ventienė. — Kai atrodė kiek į- 
sipenėjęs, patariau jam imti

— Na, taf kas? — galėtų jis 
pastebėti. — Juk pasitaiko, 
kad žmogus čia pariebėja, čia 
vėl suliesta. Jei taip nori, gali 
mane pasverti ryte ir vakare. 
Kam čia dar krūtinę matuo-

Straipsnio autorius nurodo ir šviesiąją Amerikos pusę pa
brėždamas, kad amerikiečiai priklauso prie stipriai religingų pa- 
sataio tautų. “Mūsų modemiškos katedros ir bažnyčios nusagsto 
visą šalį. Musų tautiniai didvyriai, laimingai grjčę namo, dėko
jo Dievo Apvaizdai, kad liko gyvi. Invazijos metu skambėjo 
mūsų varpai ir žmonės, merję darbus, klupo ant kelių. Mūsų lab
daringa parama užsienio misijoms ir skuta pagalba nukentėju
sioms bei karfdnamiem yra milžiniškos. Mes esame dvasiniam 
reikalui labai uolūs ir kišene labai dosnūs, nesavanaudžiai ir 
mokantieji aukotis, bet gaSį taip pat suktai prekiauti ir dėl savo 
naudos išdavikiškai pasielgti.”

mą ir, reikta laukti, kad jubi- 
EŠjinis seimas bus įspūdingas. 
Oevdandiečiai, anot prel. J. 
Badkūno, jaučiasi pagerbti, kad 
Balto direfctariatas jubilėji- 
niam seimui pasirinko Oeve- 
lando miestą.

Suktų:
— Po šimts pypkių, kaip 

man siūta!...
Prisiminė žmona dar vilno

nius vyro marškinius. Bet kas 
iš to? Vilnoniu dafctu negali 
pasitikėti, nes jis pagal reika
lą tempiasi aite tratatiari. No-

Nubėgusi pas kaimyną,, rado 
namie tik' Sekventienę. Keliais 
žodžiais apsikeitus, ji tiesiai 
užklausė:

Mūsų valstybes vyrai kalba apie pasaulinio masto valsty
bę, bet Amerikos žmonės yra užsidarę nuo pasataio. Mes esame 
labiausiai izoliuota tauta žemės rutulyje. Karas mums ta?© pat 
yra tik biznis, ir kariaujame ne dėl moralinės pergalės, o tik dėl

Katalikų savaitraštis ‘Tbe Register” viename savo įžangi
niame straipsnyje (balandžio 4), pavadintame “Amerikietiškos 
sąžines egzaminas”, apibūdina kai kuriuos šio krašto žmonių 
būdo bruožus. Straipsnis rašytas ne europiečio ir ne kokio pra
vardžiuojamo “dypuko”, kuriam dažnai prikišama, kad jis Ame
rikos nesupranta ir yra linkęs kritikuoti, o seno šio krašto ame
rikiečio. Tai yra ne kritika, o savikritika. Jos pagrindines mintis 
čia išrašome.

to abipus geležinės uždangos, 
jos sukėlė Maskvoje nemažos 
baimės, kad Amerika nepanau
dotų tokių bombų, kol p t So
vietu Sąjunga dar nėra jų pa
kankamai pasigaminus*. Jau 
kovo 31 d. Maskva kre'pesi į 
Vakarų didžiąsias valstybes su 
naujais “taikos” planais, siūly- 
damosi net į Atlanto Sąjungą 
įeiti... Bet ir Vakarams ten
ka galvoti, kas toliau d-ryti 
su tuo baisiu išradimu. Juk ir 
Sovietai daro mėginimus. Po 
trumpų pasitarimų Amerika, 
Anglija ir Prancūzija balan
džio 2 d. sutarė kreiptis į Jung
tinių Tautų nusiginklavimo ko
misiją, kur vėl bus mėginama 
tartis dėl nusiginklavimo.

' LalknUttj tvariu MAataS KwwM» Vyr. ted. & SoMto* 
fltMJĮirina !r korespondencijas redakcija taiso savo noofiOra. Nenaudoti 

straipsniai saugesni ir grą-Hnomi tiktai autoriams pražant. Pavarde pasira- 
iytl straipsniai nebūtinai Hrettkte redakcijos nuomone- Už skelbimų turi
ni ir kalbą redakcija neatsaką

Kai jau praėjo šventė, 
kori ponui Gominui atnešė 
žmonos dovaną, kiekvienas tu
rėtų j| dabar sustabdyti, pa
prašyti praskleisti apsiaustą ir 
atsagstyti švarko sagas. Dova
na buvo kaip tik po švarku— 
rudos odos fiemenė. Ji buvo 
puiki — nieko neprikiši. Go
ntines buvo labai patenkintas ir 
ja didžiavosi, nes kaip tik to
kios norėjo, bet vis nebuvo 
kdko nei progos ją įsigyti, trū
ko ir pinigo. Pagaliau proga 
pasipynė.

Gotnino žmona nei iš šio nei 
iš to sumanė šeimos šventę su
ruošti. Vyras jai pritarė. Abu, 
ilgai neriderčdami, nustatė 
dieną, tačau be .ypatingos pro
gramos. Va, taip sau, kaip 
dažnai gyvenime pasitaiko.

Ryte ndbudęs Gominas žiū
ri — gi pūpso du nedideli maz
gai ir vienas dtttiuHs ryšulys. 
Mažesniuose, pasirodo, būta 
kakiaifiu raitau, o dktžįajs-

— Galšnas daiktas, — atsa
kė Sekventienė, žiūrėdama į 
kaimyną išplėstomis akimis.— 
KodS to klausi?

— Reikalas yra tas, —aiš
kino Gominienė, — kad norė
jau savo vyrui padaryti staig
meną: pasiūti odinę Memenę. 
Zinai, nėra kaip jo Šmėžuoti, 
kad nėsužinotų. Ar pati* nebū
tum priešinga, jei tatiSan ir iš
matuočiau taviškį? Juk jie to 
paties stuomens.. Ar jis sutik-

išmatuoti vyrą bemiegant. Kai 
jis buvo jau gerai įknarkęs, 
priselino ir išmatavo jo ranką 
nuo peties iki smiliaus. Paskui 
susigribo ne tai padariusi, kas 
reikėjo. Juk liemenė turėjusi 
būti be rankovių. Tada atsar
giai mėgino parišti matą po 
nugara. Vyras krustelėjo ir 
ir apsivertė ant šono, stipriai 
prispausdamas matą. žmona 
mėgino traukti, bet vyras vėl 
sujudėjo niurnėdamas. Taip ir stuomenį 
liko matas prigultas. Ryte nu
budęs ir pamatęs po savo šonu 
parištą metrą, Gominas pa
klausė žmoną:

— Iš kur tas matas lovoje?
— Tikrai keista,* — numykė 

jo žmona. — Vakar visą cūeną 
ieškojau. Matyti, buvo pižamos 
kišenėje.

Dabar Gominienė ilgai suko 
galvą, kol jai dngtriėjo švie
si mintis. Prisiminė, kad ne 
taip seniai pas juos buvo tesa
kęs kaimynas Sekventis, išei
damas užsimetė vyro apsiaustą 
apsirikęs. Apsiaustas jam visai 
gerai tfto. Jį viflcėjo dvi valan
das manydamas, jog tai jo. Go- 
minienė nudžiugusi tarė pati 
sau:

— EIriu, pasakysiu savo rei
kalą ir išmatuosiu Sekventį. 
Juk jisai, aišku, yra to paties

Orio. Tuo tikriu pęti. Jonas 
Balkonas, pavaduojąs į atosto
gaujantį Batfo pirmininką kan. 
prof. J. B- Končių, štatas die
nesnis lankėsi Cteveiande, kur 
su vietos Balto ve&ėjais aptarė 
būsimo seimo techniškuosius
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ir pasikalbėti su pienininku. Jis 
kartu su vyru buvo tarnavęs 
kariuomenėje. Vyras pasakojo, 
kad jiedu buvę torio vienodo 
stuomens, jog pasisiūdinę vie
ną eilutę civilių drabužių ir 
pakaitomis ją dėvėję, kai įsino
rėdavo kuris išeiti iš kareivi
nių, neklausęs leidimo. Kad 
būtų, dar panašesni, vienodai 
raitę ir ūsus. , .

Gominienė tekina nuskubo į 
Phnpetos gatvę. Pienininką ra
do namie, tačiau be ūsų. Ilgis, 
ir drūtis to vyro jai atrodė vi
siškai toks, kaip jos vyro. Pra
dėjusi šneką nuo kitų reikalų, 
ji paskui paklausė, ar tikrai jis 
tarnavęs kartu su jos vyru. 
Pienininkas buvo šnekus ir iš
pasakojo visus senus nuoty
kius. Suprantama, užsiminė ir 
apie tai, kaip jiedu dėvėję tą 
patį vyrišką Švarką. Tada Go
minienė įsidrąsino ir tarė:

— Leiskite jus išmatuoti. 
NotaČau dovanom pasiūti lie-

Ffertintokas knistelėjo susi
jaudinęs ir tuč tuojau pareiškė 
džiaugsmą, kad ponas Gominas 
jo

— Ndhtū Ir taip aMSto- 
icaBiejo jtaui patenKinuis.

' iminni pataiU jtf — UMNMSi Jin seniai nort-

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ----- S&00
BnMikbm. N. Y. —---------- S&J5O
Pusei metų------ ---------------- ą&SO
Užsienyje--------------------------- S&SO

— Ne, ne! — purtėsi M 
minties. — Jis aiškiai įtartų.

Tida jai tvoeteBjo galvon stuonena

Jungtinės Amerikos Valstybės yra dar tiek jaunos, kad jų 
negalinga pavadinti pakankamai subrendusiomis. Jos yra dar 
panašios į jaunuo& reikalingą drausmės, nes kartais pasirodo 
tokios laukinės, kšip nežabotas kumeliukas. Tai nėra dar civili
zuotas ir mandagus vaikas. Mes vis dar kenčiame brendimo 
skausmus ir reiškiamės jaunatvės priešybėmis.

Amerikiečiai savo įstatymus gerbia, bet į juos neįsigyvena. 
Antai, tvirtai ttitime, kad reikia įstatymais judėjimo greitį var- 
žyti, bet retai kada jaučiamės laimingi, jei patys neskubame ir 
nrienktyniuojame. Mes stipriai pabrėžiame laisvę, bet iš tikrųjų 
gatvojame apie savo atleistus varžtus. Mes mirštame gindami 
amerikiečio namus, o esame išpopuliarinę divorsus. Visi mūsų 
garbingi vyrai tvirtai gma šeimos šventas teises, ir vis dėlto 
mes esame įteisinę svetimoterystę. Mūsų pasididžiavimas kultū
ra ir padanga nublanksta prieš nepadorius pasifinksminimus ir 
nešvarias kalbas vyrų sambūriuose. Mes tvirtai tikime moters 
garbe ir amerikietes liaupsiname, tačiaii kai kurie “gerieji 
žmonės” kafca apie gimimų kontrolę ir veislės gerinimą, lyg gy-

Grįžęs iš Oevelando, prti. Jo- 
»nas Balkūnas plačiau papasa
kojo apie ruošiamą šamą. Pa
aiškėjo, kad šių metų suvažia
vimas bus laikomas Balto ju- 
bilėjiniu seimu, nes šiais me
tais, kaip jau spaudoje buvo 
minėta, didžioji šalpos organi
zacija mini savo gyvavimo de
šimtmetį. Todėl jame bus pa
minėta Balto sukaktis ir seimo 
darbose atsispindės organizaci
jos laimėjimai bei bus pagerb
ti daugiausiai pasireiškę ir nu
sipelnę šalpos darbe.

Galutiną seimo darbų tvar
ką dar nustatys direktoriatas. 
Bet jau dabar numatoma, kad 
seimo svarbiausius darbus su
darysią klausimai, susiję su 
tremtinių šalpa ir emigracija. 

f Taip pat bus tariamasi dėl atei
ties veiklos ir, galimas daly
kas, jog teks svarstyti ir Balto 
tikslų, uždavinių bei visos pro
gramos praplėtimo klausimą. 
Svarbią vietą seimo darbų e*lė- 
je užims Balto pirmininko kan. 
prof. J. B. Končiaus praneši
mas. šią vasarą kan. prof. J. 
B. Končius žada lankytis Eu
ropoje. Nors, kaip spaudai bu
vo pareikšta, kan. prof. J. B. 
Konč*us į Europą vyks ne Bal
to reikalais, bet ten būdamas 
numato susipažinti su lietuvių 
padėtimi. Todėl gr?-ęs suteiks 
seimui, naujausias žinias apie 
vargstančių mūsų tautiečių da
bartinę būklę.

Seimo išvakarėse įvyks di- 
rektoriato posėdis. Kadangi tai 
bus jubilėjinis seimas, tai abu 
vakarus norima paįvairinti 
pramogomis. Pirmąją seimo 
dieną, vakare, lietuvių salėje 
bus suruoštas šokių vakaras. 
Antrąją dieną, baigus seimo 
darbus, “CIevelando” viešbučio 
saflėje įvyks <fidefis baririetas, 
kurtame dalyvaus į seimą šuva-

pabūgo milžiniškos sprogimo 
jėgos, mokslininkai surbejojo 
dėl tos jėgos kontrolės. Dar 
daugiau nerimo kilo tarp pa
prastų gyvento4”. Jiemr ly* 
šiol nėra žinoma xrs? te'sy’o" 
"pie tos bombas ■’ėgą Žinom'* 
tik tiek .kad ta jėga matuoja
ma milijonais tonų dinamito -r 
kad vienos tokios bombos pa
kanka nušluoti nuo žemės pa
viršiaus visam milžiniškam

—— Manau,. neataiaakyų, —- 
pritarė Sdcventienė^

Vyrui sugrįžus, Sekventienė 
pati pašaukė kaimynę ateiti su 
matuokle. Gontinienė ėmėsi la
bai rūpestbigai b* tflsfial ma
tuoti Detaeneio krūtinę. Trtūs-

kaip manoma, koncertuos vie
tos lietuvių meno jėgos.

