
Berlyne amerikiečių zonoje 
atvyko rusų pulk. Lysinov ir

Paryžiuje senatas kovo 27 
patvirtino Paryžiaus sutartį, 
kuria. kidžiaTna Vokietijai gin-

BELGIJOS POLICIJA sklaido gimnazistus ir studentus, kad sutrukdytų, 
laisvę. - • \

cija su Sovietais, turi būti at
mestas.

Atvyksta Aitas
Šį penktadienį žada atvykti į 

New Yorką Aitas. Jis čia nu
mato tartis ir su vilkinių gru
pių komisija, kuri buvo skirta 
ištirti Vliko. persikėlimo gali
mybes į naują vietą. Tos komi- 
sijos delegacija buvo nuvykusi 
pas mm. Žadeikį. Iš jo delega
cija patyrusi abejojimus, ar 
būtų prasminga keltis Vilkui į 
AnuMTką, kur laisvinimo veiks
nių jau daugiau yra. Aito neo
ficiali nuomonė jau paaiškėjusi 
taip pat prieš Vliko atsikėlimą 
į Ameriką. ~ /

• OMo autostradoje kovo 26 
buvo katastrofa, kurioje susi
kūlė vienas po kito 13 autobu
sų ir sunkvežimių. Sužeistų ir 
į ligoninę nugabentų tik 5.

gė protesto mitingą. ...
■ Parlamente katalikų yra 95 
atstovai, socialistų 86, liberalų 
25, komunistų 4 ir 2 “nepri-

LAKTUVAI VIS ] 
'Keleivinės linijos 

Worid Ainray lėkt

STEVENS HUBtoAŽINtr
Artojas seki tiulius Stovras 

prisųiažiuo, kad armijos parei
gūnai suklydę, pakeldami ko- anerkė konferencijos susitari-

lį, neštai pa- 
tautų viltis, 
išvedžiojimo 
kad paskelbi 

tie ji' Jaltos (dokumentai labai 
prisidėjo prte tų vilčių laidoji- 
mo, nes pavergtieji pamatė, 
kiek tie. didteK kurie žadėjo 
pertvarkyti į»saulį ir jį globo
ti, neparodė nei politinės išmin-

karhbmoji
Mateakovą Hv 

pinraattą ir jo

žeistų 40, suimtų 614, taįpjįg 
40 jnoterų, 4'pariamesta^^to 

vai katalikai; vienas senStą^ 
rius, buvęs teisingumo miriislO 
ris, buvo vandens švirkšto pa^ 
trenktas ant žemės.

Demonstracijos ėjo ir kįtto| 

se miestuose; * i

Japonijoje pasiūlė Washingto- 
įto sutraukti Korėjos paliau
bas dH to, kad jas komunistai 
nuolat laužo.

Jungt. Tautos duotų pagaliau 
paaiškinimą- apie Amerikos la
kūnus, Kinijoje nuteistus ir ka
linamus. JT gen. sekr. Ham- 
arskjoid važinėjo tuo reikalu 
Kinijoje sausio mta., bet lig 
šiol nieko aiškaus nepasakė. 
Knotoandas reikalavo, kad JT. 
padarytų.savo išvadą.

_ DARBO PKBBįDKO \
Amerikos atstovas Jungti-į 

nėse Tautose pareiškė rašte, 
protestą Jungt Tautų 
sekr. Hammarskjold \jprwa£ 
svarstymą projekto paketai.' 
dabartinį kalendorių. Su todEpag 
pasiūlymu atėjo Indijos atato-g 
vas. Amerikos atstovas nag^^ 
kad Jungt Tautos tsrėt'J 
'svarstyti svarbesnius retinta^ 
o nė tolų niekam nenatK&to& 
(Bet ką gi padarysi, kad<stafe- 
bių reikalų fa įstaiga, uždaryta 
stikliniuose namuose, nepaje-* 
gia ne tik išspręsti, bet nė toį 
svarstyti. Tad tari parodytu 
kad ką nors dirba, imdama rie
bius pinigus.

• Vtab srityje kovo 26 pris
nigo per 15 pėdų, bet įdomiau
sia, kad sniegus buvo kavos 
spalvos. Paaiškėjo, kad vėjas

‘ Prezidentas Eisenhoweris 
trečiadienį ir ketvirtadienį šau
kia abiejų partijų vadovauja
muosius žmones pasitarti ir 
dėl Formozos politikos te dėl

• Reikalauja atsisakyti nuo tam valdyti
Jaltos. laidotų pav

• Atsisakyti nuo slaptų ko*- »-; Prie itoa 
ferencijų, kurios apvtftų pa- tenka tik p 
vergtuosius.

Lai&e Lebedinova* rašė: 
“Mano motina iš Vologdos bu
vo deportuota j Pojejajevką,

• Kew Torte kovo 26 naktį - nes aš nesutikau būti rasų Šni- 
poticHa “valė” gatves nuo vai- pu Švedijoje. Jdano motina la- 
kataujančk) Memento. Boirery M serga akim ir širdim. Jos vadas Tol Rytecto, 
gatvės rajone suėmė 62, Greeu- gyvybę palaikyti tegalima į- rajoje, iškflmėse, par 
sviete 31, Times* Sąuare 40. Da- švirkštimais. Prašau jus ir to- ■ Korėjoje karts ga 
lis jų tavo nutausti po 10 doi. vietų vyriausybę grąžinti man gretini lah^taCBet 
•riba 3 dienom darbo namuose; maao motiną. Švedijoje ji gana tam raflcah* trya^pi 
hm nuMiti tik utoštoHos visko kas tik ta tai raita balandlto—togašla i

Belgijoje didelis įtempimasklausomieji”. Vyriausybę su- vaikus ir snaų 
tarp vyriausybėste katalikų., daro dabar socialistai ir libera- rfais, nagaikom, 
Vyriausybė uždraudė katali- lai. Sąžinės laisvę varžyti jie bom, vandens 
kam rengti demonstraciją, ko- pradėjo nuo mokyklų, 
vo 25, kurioje turėjo dalyvau
ti 300,000. Vyriausybė sutrau
kė 9000 policininkų, kurie už
tvėrė gatves ir kelius, kad de
monstrantai autobtmais ir trau
kiniais nesuplauktų į.sostinę.

Neramumus sukėlė pati Bel
gijos vyriausybė, pasikėsinda
ma į savo piliečių sąžinės lais
vę. Patekusi į socialistų ir libe
ralų rankas vyriausybė nus
prendė atimti paramą katali
kų parapinėm mokyklom ir to
kiu būdu priversti katalikus 
Vaikus lankyti valdžios laiko-* 
mas mokyklas be religijos.

Lig šiol Belgijoje buvo lais
vė pasirinkti valdžios ar priva
tinę mokyklą. Valdžios mokyk
lose ” mokėsi pereitais metais 
716,000 vąikų, parapinėse 934,- 
000. Valdžios mokyklom buvo 
skiriama 170,000,000 doL, ka
talikų parapinėm 92,000,000. 
Taigi parapinės mokyklos už 
mažesnius pinigus aptarnavo 
daugiau vaikų. Dabar valdžia 
nusprendė parapinėm mokyk
lom duoti tik 5,000,000.

Prieš tai katalikų vaikai pas-

OS8SCAPE (sumos skirtos 
pabėgėliam iš anapus geležinės 
uždangos ramti) programos 
trejų metų sukaktis. Balfas yra 
tas, programos dalyvis. Apie 
svarstytas klausimus plačiau 
kitąsyk. " ■ -

sprausminiai lėktuvai. S 
nu žuv? 3, dviejų to S 
asmenų visai nesuradot

1. kad būtų paskelbti ir Te
herano, Potsdamo bei kitų kon
ferencijų dokumentai; '

2. kad Kongresas atsisakytų 
nuo Jaltos susitarimų, neis 
Amerika negali prisiimti atsa
komybes už sutartis, ‘kurios 
“išdavė vergijai ir mirčiai mi
lijonus nekaltų žmonių ir pasė
jo dabartinį chaosą” (Ta su
tartis nebuvo senato nė patvir
tinta! Red.);

3. kad kiekvienas siūlymas 
sudaryti naują Jaltą, tokią 
kaip dabar siūlomoji konferen-

jai, bet tik tada, kai prieš tai 
užsienių reikalų ministeriai at
liks paruošiamuosius darbus, 
iš kurių bus matyti, kad gal
vų konferencija bus sėkminga

Bulganinas kovo 26 pareiš
kė, kad 
jh pritaria Eteeahovrerio min
čiai, jog keturių konferencija įjfą tarybų karią, 
gali sušvelninti tarptautinius itzmrirti Antai
santykius. derytas, paskelbia, kad

Sovietų Sąjunga iš savo pu- ria Amerikos tantta. O 
sės jau yra pasiūliusi ministe- jau prasHEs pačios dagi 
rių konferenciją vienam to- tada mėgins susidoroti j 

kiam klausimui—Austrijos tai- Jaltoje, 
kos sutarimai. ■

Valstybės departamentas tą 
Bulganino pareiškimą sveikino. 
JPaip pat ir šen, George, užsie-

rasti visdje Arijoje įtaką, jei 
dar bus ■ komunistam nusilei
džiama. Matau ir Quanoy ati
davimas gali būti katastrofa 
visai Amerikos politikai Arijo-

Nepaisant draudimo, pro 
policijos užtvaras susirinko 
Briuselyje apie 100,000, polici
jos apskaitymu ,apie 60,000. 
Kai pradėjo demonstruoti su 
šūkiais: “šalin švietimo minis- 
teris”, raitoji policija puolė

Gromyko gavo
Sovietų atstovas Gromyko, 

palikęs Londono konferenciją, 
kur buvo svarstomi nusigink
lavimo reikalai, vyko į Rusiją 
pro Stockhohną. Ten gatvėje 
priėjo prie jo ir įteikė laišką dr. 
L Lebedinovas, buvę? gydyto
jas sovietų armijoje antrojo 
pasaulinio karo metu, bet į 
MM negrįžęs. Gromyko pa
što laišką šypsodamasis, bet 
perbėgęs jį akto, metė ant še*

atšmfcjfi&taną- -smerkė tylą apie —r------
i. Toriu bfldn šeri. Bemjos tautoj sujaudinti 
čia išėjo bent iš da- didžiųjų tyla dėl Pabat

spaudžia, kad aiškiai pasisaky
tų Matsu ir Queihoy salų 
klausimu. Karinė vadovybė 
mano, kad ligšiolinis preziden
to išsisukinėjimas pasisakyti 
aiškiai tik padrąsina Kinijos 
komunistus į karą. Jie galvoja 
net, kad. komunistai galį pulti 
balandžio vidury.