Taip pat projektuojama at- 
spausdmti seimo programą, 
kurioje būtų Žanų ta Balfo pra
eities ir jo ve&los.

Taigi jubSė$>mam seimui su
organizuoti reikia daugiau lai
ko ir darbo, todėl jau iš anks
to tam lasydama ruošta. Tuo 
tikslu prel. Jonas BaBcūnas tu-, 
rejo ilgesnį pasitarimą su Cle-

KUR VEDA ATOMINIŲ BOMBŲ GAMYBOS LENKTYNES?
Stasiu Bandukei, Petru Bal
čiūnu, Vladu Gyvu, Simonu La- 
niausku ir Povilu Mafcarsku. 
Clevelandiečiai yra numatę 
greitai sudaryti šėmiui ruošti 
gausesnį: komitetą, išrinkti jo 
valdybą ir įvairiom sritim at
skiras darbo komisijas.

Seimas įvyks lapkričio mėn. 
26 ir 27 dienomis “CSeveland” 
viešbutyje ir posėdžiams rei
kalingos patalpos jau užsaky
tos. Data labai patogi, ypač to
limų vietų atstovams, nes d;e- 
na prieš seimą, lapkričio 25 y- 
ra Padėkos Diena — Thanks- 
giving Day, o po seimo — sek
madienis, taigi abi nedarbo die
nos ir jas bus galima paskirti 
kelionėms. Naw Yorkui. Tuo tarpu civi—

galvą. Spintoje buvo prikabinė
ta vyro švarkų, bet ^e matui 
netiko. Mat, švarkas vis lieka 
švarku: jis gali būti ir duks
lesnis. Ltamenė gi turi lipte 
prilipti prie kūno; kitaip ją 
nebus nei brangi nei patogi do
vana. Žmona sau įsikalė į gai
vą, kad liemenė turinti vyrui 

tuojau ją užsivilko, patakšnojo taų> pritikti, jog jis nustebęs su- 
sau per krūtinę ir bučiuodamas 
žmoną pasakė:

— Kam to reicėjo.^
7% cktoar paaiškėjo visi 

vargai ir rūpesčiai jo žmonos, 
kuri liemenę pati pasiuvo, savo 
rankom. Del to rusva liemenė 
Gominui atrodė dar brangesnė 
ir vertingesnė. Jos gi istorija . rėjo ji dar sugalvoti kokią 
nebuvo tokia paprasta, kaip nors priedangą, tolti reikaliu- 
gali kas pamanyti. ką krūtinės aąj&hSai sužaloti,

Pirmiausia žmonai reikėjo * bet susflaikė pamanius, jog vy- 
susirasti atitinkamos odos ga- ras galįs įtarti.
balą ir jį męAriati. Parieta teko O kam tau reikia to ma
jai apsispręsti, kaip liemenę to? — paklaustų.
siūti: su rankovėm ar be jų, su — Man rodos, lieaėji? —ga- 
aksominiu kyliu užpakalyje, ar lėtų ji atsakyti.
be jo, su mažom sagelėm iš 
ĮMryštatio ar su viena (fidrie 
sagtimi... Visa tai buvo nesun
ku nustatyti. Sunkiausias rū
pestis žmoną buvo užgulęs, kai 
prirefleė mato. ReBcėjo taip vy
rą išmatuoji, kad jis nepajustų, 
jog žmona kėsinasi jam Berne- 
nę dovanoti.

Goarinfenė Ogai kvarfino sau

Nėra jau paslaptis, kad ko- Rašo P. DAILIDE 
vo 1 ir 26 d.d. vandenilio bom
bų sprogdinimai Ramiajame 
vandenyne nugąsdino tiek val
džios žmones, ' tiek p"čiw? 
mokslininkus.'^Jy^idžios žmonės

linės apsaugos žmonės atvira’’ 
sako, kad ir tikriausia pri<'mn 
nė apsi‘s”,,yoti n-'o -t^'-iv 
bombų - - m:est ev ’• : ria 
praktikoje nepasiekiama. Dė’ 
to eilinis gyventojas turi pa
grindo nerimauti, nors ir sa- 
Vo~n ^?.d v^nden’lio bomb s 

y-'--'. - ■n'-įi ’-pr- •'eg^lr ą 
tric.: lrad "iokin* žr'O'T”
auk” bolševikai nep siyailė, 
jei tik galės H-bombą smogti.

Kuo pasireiškė valdžios žmo
nių susirūpinimas?

Kai žinios apie nepaprastą 
vandenilio bombos jėgą papli-

Manoma, kad šį kartą bus gali
ma bolševikus paspausti

Bolševikai negali tikėtas, kad 
jiems kada nors pavyks pra
lenkti Amerika atominių gink
lų gamyboje. Bet prigauti nu
siginklavimo susitarimais bol- 
Ševikai gali. Tai bene svarbiau
sias akstinas, kuris skatina 
Maskva eiti į derybas dėl nusi
ginklavimo. •

Ligi šiol bo!ševik?i, tarda- 
nvesi. nirmiaus’a r^eikalavn su
naikinti bombų sandėlius. 
Dabar vandenilio bombos tų 
sandėlių karinę reikšmę dar 

nedidino. ti
kinusi. bus naHrkęs rimčiai 
kalbėtis. t Soviete sp'ud^s 
ęrtrj>ir><Tvai «»me v*’*'de''i1’O 
bomb” sprogdinimus A^eri^o-1 
ie tokius snėiimus patvirtina. 
Bet Maskvai čia rūpės ne “ci
vilizaciją gelbėti”, o” išjungti

Gottanienė pastatė aSds.
— Sakyk,—paktam? ji su- 

rirūpbmri, — ar jtai vaistus 
jau vartojo, kai buvo SsineJęs 
mano vyro apsiaustą?

— To tai nežinau, — suabe
jojo Sekventienė.

— Vettta jus gaSinu. Jei po
nas Sekventis per tas dienas 
šutyta^ tai nuimtais matais.
------ -- - r -
nCOSuMl

— Tri nuimk bent ilgį? — 
pasiūlė kaimynč.

— O k* su jua darysiu? — 
mmitmusi auuoumnęjo uo-

bradro ’ šalpos darbo sukaktis 
yra prasminga ir ją reikia pa
minėti visom lietuvių Įmloni- 
jom. Kartu kvietė BaKo sky
rius ruoštis jtataė^niam seimui 
ir gausiai jame dalyvauti. Ma
nąs, kad visi turėtų jausti pa
reigą dalyvauti seimo darbuose 
ir pagerbti ilgametį Balfo pir
mininką kan. prof. J. B. Kon
čių ir daugelį kibi darbininkų, 
kurie talkininkauja ir dirba 
šaipos rtakalarn^ būdami veik 
ištisą 10 metų labdaros veikėjų 
eilėse. Visi šalpos darbui auko- 
jantys prisideda prie vargų ir 
kančios mažinimo, kuriuos 

muorius seimui parinkamus, tūkstanfiams nelaimingųjų at- 
preL J. Balkums parėtai, jog nešė bolševiano įsigatajuins.

FBANC3SCAN FATHERS

Beartered M anoM dra matter ai Brookiyn. N .T. May 25, 1S51, under 
. toe Art ėf ManA 3, 18TO, ęridnaUy entered m aecond daaa matter 

at Boatoo, Mass. September IX ISIS,
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GIMS TAUTOS GENIJUS
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Pavakarėj garbingasis sve
čias, atsįHvrikįnęa an visais, 
paprašęs perduoti viirirffiB. Bė-

mintimis buvo paprašytas pa
sisakyti K. Kudžma. Jo* pa- 
rt&stos mintys čia atpasako
jamos).

Viso pasaulio pranciškonų 
' viršininkas T. Aiuiirtfcms Se- 

paraki OFM, kuria yra iš eiles 
114 šv. Pranriftag* įpėdinis, 
kovo 29 vakare iš New Yorko, 
lydimas provinckdo T. Jurgio 
Gailiušio ir T. Benedikto Bag- 

' dono, išvyko aptaškyti pran
ciškonų vienuolyno Kennebunk 
Port, Maine. Svečią sutiko ir

bilį”, padare prielaidą seklys. 
“Tuo atveju ant šakos turėjo 
liktis mažos mikroskopines au- 
tomobilio dažų dalys“. Jis at
sargiai nupiovė Žaką ir atida
vė savo laboratorijai liikro 
pincetais ir panašiais įrankiais 
nuėmė pro mikroskopą paste
bėtų dažų viršutinę dalį ir pa
dori mikrurgitię analizę. Ji pa-

ban&ųjų tarpe pradėti misijo- 
nieriaus darbą. Po penkių ben
dro darbo mėnesių ir viešna
gės pas gerb. kleb. dr. Lukošiū
ną, vyskupas skiria Rodey pa
rapijos su kitomis trimis foli
jomis pilnateisiu šeimininku. 
Vaizdas naujoj vietoj nepavy
dėtinas, tačiau vyskupo iš
reikštas pasitikėjimas, verčia 
jį imtis naujų pareigų. Per dve
jus metus, sukaupęs- visas jė
gas, praveda didžiulę statybą. 
Atnaujinta bažnyčia ir beveik 
iš pamatų atstatyta klebonija 
iššaukė didžiulį nusistebėjimą 
ir tuo pačiu laimi parapieeių 
pasitikėjimą, viena iš svar
biausių sąlygų sėkmingam dar
bui.

Pirmiausia negalima sutikti 
su tuo, kad Studentų Sąjungai 
tegali vadovauti “jaunikliai”, 
o baigiantieji ir bežinosiantie
ji magistro ar daktaro laips
niams jau netinka, nes jie “ati
tolsta nuo jaunatviško ir gyvo 
organizmo”. Aš gerai žinau, 
kad nuo Sąjungos daug labiau 
yra nutolę kai kurie “jaunieji” 
ir labai gyvai joje reiškiasi kol. 
Griniaus vadinamieji “seniai”. 
Tai priklauso ne nuo kurso ir 
net ne nuo darbo, kurio vienas 
gali turėti daugiau, o kitas 
mažiau, bet nuo peties asmens, 
jo noro ir sugebėjimo. Studen
tai visi yra lygūs, kol savo stu
dijų nėra baigę, dėl to jų skirs
tymas į “senius” ir “jaunius”, 
norint vienus iš kandidatų są
rašo išstumti, o kitus būtinai 
įpiršti, nėra nei pagrįstas nei 
protingas. žiūrėkime neto, kas 
ant kokio Molėti jog laipto sto
vi, o kas gali ir nori dirbti, nors 
būtų ir bebaigiąs studijas Jo 
patyrimas yra (fidesnis ir'dau
geliu atžvilgių pabadaujamas 
Sąjungai, o ne atmestinas.

Dar sSptieani koL Griniaus 
“pasaulėžiūriniai argumentai”. 
Nors jis ir pripažįsta “sau ir 
savo kolegoms teisę turėti savo 
JKu&imSHBB 9 DR M Tiesio 
vcKiesnio v%9Miie2iunn&iK(j 
Sąjungos centro organuose ne
norėto matyti Girti, dH to Są
junga nratostaiiti “visuotinio 
Betmrifto pobūdžio” ir būsian
ti pajungta "vienos minties,

daigos ženklą žetnėje, alėjoje, ti atrtpmobfliu, kuris buvo mė- 
Tada seklys automobffia lėtai lynai dažytas, kuris buvo po- 
pradėjo judėti ta alęji navikai- imtinio modelio. Jam tavo gai
rinto vietos Jink. Jis pajuto, tna M to padaryti kitų apriio- 
fcaip vienoj vietoji jo ratomo- jimų. Ir savo spėjimus policija 
bBio viršų lengvai paliete ne- išshmtinejopovisąkraštą.Pa- 
dtio šaka. “Gal te pati fatica gal jnoo per 80 dfenų buvo su- 
palietė ir nuaikaMfio sutemo- imtas patr MMttMte

'Palyginus maža mūsų kolo
nija negali prilygti didžiosioms 
savo garsiais minėjimais. Ta
čiau ir mes Lietuvos Nepri
klausomybės šventę minėjome 
iškilmingai vasario 21, šv. An
tano parapijos salėje.

surinkta $242.50 ir kleb. kun. 
Gauronskas surinko bažnyčioje 
$131.40.

Po $10 aukojo: Kleb. kun. 
B. Gauronskas, St Buzanaus- 
kas, A. Dubinskas, teis. J. Čer
niauskas, K. šveĖs^V. Baze
lis, V. Pusvaškis, J. Drauge
lis, M. Gumbulevičienė aukojo 
$7. Po $5: M. Leonard, K. Kas
peravičienė, E. Figūras, A. 
Kasperavičius, J. Kantautas, 
mayoras V. Sheasby, J. Ake
laitis, V. Bilskis, M. Marcinaus- 
kas, A. Andukevičius, A. Ak- 
zentis, Anuprijovas, P. Gum- 
bulevičius, V. Povilaitis. Kiti 
aukojo po mažiau.

Visiems, kurie prisidėjo dar
bu ir aukomis šį minėjimą ren
giant, Alto valdyba ir rengimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja.

J. K.

Mums reikia ne kratytis vadi
namųjų “pasaulėžiūrminkų”, 
bet stengtis visiem sutarti ir 
susėsti prie bendro stalo. Tai 
yra daug naudingiau mūsų 
tautai ir sveikiau “visuotiniam 
lietuviškam pobūdžiui.” Visuo
tinis jis ir bus tada, kai visų 
pažiūrų studentai susieis ir ras 
bendrą kalbą ir bendrą darbą 
bendroj visus akademikas at- 
stovaujančioj Sąjungoj.

Mokslas gaudo nusikaltai
Šių įaikų detektyvas turi 

naują įrankį nusikaltėliui su
sekti — mikrutgi ją. Tai super 
elektroninis mikroskopas, ku
ris iš smunriansių dalelyčių 
padedą pažinti muūaltihio 
įrankius ir aplinkybes. Štai to
kio darbo vienas pavyzdys.

Phfladelphijos srityje viena
me parke buvo rasta nužudyta rodė dažų cheminę sudėtį. Iš 
moteris. Policija nerado kitų to buvo padarytos praktinės

o kun. Kaz. Petrauskas kape- 
lionauja vienoje iš EI Paso li
goninių. Jie visi, dirbdami pas
toracijos darbą, nepamiršta ir 
savo tautos reikalų. įvairiomis 
progomis primena kenčiančios 
tėvynės vargus ir jai,daromas 
skriaudas. Jei prieš kiek metų 
Lietuvos vardas ten visai ne
buvo žinomas, tai šiandien jis 
populiarus, davęs jiems ener
gingus dvasios vadovus. Šie 
pirmieji lietuviai pionieriai vie
tos vyskupo aukštai vertinami 
ir prieš porą metų, jis, keliau
damas rytuose su ypatinga mi
sija,daug kam gyrėsi turįs pui
kius lietuvius misionierius. \

Rep.

riams, rėmėjams ir HE-jo or
dino nariams ypatingą jo aera- 
fiškąjį pahrimhmną, išvykp' į 
Bideford, Me. prancūzų pran
ciškonų vienuolyną, kur jo 
garbei suruošta, vakarienė, į 
kurią generolą palydėjo pro- 
vindolas T. Jurgis Gafliušis ir 
vienuolyno gvartijonas T. Jo
nas Dyburys. ‘

Iš ten išvyko Kanadon pas 
prancūzus pranciškonus. Lan
kydamas Kanadą pažadėjo su
stoti ir Toronto bei aplankyti 
naująjį pranciškonų vienuoly
ną su kuriama Prisikėlimo pa
rapija.

Lietuvos laisvinimo reika
lams tą dieną ansoniškiai su
dėjo $379.90. Minėjime buvo

chorui Vie- 
aprašė 

St Aleksiejus. Naujasis emig- iškilmes, įsidėdami vyskupo ir 
rantas neturėjo laimės tiktis ir vietos tiebtao fotografijas, su 
kurtis kurioj nors tirščiau ap- geriausiais linkėjimais kartu 
gyventoj lietuvių kolonijoj. * išreiškė dėkingumą ir pažadą 
Trumpai pasimatęs su savo gi- bendradarbiauti ateityje. Tai 
minegira, turėjo leistis į Ame- retas gestas, išreikštas užsie- 
rikos dykynes — N. Meksiką niečiui meksikiečių spaudoje.

uonumenei ^migtriejo gera 
mintis galvon. Ji pasikėlė iseiti- 
ir tarė:
— — Siūčiau be aksominės nu-

Argentinoje, Rosario mieste, 
yra nemaža ir sena lietuvių ko
lonija. Pirmieji lietuviai čia at
keliavo dar prieš I. P. karą. 
Didesne banga jų čia užplūdo 
po I P. karo ir stvėrėsi darbo. 
Apsukrumas bei sumanumas 
leido jiems net gerai įsitaisyti, 
dauguma turi nuosavus namus, 
vienas kitas pasidarė net fab
rikantas.

Jiems iki šiol trūko savos 
bažnyčios. Vadovaujant tė
vams marijonams, ji pradėta 
statyti peniai ir šiemet vasa
rio .mėn. buvo baigta ir pa
šventinta šv. Kazimiero gar
bei. Šalia bažnyčios pastaty
tas, ir kitas namas, kur gyvens 
kunigai, kur yra salė susirin
kimams ir mažesniems paren-

rios įvyko vasario 28 d., buvo 
suvažiavę daug lietuvių iš įvai
rių Argentinos kolonijų. Baž
nyčios krikšto tėvais buvo bu
vęs Argentinos konsulas Kau
ne — A. Baršanti (jis yra ve
dęs lietuvaitę). Rosario kardi
nolo raštu naujoj parapija pa
skirta marijonams, kurie ir 
Avellanedoje pastatė bažnyčią.

Kad angiai atidžiausi cEtentel- 
mmai — savaime aššioi. Sta
tistika rodo, kad jie ir skutasi 
geriausiai už viso pasaulio vy
rus. 96% jų skutasi kasdien, 
amerikiečiai eina antroje eilė
je, totiau šveicarai, italai, ispa
nai. Pastaitmėje statistikos nu
rodome} vietoje stovi prancū
zai, kurie skutasi tik 3 kartus 
per savaitę.

Praeitą rudenį, rugp. 9 d., 
kleboną pasiekia liūdna žinia. 
Gaisras sunaikina vieną iš jo 
bažnyčių Rincin’e. Tai didelis 
smūgis parapijai. Kam yra te
kę ten lankytis, žino kaip žmo
nės atkakliai turi kovoti su 
gamta. Tačiau prie griūvėsiu 
krūvos, dar žmonėms nespėjus 
pamiršti įdėto triūso, atstatant 
apleistą parapiją, energingasis 
žemaitis kun. St. Aleksiejus, 
jausdamas parapieeių pritari
mą, ryžtasi naujai statybai. Ir 
vėl meksikiečiams iškrečia 
staigmeną Per 4-5 mėnesius 
naujoji bažnyčia paruošta de
dikacijai. EI Paso vyskupas S. 
Metzger, dalyvaujant būriui 
dvasiški jos, visuomenės atsto
vams ir miniai parapieeių, nau
ją šventovę dedikuoja šv. Pa
nelės Marijos iš Fatimos garbei 
Pirmąsias šv. Mišias atlaiko

lyno vienuolyno tėvai ir broliai 
su kuriais kalbėjosi ligi pat pa
sijudinant traukiniui.

Kovo 30 ryte garbingasis 
generolas buvo sutiktas Ken- 
nebunko vienuolyno bendruo
menės koplyčioje, giedant ri
tualo nustatytas antifonas,. Po 
sutikimo laikė mišias, asistuo
jamas. T. Klemenso Zalalio.

Po mišių apžiūrinėjo vienuo
lyną, naujai pastatytą Liurdo 
šventovę ir turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą su provinciolu T. 
Jurgiu Gailiušiu. Buvo palies
ti provincijos dabartiniai dar
bai ir nustatytos Ateičiai gai
rės. Pasidžiaugė lietuvių pran
ciškonų darbais, ypač kultūri
niu spaudos darbu, pasiimda
mas su savimi prisiminimui po 
vieną numerį Aidų, Darbinin
ko ir Šv. Pranciškaus Varpelio.

Pietų metu provinciolas pa
sakė kalbą, dėkodamas genero
lui už garbę, kad čia atsilan
kė, ir tėvišką rūpestį, parody
tą lietuviams pranciškonams. 
T. Generolas savo kalboje pa
minėjo,' kad jam esą be galo 
malonu matyti išblokštuosius 
Lietuvos pranciškonus, susi
kūrusius čia lizdą ir besirūpi
nančius savo kenčiančia tėvy
ne bei saugojančius šventus sa
vo tautos ir pranciškoniškus 
papročius. Pasižadėjo apie tai 
pranešti sugrįžęs Romon visai 
ordino vadovybei ir ateityje at
statyti senąją ir garbingąją 
šv. Kazimiero pranciškonų pro- 
Vinciją Lietuvoje. Jo ir ordino 
vadovybės viltys, dedamos, į 
lietuvius prand^onus, esan
čios didžios ir dabdr matąs, 
kad vaisiai geri ir dar ateityje 
būsią geresni.

Popietę praleido apsuptas 
tėvų ir brolių; su visais pasi
kalbėdamas. Būvo padaryta ei
lė nuotraukų.

Generolo sutikti buvo suva
žiavę iš Greene vienuolyno T. 
Justinas Vaškys, viršininkas, 
ir T. Steponas Ropolas, ir iš

Abi moterys numykė, ir 
reikalas tuo užsibaigė.

Netrukus Gommas gavo tie* 
šeimos susiartinimo

(Atkelta iš 3 psh) « 
lų pasąnndavo. šeima didelė, 
laikai sunkūs, žmonės pieno 
mažai tegeria...

Gomimene jautėsi tarsi karš
tu vandeniu aplieta ir tik gal
vojo kaip iš tos bėdos išsasids- 
tl Pienininkas tikriausiai pa
maną kad ta dovana jam ski
riama.

— Imk matą, — kalbėjo jis 
ragindamas,— tik kad nebūtų 
nei didelė nei maža.

Jau penki metai kun. S. 
Aleksejus darbuojasi tarp 
meksikiečių, kasmet kviesda- 
masis šv. Kazimiero seseris 
pravesti vaikučių katekizacijai. 
Kam teko kada keliauti į Ame
rikos pietvakarius ir stabtelti 
tarp stūksančių kabių Rodey 
slėny pas kun. Stasį, tas ilgai 
prisimins ten lietuvišką įkurtą 
aplinką, žemaitišką nuoširdu
mą ir nepamirštamą vaišingu
mą.

Toje pačioje vyskupijoje sėk
mingai klebonauja kun. J. Juo
deika, kun. dr. L. Lukošiūnas,

kad “lietuvių tautos stiprybė 
glūdi ne atskirai, pav. ateiti
ninkuose, skautuose,' šviesie- 
čiuose,'bet Visų mūsų bendra
darbiavime ir nore talkinin
kauti bendram labui”.

Logiškai pratęsdami jo pa
vyzdžius, dar turėtume pridėti 
ir tai kad lietuvių tautos stip
rybė glūdi ir ne “nepriklauso
muosiuose”.

Taip, stiprybė glūdi vis? mū
sų bendradarbiavime. Bet argi 
koL Grirnius nepastetd, kad ši
tam principui priešinasi jo slū- 

4ymai. Vietoj bendradarbiavi
mo jis siūlo stumti šalin atei
tininkus, skautus, šviesiečius, 
o gal dar ir nąįuiklausoniuo- kus, kurie sako: religinius įsi
sius, ir palikti žmones “neį>a- tikinimus atskiro žmogaus mes 
saulėžiūrinius”. Tai ir būsiąs pripažįstame,, bet valdžioje nė 
“visuotinis lietuviškas pobū- vieno tokio prietaringojo neno- 
dis” O iš tiesų tai kaip tik iff rime turėti. Bet argi tai protin- 
bus pajnngimas “vienos min- ga ir demokratiška pažiūra? 
ties, vienos grupės tikslams”’, Tenka apgailestauti, kad kai 
kuri nori dangstytis vadinamu kurių mūsų studentų nepamo- 
“nepasaidėžiūriškumu”. kė demokratiškai galvoti ir to-

Bė to, jei^sutiktume su pa-^ lerantingai bendradarbiauti net 
našia dskveditihacija ty fcan- ir tolerantingoj bei demokra- 
diebtų, karte seoūasl otgmiza- tinę Amerika. O jau laikas bu
cinės veiklos patirties bei vys- tų baigti su nesveika neapy- 
to savas galias ir už Sąjungos kanta tų, kurie savo pasaulė- 
ribų, tikėtume pripažinti bent žiūros nuosekliai laikosi ir ja 
Žymia dalimi beprasmiSramą vadovaujasi, su noru nepripa- 
tos sąrašines rinkimhi« siste- tinti jem ttises ir vadovauti.

LIETUVIU RAMO VALANDOS PROGRAMA 
WERX—un MaHblefceaii rateiM. Mm.

Kiekviena ieftaAenį nuo U iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kn 
nors paavekinti ar paakelbti, tai sųskite: UTHUANIAN BADfO 
BOUB, M Cottnze 8t, Nirwa»< Mma

Skyrius: UTHGANIAN FVRSTHJRE (XX, »» W. Birsafriav 
So. Boston 27, Msaa.

, Lietuvi? Radijo Korporacija
MC ■> Bnsdaaf, s*.' Dntan n, Masa Tek so 8-OUB 

Uctavte Rdddo pratFMM H stotMs WBMS. MSO kUodklų. perduo- 
4mm MMnaiOaaHs ano 13 Ud 12^0 vai BAna Uetuvlilraa dainas, 
aMsfka ir Magduiis y—aka. Blsnio reikalais kreiptis | STEPONĄ 
MINKŲ, Baltie FtaMs Gflte ir Dovano krautuve, SOS E. Broadtvay. 
So. Bostone. Tel. SO S-04M Ten gaunam** "DarbinlnkM". UrtuvUcoa 
knpp* ir ranką dsrto dkiranosi

pas Sekventienę ir susitarė, 
kad ta ateis ir išmatuos Gosni- 
ną. Jam bus pasakyta, jog Sek- 
ventienė nori savo vynri 
menę siūti, bet jis neturi 
žinoti.