Valstybės sekr. Dulles, grį
žęs iš Tolį Rytų, privačiai pa
reiškęs, kad Amerika galą, pra-

17 metų, kuris atbėgo pas ame
rikiečius ir paprašė globęs. Tė
vai mėgino prikalbėti, kad ..j,
grįžtų. Kai nieko riegelbėjo, nmkas, kuris pirmasis pesiulė 
motina paprašė, kad teistų jai keturių konferenciją. Departa- 
vfenai pasiitaibėti su sūnum, mentas ir senatoriuj 
Ką ji kalbėjosi, nrttoa, bet J*
■ūmia paskui ramiai pareiškė, ira^aumas pasaae, net tai, ao 
kad jis vfe tiek Mkste vakaruo- ta nepasakė.
M. Kai paskui tėvas dar puo- O Mno karte ta nemtaė-

Amerikos kariniai sluogsniai * Maskva pritaria keturių Sovietų pasisukinąs 
dar prieš keletą dienų kalbėjo konferencijai, Amerikoje dhu- kos siūfyinam pritar 
apie neišvengiamą karą Formo-

__t. _ ZQ3 vandenyse, o Amerikos po-
keturių konfe- litikai šiandien kalba apie ne- 

išvengiąmą Vakarų konferen-
_______ riją su Maskva. Jie priima su

- ■ pasitenkinimu ir viltimi Sovie-
> Sąjm^os mim pirm. Bul-

? ganino atsakymą' prezidentui
|| EisenhovveriuL

Prezidentas buvo pareiškęs,
■ . kad ta pritaria Amerikos, Au
to giijos, Prancūzijos ir Sovietų
to vyriausybių galių konferenci-

. - - - -      Prez. Eisenhower{ Kongreso
RENATAS NENI^IUJDO Tada jie ragino vyriausybę nariai ir visuomenės balsai
Kbafkktas kyla tarp preži- prisiimti atea!komybę ir atsta- 

dento E5senbowerio te senato, tyti Europos išvaduotose tau- 
Ptaužtartas parriškė, kad ve- tose laisves ir tikras demokra
tuos paštininkam algų •pakeli- tmeg valdžias.

ite laikrašty priminęs ša
mas bus Mama kaip r ““
To senatas anuo metu pasnaky-

7 -a#* uią prieš Jaltos nutarimus, da-
dOto pasisakė už 10% pakeli- 77 F , u*

. . nar reizaiauja,

Sudarė-įspūdį, kad kuto | 
Amerikiečiai ėmė tuo tikėt 
jei reikės, pasiruošė ataa 
taip pat karu te tik tostai 
jo, ar tai bos balandžio vk 
ar paskiau. Kai Maskva 3 
kino, kad-Amerika gafi į l 
atsakyti karu, tada 
karo kortą uitom te

1 Jaltos ktmferencijos doku
mentą paskelbimas vis dar su
silaukia atgarsių. Katalikų 
laikraštis TaHet paskelbė, kad 
tuojau po Jaltos konferencijos, 
dar prieš Roosevelto mirtį, 
Amerikos katalikų arkivysku
pai ir vyskupai griežtai pa-
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Vol

demaras rbd^š didęlį^susirūpi- 
ninaą Lietuvos likimu; kalbėjęs 
apie įgrisnną "gyventi emigran
to gyvenimu, norą bent mirti 
Lietuvoje,'o kai iš Škirpos pa
tyrė apie A. Smetonos pasi
traukimą iš Lietuvos, pasakęs, 
kad jam dabar atviras kelias į 
Lietuvą. Jei kas bus blogo, tai 
jis tikįs, kad jį išgelbės jo 
draugas Krėvė Mickevičius.

Pastarasis aiškinimas, kodėl 
grįžo, gali būti vienas iš pati
kimiausią. -

Mažosios Lietuvos praeity

D.<tSĘ**H(>taE»W5/taikina žinomam finansininkui B. 
kad Baltųjų RŪŽrii sode įsiveisusios voveraites daug žalos 

i nenori tikžti, nes jis labai mėgsta jas
New Yorko Centratiniame Parke.

;,7lii VHko aplinkos girdima, 
kad KD negalįs perdaug pre- 
tendvoip j visišką pasitikėjimą, 
ypač atsižvelgiant j 1926 metų 
įvyktas, Ar atsiras partijos, 
kuries norėtų vienu ypu riu- 
trisytt jbauriai realius nesenos 
istorjoa lapus? Ir tautai ga
rantijos, kad 'ateitis ift KD pu
sės bus valstybiškesnė, sąži
ningesnė ir tikrai demokratiš
ka

Pasinaudojant tokiu pat 
“informacijų” rašymo būdu, 
tektų tada aną N. Lietuvos 
korespondenciją šiaip pratęs-

AO. TURU apUUAUO JHLUill#, 

kad VL (liaudininkai) negalį- 
perdaug pretenduoti j visišką 
pasitikėjimą, ypač atsižvelgiant jus.

Tačiau j kur tokios kores
pondencijos gali vesti?

Naujienos kovo 24 dėl pana
šių N. Lietuvos korespondenci
jų iš Vilko, kur pasakojama, 
kas ką pareiškė, kas už ką 
balsavo, rašo r “Viena iš dvie
jų: arba tie posėdžiai yra lai
komi prie uždarų durų—arba 
viešai. Jei bent kurios organi
zacijos valdyba po kiekvieno 
Savo susirinkimo turėtų aiškin
tis publikai, • kas ką kalbėjo 
posėdyje, tai organizacija neil
gai gyvuotų”. <

..... Indijos astrologas Pingal S.
. . Ileddy skelbia, kad trečias pa- 

riaulinis karas prasidės 1957
■j rugsėjo 8. Tuo pačta metu pa- 
■sirodysiąs vėl Hitleris,

nižfrHmp misijai
Vg^

Vydūno idealas. Šiandien jis 
skamba labai moderniai, nes 
niekad nebuvb taip šaukiama 
grąžinti žmoniškumą, kaip 
šiandien, niefkad nebuvo tiek 
dekliaracijų - prirašyta apie 
žmogaus teises, nes niekad ne
buvo tos teises labiau pamin
tos* kaip šiandien.

Vydūnas apie tai prašneko 
Mažojoj- Lietuvoje, nes- tas 
žmogaus teisių paniekinimas— 
mažu mastu tenai ir tada jau 
vyko. .. -----

Prieš jį Vidūnas ne tik. pro
testavo. Protauto maža. Uis 
skelbė programą pozityviai kū
rybai, pačiai sunkiausiai kūry
bai — kelti žmoniškumą. Ir 
pats ėmėsi to žygio.

Ar tai nebuvo tik balsas ty
ruose? (b. d.).

Įsižiūrėti į tai juo labiau ska
tina tos kovos eilė sukakčių: 
šiais metais sueina 70 metų 
nuo pirmos patriotinės organi
zacijos Birutės susikūrmo, 60 
metų nuo Giedotojų Draugijos 
atsiradimo ir tiek pat nuo ph> 
mojo koncerto bei vadinimo M. 
Lietuvoje, 50 metų nuo pirmo
jo Mažosios ir Didžiosios-Lie
tuvos vienybės pademonstravi
mo Vilniaus seime ir tt.

ugdyti savyje žmoniškumui, 
kiti tuo pačiu metu rado juose

Ki ’ -m. vasario 21 d., nešinas po 
‘ pažastim gelsvo skystimo bu- 

į</-tęliu, prisistatė Mokslo Akade- 
tgįjos galvoms, jau nušilusioms 

^,.. į.vdet .didžios jų išmintes, ir juo- 
O kaudamas tarė:

būkite atsargūs! 
sprogtų tai, kas yra šiame 

p? butelyje, mus visus ištaškytų 
į. jkošę.
Ms-'V - Taip buvo pristatytas žmoni- 

b*|aį nitroglicerinas, paslaptin- 
,->gas gelsvas skystimas, turįs 

?biogą įprotį sprogti tada,.kai 
.^mažiausiai to laukiama. Asca- 

i .-nio Sobrero, nitroglicerino iš- 
••■radėjas, tai žinojo, bet ne vi- 

jis dar nebuvo gerai išban- 
><dęs pragariškos to radinio jė- 
**gos,- kuri vėliau imtų naudoti 

vakaro reikalams; Karo reikalui 
^T-Aseanio Sobrero to savo atra- 
Br.';*J.jiimo neskyrė. Jis galvojo apie 

kad bus lengviau prakasti

Tačiau tik viena karta vė
liau Nidos žvejų sūnus 

Liudvikas Rėza 
177^—1840 bus kitoks. Tapęs 
Karaliaučiaus profesorium, jis 
mate, kad Donelaičio užsidary
mo pastangų^ veltui. Kuršių 
kopų smėlis ritosi iš vakarų 
ir skandino gp mažais mažais 
grūdeliais jo tėviškės namus ir 
laukus. Rėzą>matė, kad iš va
karų lygiai taip pat eina sveti
ma kultūra ir skandino vietinę

: KUR TOKIOS 
KORRESPONDENCUOS 

VEDA?
Nepriklausoma Lietuva turi 

korespondentą iš Vliko, kuris 
“informuoja”, įsakysim, kovo 
23 tokiu būdu: “tūlos pastan
gas suburti į vieną sambūrį 
nedemokratines grupes pavei- 
kutas Vilko pirmininką. Tę- 
dėi jte, kaip kalbama iŠ KD 
žmonių tarpo... dedąs pastan
gų steofrganiztioti demokratinį 
btoką”. iš liaudininką, socialde
mokratų. | Ūkininkų Partijos. 
Eyėflt.'mažlietuvių ir KD blo-

kad jų valdymas privėdė prie 
1926 metų įvykių. Ar atsiras 
partijos, kurios norėtų vienu 
ypu nutrinti žiauriai realius ne
senos istorijos lapus, kuriuose 
surašyta, kaip 1917 Petrapilio 
konferencijoje liaudininkų žmo
nės balsavo prieš Lietuvos ne
priklausomybės rezoliuciją ir 
kuriuose taip pat surašyti 
liaudininkų komiteto nariai, 
virtę bolševikų aukštais parei
gūnais 1940. Ir kokios garanti
jos, kad ateitis iš VL pusės 
bus valstybiškesnė, sąžinin
gesnė ir tikrai demokratiš-

Vicnybėje ir Dirvoje 
kovo 24 paskelbtas K. Škir
pos, buvusio Lietuvos "atstovo 
Berlyne, laiškai. Jame auto
rius griežtai paneigia neva Krė
vės Mickevičiaus tvjrtinimą, 
kad jis, Pozdniakovo ragina
mas, per ^užsienių reikalų mi
nisteriją pranešęs Škirpai įspė
ti Voldemarą, kad negrįžtų. 
Škirpa Voldemarą, atkalbinėjęs 
kelis kartus, bet pavestas dar 
Lietuvos vyriausybės, o paskui 
savo iniciatyva. Škirpa į Ber
lyną atvyko iš Italijos birže
lio 12.