Kitą dieną Sekventienė 
matavo Gomino stuomenį. Im
dama matą ji pastebėjo:

— Netiesa, ką tu anksčiau 
sakei. Tavo vyro šonkauliai 
taip pat išsikišę.

— O kam jums reškia tų 
šonkaulių? — pasiteiravo Go*

ATSAKYMAS L. GRINIUI mos, kurios priėmimui kol. 
Grinius aktyviai pasidarbavo.

Protingas žmogus niekada 
nepatikės, kad gali kas būti be 
jokios pasaulėžiūros, nors ir 
priklausytų “nepriklausomųjų” 
ar “bepasaulėžiūrinių” organi
zacijai. Visi žmonės, kurie tu
ri protą, turi ir šiokią ar tokią 
pasaulėžiūrą, savo pažiūras į 
tuos klausimus, į kuriuos kiti 
turi savo. Ir pats kol Grinius 
pasilaiko teisę turėti savo įsi
tikinimus ir būti savo pasaulė
žiūros organizacijoje. Bet argi 
dėl to jis neturi teisės būti ren
kamas į Studentų Sąjungos 
centro organus? Taip pat ir 
kiti. Jei taip galvotume, teat
leis man autorius, jei sakysiu, 
kad būtume panašūs į bolševi-

Liūtas Grinius, susirūpinęs 
Studentų Sąjungos centro or
ganų rinkimais, “Darbininke” 
(balandžio 2) pasiūlė rinkti 
Stiuartus tik 3-4 kurso, nepa- 
sirodžiusius ryškiau “kokios 
korporacijos ar pasaulėžiūrinės 
grupės veikloje” ir visus “iš 
vienos vietos”. Iš jų norėčiau 
išskirti jurmuosius du siūly
mus, “neatrodančius protin
gus”, tariant paties straipsnio 
autoriaus žodžiais.

garos, tik nežinau, ar tos
gelsvos odos užteks. Bėgsiu pa- raebę
žiūrėti, ar bus galima pripirk- šventėje. Jis ja čtebar cBcOuo* 
ti. Rytoj sugrįšiu ir gerai iš- jasl Bet vengia sutikti, pieni- 
matuosiu. ninką, kad tam širdies ne-

Namfe viską gerai pergal
vojo ir rado išeitį. Nubėgo vėl

Minėjimą rengė vietinis lito 
skyrius. Sn<nrinkimą atidarė ir 
jam vadovavo St. Buzanaus- 
kas. Pagrindinę kalbą pasakė 
iš Waterburio atvykęs komp. 
A. J. Aleksis, o sveikinimo žo
džius tarė kleb. kun. B. Gau
ronskas, miesto mayoras V. 
Sheasby, T. Mata, tris. J. Čer
niauskas, kuris paruošė ir per
skaitė atitinkamas rezoliuci
jas. Tenka apgailestauti, kad į 
minėjimą atsilankė neperdi- 
džiausias žmonių skaičius.

Po kalbų sekė meninė pro
grama ir šokiai. Programą iš
pildė Waterburio šv. Juozapo 
par. choras, ved. muz. A. J. 
Aleksio.

KAS YRA METAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI EDn ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU MKVU?

Suos klausimo* rasi Brantai svarstomus ir giliai 
sprencBtamui dviejų VUkavMEfo Mtttaarijos profe
sorių: prri. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Alrtcsos 
nau jaustame veikale - *
D ! E VIS 11 SMOGUS
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BALTIMORES ŽINIOS

niunp.

AIDŲ KULTŪROS ŽURNALO

džiaugta fe gražia veikla ir jų 
nuoširdžiu tarpusavio bendra
darbiavimu. <

K. Scteeffer ir visa eilė mote
rų vrifcėjų ir krikščionių de
mokračių sekcijos narsų bei 
viešnių, atstovavusių: Lietuvą,

nuo šeimų. suruošė Jungtinių Tautų mo£> 
jaukų 

priėmimą. Jame dalyvavo JAV, 
ISnfyos, Haiti, Dano ir San Do
mingo atstovės, eRė kitų ame-

yra pasirašyta 35 valstybių ir 
ratifikuota trijų., Reikia dar 
trijų valstybių parašo, kad kon
vencija įsagajitrtų. Ifinėta kon
vencija moterims suteikia ly
gias teises su vyrais balsuoti, 
būti renkamoms į krašto admi-

• Kun. Jonas Svirnelis, lie
tuvis misionierius Indijoje, vi
sus geradarius, pade jusius pa
statyti jo misijos bažnytėlę, 
nuoširdžiai sveikina Velykų.

liginį koncertą šv. -Pranciškaus 
bažnyčioje 5 vai. p.p. Choras 
ir solistai. giedos ištraukas iš 
Du Bois: “Septyni Kristaus 
žodžiai.”

proga.
• Edvardas Kaminskas, 18 

metų studentas Seton Hali ko-" 
legijoje, iš 7000 studentų už 
aukščiausius mokslo pažymius 
buvo išrinktas geriausiu kole- 
gijos studentu. Jo nuotraukų " 
įsidėjo “Newark Sunday News” 
kovo 28 d., kartu papasako- * 
darni, kaip ys 1944 m. pasS-rg 
traukė iš Lietuvos, kaip gyte^į 
no Vokietijoje tremtinių sto-Š 
vykiose. *

• Į saleziečių Į^muaij^ Ita- 
lijoje iš Vokietijos išvyko tęs
ti mokslo: Kazys Snelius ir Al- 
fredas Šleideris.

Balandžio men. 25 dieną, 5 vai. p. p 
Brooklyne, Apreiškimo Parapijos Saleje

ĮVYKSTA

• Atvyko iš Belgijos Kaz. 
Žitkevičius su šeima ir apsigy
veno Brooklyrie, N. Y, Angli
jos kasyklose Belgijoje išbuvo 
7 metus. Atvyko nevardinenL 
garantijom ir prisiglaudė pas 
Belgijoje buvusį Joną Gružaus*

Balfo deš^ntmečhu paminėti 
komitetas, i kurį įeina: V. Alks
ninis, A. Benderius, A. Blekai- 
tienė, J. Boiey, «dv. St Bre- 
des, A. Danas, Dr. A.,Dumb- 
rys, L. Dymša, J. Ginkus, J. 
Janulevičienė, V. Kulpavičius, 
inž. Pr. Kunigėlis, dr. Br. Ne- 
mickas, A. Reventas, min. V. 
Sidzikauskas, A. Sodaitis, dr. 
inž. A. Skėrys, Rįdk. J. Šlepe
tys, Pr. Vainauskas, kun. dr. 
St Valiušaitis, Al. Samusis, L. 
Tomkutė ir A. Pupius. Pirmi
ninku išrinktas kun. dr. St. Va
liušaitis; pirmuoju vicepirm. 
dr .inž. A. Skėrys ir antruoju 
L. Dymša.

Minėjimas numatoma suruoš-

kratų Sąjungos moterys. Sekci
jos atstovė dr. Maria Audras, 
kovo 31 d. pasakė kalbą ir joje 
pareiškė, kad neužtenka kelti 
ir svarstyti moterų teisių lygy
bė teorijoje, bet reikia žiūrėti, 
kad moterys tomis teisėmis 
galėtų pilnai naudotis ir prak
tikoje. Ji aiškiai priminė, kad 
yra kraštų, kurie skelbia ir gi
riasi, jog jie moterims visur 
pripažįsta lygias teises, bet po
litinės ir ekonominės sistemos 
moterų gyvenimas nepaprastai 
sunkus. Moterys yra įjungtos į

viems iš žiauriojo okupanto 
vergų stovyklų.

New Yorko lietuvių visuo
menė pasiryžo pirmąjį Balto 
sėkmingos veiklos dešimtmetį 
atitinkamai paminėti. Tam tik
slui kovo mėn. 31 d. Balto pa
talpose buvo sušauktas gau
sus lietuviškųjų organizacijų at
stovų bei visuomenės veikėjų 
pasitarimas, kurį atidarė ir a- 
tatinkamai apibūdino kun. dr. 
St. Valiušaitis. Pasitarimui 
pirmininkavo Dr. A. Nemickas 
ir sekretoriavo A. Sodaitis. Su
darytas iš organizacijų atstovų 
bei atskirų visuomenės veikėjų ti spalio mėnesį.

Prieš 10 metų, kada Lietu
va, karo audrų paliesta, ėjo 
okupantams iš rankų į rankas, 
o deškntys tūkstančių jos sū- 
nų-dukterų atsidūrė Sibire, kiti 
blaškėsi Vakaruose be pasto
gės, Jungtinėse Amerikos Val
stybėse lietuviškosios organi
zacijos susibūrė kilniam šalpos 
darbui, — sukūrė Baltą. Kiek ši 
taurios lietuvių širdies organi
zacija nuveikė, yra sunku ir iš
skaičiuoti. Geriausiai apie tai 
byloja tūkstančiai tų lietuvių, 
kurie, ištrūkę nuo raudonojo 
bolševikinio teroro ir vesdami 
Vakaruose benamio klajoklio 
gyvenimą, Balto dėka nekartą 
buvo apsaugoti ne tik nuo ba
do ir mirties, bet įstengė apie 
30,000 tremtinių įsikurti šioje 
šalyje. ,

Dar daugiau jaučia Balto 
globos ranką tie tūkstančiai lie
tuvių, kurie iš . tremties dėl li
gos, netinkamiano darbui ar 
kitų kliūčių negali išemigruoti. 
Jie yra paskirti nuolatiniam 
skurdui, alkiui bei piktajai ne
vilčiai, nes jiems teikiamas 
svetimųjų aprūpinimas toks, 
kad badu mali negalima, o 
gyventi neįmanoma. Jie laukia 
ir reikalingi mūsų paramos. 
Lietuvio širdis gailestingumo 
jausmo dar neprarado ir tiki
me, kad'jis neleis savo kraujo 
broliui badauti. Neabejotina, 
tad, kad Baltas egzistuos tol, 
kol bus reikalingi paramos lie-’ 
tuviai už tėvynės ribų ir- už
baigs savo veiklą, 
grįžti į laisvą tėvynę dar gy-

2000 vyrų pamaldose

Balandžio 4 d. visi pasaulio 
katalikai dalyvavo ypatingose 
pamaldose už “Tyliąją Bažny
čią”. Ypatingos pamaldos buvo 
atlaikytos ir šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Vakare įvyko spe
cialios pamaldos — šventoji 
Valanda vyrams prie įstatyto 
Šv. Sakramento šv. Onos baž
nyčioje. Pamaldas suruošė 
Lawrencio apskrities šv. Vardo 
draugijos iš visų parapijų. Da
lyvavo virš 2000 vyrų. šv. 
Pranciškaus parapijos vyrai 
dalyvavo su savo dvasios va
dais: prel. P. M. Juru, kun, 

padėdamas V. Paulausku ir kun. A. Ja-

Jm KėkŠtM' — ETAPAI, 
poezija 1933-1953. Aplanką 
pte« dali. K Janulis. Išleido 
Venta 1953 m. Vokietijoje, 142

Nuo žilos senovės dainą, 
buvo ir tebėra neatskiria-; 
ma lietuvio palydovė, ra
mintoja, gražesnių pasaulių 
nešėja, vargo lengvintoją. I; 
lietuvišką dainą mūsų bro
liai ir sesės, mūsų žilos mo
tušės sukrovė savo vargus,; 
džiaugsmus, atsiminimus ir ? 
svajones... Lietuvis (Minavo, 
dainuoja ir (tekiuos, kur jis; 
bebūtų. Kad nepamhžtuBBt J 
gražiųjų mūsų Raudes dai
nų, kad jų išmokytume! ir! 
savąjį jaunimą, butinį įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ: !

‘Vai lėkite dainos9:

pernai priimtą moterų pofitmių jimu. Vaikai atskiriem nuo 
teisių konvenciją Konvencija motinų ir

k yra auklėjant prieš motinos rų 
bei tėvo vadą. Tokiuose kraš
tuose moterų tefeės iš viso yra 
t& fikcija ir tokios padėties ne
galima toleruoti. Aiškiai buvo 
duota suprasti, kad tokia mo
terų ir vaikų vergija yra So- 

nistraojos įstaigas ir jose eiti vietų Rusijoje ir jos pavergtuo- 
pareigas lygiomis su vynais.

Susirinkusi komisija iš 18 
narių svarstė klausomis, kaip 
moterų teisių lygybė iškėsti 
visiems pasaulio kraštams ir 
siekti ne tik politinių teisių 
lygybės, bet taip pat lygių tei
sių paveldėjimo srityje, darbo 
ir kitose srityse.

Kovo menesio sesijoje akty
viai buvo įsijungusios ir Vidu-

Studentę dėmesiui. LSS Rin- 
kimine Komisija, pastebėjusi 
netiksimų adresuose, prašo ko
legas, negavusius balsavimo la
pų iki balandžio 13 <1, skubiai 
pranešti savo tikslius adresus .. 
Rinkiminei Komisijai (Nijole? 
Vedegytė, 6722 Bayliss Aveų 
Cleveiand 3, Ohio). Rinkiminė 
Komisija ragina visus kolegas? 
aktyviai dalyvauti balsavime. 
Paskutinė balsavimo data —■ 
balandžio 20 d. (pašto antspau
das). LSS Rinkiminė Komisija

• T. Klemensas Žalalfe, Gi 
F.M, nuo balandžio 11 d. veda 
rekolekcijas šv. Kazimiero pa
rapijoje Montrealyje.

• Melbourne, Australijoje, 
įsisteigė parapijos kioskas, ku
ris platins lietuviškas knygas. 
Liet. kat. parapijos taryba, 
kiosko steigėjai, vedėju pa
kvietė Bronių Zumerį. Jo adre
sas — 37 Roxburgh St, As- 
cote Vale, Vic. Melbourne, 
Australia. Prašo visų laikraš
čių, knygų bei žurnalų leidyk
las siųsti savo leidinius platini

vyriausiuoju dvasios vadu. 8^ 
sitaręs «u vietos vyskupais, Jbf 
skirs atskirų vyskupijų (ŽvąsM 
vadus, kurie, turės visas\kfeį| 

bonų teises. Tuo būdu norimą 
per savus dvasininkus vado-?; 
vus sustiprinti lietuvišką dva
sinę mintį.

• E. Simonaitis, Vliko narys 
ir Mažosios Lietuvos TarVbte 
prezidiumo pirm., atvyko 
nadą ir lanko svarbiausias lieį 
tuvių kolonijas su pranešimais. 
Paskiau iš Kanados vras j J.

mis iš Lietuvos gavo tris laiš
kus.

Pirmas laiškas. Brangusis M. 
Visi šiaip taip verčiamės. šiek 
tiek laiko dirbau pas Juozą. 
Tačiau suvedžiojo liežuvius ir 
pamečiau. Dirbau Kaune ir pas 
Juozą dabar negyvenu, bet gy
venam gerai. Buvau nuvykusi 
į mūsų kampelį (kaime), ten 
nieko gero —r griuvėsiai. Se
sers vaikai gyvena senoj vietoj 
gerai. Em. dirba po senovei, tik 
sveikata silpnėja, tur būt nuo 
rūkymo. Rašyk J.

Antras laiškas. Miela mamy
te! Esu gyva, sveika ir links
ma. Dažniausia mano gyveni
mo vieta — Kėdainiai. Norėtų
si šį1 tą žinoti apie Tave. Para
šyk. (Laišką rašo ne motinai 
ir senutė).

Trečias laiškas. Dėl Dievo 
. meilės,' dėl ko nerašote. Aš gy- 
,yenu šiaip taip neblogiausiai. 
Mūsų butas (dideliš namas 
Kaune X stovi sveikas. Aš turiu, 
bet dėl aplinkybių nieko netu
riu. Dirbu, nors mano jėgos 
kasdien silpsta. (Rašo 70 me
tų senutė) ,

Laiškai paduodami" ištisai. 
Juos rašo tas pat asmuo, arti
ma giminaitė. Tačiau siunčia 
ne giminių yardu ir siuntėju 
pasirašo visai nežinomas as
muo. Pavardžių pačiuose laiš
kuose neminima. Tik iš pačio 
laiško saviškai supranta, kas 
rašo ir kam rašo. Laiškų rašy
tojai neva sako, kad gyvena 
linksmai ir gerai, bet iš kitų 
prasitarimų matyti, kad gyve
nimas Lietuvoje sunkus, visoks 
turtas atimtas. Tai dar įrody
mas, kokia dabar tenai “laisvė 
ir geras gyvenimas”, jei bijo
ma laiške pasakyti atviras žo
dis savo artimiausiems gimi
nėms. - *

Dedasi j vieną * būrį
Ligi šiol Baltimorėje buvo 

trys viešų pasirodymų kuopos, 
arba vadinamieji meno ansam
bliai: dramos kuopa, kuriai 
vadovavo aktorius J. Palubins
kas; tautinių šokių kuopa, ku
rios vadovu buvo B. Brazaus
kas, ir nesenai susidaręs cho
ras, kurio dirigentu yra Balti-, 
kauskas. Į šias meno kuopas 
susispietę naujieji ateiviai. Ne
senai buvo sušauktas bendras 
šių visų trijų būrių susirinki
mas. Dalyvavo apie 60 žmonių, 
daugiausia jaunimo. Galutinai 
sutarta, kad visi trys iki šiol 
atskirai veikusieji būriai su- 
seina į vieną bendrą meno an
samblį. Tai bus nauja vietos or
ganizacija. Jos valdybon iš
rinkta:- E. Sližys, V. Eringis ir 
J. Vehuonaitė; j šią valdybą 
pilnateisiu nariu taip pat įeina 
kiekvienos .ligi šiol buvusios 
kuopos vadovas arba jo pava
duotojas. Naujajai valdybai 
pavesta sudaryti bendros kuo
pos įstatai ir parinkti vardą.

L1L

Verbą sekmadienis
Verbų šventinimas, procesi

ja ir giedamos Mišios bus šį 
sekmadienį 8 vai. iš ryto. Pa
šventintos verbos bus dalina
mos per visas mišias.

Jf
Refigįms koncertas

Sekmadienį, balandžio 11 d. 
parapijos (fidysis choras, va
dovaujamos vargonininko Al-

Laiškas parapijai
Prel. L.- Mendelis, lietuvių 

parapijos klebonas, kreipėsi į 
savo parapijiečius plačiu laiš
ku, kuriame jiems praneša sa
vo rūpesčius ir sumanymus.

Velykų sveikinimus prelatas 
taip išreiškia: “Velykų proga, 
vardu savo bendradarbių ku
nigų, Dambrausko, Padabos ir 
Antoševskio, ir savo vardu no
riu jus visus nuoširdžiai pa
sveikinti. Noriu visiems palin
kėti Prisikėlusio Kristaus gau
siausių malonių. Mūsų kunigiš
kas troškimas yra, kad jūs vi
si ragautumėte to didelio dva
sinio džiaugsmo, kurio ragavo 
Motina Marija ir jo mokiniai, 
išvydę Jį prisikėlusį iš numiru
siųjų. Mes nuoširdžiai trokšta
me, kad Velykų proga nebūtų 
nė vieno mūsų parapijoj, kurs 
nepasyeikintų Prisikėlusio Iš
ganytojo, priimdamas Jį šv. 
Komunijoj”.

Didžiosios savaites ir Velykų 
ryto pamaldų tvarka pasilieka 
ta pati, kaip ir kitais metais.

Sutvirtinimo Sakramentas 
mūsų parapijoj paskirtas ba
landžio 22 d. 7 vai. vakare. Jo 
suteikti į mūsų bažnyčią pirmą 
kartą atvyks vysk. Sebastian. 
Lietuviai privalėtų į priimti 
kuo iškilmingiausiai. Visi kvie
čiami į talką.

Dvasinės malones. Apie tai 
laiške šitaip sakoma: “šiais 
Marijos Metais per visą gegu
žės mėn. mišios 12:10 vai. kas
dien bus aukojamos už visas 
motinas, gyvas ir mirusias, ku
rių vardai bus pažymėti ant 
įdėto lapelio. Už tėvus, gyvus 
ir mirusius, per visą birželio 
mėn,' mišios 12.16 bus laiko
mos jų intencija. 100 mišių už 
motinas gegužės mėn. ir 100 
mišių už tėvus birželio mėn. 
bus atisakyta Romoje. Dar ne 
vidcas. Per visą gegužės mėn. 
devynerios mišios bus laiko
mos kasdien mūsų kunigų, 
esančių Europoje, šv. Alfonso 
parapijiečių ir mūsų bažnyčios 
geradarių intencijomis”.

j visus tėvus, kurių vaikai 
baigia pradinę mokyklą, Prela
tas kreipiasi šiais' žodžiais: 
“Prašau siųsti savo vaikučius į 
katalikiškąją aukštesnę mo
kyklą. Tai Bažnyčios noras. 
Tai . yra šv. Tėvo ir Arkivys
kupo pageidavimas. Jei kas no
rėtų šiuo reikalu pasitarti, pa
sikalbėti, prašau ateiti. Neati
duokite savo vaikučių melų į 
nereligingų' auklėtojų rankas. 
Budėkite!” \

Laiškas iš Lietuvos ..
Viena šeima, gyvenanti Bul

vienas Amerikos radi jo siųs- timoršs mieste, šiomis dieno- 
tuvas atgrojo Schuberto “Ne
baltąją simfoniją”. Tuojau po 
jos buvo paskelbta: jei simfo
nijos autorius būtų vartojęs to
kius ir tekius vitaminus (nuro
dė ir adresą, kur jų gauti),, tai 
Rs būtų sWx<ją pabaigęs.

Joje yra apie 200 dainų teka?; 
tų. Kaina $1.00. Krek*b: j

DARBININKAS

Brooidyn 21, N. T.
arte: .... į

Lietuvos Vyčių seimas
Metinis pavasarinis N. Ang

lijos vyčių seimas įvyks balan
džio 24-25 d. šokiai bus šešta
dienį, balandžio 24 d., vakare, 
CMAC svetainėje, Tremont St., 
Lawrence. Sekmadienį, balan
džio 25 <1, bus atnašaujamos 
iškilmingos šv. Mišios šv. Pran
ciškaus bažnyčioje. Dalyvaus 

^atstovai iš visų 13 Lietuvos 
vyčių kuopų N. Anglijoj.

Juozas Lola, Lietuvos vyčių 
pirmininkas, praneša, kad bus 
pašventintas paminklas ant A. 
A. Mykolo Norkūno kapo.

Elžbietiečių parengimas
Metinis šv. Elžbietos Pašai

pūnės Draugijos parengimas i- 
vyks sekmadienį, gegužės-2 d. 
šv. Pranciškaus parap. svetai
nėje. Komitetas jau dabar rū-. 
išnaši dalyvių pasilinksminimu, 
skaniais valgiais ir programa.

VaikuSų iikyiB.
Lietuvių parapijų vaikų išky

la bus sekmadienį, gegužes 2 
d., Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių vienuolyno kieme, That- 
cher St, Brockton, Mass. Bu
šai yra organizuojami suvesti 
vaikus iš daugelio N. Anglijos 
lietuvių parapijų. Bus trum
pos pamaldos, procesija ir vai
nikavimas Marijos statulos. Po 
pamaldų vaikams bus pasilinks
minimas ir užkandžiai Parapi
jos vaikučiai prašomi regis
truotis pas kleboną arba vieną 
iš jo asistentų. . Povilas

Kur veda atominiu 
bomby gamyba?

(atkelta iš 3 psl.)

Ameriką iš ginklavimosi lenk
tynių.

i
M<^slinmkams yra nemažas 

galvosūkis
Energija vandenilio bombai 

gaunama ne atomų skaldymo, 
kaip kitose bombose, o atomų 
jungimo būdu. Čia keturi van
denilio atomai dideliame karš
tyje jungiasi į heli jaus atomą, 
atpalaiduodami atominę ener
giją. Vadinama, “grandininė 
reakcija” ir čia vyksta, kaip 
paprastose urani jaus bombose, 
bet yra tas skirtumas, kad pa
prastose bombose ta reakcija 
yra; aprėžta kiekio susidaran
čių prie sprogimo izotopų, o 
vandenilio bombose tokios ap- 
rėžties nėra. Vandenilis čia ga
li pakliūti į “grandininę reak
ciją” ir iš šalies.

Kovo mėnesį sprogdinimus 
darant, mokslininkai buvo nu
stebinti daug didesnės sprogi
mo jėgos, negu jų buvo ap
skaičiuota. Čia šios žemės gy
ventojams ir kyla klausimas, 
ar darant vis stipresnes ir 
stipresnes vandenilio bombas, 
nebus pagaminta tokių, kurios 
Biau susprogdins mūsų

tą, paversdamos ją kad ir 
ele žvaigžde? To klausi

mo mokslininkai vienu balsu 
;nėra išsprendę. Vieni sako, kad 
taip gali atsitikti, kiti pasitiki 

t «avo kontrole.

k
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Programoje pakvic 
VILNIAUS OPEROS SOI1STAI:

»ta dalyvauti:
RAŠYTOJAI:

FeHdjs Pupteaitė - VasiteiMUraė 
Stasys Liepas 
Akompanuos A. Mrozinskas

Kotryna Grigsitytė

Aitams Vaičiulaitis

J
Programos metu bus įteikta literatūros premija

MImm gros
Jb Tteam OrigiteU Rerording orkestras

įėjimo auka 2 dol. 
Bus bufetas



BRIDGEPORT, CONN.

Philadelphia, Pa.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

SPAUDĖ T. T. PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖ

APLANKĄ PIEŠĖ T: VALIUS

GRAŽIAI {RISTA, 458 P. KAINA $5.00

KREIPTIS: Į “DARBININKĄ" ARBA PAS LEIDĖJĄ

Choras ir sofistai pasirodė 
labai puikiai. Programa pa
rinkta gera ir tinkamai pasi
ruošta. Publika buvo labai pa
tenkinta. Po koncerto kun. F. 
J. Pronckus pasakė atitinkamą 
pernoksią ir suteikė palaimini
mą. Dabar choras visu smar
kumu ruošiasi velykiniam gie
dojimui. A.

namuose, ne kalėjime, 
nuteisė mirti,bet aš ne- 
kodėl išskaitė i Kry-

lankyti reguliariai.
Kadangi minėtas “Technikos 

Rodžio” priedas, kaip ir pats 
žurnalas “Technikos žodis“, 
duoda įdomios ir labai naudin
gos medžiagos tiek jūriniais 
kiek ir techniniais klausimais, 
tad ' kiekvienam jūrininkyste 
besidominčiam lietuviui būtų 
verta tą žurnalą skaityti ir jį 
remti.