Antra, Naujienose vienas 
saugumo valdininkas tvirtino, 
kad Voldemaras grįžo į Kauną 
birželio 15 vakafą ir buvo su
imtas lietuviško saugumo pa
reigūnų. Škirpa tvirtina, kad 
birželio 17 vakarą Voldemaras 
dar buvo' Berlyne. Taigi grįžti 
jis galėjo tik birželio 18 ir su
imtas tegalėjo būti nelietuvių 
pareigūnų.

Trečia, ka s nulėmė Voldema
ro apsisprendimą grįžti.

Vejas 4500 kilom, 
per valandą^ 

> 4500 kilometrų per vai.
Žmogaus sugalvotas vėjas 

turi pralenkti visokių aud- 
■'sJv vėją. “Aviacijos techninės 

pažangos centras” Tennessee 
• -padarė du motorus, kurie laiko- 

' tai galingiausiais ? pasaulyje 
motorais, nes jie gali pasiekti 

Z. 83,000 pS. Jie bus užvesti ki- 
tų dviejų motorų po 25.000 PS 

.galingumo. Visi keturf motorai 
/pareikalaus tiek elektros, kad 

ja galima būtų aptarnauti 175,-
' 000. gyventojų miestą. Jiem 
^vėsinti per minutę reikės 600,- 

000 litrų vandens. Motorais bus 
galima sudaryti vėjo srovę, ku
rią paleis pro tundius ir kuti 
ptaneks 500 kilometrų per va- 
landą. Toks vėjas reikalingas 
tikrinti lėktuvam, greitesniem 

/-nei garsas ir tolimojo skridi- 
t mo raketom.

ti joje yra sųsitell 
Lietuvos Tarybą, ar*tiė, kurie 
Amerikos žemyne pasivadino 
M.. IžestdVdSy tezfetendjpa ką- 
jūdžiu. Tačiau tie pasisakymai 
tik sugundė laikraštininką pa
vartyti praeities lapus, kuriuo
se yrą daugiau, ar mažiau įra- _ _ „
šyti Mažosios Lietuvos tautinės Didžiojoje 
jbBp politinės . kovos - žygiai, jų\ kiamaspo 
politinių organizacijų bei ko- 
Votojų vardai.

Juos stebint geriau atidėti į . BHHHB 
šalį vokiečių spaudimą, perse- ■ 
klojimus, kalbos bei kultūros B 
naikinimą. Tegul tie debesys 
liks tolumoje. Mieliau atgaivin- 
ti prieš akis veidus ir žygius, 
kurie parodė lietuvių dvasią ■ 
Mažojoj Lietuvoj gyvą, apsH ■ 
reiškimą atskiruose veikėjuose B 
ir virtusią sąjūdžiais, sujungu- 'BBH||| 
siais dvi nelygaus dydžio tau- BS’OX'^ 
tos dalis ir atstačiusiais paga- ■ 
liau vėl vieną nedalomą Lietu- ■ "

........... ................................._............................................................................................j* gsra» taetatata?;
atėjūnų -- vokiečių' agresyviai vertė <ir lėidolietuvių dainas ,
ku&ūtaa ir ragino sąj^o būrus 08^),; dengėsi, kad Vantas Kelias j “garbės.vertus žmo- 

ga- žavėti iš Herčterio, - nes*”, datai kaip Vfciūnąs sakė,
is įferėjd atitverti ją mokytojo,/.taėreęl iSįhįąę Jža-J į “sau žtaones“, vedė ne per 
jiM slMfitaOą vėtis liaudies dvasios tortam sayos tautybes atsižadėjimą

ir neleistų, vokiškosios kultu- ir kžtbs priėinimą, bet pėr šą- 
roi smėliai užpūti jo tėviškės vos kalbos/ tautybės išlaikymą 

k* jų tobulmimą.
Kas prUitada savo tautybę, 
tas ^g8B&d']HsnūBda ir dorą. 
Kąs atima kitam tautinę kal
bą ir tautiniu^ papročius, tas 
stumįa kitą žmogų į dorinį su
menkėjimą ir sunykimą.

Tuo pratęsia Vidūnas Done
laičio tradicijas. Tik jas pagi
lina. To išmoko jis, bestudijuo
damas Berlyne vokiečius filo
sofus idealistus. Tik vieni tuo-

Dm you kvow that your U. S. Šavings Bomfe wifl go on 

eaming money for you—even after they’ve reached tibeir 
maturity date?

Did you know that you can get back as nuch as for 
each doHar you invested in those Boods—just by hoHiag. 
on to them?

Vnder the prescnt Bond Utw the trutunly pertai 
of Series E Savings Bcnis Ina bee* crfeiufcd 
a /«//10 years. There's nothing to Mgs—no vifit 
to the benk reqnired. You just holi on to your 
Bonds and kt them go right on eaming extra 
money jor you.

Witli thi» cxlended interett period, your Bonds eta n«w 
earn up to more than you originaily paid. t'or ex- 
ample, if you invedted S3J50 m a Bbnd h 1945, it s wo<tk 
$50.00 today. Būt if you hold it for 10 years more, it 
be wOrth $67.34—grring you a net return of $29.84.

It's easy to see why 3 out of 4 Bond ovners are Ineping 
their matured Bonds—and why ao many Anaerkaaa tre 
invesling in more throogh the PayroD Stringa Raja. Hta 
is the pbn that doea your aaving jor you. You jmt aign 
at the pay office wheie you work and tdl the people tbera 
what you waot to save each payday. Theyl put that 
amount aside for you—before you get your check. Whe« 
enougb accumulates, theyll buy a Bond in your name and 
tum it over to ynu.

For your future—and the taure of America—boW ou tn 
the maturing Bonda you bare. And invest in atore through 
the convenient Ptųrrofl Stringa Fltn.

Nemelavę teeapseina
“Laisvėje” (nr. 45) R. Mi- 

zara, kuris mirusį Roką 2i- 
dž'.ūną, "Darbininko” linotipi- 
iniką geriausią! turėtų paiinti, 
tačiau, laikydamasis savo ko
munistinės moralės, taip para
šė: “Prieš pora metų v<iicnis 
pasitraukė iš “Laisvės” spaus
tuvės, pereidamas į Pranciško
nų “Daritatinką” nes ten, kaip 
jis sakėsi, daugiau mokėjo. Iš 
tikrųjų prieš penketą metų, ir 
ne : “Darbininką” o Ameraką, 
kuri tik vėliau buvo su “Dar- 
biniku'’ sujungta. Antra, valia 
kiekvienom ieškoti didesnio 
uždarbio, bet velionis R. 2i- 
žiunas ne vien dėlto išėjo. Pa
sitraukė Ir kiti iš “Laisvės” 
ir jos kompanijos, kuri šlovina 
dabartinius Lietuvos žudyto

ja ic KLKlSKtt, S5 itatą, tt- 
•tatke M opume dtrtpovrtp ry« 
tintam Btrtyno Ir porijo | va- 
karu*. Dabar Jta yru Motino. Jis 
partlikV kad n4 mutilu^e ne
galima mmlkratytl boMovikų 
prtavartoo. Tnv'tarpp taNtavl- 
kal U talM “tavo muzikos 
SvalgOta” fr ta»*l, ItaB'tata- 
nf Jta dlrifndb VtattyMo Opt
ra! Berlyno.

Italas Ascanio Sobrero 1847 kalnus, išvesti tunelius, su
skaldyti akmenis. Bet kas su
laikys žmogų, kai jis įsigeidžia 
kitam ir galvą skaldyti ? ...

Pradžioje prasta' buvo, kad 
nitroglicerinas imdavo sprogi
nėti, kai jam “noras” užeida
vo. Negalima buvo jo suvaldy
ti, kaip dabar dar sunkiai su
valdoma atominė energija. 
Apinasrį tam neklusniam *ir 
kaprizingam daiktui uždėjo 
Alfredas Nobelis, kuris dau
giau žinomas dėl jo vardo No
belio premijos. Nobelis sumai
šė nitrogliceriną su tam tikro
mis dulkėmis, ir pasidarė jau 
dinamitas, žmogui klusnesnis 
daiktas'. Tačiau jį pagaminti ir 
šiandien nėra lengva. Dinami
to gamyba ilga ir sudėtinga, 
reikalaujanti didelio apdairu
mo.

Esminė dinamito dalis yra 
nitroglicerinai, kuris savo ke
liu daromas iš nitrinių rūgš
čių ir paprastos glicerinos. šių 
elementų junginys yra per 

..jaudrus sprogimui, todėl prie 
jo jungia dar solforinių rūgš
čių ir mišinį atšaldo. Tai daro
ma specialiom mašinom, prity
rusio vyro darbą sekant iš tok) 
ir pasiruošus visokiem netikė
tumam. ’

♦
Toliau mišinys minkomas, 

maišant įvairios sudėties miltų, 
kad išeitų tirštesnė tešla. Ši 
operacija visai panaši į kasdie
nės duonos gamybą, tik tas 

a skirtumas, kad ji labai pavo
jinga. Dažnai įvyksta nelaimės, 
išnešdamoš viską padangėn. 
Minkymp skyrius paprastai 
yra įrengtas atskirai nuo kitų 
pastatų, įėjimas padarytas po 
žeme 6 metrų storumo beto
no sienų, vingiuotais korido
riais, kad pasitaikiusio sprogi
mo metu sukeltas oras nenu
pūstų bėgančių darbininkų.

Pagal dinamito tipą, maišo
mi atitinkami miltai, kol gau
nama apytirstė tešla, gana lip
ni ,ir taukuota. Tai dinamitas.

Dinamito tešlą iš maišytuvo 
suverčia į kitą mašiną, kuri 
išspaudžia pro tam tikrą vamz
delį rausvą “dešrą”, ją supjaus- 
to į mažesnius gabaliukus 
bronziniu ar aliumininiu pei
liu, nes tik šie metalai neske
lia kibirkšties. Gabaliukai dar 
stamantriau suspaudžiami , ir 
įvyniojami į vaškinį popierių. 
Dinamitas pagamintas. Terei
kia tik tuos gabaliukus sudėti 
į kokias “pragaro” mašinas ir 
eiti sprogdinti kalnų ir tt.

Dinamito gamyba yra parei
kalavusi daug aukų. Kad bū
tų darbas saugesnis, paskuti
niu laiku esanti netoli Torino 
dinamito gamykla pritaikė dar
bo kontrolei televiziją. Įtaisy
tas aparatas seka darbą ir au
tomatinių mašinų garsus. Sau
gioje vietoje specialistai seka 
darbą per televiziją ir, mažiau
sių sutrikimų atveju, mašinas 
sustabdo. Jei ir paritaiko ne
laimė, tai išlekia į orą fabrikas 
ir brangios mašinos, bet lieka 
išsaugota žmogaus gyvybė, 
kuriai nužudyti... dinamitas 
gaminamas. C. L.