Manydami, kad visame pa

jai! pasirodė spaudoje' 
garuos Guareschi knygns BetavSku vertimas 

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

Skaičiuoti mėgstą mokslinin
kai sako, kad Akių amžinieji 
ledynai via kyla takiau i viršū
nes. Vadinas, iš apačios vis la
biau aptirpsta. Jie tvirtina taip 
pat, kad ir vandens paviršius 
Mirose kyla, lyg vandens jūrose 
daugėtų. Esą per šimtą metų 
pakyla paviršiui 45 cm. Taigi 
per- 530JX)0inetų Anglijos

U. — . ,---- ~ A- B" ■Dūstam* -po-vanatnru.

ganizuojama visame mieste. 
Kiekviena parapija ir dar ke
lios kitos vietos turės savo pos
tus, iš kurių bus vadovaujama 
visam rinkliavos darbui. Rink
liava bus gegužės antroj pusėj. 
Dabar sudaromas garbės komi
tetas, varoma propaganda ir 
atliekami visi kiti prirengia- 
miep darbai. Rinkliavą remia 
p. C. Cheleden, p. A. Kanin ir 
rinkliavos centru paskirtas lie
tuviškas bankas. Kiekvienas

IŠLEIDO PREL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 BRADFORD ST., LAWRENCE,MASS.

japonų teatre
Laikoma Japonijoje nepado- 

publikai 
eiti į teatro premjeros, nes 
tai išduoda žmonių perdėtą 
smalsumą. Del to premjeros ja
ponų teatruose eina papigin
tam kainom. !

Po $1.00 — kun. A. Janiū
nas, J. Stanevičius. R. Ge*,e»’’- 
dienė, St. Raznauskaitė, J. Či

■»

Se^ykį ponai VL Pūtvį va- f
MRHBę wmht. Jr

Keli tūkstančiai pasilikusių 
Vokietijoj mūs brolių lietuvių 
laiko savo lietuviškas vargo 
mokyklėles ir net gimnaziją, 
kurioje mokosi neniažai klai
pėdiečių. Jų tėvai ne kiekvie
nas besusikalba lietuviškai, bet 
pasinaudodąmi Amerikos ir ki- 

ijtur išblaškytų lietuvių pagalba 
'^mokiniai gauna nemokamai 
maistą, butą ir mokslą), moko 
tenai savo vaikus, kurie užaugs 
tikrai sąmoningi lietuviai....

- Įvertindami tą didelį lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo 
darbą, Vasario 16 gimnazijai 
nupirktiems namams išsimokė
ti Lawrenco lietuviai suauko
jo: $18.55 Maldos Apaštalavi
mo Draugija (Čia įeina 10.00 
iš D-jos kasos, 5.00 iš D-jos 
dvasios vado kun. Vac. Pau
lausko ir 3.55 sumesta D-jos 
nariu): $5.00 p. Leonora šven- 
čionienė, $3.00 pp. Juozas ir 
Emilija Antanavičiai. Po $2.00 

~ prel. Pr. M. Juras, A. Juo
zukas. Alg. Šimkus, M. Marke
vičius, L Skersienė.

Balandžio 4 d. šv. Jurgio baž
nyčioje parapinio choro ruoštas 
religinės muzikos koncertas 
praėjo gana sėkmingai. Prog
rama pradėta vargonais solo L. 
BoeUmann introdukcija, kurią 
išpildė A. Stanišauskas. Cho
ras sugiedojo C. Weberr Didis 
Sutvėrėjas, dueto dalį giedojo 
Elena Janiūnas ir Vladas Ba
rius. Crucifixus solo išpildė 
Alb. Jurkšaitis, oPater noster 
Marija Noricevičiūtė, iš 4 Du- riu dalyku padoriai 
bois kantatos J. Butkus ir 6 
žodis J. Batcevičius, Lauda- 
mus Te Lillian Argust, Maria 
Mater choras ir solo VI. Ba
rius.

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

»vec«nvTti. krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.i 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS ”
gyv 422 Mffmhau Str„ RMgeurood, Braoktyu. N. V 

Skambinti tek. HYadnt 7-4677

pas i į svečius, sodindavo prie 
tą paties stalo su darbininkais. 
O ponai anuo metu valstiečių ir 
darbininkų, vadinamų “rhln- 
pų” šalinosi ir aukštai nosį rie
tė. Svarbiausia gi dėlto v V. 
Pūtvio nekęsdavo, mokėdavo 
jis didesnę darhinintetm algą, 
o ypač, kad siųsdavo savo dar
bininkus per darbymetes į jų 
dvarus agituoti, ' kad mestų 
darbą, jei daugiau nemoka. Jo

* kahmnystėje buvo Gaugarių 
dvaras, Padembtių, Jonaičių. 
Ponai VL Pūtvį skundė, kad jis 
esąs priešingas carui ir laiko 
ginklus.

Jis buvę priešingas carui
Tai pasirodė ypač 1905 me

tais. Darbininkams liepdavo 
streikuoti, neiti į kariuomenę. 
Jis užstodavo tuos, kurie buvo 
vienokiu ar kitokiu būdu nu
kentėję nuo caro žandarų. 1905 
m. sukilimo laiku jis pąts sa
kydavo prakalbas Šiauliuose 
ir kitur. Aš pats esu girdėjęs jį 
kalbant. Atsistos, būdavo, ant 
drobinų ir kalba prieš carą.

Sykį padarė caro iškamšą, 
užsėdmo.ant dviračio ir vežio
jo po miestą; mokė dainuoti ir 
dainavo revoliucines dainas.

Tarp žmonių buvo daug šni
pų, kurie leido be kam kalbėti, 
tik susirašydavo prakalbas. Vė
liau gaudė kalbėtojus. Tokius 
V. Pūtvis priglausdavo, net į 
.Ameriką išleisdavo.

Sykį atvyko ir pas jį kratos 
daryti. Caro kareiviai buvo va
gys. Kad ko nepavogtų, jo 
žmonės turėjo daboti. Kai atė-

riepė, J. Lisauskienė, P. Raz- 
nauskas, P. Jaskelevičajas, Em. 
Gegnan, J. Blaževičius, J. Juo- 
zokienė, M. Bush, I. Raznaus- 
kas, L. Venčienė, R. Antanavi
čienė, M. Gerčienė, J. Zenevi- 
čius, E. Billa, Pr. Vencius, P. 
Blakutis, iš Bostono, M. Son- 
gailaitė, O. Songailaitė, Alb. 
Blaževičius ir 75c V. Mackevi
čius.

Lietuvių Jūrininkų S-gos už- šaulyje išblaškyti lietuviai jū- 
stenyje organas “Laivininkys- ros mylėtojai nevisi turėjo ga- 
tž ir Žvejyba” priš ALIAS žur- limybių mėtanti, kad toks žur
nalo “Technikos Žodis” po ke- palas yra leidžiamai, mes dar 
lėto mėnesių pertraukęs vėl kartą plačiai skelbiame ir kvie- 
pasirode ir žadi skaitytojus čiame jį užsiprenumeruoti. Žur

nalo “Technikos Žodis” su prie
du “Laivininkystė ir Žvejyba” 
prenumeratos kaina yra 2 do
leriai metams. Prenumeratą 
prašome siųsti šiuo adresu: 
TZ c/o K. BURBA, 1023 N. 
Kevstone Avė., Chicago 51, HL, 
USA Lietuvių Jūrininkų S-gos 
užsienyje adresas ynu Mr. My
kolas Slapšys, 101-43114th St., 
Riehmond Hill 19, L. L. N. Y., 
USA. R. VOSuskas

Philadelphįjos ALRK Fede
racijos veikla savu laiku buvo 
gana gyva. Paskutiniu laiku ji 
buvo apsilpusi. Dabar vėl {nu
deda atgyti. Kovo 31 d. buvo 
sukviestas šv. Kazimiero parap. 
skyriaus susirinkimas. Pirmi
ninku laikinai sutiko būti prel. 
L Vaiančiūms, sekretore O. 
Unguraiteir iždaurike Ona Bal
čiūnienė. Susžrinkune dalyva
vo tik vietinių draugijų atsto
vai Visai neatėjo atdari asme
nys, kuriems taą> pat turėtų 
ribėti katafikj^Pi veikla. Ką 
jie mąsto, nedalyvaudami taip 
svarioj katafikiškoj lietuviškoj 
akcijoj. Vis dar laiftiame.

Butfo riatdtovn
Phūad^phijos Btifo skyrius 

rengia labai svarbią ir visuo
tiną rmkliavą lietuvių labda
rybės reikalams. Rinkliava or-

PirrSBURGH, PA.

Kaip ir seniau, taip ir šie
met balandžio 10 d. Balfas 
rengia rinkliavą gatvėse (Tag 
Day). Kad ji gerai pasisektų, 
reikia daug rinkėjų.

Savo darbu ir auka mažinsi
me skurdą lietuvių tarpe, pa
dėsime likusiems Europoje. Vi
si, kas gali, dalyvaukiiųe rink
liavoje ! Registruotis galima 
pas visus Balfo narius: J. Ži
linską, J. Taorą, A. Palecką, J. 
Grebliūną, Mrs. Količienę, A. 
Krapavičių, Mrs. Gutauską ir 
kitus.

Balandžio 10 d. ryte rinkėjai 
renkasi: mieste <Down Town), 
South Side, Esplen, North Siete.

Joje šis didysis mūsų mintytojas giliai, įdomiai ir 
visiems suprantamai gvildena šv. Pranciškaus 

gyvenimo reikšmę ir palikimą žmonijai.

Vertė A. Sabaltanskas 824 p. $8.54)
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ros susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
680 Bnshvrfck Avė. BrooMyn 21, N. Y.

GREENFIEU), MASS.

Margafią bafins
šv. Onos draugija balandžio 

25, Atvelykio sdonadienį, ruo
šia. margučių pietus. Ketus 
pnuridės 1 vaL p.p. visiems ge
rai žmomoje senojo teismo 
“Kurthauzes” salėje. Visos 
apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Bus pagaminti gar
dūs valgiai ir gėrimai. Atsivež- 
kite velykinius margučius, už 
gražiausius bus dalinamos do-

jo kratas daryti, nes buvo pa
kista gniąių, kad dvaras yra 
ičminuotasL Žandarai tykojo 
Putvinskio už namų.

Ptatvhmkfo areštas
Jo dvaro laukuose buvo se

nos kapinės, didelėmis eglėmis 
apaugusios. Kartą nakties me
tu “plėšikai” aplankė kapmes, 
atidarė karstus, išmetė kairius. 
Tai jie ieškojo ginklų ir carui 
priešingų raštų.

Nežinau, dėl kokios prie
žasties jis ture jo parduoti vie
ną dvarą. Gal dėl to, kad daug 
išeidavo už ginklus, ypač šaud
menis, arba dėl to, kad išlei
džiant į Ameriką darbininkus- 
socialistus daug kaina
vo. Jis nuvažiavo j Kelmę 
tvarkyti pardavimo popierių. 
Valdininkai paskambino į Var
nius kazokam, o tie pribuvę 
apsupo namus. Jų vyresnysis, į- 
ėjęs į vidų, paklausė, katras čia 
Putvinskis. Putvinskis nebega
lėjo pasislėpti ir buvo suimtas. 
Mano brolis iš kambario pas
pruko pas arklius, kad nepaim-

lietuvis gaus laiškų ir bus pra
šomas atlikti savo šventą lab
darybės pareigą kenčiančiam 
lietuviui.

Šv. Kazmuero seserų rėmėjos 
sudarė labai plaitų ir gausų 

komitetą, kuris daro įvairius 
parengimus Vilią Joseph Mane 
naudai. Neseniai jos surengė 
lėlių demonstravimo sue:^ą, 
kurioj visi gavo dovanų ir bu
vo pavaišinti ledais. Rėmėjos 
jau pelnė gerokai pinigij pro
jektuojamai Vilią Joseph Mario 
naujai koplyčiai. X.

Lietuvių Bendruomenė gro
žiai patarnavo Ketuviškai vi
suomenei, duodama išgirsti 
mūsų žodžio meną, čia* buvo 
atvykę B. Braždžibnis, A. Ka
činskas ir A. Gustaitis. Jie vi
si, pasikeisdami, skaitė ir de
klamavo ištisas 2 valandas, bet 
jos prabėgo nenuobodžiai ir 
smagiai Programa buvo pra
vesta kovo 28 d. šv. Kazimiėro 
par. salėje, kuri jau dalinai at
naujinta.

Kun. Stasys Vaaukevičius, 
buvęs šv. Jurgio par. vika

ras, sunkiai susirgęs, gydęsis 
ligoninėje, dabar išvyko pas sa
vo seserį I Fradcvffle, Pa. Li
gonis vis dar sakiai serga. 
Philadelphijiečiai Hnki sveika
tos ir stiprybės.

A. fiknetonos mirties sukaktis 
bus minima balandžio 11 d. 

šv. Kaamiero par. salėje, 5 v. 
v. minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenė. Bus paskaitos ir 
atitinkama programa. Už vajo
nės sielą šv. Mišios bus atlai
kytos šv. Kazimiero par. baž
nyčioj, sekmadienį 1130. .

Atg|j» AU!K Federadjos

tai dabar vą- 
FumnaKB uaę- 
dainą “Duhi- 

y nušfar, jam pritarė,

kus. Aš ką tik buvau parėjęs 
su knygomis M PutvtoskiOL Pa
matęs ateinant ir pas nmae 
kratos daryti, įmečiau knygas

drabužių, purigų. Gautus dafc- 
tusjsdaiindaviosskitais. Ka
da paleido, iįk nežmau.

1911 metais per Atvelykį at
vykau į Amerricą. MBem



AKAUSKAS)

101 p.

SPORTAS

M. and L AUTO COLLISION FORUS

RŪTA praneša, kad lietuviš
ko skonio ir gamybos saldai
niai gaunami sekančiose vieto-

Jūros vanduo—trąša? •
Viena Olandijos firma pra

dėjo tirti, ar galima jūros van
denį naudoti dirbtinėm trąšom 
gaminti, žinia, kad jūros van
deny yra visokių druskų ištir
pusių. Tarp jų yra ir tokių, 
kurios labai tinka trąšom.

Arlington Restoranas, 
385 Arlington Avė. 
Ridgewood, N. Y.

ggdunatirinkri laimėjo
Antrąsias pirmenybių rung

tynes prieš Log Cabm CC lai- 
mėjo LAC lietuviai šachmati
ninkai, pasekme 5^:1^.

Atskiros pasekmės yra se-

Kivita Luncheonette, 
244 Ridgewood Avė. 
Ridgewood, N. Y.

Rūta, 522 Grand St., 
Tel. ST 2-7909 
Brooklyn, N. Y.

J.'Ginkus, 495 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.

Užsisakykite 
DarbUik* 1954 m.

Kaunu Maisto Krautuvė, 
52 Hudson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS- 
SALINSKAS 

DMtetta 
8*42 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Pttkvray JStatiori>

Sotrifrinm garbingu laidotuves.

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

Martin baigė
Yorfcą Sovietų _ , 
atvykti birželio 16, sustiprinta <. 
Botvininiku ir Smystovu.> _ j

kuris baigė lygiomis.
r. lluimnag išanalizuotas 

partijas si Jo komentarais įsi
dėjo Amerikos šachmatų Fe
deracijos organas “Chess Life” 
kovo 5 ir 20 nrnr. su pažyme
sniu: “Notės by U. S. Expert 
Povilas Tautvaisas.”

Maemvhurttii Stoto Charr- 
pionshįp, Cambridge, 1954; 
pilna tų pdtaų lentelė. tilpo 
Chess Life, kovo 20 nr- Kazys 
Merkis (So. Boston) stovi 5-ju 
su 3*4-2% taškų iš 17 daly
vių. šitose ptiėse Merkis lai
mėjo prieš Bostono čempioną 
B. Siffą.

LSK—BLUE STAR
dėl New Yorko valstybės 

taurės rungsis balandžio 11, 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Prieš- 
žaisntis 1:15 toje pat New Far- 
mers Ovai aikštėje.

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIULIO 
plunksna premijuotame veikale

Aplankykite šia skanėsto prekybą, čia visada gausite im
portuotų nugarių, įvairių žavų, kflkų, silkių i* kit virti

niu ir importuotų produktų.
Šviežiai paruoštos įvairios Salotės “parems namuose.” Visi 
valgiai paruošti šiauriečių skoniui. Pagaminti kaip namie.
16462iid AVĖ. (tarp 85 ir 86 gatves) NEW YORK CITY

AJexander*s Ner
vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų li
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau-

ZlmeCų., kai ucu ktaujuo rfn "IABTUVO3

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi 

Atliekanti viri erifiston, dažymo ir medų taisymo darbai. 
Darbas aifiekamas pigiai ir sultingai.

J. MAUDVm rmev «< HT 7-3247
Z. ZAIKEBRUM^ aaaų M. GL. S-SC8S

VBBTINGASKNYGAS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FOMBIALHOME
M. P. KAULAS — Dtarekterim 
ALB. BALTBONAS-BALTON

Brikai* VeMjM 

660 Grand Street 
Broridyn,N,Y.

NOTARY PUBLIC

FILOSOFINIO TURINIO:
A Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 

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

# tymas, 240 p. — — — — —■ -7- $2jOO
Pr. GaidamaviSus, BbMtfMs Iroogua, benamio Įdū

mė perspektyvos, 280 p. — — — — $235

*

ų* žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišintų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo^ 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, perskfirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį g^uni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. I Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’S CO.

$2.00 
2jOO

A. Sefcatiauskas, Nwo iaanda M Orfaokn, Setuvio mi- 
rijortieriaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 250

dienomis, vakarai* 4r sekmadie
niai. Instruktoriai patyrė »•?» 
sritie* žinovai. Mokykla veikia 

upn ISIS m. •
L. TIKNEVKiIUS, Direktorius1. J. Repečkal — E. Mc- 

Connick 0.
2. B. Vasilievas ¥2 — O.

Popovieh 34.
3. E. Staknys — AR. 

Audanskis
5. F. Šukys 1 — T. Mffler 0.
4. M. Paškevičius 1»— E. 

Dehande 0.
6. J. VHpišauskas 1 — R. 

Robinson 0.
7. Z. Merkevičius % — H. 

Hunt Y>.
šį penktadienį, t. y. balan

džio 9 d. bus žaidžiama Man- 
hattane prieš Manhattano CC.

Šachmatininkai renkasi 7 
vai. p.p. LAC patalpose.

A. K.

ir Mti eeMb fitotaktri Sese knatovCųe:
185-24 HoraceHarding BĮ vč 
Fresh Meadores, Flushing 
219-17 Jamaka Avenue 

Queens VUlage, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valiey Stieam, N. Y.
4380 White Plains Road

tuo pačfct adresu betofpiškau

Suvatiavimo atidarymas į- 
vyks balandžio 24 d- 14 vai yn^jffau 
Bus pranešimai bei diskusijos, giansko adre

Išsakymai priimanti telefonu. GSės pristatomos betkur.
$ F L O BI S t B K G I NA '

5Ž2 Grand Street < BroeidyH. N. Y.
TeLST 2-7909

Pibponis Maiket 
271 E. Main St, 
Amsterdam, N. Y.

Forbes St Mtarket 
100 Forbes St, 
Amsterdam, N.„ Y.

M. Šaulys, 
61 Lafayette St,

z Paterson, N. J.
Knygynas Mintis, 

122 Schuyler Avė. 
Kearny, N. J.

Baltic Ftorist, atstovas 
502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Nerii^a, atstovas, 
1906—25 St, 
Detroit 16, Midų

J. Gaidys, atstovas, 
899 Bank St, 
Waterbury, Conn.

Ideal Pharmacy, V. Skrinska, 
29 Kefly Sq., 
Worcester, Mass.

A. J. Stukas , 
72 G!enwood Avė. 
Binghamton, N. Y.

J. Sekys,

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pteKs, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas
ApžiOr^jinias ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslu* baigos Europoje
128 E. 86th BEKERT NEW YORK CITY

tbr* Lesington Avė. požaiUnio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti 
H vteur. Atskiri lauktino kambariai vyrams ir moterims.

Gaunama:
DARBININKAS

686 taMck Avė. UrnektjiB H, N. Y.

SAVINGSBANK* 
M$ ĮtOADMAT et AVA

: Vedą K. Mfr -
Toronto “Vyties** šadunaci-- 

nmkai įveikė arau^kose rung
tynėse Weston Chess Ciud 
6^-^. Lošė: Stepribą Matu-

MDKE 
DWAN

ĖST. 1933

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORTUS

BAISAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

i33Ok-/O7.A» 
DIREKTORIUS

a*Utuįo.Aif.PETRUnj

&<9oZ9.

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE * B E G I N A 

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

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA** detaliai 
ir urmu. .

Peririino šachmatininkas, tik- 
ką grižo iš Argentinos. Tarp- 
klubinėse rungtynėse jis sužai
dė lygiom su latviu Rudeliu.

Great Lakęs Open Cham- 
pionshto įvyks Čikagoje ge
gužės 29-30. Laimėtojui ski
riama $175, arba kelionės iš
laidos į JAV opai pirmenybes. 
Kreiptis: Austin C Club, Chica- 
go 44, IH. .

Tikėkime, kad š|ose p-bėse 
dalyvaus "žymieji perkūnie- 
čiai: Tautvaiša, Zujus, Estka, 
Jakštas ir kt

/ New Yorko Manhattan CC 
| p-bės baigėsi Denker laimėji- 
; mu SYi (iš 11), Bisgiūer, Pa- 
„ vey, Turner po 8 taškus.

LTSR kolchozų pirmeri>bes 
laimėjo jaunuolis Anicetas 
Uogelė iš Žagarės ra jono (KoL 

ę chozas “Za mir”(!) surinkęs 13 
■^ taškų (iš 15), K. Paškevičius 
^IŽVŽ.

-Moterų grupėje laimėje Vil- 
i hėlma Kaušfiaitė iš Švenčionių 
0rdj. su m iš 8.
83 įBotvtiuuk - Smjsiov rungty- 
Vnių padėtis 5-3 pirmojo naudai. 

• Matčas vyksta dėl pasaulio 
pirmenybių Maskvoje.

Sov. Sąjuagos šachmatinin
kai Argentinoje laimėjo visas 
4 rungtynes: 5-3, 5-3, 4?į-

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVĖ R S — 
80 8-4618

INSURED and BONI^D 
Local and Long Dtotanec Mom 

SO. BOSTON, MASS.
82AS28 W. Bn*dwsy

Pr. Urbonas, Vaistinė, 
61—02 Grand St, 
Maspeth, .N. Y.

Joseph Janush , 
110 St James St 
West Hartford, Conn.

Lietuvių Klubas, 
69-61 Grand St, 
Maspeth, N. Y5

Mrs. Kahnyn
28 St Mary .St 
Yonkers, N. Y.

Pr. Lapienės vasarvietė,
5 Stony Brook Lodge, N. Y.
Paul Wain,

81 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

69-38 Myrtte Avė.
Oendate, N. Y. 

136-59 Roosevelt Avenue 
eroa - rini * VN. *•

68-38 Fonst Avenue
Ridgewood, N. Y. 

60-04 WoocHde Avenue
Woodride, N. Y,. 

19 West Port Bari 
♦ i White Piaim, N. Y.

MAIN STORE
MM MTBIUR-AVK •• .• .^GUE

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

346 RTOGEWOOD AVR BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma trieviaja, kambariniai bei auto radio, 
stųototuvai (ampfifiers), plokštelių automatai 

(record cbangers).
Aptarnaujami rajonai: Rooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Itidunond HM, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Dubu ■tliflmmae f Ifji ariu teetafco, pripaisto 
BOA Irotiluto. New Yerim.

Baito valaatoa: kaadtoi 9 v»L vyto Bd S vaL vak.
■tamMtato 9 n*, vyta M • vaL vak.

INCOME TAX RAPORTUS
Federalius pajamų raportus reikia patiekti iki kovo 15 <L 
o N. Y. valstybei — iki balandžio 15 d. šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač namų savinn&ams pageSbsti sutaupyti 
pinigų, išskaitant leidžiamus atitraukimus iš pajamų, šia
me patarnavime daug metų patyręs —

J P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE ‘ ***

8606 85th St, Woodhavea 21, N. Y. Tel Vlrgtoto 7-1896 
(Jamaica linija — Forest Parkway stotis)



SEKMAI

RELIGINIS KONCERTAS

Pradžia punktualiai

Šalinskų širdžių jaukios šHu- 
mos prie Lake Worth ežero, 
kuris primena Lietuvos gamtos 
grožį ir kutena lietuvišką jaus-

Vaknren įvyks balandžio 25 
<L, per Atvelykį, ApreHIrimo 
parapijos salėje Brookiyne.

Balandžio 2, 3 ir 4 dd. mi
sionierius jėzuitas T. J. Bru- 
žikas sakė pamokslus parapijos 
40 vai. adoracijos metu. Už
baigęs paskutinį pamokslą, iš
vyko Kanadon, kur praves mi
sijas Edmonton mieste Alberta 
provincijoj ir Winnipeg, Mani- 
toba provincijoj ten gyvenan
tiems lietuviams.

Th. DUBOIS
J. S. BACH

tryn Grig^tM^mduTirai" 
ir Antanu Viifttfaiffadaly- 
vsnja “Aidą* Hteratiro* bei 
marikes vakare. MnaBInp dalį 
išpfldys: F.Papėaaitė-Vasi-

dos grąžinimn p*wikw><aA>žimr. krašto pa*tū4rti negali 
UacCHM ** uTduUcS iiRUnKlHF* JSUUCuKaJVv TntMirtIM 
čiui atžymėti šių metų - antro
je pusėje nutarė išteisti litera
tūros metraštį. Tai bus didelė 
penkių šimtų puslapių jĮfaifr. 
truota ir meniškai atspausta

Suteikia stipendijas
Bostono Kolegijos High 

School šiems mokslo metams 
suteiks 14 stipendijų. Stipendi
jos bus suteikiamos 14 ber
niukų, kurie geriausiai išlai
kys nustatytus egzaminus. Eg
zaminai įvyks balandžio mėn.

vyriškas knygnešio žygis yra 
visai neįmanomas.

Tarybinė lietuviška literatū
ra, nors mRVffiagififrnT 'ir labai*

ŠkMrifeB' 'įūNMNBktBS
Stnuikhdrfcas Lektorius Va- 

sytiūnas, kuris kovo 19 Aat-/ 
vyko iš Kolumbijos, balandžio ( 
mėn. 19 d. 8 vai vak. groja 
Amerikoje savoptanąjįkoncer- *] 
tą. Koncertas įvyks Municipal ( 
Buūding salėje, So. Bostone. 
Smuikininkui akompanuos 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Tokios knygos išleidimas 
jšiancBen kaip tik yra prasmin
gas, nes tėvynėje gyvas ir lais
vas lietuviškas žodis yra daug 
kiečiau ir plačiau užgintas nei 
carų laikais. Dar daugiau: ge
ležinė uždanga yra taip san
dari, kad už Lietuvos ribų

Didžiosios' savaites pamaldų 
tvaska šv. Trejybės bažnyčioje

Verbų sekmadienį: 10 vai 
šventinimas verbų ir suma.