Want jreor iaterest paM m eumat 
iacanse? lavest ia SK Setas

United States Govenunent Sarta H Beata are new centai 
incoine Bonds in dntominatioaa of $500 to SIMM, fe 
deetnable at par after 6 montha and ta eta oMotii'a neita 
Matute ha 9 years, 8 nonths and ta.SNtaaaiiit 
jpr annuin if held to neturity. internet psM aMiątasMr 
by Trvasury chetk. Šerta H my be purtatad 
anybank. AnnualKmit: $20,000.

satb b
kos fr Bikyti jie® Įįį uždary
tus savazrie'' lašate. Tai. buvo 
pasiprie^Bm^ta kokis jaskį&u turtų grožįo. Bet veltui. ■ 

ivoje frus Ateina dar nauja Įtarta; ątą- 
vokiškojo imperializmo ir 

^Mj^ttKd^^ermanizavuno banga, kuri pą- 
BVjsirodė stipresnė už Herderio jr 

kitų skelbtą humknizmą. Lie- 
Bt'.! ta vis turi būti sustiprintas ir 

sulydytas į1 vokietį.' Ij- tos kar- 
B^‘: tos Mažosios Lietuvos Sūnus, 
B’ ’ taip pat profesorius, t 

__ ———Friedrichas Kuršaitis - 
B^ž 1806—1884. jau neatlaiko. Jis 
B^~ t pasuko pavėjui, ir jo leidžia- s® filosofuose rado stiprybės 

mas pirmas “svietiškas” laik-
B; - raštis “Keleivis” turėjo pada-
B ryti lietuvius ištikimus Prūsų
B karaliaus valdinius, konserva-
B torių partijos šalininkus. Tai
B vedė į lietuvių sutirpimą vo-
| kiškoje bangoje “be skausmo”.

Tas jo veiklos laikotarpis per 
“Keleivį” (1849—1882) buvo 
tautinės sąmonės sutemos.

Bet “Keleiviui” baigus savo 
dienas, kitais metais jau pasi
rodė Tilžėje “Aušra” (1883). 
Tai buvo kibirkštis, mesta 
lietuvių veikėjų iš Didžiosios 
Lietuvos.

Didžiosios ir Mažosios Lietu
vos negausių veikėjų bendra
vimas kaip tik sutapo su pa
čiais stipriausiais vokiečių val
džios spaudimais — lietuvių 
kalbės išvijimu iš mokyklų, 
fa* šiuo metu išaugo ketvirtasis



the Act Hardi 3, 1879, (tfiginaBy ertered as seeond class matter ^ j^^Tėvo lęgąto kąą^L Ak>y-
ai Bostpo. Mass., September 12, 1915. '. . zijaUS

daugjfrš kardinohk v^pį,

^ TiSkoB 'katalikiškos spaudos 
tinjųj^i valstybių atstovais su 
savo kraštų vėliavomis. J Urtuvię sekciją squ3to« 

Milijoninės minios d^ntao j^n. J. dtonibon^, vicė- 
centras bus mopumentalinia 
kryžius -ir altorius^ ant kurio 
130 kg. svorio aukso, sidabro, 
platinos brangakmiemąiš iš- 

. sagstytoje monstracijoje bus 
adoruojamas Švč.. Saktamen-

SUBSCRIPTION RA TĘS | ■ 
Danstie yearly ---------- $6.00

Brooklyn, N. Y, -------- ........ $6.50
Halfyear į~---- ,............. - $3.50
Foeign -.--------------------- — $6.50

FRENtaHERATOS
Amerikoje metams..........— $6-00
Brooklyn. N. Y. J.... . $6J0

Pusei metu —............— $350
Užsienyje ...... ...........$6.50

Laikraštį tvaiko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
frnr«ppnaiirari>iT redakcija taiso save nuožiūra. Nenaudoti 

ir srafiuaud tiktai autoriams periant Pavarde parfraty- 
tt stiaipaU ąeHttaai Hrtfflria redakcijos nuomone^ U4 skelbimu turini ir

Lietuvių komunistų laikraščiai, “Laisvė” ir “Vilnis”, savo 
skaitytojanr mulkinti vėl kyštelėjo Maskvos kepsnį — tariamąjį 
laišką tysk, K Paltaroko, kun. dr. J. Stankevičiaus ir kun. P. 
Maželio. Jie esą “aukštosios Lietuvos katalikiškos dvasiškijos” 
vardu- “pritaria pasaulinės taikos tarybos- biuro kreipimuisi 
prieš, atominio karorengimą’” Girdi, Sovietų Sąjungoje atominė 
energija panaudojama technikoje, ūkyje, kasdieniniame gyveni
me. Kodėl kiti kraštai negalėtų to padaryti, užuot rengęsi ‘karui? 
“Aišku, kad gali,- sakoma tame laiške. — Reikia tik klausyti 
Dievo Mokytojo/kuris nurodė: Priesaiką naują jums duodu, ir 
mylėkite vienas kitą... Reikia stoti į draugystės kelią, pasitikė
jimo kelią, į derybų kelią”. Su tomis derybomis yla ir išlenda iš 
maišo, kas tą laišką yra rašęs ir pasirašęs, nesiklausdamas nei 
vysk. K Paltaroko nei kitų išvardintų kunigų, arba juos smurtu 
privertęs pasirašyti.

Šiame kongrese aktyviai da
lyvaus ir lietuviai su,savo tris
palve, vysk. V. Brizgys, prela
tai, kanauninkai, kunigai ir 
vienuoliai bei Lietuvos diplo
matai. Vietos, lietuvių negausus 
būrys yra įsipareigojęs atlikti 
didelį darbą. Tam tikslui prie 
vyriausiojo komiteto lietuviai 
turi . sudarę lietuvių sekciją, 
kuri derintų lietuviškuosius 
reikalus *su bendrąja iškilmių 
darna. •

metų si
Vade

sveikinimaisir Kltefliųnažs.

Ne nuo šiandien jau žinoma, 
kad netekus savo žemės po jo
jomis, dažnai netenkame ir 
sveikos nuovokos: ateina su^ 
pleišėjimas ir rietenos. Vieni 
dąr remiasi senais titulais ir 
norėtų liet pasiremti sena val
džia, kurips rankose nebeturi, 
o kiti — ima taikytis prie nau
jų gyvenimo aplinkybių. Tuo 
būdu sunku išlaikyti vienybė 
net ir tokiais klausimais, kurie 
visiems yra bendra, kaip an
tai, savo gimtosios žemės iš
laisvinimas. Taip yra ne tiktai 
pas mus, apkartus jau dėl visų 
vlikinių/ir šefinių ginčų, bet 
ir pas kitų tahtų emigrantus 
ir pas mūsų kaimynus — len
kus. šį kartą žodelis apie jų 
nesutarimus. Gal tai ir mus pa-* 
čius kiek pamokys? .

tremtyje sudaryti vįenmgą var/ 
dovybę.- Ji ^sįekė suliedinti į 
vieną junginį Tautinę Tarybą 
ir Politinę Tarybą, kurios tarp 
savęs kivirčijosi ir varžėsi. 
Vienytojo vaidmens ėmėm gen. 
Sosnkowskis. Atrodė, jis turė
jo visuoinenės pritarimą, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje. Laikraščiuose 
jau buvo paskelbta tos Tauti
nės Vienybės programa ir bu
vo laukiama, kad gen. Sosn- 
kowskis perims prezidento 
tremtyje pareigas. Tačiau pre
zidentas Aug. Zaleskis neatsi- 
statydino. Tada buvo sudaryta 
Tautinės Vienybės Taryba, ku
rios priekyje atsistojo gen W. 
Anders, buvęs socialistinės vy
riausybės ministeris pirminin-

KUta LOUI8 OfdN » Worc»;/ 
terfo-jppnta vįzoc j Uatkv^. 
Laukia Kremliaus sutikimo. Jk/ 
pakeistu kun. G. Bii- ;
sonnetta< ' j";

šiomis dienomis plačiai apie derybas riktelėjo vyriausias 
Sovietų Sąjungos politrukas N. Bulganinas, nes Vokietijoje ir 
Prancūzijoje parlamentai patvirtino Europos bendro gynimo su
tartis. 0 dar labai neseniai Kremliuje buvo šaukiama visa gerkle, 
kad negalės būti jokios bendros kalbos, jei tos sutartys bus pa
tvirtintos. Dabar prašneko nuolaidesnių balsu, nes pamatė, jog 
savo grasinimais nieko neįbaugino. Tai sena bolševikų taktika: 
rodyti meilias mikčiaus akis, kai pamato po nosim pakištą lazdą. 
Ir tada jau rėkia, kad kiti karui rengiasi, o jie — rūpinasi tiktai 
“taionią gerove, kasdieniniu gyvenimu, draugyste, meile”. Tam 
^kjno^y^ vū^freikė ir tariamojo Lietuvos katalikų balso, pri- 
reSke.net r ftėvo žodžių. O žinoma, kad Dievas niekinamas, ti
nkintieji persekiojami, artimo meilė Sibiro katorgose dusinama. 
Melas ir veikmainystė perdaug aiški.

kun. F- Jokubauskas, Kdta. J. 
AdutatyičĖųs. Garbės prezidiu- 
maa pakviestą vysk. V. Briz- 
gys, Lfetavos ministras dr. 
Fnkas Mejeris ir k. Prie sek
cijos sudaryti dar 7 komitetai 
rūpintis ’ propaganda, aakvy- 
DČm ir'p. ■

Kongreso metu .numatytos 
kelios studijos ir paskai
tos bei konferencijos eucharis
tinėmis temofiiis. Jas skaitys’ 
vysk. V. Brizgys, kan. Z. Igna
tavičius ir kun. J. Jąnilionis. 
Muzikos ir meno reikalais rū- 
ifintis prašytas konsulas Al. 
Polišaitis. San Paulo vargoni
ninkui komp. Stroliai pavesta 
su šv.Cicilijos choru išpildyti

Rio de Janfeiro bažnytinė muzikos ir giesmių repertuarą, 
vyriausybė tietuyiams užleido Kongreso reikalams sukelti 
šv. Genovaitės bažnyčią, kurio- aukų Lietuvių Bendruomenė 
je susfepies lietuviai bei'vyks / '?/ -/_, t, _ J 
visos lietuviškos pamaldos.'