Didįjį ketvirtadieni tik vie
nos šv. Mišios ir procesija 8 
vai Adoracija švenčiausio per 
visą dieną. Visos draugijos ir 
organizacijos dalyvauja adora
cijoje.

Didįjį penktadienį pamaldos 
8 vai ryto. Vakare 7:30 vai 
Kryžiaus kebai.

W A ITK-US I 
FUNERAL HOME 

197 WdMer Averae 
Cambridge, Mass. 

PRANAS MAUKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

P»tanM«faam Aras ir raktf 
Nauja modemiška koplyčia fer
mentais dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
ReOnte laukite: TeL TBM4M

Vilniečių Sąjungos
New Yorko skyriaus susirin

kimas bus balandžio 11 d. 4 v. 
p.p. tautininkų namuose 337 
Union Avė., Brooklyn. .Bus 
svarstomi organizaciniai reika
lai ir St. Butkaus paskaita.

Būtų neteisinga nepaminėti 
ponų šaHnskų prielankumo 
lietuviškiems reikalams, para
mą spaudai, labdarybei bei pa
rapijoms. Ne veltui šalinskų 
papuliarumas lietuvių visuo
menėje nuolat auga ir plečiasi. 
Tas įrodo, kad geradarybė ap
simoka. J. P>M.

TT. Pranciškonų vadovau
jama Columbus High School 
praneša*, kad visi berniukai, 
kurie nori į šią mokyklą įstoti, 
privalo išlaikyti įstojamuosius 
egzaminus. Toki egzaminai į- 
vyks balandžio mėn. 10 d. 9 
vai. ryto. Norintieji juo^ lai
kyti turi užsiregistruoti laišku 
ar telefonu prieš* balandžio 
mėn. 10 d.

IŠNUOM(MAMAS kambarys 
Richmond HiH — tik vienas 
blokas nuo susisiekimo linijos. 
Vienam ■ asmeniui. Kreiptis: 
TeL VI 3-8036.

me šv. Petro parapijos istorija 
bus pavaizduota gyvaisiais pa- 
veikšiais. Programą išpildys 
šv. Petro parapijos jaunimas ir 
parapinės mokyklos mokiniai.

Apdovanojo parapteę mokyklą
Lietuvos vyčių So.Bostone 

kuopa parapinei mokyklai 
palaikyti paaukojo 100 dol Pa
rapijos klebonas fcun. Pr. Vir- 
mauskis kunigų ir seselių var
du išreiškė vyčiams nuoširdžią 
padėką už rūpinimąsi lietuviš
ka mokykla.

Meniškos ir žavios dovanos Velykę šventėms ir kitoms 
progoms, - siūlo visiems gerai žinomi

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 KAST BROADWAT
South Boston, Mass.

D. A. Zaletrtr—, F.-E. ZaleMtMt 
UnbOTtai ir ItalMncMfejnr 

PNtarartam d*ra» ir aaMf. 
KeptyAa fermentam dyka*.

NOTARY PUBLIC 
Jei. 80 8-4S1S

Mirė
Adomas Maksimavičius. Lai-

Knnigu Vienybės dojamas balandžio 10 d. iš An- 
Rytų Provincija gėlų Kar. bažnyčios.

Vefyfcų šventėm taip pat rasite gražių ir meniškų atvirufių su lietuviškais ir angliš
kai* jrašate. ‘ T

Visada galite gauti tietuvttką Baltosios Meškos—Whfte Bear—ir aukščiausios rūšies 
importuotą alų.

ves kilti negali Mes tremtyje 
dažnai pasiskundžiaine darbo 
sąlygomis, ir jos tikrai nėra 
palankios, tačiau tremtyje pa
rašoma daugiau negu krašte. 
Del to laisvę turėtume priimti 
ne vien kaip darbo sąlygą ir 
žmogaus teisę, bet kaip malonę 
ir piliečio pareigą. . .

Norėtume, kad šis metraštis 
būtų tremtinių rašytojų gar
bės knyga. Norėtume, kad tai 
būtų kovojančio ir nepasiduo
dančio lietuvio atsparos doku
mentas. Norėtume, kad ji su
tvirtintų lietuvį tikėjime ir vil
tyje. Dėl to prašome gerbia
muosius rašytojus j šį reikalą 
visu rimtumu pažiūrėti, kad 
knyga būtų pilnas ir tikras 
laisvo ir kovojančio lietuviško
jo žodžio vaizdas.

Būtų gera, kad medžiaga 
redaktorius pasiektų kaip gali
ma greičiau, bent iki š.m. ge
gužės 15 dienos. Medžiagą (po
eziją, literat kritikos straips
nius, dramą) siųskite J. Ais
čiui, 123 Milford Street, Brook
lyn 8, N. Y., o beletristiką— 
Stp. Zobarskui, 85-42 91 St., 
Woodhaven 21,- N. Y. .

Juozas Sodaitis, Leidėjas 
Jonas, Aistis, Stepas Zobarskas 

Redaktoriai

Pakrikštyta
Balandžio mėn. 4 d. šv. Pet

ro par. bažnyčioje paprikšty- 
tas Jono Vasiliausko ir Bronės 
Stanionytės - Vasiliauskienės 
sūnus Algio ir Jono vardais. 
Tėvai gyvena 144 WMliams St 
Jamaica Plain. Tą pačią dieną 
pakrikštytas Ernesto Bernardo 
Naudžiūno ir Florencijos Kar
čiauskaitės - Naudžiūnienės sū
nus Ernesto ir Bernardo var
dais. Tėvai gyvena 44 Crescent 
Avė., Dorchester. 1

So. Bostone prie penktos ir 
H gatvių yra tuščias žemės 
sklypas. Southbostoniečiams 
prašant Bostono Park Depart
ment pranešė, kad šioje tuščio- ną iš šv. Petro parapijos baž- 
je vietoje bus įrengta vaikams 
sporto aikštė. >

Kabėjo apie pašnnlrimus.
Balandžio mėn. 5 d. šv. Pet

ro parapinę mokyklą aplankė 
pranciškonas Tėv. Pijus, kur 
7-to ir 8-to skyriaus berniu
kams kalbėjo apie pašaukimą 
ir jo pasirinkimą.

Tėv. J. Brankas išvyko
Kanadon

nyčios palaidotas Antanas Lau
rinaitis, 66 m. amžiaus, gyv. 
181 Gold gatvė, So. Bostone. 
Nuhūdkne paliko žmoną,- du 
sūnus ir dvi seseris. 'Palaido
tas Kalvarijos kapinėse.

Erdmanas Simonaitis,
Mažosios Lietuvos veikėjas 

ir mažlietuvių tarybos Vokieti
joje pirmininkas, dabar esąs 
Kanadoje, gegužės mėn. 30 d. 
ketina pasiekti Bostoną ir čia 
padaryt pranešimą.

O SALUTAR1S .... 
■O BONE JE8U ... 
TANTUM ERGO

Didtg šeštadžerų: 7 vai šven
tinimas ugnies, vandens ir su
ma. Kompletai ir pamokslas 
7:30 vsd. vak.

Velykose prisikalinąs 6 vai 
ryto. Kitos šv. Mišios: ,8, 9, 
10, 11 ir 12 vhl

Išpažinčių Didžiojoje savai
tėje bos klausoma pradedant 
tre&KSeniu 3 -vai. po pietų. 
gešta<haų nuo 3 vai. klausys 
išpažintų ir ktmigas svečias. 
. Visus kviečiame prieš Vely
kas atHkti velykinę išpažintį 
ir priimti šv. Komuniją.

Kristaus pris9c3imo švenčių 
proga siunčiame širdingiausius 
svefidnimus ir geriausius lin
kimus visiem* savo parapi
jiečiams, kaimynams h* drau
gams.

Prelatas L Ketaefc 

Kun. Petras Totoraitis

IŠPILDO APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS 
dirigentas — muzikas PO V.-SAKAS ,

Solistai: sopranas — SUSAN GRISKA, 
tenoras — VIKTORAS BENDORIUS, 
baritonas — ALGIRDAS BRAZIS

PALAIMINIMAS SU SV. SAKRAMENTU 
........ R. WAGNER 
....  PAUSTRINA 
SINGENBERGER

BAEASEVICIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 Broadway 
South Boston, Mas& 

JQ$Eni BARAGĘVKĮIJS
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

ATSTOVAUJA AUTO* 
MOBILIUS

Meremy ir kitų firmų nau
jus- ir naudotus automobilius 
atstovauja Jonas AdomoMs.

Parduoda su didelėmis nuo
laidomis. /

Oakley Motor Ct., 70 Talbot 
Avė., Dorchester, Mass., GE 
6-4323, atidaryta iki 9 vai va
karo. Namų TeL SO 8-7021.

Balto pirmininkas
kan. J. Končius po ilgesnio 

pcnlsao Floridoje balandžio gale 
jau grįžta į New Yorką.

Apreiškimo parapijoje
įvesti nauji garsintuvai, ku

rie iš sakyklos ir nuo altoriaus 
gražiai perduoda pamokslus vi
sai bažnyčiai

Stud. ateitininkų
susirinkimas įvyks sekmadie

nį, balandžio 11 d., tuoj po pa
maldų Apreiškimo parapijos 
mokykloje. Kalbės A. Bende
rius.

veda P. Viščinis. Adresas: 
Ęrockton, Mass., 31 Bųnker 
St, teL 8-1159R.

•>. ' '■

Balandžio mėn. 3 d. K šv. 
Augustino par. bažnyčios pa
laidotas Baltramiejus Korehuk 
66 m. amžiaus. Velionis gyvę- 
no Grimes gatvė, Ši Bos
ton. NuliūcBme paliko žmoną 
Stanislovą. - I

Balandžio 5 d--iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Paulius Mikalauskas, 91 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 16 
Compton St., Boston, Mass. 
Nuliūdime paliko du sūnus ir 
dvi dukteris. Palaidotas šv. Be
nedikto kapinėse. Tą pačią die-

Programoje:
1. “SEPTYNI PASKUTINIAI KRISTAUS ŽODŽIAI”
2. TOCCATTA IN F MAJOR _______________ ______

Vargonais solo — JONAS ŽUKAS
3. “GAUJA”.... .......     CH. GOUNOD

JALINSKAI ATOSTOGAUJA

Woodhaven, N. Y. — Laido
tuvių direktorius Jbozas B. 
Shallins su savo žmona Mari
jona išvyko keietai sakaičių 
poilsiui į Floridą.

Juozo tėveliai Pijus ir Fran- 
ces šalinskai, ir jų duktė Flo- 
rence, kelis mėnesius praleidę 
Floridoj, grįžo pusėtinai saule 
įdegę ir žymiai sustiprinę svei
katą. Ponai šalinskai, beviešė
dami Floridoj, įsižiūrėjo, pami
lo ir nupirko neseniai statytus 
ir puikiai įrengtus vieno aukš
to, bet keturių šeimų gyveni
mui modemiškus pastatus ant 
didelio sklypo žemės ir prie 
pat Lake Worth ežero, Lanta
ną, Floridžt.

Šia proga reškia pastebėti, 
kad šalinskų įsigytos nuosavy
bės yra visuomet atviros geros 
valios lietuviams. Woodhavene 
.puošnias šermenų patalpas per 
eilę metų naudojosi nemoka
mai namą savininkai ir kiti lie

tuvių veiklos rateliai savo su
sirinkimams, paskaitoms bei 
labdarybės reikalam. Gi Smith- 
town, "Lomį IšŽatnd, ŠaHnskų 
vasarvietės; sode lietuvių būre
liai vasaros metu visuomet 
randa jaukų pavėsį — nuošir
džioje ir vaišingoje ŠaHnskų 
globoje, kuri dabar yra pratęs
ta iki Floridos žiemos sezono 
patogumui. Dabar žiemos šal
čių “dypukai”, atsidūrę Flori
doj, ras ne vien saulės, bet ir

.2 40 valandų atiaidai praėjo la
bai pakiHoje nuotaikoje. Užbai
gime dalyvavo daug kunigų 'ir 
rdaug tiktofiųjų.
į

Apre&amo parapijoje įvyk
sta sekmadieni 3 v. p.p. Misi
jas veda T. Leonardas Andrie
jus.

Šv. Vardo vyrų
draugijos susirinkimas ir 

bendri pusryčiai įvyksta Ap
reiškimo parapijoje sekmadie
nį, baL 11, pb 8 vai mišių.

Braacfikonų vienuolyne
- 680 Budnvick. Avė., Marijos 
statula Ims pasitikta balandžiu 
13 d. 6 v. v. Tuoj pat koplyčioj 
bus pamaldos. D. TrečiacBenį 
ir Ketvirtadienį 7 v. r. bus mi
šios, p 7:30 v.v. iškilmingos pa
maldos. Kviečiami gausiai da
lyvauti apylinkės lietuviai.

Marijos statula ^ooHyne
Marijos Nekaltos širdies 

statula, šv. Tėvo pašventinta 
ir dabar keHauįanti per lietu
viškas parapijas Amerikoje, 
Didžioje Savaitėje atvyks 
Brooklynan. Savo kelionę apy
linkėje pradės nuo pranciškonų 
vienuolyno, kur iStms ligi Di
džiojo šeštadienio. Nuo Velykų 
ji aplankys visas apylinkės pa
rapijas ir birželio mėn. bus 

nuvežta į Philadėlphią. Darbi
ninko velykiniame numeryje 
bus paskelbtas visas maršru-

nu