Tenka pasidžiaugti, kad lie- 
tuviškai sekcijai visi lietuviai , 
vieningai talkina, jungdamiesi 
į darbą pavieniai ir organizuo- 
tai. Abu San Paulo lietuviški 
laikraščiai sekcijos darbus re- 
mia ir nesigaili informacijų. x 
Tarp užsibrėžtų darbų šie yra 
pirmutiniai: -

1) pravesti maldininkų regis- 
traciją ir aprūpinti nakvynėm 
(registruotis galima betarpiai W
sekcijoj arba rajonų komite-’ 
tuose, '■ , ‘

Visiems taip pat aišku, kad/ Amerika pirmoji darė ir tebė- 
daro visa, kad atominę energiją galima būtų taikos labui pa
kreipti. Kai kurie bandymai yra jau toli pastūmėti, keičiamasi 
žiniom, priimti kitų kraštų studentai studijom. Apie Sovietų Są 
jungos panašias pastangas nieko nežinoma, nes ji nieko į savo 
kraštą neįsileidžia ir ligi šiol nesileido į jokias kalbas apie ato
minė? energijos kontrolę. Bolševikų rėksmas yra pro šalį, o iš
prievartautas arba falsifikuotai laiškas kada nors atsigręš prieš 
juos pačius. Juk Šventajame Rašte įrašyta ne tiktai pareiga my
lėti savo artimą, bet ir pasmerkimas melui. “ Angių veisle, — kal
bėjo Kristus, ■— kaip jūs galite kalbėti gera, būdami pikti?... 
Sakau gi jums... iš savo žodžių būsi išteisintas ir iš savo žo
džių būsi pasmerktas”. Panašiais laiškais bolševikai patys sau 
rašo pasmerkimą.

2) nudaryti aukų fondą,

3) išleisti vado

reikalingas 4 vė-4) įsigyti
liavas,

5) pastatyti lietuvišką kry
žių kongresui atsiminti,

6) atitinkamai remontuoti 
bažnytėlę,

7) suruošti kelionę į Apare- 
cida šventovę,

8) suruošti Dievo Kūno pro-

THOMAS HARDY

GARBINGOJI LAURA

Kai atėjo vakaras, ji nieko 
nepasakė, nors ji ir delsė, .at
likdama savo kasdieninį triū
są; patogiai klojo lovą, taisė 
taty šviesą, kad jam akių ne- 
raibintų Pagaliau jam užmi
gus, tyliai tyliai išėjo į savo 
kambarį. Kai ryto metą jie su
sitiko prie pusryčių, ji kaip 
paprastai paklausė, kaip jis 
naktį miegojęs. Kiek patylėjus, 
nedrąsiai pridūrė:

— Ar tamsta pagalvojai ?

— Ne. dar per mažai galvo
jau, kad gaBčiau tamstai at
sakyti.

Laura atsiduso, bet tai nie
ką negelbėjo; ir tą dieną ati
davė, kiek km buvo skirta: 
jai — naujų kančių, o jam — 
naujų grįžtančių sveikatos jė-

Taip, aš galvojau. 

Ach!

— Ką gi! peikia skirtis.

— O James!

— Aš negaliu tamstai atleis
ti. Niekas negalėtų... Viskas 
sutvarkyta, kad tamsta turė
tum patogų gyvenimą — vis- 
tiek, ar tėvas taip ar kitaip pa
sielgs. Aš parduosiu savo ren
tas ir išnyksiu iš Šio pusrutu-

— Ardai galutinai nuspręs
ta? — gailiai sušnabždėjo Lau
ra. — Aš dabar nieko neturiu, 
kas...

— Tai galutinai nuspręsta,
— griežtai perkirto kapitonas.
— Mums bus geriausia čia pat 
išsiskirti. Tamsta grįši pas sa
vo tėvą. Nėra jokio reikalo, 
kad ąš tamstą lydėčiau, nes 
mano buvimas tik kliudys. Be 
jokios abejonės, tėvas tamstai 
atleis, jei grįši viena. Už trijų 
dienų atsisveikinsim. Aš ap-

Londone pasiuntinys Raczyns- 
Lygiai prieš metus, kovo kis. Zaleskis tada sudarė savą, 

mėn. lenkai buvo susirūpinę vadinamąją legalią vyriausy- 
: bę su St. Mackevriczium prieš-

akyje, o gen. Andersą pašali- 
no 'iš generalinio kariuomenės 

'■. K • inspektoriaus pareigų. Bet tuo
■ pleišėjimas nesibaigė. Tauti- 

Vienybės trijulė sudarė sa- 
zvo vyriausybę, vadovaujamą 

Sen- Odzierzynskio. Jis perėmė 
Tautos Fondą ir sulaikė mokė- 
jimus Zaleskio ir Mackewi- 
criaus vyriausybei. Zaleskis 

i - - ’ljffi užprotestavo. Bet kas iš to?
Tautos Fondas, kurio dideles 
sumas sudaro lenkų troritinių 

I įmokos, iš 125,000 dolerių iš 
‘karto nukrito 35,000. Vadina- 

naši,. sukeltas lenkų visuome- 
nėję nepasitikėjimas ir nepasi- 

’ tenkinimas abiem šalim kerta.
-M- Dabar tašomasi per ausis, kas

kaltas.

x Vienu atžvilgiu visos lenkiš- 
bos vyriausybės tremtyje yra 
vieningos: išlaikyti Oderio-Nei- 
šės linijąk vakaruose, nors ją 

", * - bolševikai nustatė, ir atgauti
. visa, kas turėta rytuose 1939 

ALBERT R OCH E, 60 metų eenukas, meldžiasi už taiką priedais Bri- m-, taigi, ir ukrainiečių Žemes
tanijee ministerio pirmininko W. ChurchiŲio ritmus W Downing SL SU Lvovu ir lietuviškąsias SU

Tai buvo sena graži buveinė, 
paskendusi dideliame parke. 
Abiedviem čia buvo labai pa
togu vienam antro išvengti, 
arba, jei/kiltų noras, susitai
kyti. Šito kaip tik troško vie
nas iš jų. Garsinant testamen
tą, .kapitono nebuvo. . Po to 
Laura nuėjo pas jį ir rado be- 
sidedantį daiktus. 'Jis turėjo 
rytoj rytą išvažiuoti. Visi Lau
ros reikalai buvo sutvarkyti.

— Jis man paliko; ką tik ga
lėjo, — tarė j! savo vyrui. Ja
mes, ar tamsta gali man at
leisti ir pasilikti?

— Aš negaliu pasilikti.
— Kodėl?
— AŠ negaliu pasilikti, — 

atkartojo Lauros- vyras.
Bet kodėl?

Skausmo sutriuškinta, ji vos 
nuėjo į savo kambarį. Tas tris1 
dienas Lauros vyras rašė laiš
kus ir ruošėsi kelionėn ir per 
tą laiką jai vos vieną žodį pa
sakė. Artėjo atsiskyrimo die
na. Bet dar nebuvo pakinkyti 
arkliai, kurie turėjo juodu iš
vežioti į priešingas puses ir, 
gal būt, išskirti amžinai. Tuo 
metu atvyko laiškanešys su ry
to paštu. ■

Kapitonui buvo laiškas, jai 
— nieko... jai niekuomet nieko 
nebūdavo! Dėl to šiandien jos 
vyro laiške buvo .ir jai vokas, 
kurį jis padavė... Ji perskaitė 
ir atrodė parblokšta.

— Mano brangusis tėvelis... 
mirė, — ištarė ji, o po valan
dėlės pridūrė: — Aš turiu va
žiuoti į Manoir, į laidotuves. 
Ar tamsta važiuosi su manim, 
James?

' Jis stovėjo prie lango siisi- 
mąstęs.

— Aš manau, kad tokio liū
desio valandą vienai moteriš
kei per sunku, — tarė jis Šal
tai. — Taip, taip... Ach, mano 
vargšas dėdė!... Taip, aš va
žiuoju su tamsta ir tamstai 
šiomis'aplinkybėmis padūktu.

Taigi jiedu išvyko dviese, labu atiteko jos

Vilniumi, čia keistai sutampa 
senoji t’ilsudskio politika, prie
šinga Maskvai, su dabartine 
komunistine Lenkijos linija, 
Maskvos nustatoma. Iš to da
roma išvada, kad Londono len, 
kų politika yra nenuosekli itį 
iš praeities nepasimokiusi. Del 
to kyla balsai iš blaivesniu 
lenkų, labiau- atsijistų boo 
‘senų šovinistinių siekimų "ir 
žiūrinčių į padėtį daugiau rea
listiškai. Jie išeina iš bendros 
tarptautinės, ypač Europos pa
dėties, ir teigia, jog pirma rei
kia visas jėgas sutelkti kraš
tui išlaisvinti, ne kivirčiams, 
kas dabar ar paskui turi valdy
ti, ir ne ginčam dėl sienų, kas 
kaimynus užgauna. Tam bal
sui atstovauja Paryžiuje lei
džiamas mėnesinis žurnalas

‘Kultūra’

Viename jo numeryje Julius 
Mieros?ewski, Londone gyu^ 
nąs žurnalistas, rašofTirmi^F 
;sa reikia rūpinti kraštą^' 
laisvinti, o tik paskui siekti 
prarastų žemių... Tremties po
litikai,'kurie daro atvirkščiai, 
gimtojo krašto valios neatsto
vauja, o pasitarnauja Sovietų 
propagandai”.

Pabaigai reikia priminti, jog 
bolševikam yra naudinga "ne 
vien tai, kad jų siekimai palai
komi (Oderio-Neisės linija), 
bet ir kiekvienos jų pavergtos 
tautos tremtinių nesutarimas 
užsienyje. Taigi, ir mūsų, y

pavaikščiosiu ir pietums grįšiu 
į viešbutį pėsčias.

Vežikas pridėjo prie kepurės 
ranką, apsuko ąrklius ir ; 
važiavo ten, iš kur buvo M-' ■/ 
vykęs. Kai jo jau nebebuvo 
matyti, džentelmenas, ntažįjo : 
keliu į dvaro pusę.

Už keletas žingsnių vjH pn- 
dėjo negailestingai lyti, taOuu

tų, praėjo dar vienuolika me
tų. Laura Northbrook tebebu
vo atsiskyrėlė, viena pati šiųx 
namų, visos šios buveinės po
nia, negaudama jokių žinių 
apie savo vyrą. Visa vert^ma- 
nyti, kad jis buvo miręs sveti
moje šalyje. Laurai nestigo 
pretendentų, kurie tikėjosi jos 
rankos. Tačiau neatrodė, kad 
naujo ištekėjimo mintis bent 
vieną akimirksnį būtų atėjus 
jai į galvą. Nebuvo visiškai 
tikra, kad jos širdyje teberu
sentų vyro sugrįžimo vilties 
kibirkštėlė. Šiaip ar taip, jos 
gyvenimas liko visiškai toks, 
koks buvo vyrui išvykus.

Štai dvylikti Lauros Vienu
mo metai, veikiai ateis jos gy
venimo trisdešimtieji; netoli 
metų laikas 
ries avantiūros liudbtfnkas, 

___  _________ avantiūros, dėl kurios jai taip 
įgimtas gyvumas, tasai pebu- . ilgai reikia kentėti. Kalėdos 
dęs- gyvenimo džiaugsmas, ša- išdėjo būti vsikten* šiltos, ne-

girios, fermos. Tas puikus ir 
ramus reginys buvo jos. Ta
čiau tai nemažino jos vienat
vės. Ji tebebuvo nuo visko at
siskyrusi, atgailaujanti, pri
slėgta. Beveik visa, ką ji tu
rėjo, būtų atidavusi, kad tik 
galėtų šalia savęs jausti savo 
vyro buvimą ir meilę- Jo at
šiaurumas ir flegma — judvie
jų dabartinio išsiskyrimo prie
žastis — jai atrodė dabar ža
vingiausi jo būdo bruožai.

Ji tikėjosi, nuolat tikėjosi, 
tačiau veltui Kapitonas North- 

•brook savo sprendimo nekeitė 
ir negrįžo. Tai nebuvo žmogus, 
kuris galėtų nusistatymą keis
ti — tai turėjo pripažinti liū
dinti Laura. Netekusi jokios 
vilties, ji pasidavė jtnechaniš- 
kai savo gjtyenimo rutinai, ku
ri tiek tiėk ramino joę skaus
mą. Nuo to labai kentė josKaip buvo sdkęa, taip ir pa

darė:Kai ji kitą dieną atsikė
lė (r nulipo žemyn, jai prane
šė, kad jia išvažiavęs. -

ra ta dvigubą smūgį vyriškai netM^° P™®tetimi.
pakeiti. Visas platus dilelis Būtų perdėta sakyti, jog Įsi
gyvenimas, kuriame ji ligi šiol kui bėgant, jos grožis išnyko, 
buvo ir augo, su vtas.,1 “

Jis priėjo Laurai vartus ir 
suko vidun. Diena tavo trum- 
pa, o debesys tiršti. Įr ta* jte j 
pasiekė rūmų duris, jau MRto. 
tamsu. Pridursime, kad tątad 
ponas, kai lipo iš vežimo, bto.| 
vo KoręKuSKOi įtores, o CKMtr 
jis buvo visiškai sulytas. Jh^ 
neatrodė- kad to uvvenimsk- 
būtų džiaugsmingas. Prte 
slenksčio jis vienai aktaštta*'^ 
sustojo, o paskui nuėjo į ub?j 
nų būstą, lyg vykdyėtataC W; 
anksto nustatytą pianą, teftaz

ar Mrtta
> ▼nwwje pm ugniai 
džiūti . ■

Tumas nuėjo ir tyfiML jfa*?

reSke.net
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(Nukelta į 5 psL)

GARBINGOJI LAURA

Apėjau pasaulį, bet visur ne ji. -v 
Nemuno, gražiųjų ežerų ir klonių neradau.

Tu buvai pirmoji mane meilė, Tėviške graži.
Mano meilė ir dabar tik Jau. '

Ten lyg pasaka gražus, j-
Ir taip pamažu žiema apkloja viss.sžddbru

Dėmesio jaunimui

kurisreikalingaa reformų, y- 
taiJieča jo suderini- 
tatyma*s Illinois vai-

Jau nėra pavasarių žavių sapnų 
Nei žydėjimo kvapniųjų jazminų 
Kur esi, o Tėviške maža? “ 
Kur esi? — Ar rasiu ją?: *

Pasikalbėjimas su Liet Stud. Sąjungos Užsienio 
reikalų skyriaus pirminmku Antanu DundzBa.

J. GALLBNAS

Šiomis dienomis pasirodė tankią. Studentija ėmėsi gra- 
antras:s Lituanus numeris.
Tai studentę leidžiamas biu
letenis anglę kalba. Šis lei
dinys tai džiugus spindulys 
gana pilkoj padėty, nes dar 
iki šiandien nesugebėjome 
išvystyti gerą informacijos

sužinojo, kad jo pražymas pri
imtas. Jį įvedė į salioną ir už 
jo uždarė duris.

Sofoje sėdėjo virpanti iŠ-. 
blyškusi Laura. Ji atvėrė lū
pas ir jam; ištiesė randas, ne
galėdama nieko kalbėti. Bet 
jis žodžių nė neprašė, ir už 
akimirksnio jiedu buvo vienas 
antro glėbyje. - •

Kitą dieną ir vėliau visame 
dvare ir gretimajame* mieste j 
pasklido keisti gandąi. Tačiau-' 
žmonės yra visam kam pripra- J 
tę, ir žinia apie garbingosios d 
ponios Northbrook nebuvėlio.] 
vyro sugrįžimą buvo sutikta,] 
palyginti ramiai. - 
‘f Už . kelių dienų buvo Kalė- j 
dos, įr kitados apleista Ląurps J 

Northbrook buveinė žėrėjo nuo į 
apačios iki virinus ir tinkanti- J

— Oi ne, — nė vieno gyvo
" žmdgaus! Tarnauti čia taip 

liūdna kaip vienuolyne.
Pradžioje taip šaltai sutik- 

»tas keleivis veikiai savo nuo
širdžiu būdu ir meiliu elgesiu prieš daigelį metų po vieno sustingimas turėjo' 
sužavėjo virtuvės moteris ir baisaus įvykio slaugė, prašo Sis gyvumas tąsėsi

non bendron šeimori—tai tie- daninio jauhhriovajų. Reikia, 
" . ..■ - -------. manyti, kad ateityje lietuviai

studentųšalpos fondą kiek uo
liau parems, 'I'ačiau surinkti pi
nigai (jų per 2000 doiL) padės 
ne tiesiam lietuviui baigti 
aukštąjį mokslą. Šalpos Fon- 
das yra vertingas y'siems lie
tuviams jau vien tuo, kad jis 
dalina paskolas, kurias, moks
lus baigg, turės grąžanti. To
kiu būdu mūsų bendruomenė

Įsteigtas sąjungos užsienio 
r&kalų skyrius, kurį sudaro 
Urbanoje gyveną studentai, 
gio skyriaus rūpestis ir darbas 
liečia informacinę sritį. Sky
rus sėkmingai vadovauja kol 
Antanas DundzOa. Jau išleisti 
2 LITUANUS biuletenio nume
riai. Leidinys sudaro tikrai 
malonų įspūdį, ir būtų pras
minga, kad lietuvių visuomenė 
ateitų į pagalbą stud., ku
rie tokį gražų darbą atlieka.

Centro valdyba buvo pasiry
žusi. pravesti platų studentų 
šalpos fondo vajų, nes akade
mikų tarpe yra jaunų, gabių 
studentų, kurie būtinai reika- 
Bhgi paramos. Pats svarbiau
sias ir sunkiausias darbas teko 
Vadovui Kleizai, kuris puikiai

ir met- 
o ®isir

žios iniciatyvos ir už tai ver
ta mūsą visų dėkingumo ir 
paramos. Kad geriau su
prastume kaip vyksta dar
bai, liečty biuletenio leidimą, 
kreipiausi j A. Dtmdulą, pa
tiekdamas jam keletą klau
simą.

Vasaros su varpų geltonų tvanu . 
Rodos vis rugiagėles beskindama einu. 
Bet... -nors pusę žemės jau apkeliavau, 
Vis esi toli... Ir ilgesys — tik Tau...

te Columbus mieste, dalyvavo 
Chicagoj'e surengtose varžybo
se. kuriose parinktos Amerikos 
dalyvės Pan-American žaidy
nėms Meksikoje.
• A. Bakaitis vadovauja snor- 

to klubo “Lituan'ca” tinklinio 
komandai, kuri tarpkomandi- 
nėse varžybose Illinois univer
sitete laimėjo pirmą vietą.
- <A. Sužiedėlis, L:et. Stud. 
Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas, šį pavasarį Catholic 
University df America psicho
logijos departamente įsigijo 
magistro laipsnį.

• Af Avižienis, vienas iš vei
klesnių studentų, buvęs univer
siteto stalo teniso meisteris, 
šiuo metu ruošiasi magistro

Pranciškonai Jungtinėse Amerikon VatetyMse te Ka
nadoje turi 6 savo vienuolynus, 2 parapijas. apmata
vę, leidžia Sdalkraščius, dirba pastoracija ja, dalyvauja 
visuomeninėje veikioje ir rūstinai steigti šv. Antano 
kolegiją.

tai įregistruota. v \ | 
Kiekvienas veikmas tobu- | 

lumul neturi ribų. Taigi ir stu- \| 
denių darbuose galima atrasti | 
eflę neigiamumų, net'kslųmų ir I 
t.t. Tačiau jei žvelgsime j ben- | 
tfcą liettrvišką veikimą, tai stu- Į 
dentija tikrai gražus spindulys | 
mūsų niūrioje realybėje. Kai f 
mūsų vyresnieji veikėjai dau- | 
gumoje yra įsilieję į tiesiog | 
•pataloginio pobūdžio rietenas I 
irintrygas, jaunimas juda ir j 
pagal * savo-išgales prisideda | 
prie naujosios kartos ugdymo | 
tautinėje plotmėje. Telieka a 
mūsų akademiniam jaunimui 
palinkėti sėkmės ir-tolimesnia
me darbe. Konkretus darbs, be 
didelių žodžių ir beprasmių fra
zių, yisus jimgią uždaviniai ir 
darbai tai geriausias laidas į 
prasmingą ve:kimą, kuriuo 
Lietuvių Studentu Sąjunga ir 
toliau turėtų žengti.

Kandidatai, kurie nenori būti kunigais, priimami į 
brokus. Jie yra įvairiuose dariMtose kunigų pagalbi
ninkai ir pilnateisiai Ordino nariai. KANDIDATAMS 
V BROLIUS JOKIO YPATINGO MOKSLO NEREI
KALAUJAMA.

Eduardas Vitkus, studl- 
iuoųs architektūrą Urbanoje, 
buvo pirmininkū komisijoj, 
kuri surengė puikiai pasiseku
sį studentų vakarą, įvykusį va
sario 3-čią savaitgalį Chicago-

MT. ST. JOSEPH, KOLEGIJOS Ohio, studente* ateitininke*. 
x , “Ateitie*” kliše.

Urbanoje.
• Kęstutis Kudžma, bųvąs 

L. Stud. Sąjungos pirmininkas, 
dabar atlieka karinę tarnybą 
ir šiuo metu dirba karinėje 
įstaigoje Korėjoje. ; r

•Vytautas Vygantas, Liet. 
Stud. Sąjungos C. V. narys ir 
vienas energingiausių studen
tų veikėjų, šį mėnesį baigė lai
kyti psichologijos doktorato 
egzaminus Illinois universitete,' 
Urbanoje. „Jam beliko parašy
ti dizertadiją, kurią jau turi 
suprojektavęs.

• devefcmde įsikūrė jauni
mo studijų būrelis, kuris ap
jungė visų pažiūrų jaunamą. 
Paskutiniame susirinkime kal
bėjo p. Augustinatičienė, kore- 
feravo Arv. Barzdukas.

• V. Kamuotas Člevtiande 
vadojauja skautų vyčių būrc-

1. Kokie tikslai ir sąlygos turi lietuviškų ar apie Lietuvą 
privedė prie Lituanus biulete- knygų, tačiau pastarųjų jau 
nio leidinio ir kaip vyko pradi- reikia ieškoti naudojantis ka
rnai darbai? talogais; atseit, jos nesiprašo

Lietuvių visuomenė gali. skaitytojui į rankas. Pripažįs- 
džiaugtis,. * ugdydama stiprų, tant, kad bibliotekose didžiau- 
gausų avangardą mokslinamo 
jaunimo eiles: šiuo metu apie 
700 lietuvių studentų studijuo
ja įvairiuose JAV universite
tuose. Toks skaičius nepraei
na nepastebėtas: regi jį profe
sūra ir kolegos amerikiečiai. 
Dažnas ir daugiau suąįdomi, 
paklausia apie kraštą, kalbą, 
dabartinę padėti. Tiesa, kai 
kurių universitetų* bibliotekos

Lietuviai Pranciškonai, norėdami labiau išpiešti tau- 
tinę-religinę veiklą už tėvynės ribų ir. taip pat paruošti 
didesnį skaičių savo kunigų išlaisvintai Lfetavai, kvie
čia čia gimusį ir iš tremties atvykosį lietuviškąjį jau
nimą Stoti į PRANCIŠKONŲ ORDINĄ.

iki šiai valandai. Iš tų visų 
kalbų pasidarė aišku, kai ji 
ligi dabar savo vyro atminimą 
nepaprastai gerbia.

Matyti, patyręs, visa, kas 
jam rūpėjo, ir tai, kad poniaf 
šį momentą, kaip visuomet, 
namie ir viena, keleivis pra
nešė esąs visiškai satisas ir išė
jo, kaip buvo atėjęs.

Tačiau atsidūręs tamsoje, 
jis nesuko į kėlią, kuriuo bu-

Kandidatai į kunigus turi būti baigę bent prudSos 
mokyklą (Gnunmar Scbool). Baigę vitetaę mokyklą 
(High School), jeigu jie yra mokęsi lotynų kalbos, tuo
jau shmčiami į naujokyną, po korio prasideda itioss- 
finės ir teologinės studijos prauciškouų seminarij&jr. 
Norintieji po šventintaų galis dar gSnti stadijas Ro
mos ar Washingtono Universitetuose aukštesniam 
mokslo pažymiui gauti. VIJSAS MOKSLAS YRA VIE
NUOLYNO LĖŠOMIS.

. Atkelta U 3 psL
-*-.. Nepažįstamasis įėjo ir atsi

sėdo prieš ugnį. z
— Šių namų savininkas, tur

būt, labai turtingas džentel
menas, — prabilo jis, metęs 
Žvilgsnį į čirškančią ant kepa
mųjų grotų mėsą?

— Tai ne džentelmenas, o 
ponia, — atsakė virėjas.

Našlė tur būt?.
— Savotiška našlė. Vargšė , ___ . „ . ..

> siela! Jos vyras išvykęs, ir jau1 vo' atvykęs. Jis patraukė sta- 
r daug metų ji nieko apie jį ne- čiai prie didžiųjų rūmų durų.
> žino. Jam paskambinus, duris atida-

— Ji, be abejonės, daug sve- rė tafnas, kurio jis aname na- 
čių priiminėja, kad nebūtų mų gale nebuvo matęs.
vienai nuobodu. Tarnas jį paprašė pranešti

savo pavardę, ir džentelmenas
ceremoningai tarė: . ___________ ______„____

— Teikis tamsta pranešti nosi. Spūsties dar nebuvo, M' 
gerbiamąja! - poniai North- jau daug buvo atvykų svučįi^^ 
brook, kad žmogus, kurį ji ir paskutinių dvylikos metų

Midus jaunime, jeigu Dievas tave šaukia | vUmu 
lyną ir nori pasišvęsti didesnei Jo garbei, mūsų ten
tas gerovei bei savo sielos išganymo^ tasjut Mėtyk 
praadškonMBs klausdamas ptatesdų teformMtjų Mas

Mitai AJBtaSrafe gjiyšnan- jungos istoiajofe motėms toki ^totalus tr i^ius klaud- pačtae 

tfaaiii>BeUMaine.tik įr^niillį HįĮ, susi.. --------- —
tata Mtaų tautiečial rtataBf'. Otlcagoje. Daugiau - Skonėta tvarkomai ątybSs, kurioje sąjungafOda-

gan skeptiškai atsiliepė į Aka- negu 1/3 visų narių dalyvavo labai nwęųispudi.
................... ' suvažitaanfe gi mttdatais bu-

vo atstovaujamas dar 1/3 aka- ,prcfttanjfcAktK
ffrnįflcų Nepasitikinta vien centro valdyte ■-.vykusiai 
visuotinu suvažiavimu. Sureng- pa’
ti ir rajoniniai 1susibūrimai, darbų. ^avt^ ; .sn-
įvykę vasario mėu. 19-20 d.d. P^tama. kad v sre Aferbai 
Hartforde ir Detroite. Abi vie- galimi tik su nuolatine 
tovės pirmą Išartą šurengė v^stu^^ 
T .SS suvažiavimus, kurie tikrai bendradarbiavimu. O,
p» ilkįjį i' pavyko. Buvo diskutuo- sąjungoje nuolat vyravo,
ta Lietuvos švietimo proble- ws paikas ir bairie šią har- 
ma. Numatytas dar vienas su- skaldyti. Sąjungos ve:k- 

z . . . - lą visuomet priklauso nuo jos
~ narių, gi Se šiais akademi- 

niais metais parodė tikrą su- 
H pratimą organ'zaciniam gyva- 

vimuL
Nebūtų galima tvirtinti, kad 

' atlikti vis darbai, kurie buvo 
suplanuoti. Neišspręstas liko 
alumnų klausimas; čia tačiau 
nebūtų galima mesti priekaiš- 

valdybai, nes 
v buvo išsiuntusi anketą, kurioje

v • Vyteutas Valaitis^ pirmi- 
mrikadjąs CĮevelando ateithr’n- 
kų draugo^, priklauso mies
to fotogradčų organizacijai. Jis 
yra dalyvavęs eilėje parodų ir 
laimėjęs premijų už savo' nuo
traukas. ;

• Kęstutis Mikėnas vadovau
ja..Urbanoje esantiems skau
tams akademikams. Jis dabar 
įėjo į Stud.- Sąjungos užsienių1 
skyrių ir perėmę^ vicepirminin
ko ir iždininko pareigas.

• Urbaaes Liet. Studentų laipsniui Illinois universitete 
draugijos iniciatyva Illinois u- 
niveršteto biblioteka nupirko 
Liet Enciklopedijos pasiro
džiusius tomus ir kitų vertingų 
knygų. Tai gražus pavyzdys vi
sai studentijai, ypač gausesnių 
skyrių valdyboms.

• Pranas Zaranka, studijuo
jąs muziką ir dėstąs šeštadie- 
nėję mokykloje Detroite, yre. 
studentų ateitininkų sąjungos 
leidžiamo biuletenio •‘Gaųdea- 
mus” redaktorius.

• Algis Vedeckas, prieš kurį 
laiką grįžęs iš kariuomenės, 
jau spėjo įsijungti į organizaci
nį gyvenimą. Prieš atl kdamas 
karinę prievęlę, jis buvo Liet 
Stud. Sąjungos Centro Valdy
bos narys. ’.

♦M. ingeievičtttė te R. Kon
trimas ynr lietuvių atstovai 
Baltų Studentų Federacijos vy
riausioje valdyboje.

• K. g&šlūtė, studijuojanti ♦ V. PBefta yra Atlanto 
Ohio valstybiniame universlte- pakraščio skautų vyčių vadas.

-- ' ■'? .. - ■

tuvių studoitų sąjįmgon JAV-
- sa. E tremties | š| krašt, atvy- 

x1 > i kę lietuviai studentai būrėsi į
' • šžą organizacijų ir bematant 

;; sąjunga išaugo į pajėgų vie- 
* netą, kuriam šiandien pri-, 
} klauso per 600 studentų su . 14 

/ skyrių. Tylus, darnus visuome- 
. ninis darbas dafinai lieka ne- 

pastebėtas, todėl vėrta bent 
trumpai apžvelgti mūsų jauni- 

■. mo veiklą. * . ;
pfe--/ ž.-- Dabartiniu metu sąjunga’ 

vadovauja Antanas Sužiedėlis, 
besiruošiąs doktoratui psicho- 

O-y logijos srityje. Jo vadovauja- 
ma sąjunga pabrinko visiškai 
naują kryptį sąjungos veiki-

' me—koockrcfins, vfeą stvden- 
tiją jungiančias darbus. Ka- 
dangi centro valdybos nariai 

. gyvena išsklaidyti po vsą A- 
metiką, tenka posėdžius vyk- 

fe dyti korespondendniu būdu.
* Tas tač’au netrukdo darbui, 

■- nes kiekvienas centro valdybos 
* narys tini savo speciFnę darbų 

H&r ariąs ir ją puoselėja. • Darbą 

pradėdama, naujoji valdyba 
ghfj*'T sudarė metinį vėSklos plaaą.

■ Tai pirmas kartas sąjungos is
torijoje, kad taip planingai bu-

- vo organizuojamas darbas. Ir 
^5 * reikia pasakyti, kad beveik vi-

si numatyti darbai buvo atiik- 
ti. Sąjungos veikla apėmė tris 
pagrimfiifius.bruožus: L infor- 

|Br*--'’.~ RMMijB svelimhnčte tetpe, 
: \. kaip efektinguos kovos prie- 

mosi už Lietuvos laisvę. 2. šal- 
f • pas darbas te &>orgaMi23ctniai

<šią dėme^ patraukia perijodi- 
kos lentynos, Lietuvių Stu
dentų Sąjunga pasiryžo išleis
ti leidinį, kuris galėtą patrauk
ti svetimtaučio akį, kuris, pa
ėmus į rankas; bylotų apie pa
lyginant mažai pažįstamą kraš
tą — Lietuvą. Štai kodėl pe
reitą rudenį pasirodė 
LITUANUS.

STUDENTIŠKI RINKIMAI
Artėja Lietuvių Studentų Sąjungos JAV rinkimai. 

Jie visuomet laukiami su nekantrumu bei sųaĮdomė jpau. 
Nenuostabu, nes tai yra kulminacinis taškas' sąjungos 
gyvenijne. Čia būna sprendžiama ateities veiklos kryptis.

Todėl kiekvieno studento pareiga balsuoti.
Dažnai mes į šią pareigą lengvai numojome ranka. 

Taip neturėtų būti. Visi priklausomi sąjungai, todėl 
ir-visi turime domėtis rinkimais bei juose gyvai daly
vauti. Nesvarbu, už ką balsuosime. Čia kiekvieno priva*- 
tus reikalas. Svarbu, kad balsuosime. Visi gausime bal
savimo lapelius. Reikės tik pažymėti, už ką balsuojame, 
ir pasiųsti atgat Tai nėra sunkus darbas ir nereikalauja 
daug pastangų.

Neužtenka, kad tik mes balsuosime.
Turime paraginti te kitus kolegas.

Gal jie kartais nežino, o gal nesupranta reikalo 
svarbos. Mūsų pareiga — juos apšviesti, supažindinti, 
paraginti. Tai nėra sunku; gi sąjungos gyvenime kiek
vienas balsas daug ką reiškia.

Atsiminkime, jog ką išrinksime, tą ir turėsime. 
Todėl nežiūrėkime į rinkimus perdaug lengvabūdiškai. 
Pagalvokime, pasvarstykime ir tik paskiau balsuokime^ 
Vienas dalykas pabalsuoti, gi visai kitas išrinkti gerus 
asmenis.

Visa tai atsimindami, stenkimės dalyvauti rinki
muose šimtaprocentiniai. Balsuokime išmintingai, pa
raginkime kitus tai daryti, ir rezultatai bus teigiami.

Vacį. Kleiza.
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PADĖKA

NAUJOJI BAŽNYČIA KEARNY, N. J.

Toliau žodį , tarė didelis lie
tuvių mylėtojas ir užtarėjas 
Kearny miesto meras J. Healy.

Kiek ilgiau kalbėjo Lietuvos 
vice konsulas A. Simutis, pir
ma lietuviškai, paskum angliš
kai. Suvesdamas savo mintis į

Ganytojišką žodį pasakė ar
kivyskupas Thomas A. .Boland, 
iškeldamas šios parapijos nuo
pelnus bažnyčiai,»pabrėždamas ną”. Tuoj atsidūrėme prieš patarė, gelbėjo', drąsino

Atoltepitei yra palankūs.
Biuletenj lietuviu vi-

te noriu pabrėš- pivyĮto bnįetenfe save patei- 
ti, kad MMętamb ^ra skirtas «taa ir savo tikslą atsiekia, 
anglų kalkė vartojufrčtoms tau- Darbo kryptis yra aiški, be* 
tote, bet ne lietuviams -ori- reikia tik plėsti ir Šakotis, 
pažįsta, kad darbas yra vertas _ Džiugu, kad jaunimas ne- 
lifimtein taiko ir Dartamni. ku- snaudžia. Dirba jis konkretų 
rių js pareikalauja. Kaip pa*, darbą, o to mūsų bendruome* 
vyzdį noriu paminėti, kad Lie* nei W tik reikia. Būtų gera, 
tuvos PMiuntlnybi. Washing- kad paremtame akademihį >»'

• Studentai skautai ir san- 
tariečiai ateinančiuose Stud. 
Sąjungos rinkimuose dalyvaus 
jungtiniu sąrašu, kurį sudaro: 
Rytas Babickas. Jonas Bilėnas, 
Liuda GriŠkelytė, Bronius Juo
zelis, Raimundas Mieželis, Le
onas Sabaliūnas, Vyt. Valat- 
kaitis, Rem. Gaška, Kęstutis 
Jėčius, Arvydas -Kliore, Jonas 
Gelminas, Albertas Kerelis ir 
Tadas Naginionis.

. Liet. Rašytojų Draugijos 
premija šiemet atiteko Jurgiui 
Jankui už jo knygą “Namas ge
rojoj gatvėj”. Premijos įteiki
mas įvyko kovo 20 d. Chicago- 
je Liet auditorijoje. Iškilmes 
pradėjo LDR pirmininkas Ben. 
Babrauskas. Jis įteikė Chicagos 
gydytojų sudėtą premiją. Me
cenatų vardu kalbėjo dr. P. 
Kisielius, premijai paaukojęs 
100 dol.
, Svęikinimo kalbas pasakė: 
konsl. dr. P. Daužyardis, red. 
L. Ši

BAŽNYČIOS ŠVENTINIMAS
Bažnyčią pašventino ir kerti

nį akmenį įmūrijo Newarko 
arkivyskupas Thomas A. Ro- 
land, lydimas visos eiles dva
siškių — prelatų ir kunigų. 
Baigus bažnyčios* šventinimą, 
tolimesnėje liturginių apeigų 
programoje sekė pamokslas 
Arkivyskupo žodis ir palaimi
nimas.

Dabartinis lietuvių pranciškonų rūpestis yra ne* 
tiktai išeivijoje plėsti savo'Veiklą, bet taip pat ir ruoštis 
ateities darbams Letuvoje. .

Ordino vadovybė juos įpareigoja, kad, atėjus lau
kiamai valandai, pranciškonai būtų pajėgos atstatyt? • 
Lietuvoje komunistų sunaikintus viennolyuus, šv. An
tano Kolegiją ir visą šv. Kazimiero provincją. .

Brangūs geradariai, kurie taip nuoširdžiai įtinta- , 
te pranciškonų veiklą dabar Amerikoje, darydami savo 
testamentų, nepamirškite (teskirti nors mažą paHkfaną 
pranciškonų pistiems darbams te tremtyje arba jų 
provincijos atstatytai Lietuvoje, j testamentą. įrašy
kite:

“Maldaknygių ir k. k. Fon
das” nuoširdžiai dėkoja kun. P. 
Cinikui, Marijonų spaustuvės 
vedėjui; už prisiųstas 5 rin 
daknyges, taip pat ir N. N.2 
M-P, III., už 10 doL, N. N. 2 
Canados už 10 dol., Mis. irMr 
Brazauskams iš So. Bostono-ad 
5 dol.. EI. Valent už maldakny
ges ir knygas ir. visiems ki 
tiems, parimusiems fondą. Jta 
išsiųsta 56 svarai knygų į kitai 
kraštus, kur lietuviam trūksta 
maldaknygių. Aukoy priimta 
mos ir toliau, siųsti: kun. M 
Vembrė, 122 Canton St 
Stoughton, Mass.

i.—■ kun. D. 
Pocius, toliau: preL J. Balko
nas, prel. Jute, preL L Kel
melis, Lietuvos, vicekonsulas A. 
Simutis, P.
miesto meras J.- Healy, archi
tektas NeM. Convery. Tolimes
nėse eilėse kunigai ir kiti gar
bingieji svečiai.

Vakarienė, kurią pradėjo 
arkivyskupas malda, praėjo 
džiaugsmingoje ir jaukioje 
nuotaikoje. Visų nuotaika ypač 
pakilo, kai arkivyskupas Tho
mas A Boland tarė savo šir
dingą sveikinimą parapijos va
dovybei: kleb. kun. L. Voiciė- 
kauskui ir. kun. D. Pociui, o 
taip pat ir visiems' parapie- 
čiams, ir-teikėsi būti šioje lie
tuviškoje šeimoje visą vaka-

Konkrečiai biuletenio leidi
mu buvo pradetahnipintis pe
reitą vasarą. Išrinkus 1954 — 
1955 metų valdybą, kol. Vy- 
gantas pradėjo organizuoti 
Užsienio reikalų skyrių, kurio 
vienas iš uždavinių ir buvo leis-

tuvas Konsulas Chieagoje — 
Dr. P. Daudžyardte, J. Daudž- 
vardienė, J.'J. Balčiūnas, L. 
Šimutis, A. Ružancovas, B. Ba
brauskas, K. Deveikis. Bendra- ‘ 
darbių, autorių tarpe susitelkė: 
kan. M. Vaitkus, Dr.' Daugir
daitė-Sruogienė, prof. St. Ko
lupaila, prof. J. Brazaitis, kole
gos J. Šmulkštys, V. Žvirzdys, 
J. Rimašauskas, A. Sužiedėlis, 
S. Šimoliūnas, V. Kleiza, A. 
Šalčius ir kiti.
,3. Kaip vyksta' techniškas 

darbas? Ar būtų 'galima suži
noti, kam siuntinėjamas biule
tenis?

Redakcijos būstinė- su visu 
Užsienio reikalų skyrium yra 
Urbanoje. Palankiausias sąly
gas- spausdinimui pasiūlė Tėvų 
Pranciškonų, spaustuvė New 
Yorke. Ji spaudos darbą ir at
lieka. Ten daug padeda ir tal
kininkauja J. Baužinskas, kurte 
atlieka biuletenio laužymą, 
V. Sužiedėlis ir V. Steponavi
čius tvarko ekspediciją (antro 
numerio tiražas yra 1200 egz.)< 
koh V. Kareteattū ir J. Banai
ty# skaito korektūras.

Biuletenis yra siuntinėjamas 
virš 500 didesniųjų JAV uni- 
vermtetų bibliotekoms, 100 žy
mesniųjų viso pasaulio univer
sitetų bibliotekoms, JAV, t>i- 
džtoatos Britanijos, V. Vokieti
jos pareigūnams ir platinamas 
per Sąjunfbs skyrius. ' 
■ ^. O kalp m darbo Įvertiai-

Nanjosios bažnyčios ‘Staty
mo fondopirmininkas P. W;
Veleyas‘ pareiškė ; padėką vi
siems komitetą darbuotojams 
ir išvąrdmo visus, kurie visa
da birvo pirmose eilėse komi
tetovykdomų darbų, t

Architektas N. Conver/pa- Meniškos stotys lietuviškais 
darė trumpąs savo darbo ap- užrašais. Kai kurių langų vit- 
žvalgą. ražnįse taip pat Itethviški tet-

- Fondo direktorius kun. D. ^rašai. Lubose nusagstytas, ap- 
Pocius, kuris buvo i? vakaro “švietimas primena žvaigždes, 
vedėjas, pristatė susirinkušeto ^^vtis ir dideHs balkoAas 

Velevas, Kearny visus garbinguosius svečius ir
pagerbė stambesniuosius . nau
josios bažnyčios fondo remė-

chorui. Moderniškai įrengtos 
klausyklos.

Bendrai paėmus, bažnyčia 
(sudaro jaukų įspūdį! Tiems, 
kurie yra pripratę prie Senes
nio amžiaus bažnytinio meno, 
ši bažnyčia atrado, tos misti
kos, kurią randame seniau 
statytose bažnyčiose. J. M.

nizuoti visą “ministeriją”: kol. 
D. Valančiūtė, kol. K. Mikėnas, 
kol. A PabarČhis. Liepos mė
nesį užsimezgė ir susirašinėji
mas, prasidėjo posėdžiai, dar
bas.

2. Kartuos darbus teko pir
miausiai atlikti, kaip jie pasi
sekė? A^ ^visuomenė parėmė 
Jūsų darbą? >

Darbas ' prasidėjo sunkiai, 
beveik visą laiką “lipant į kal-

STOUGHTON, MASS.
Juozapines daug kur Juoza

pai švente, bet pas mus Juoza
pai tikrai kultūringai pasielgė, 
pasikviesdami komp. J. Gaide
lio vyrų chorą iš So. Bostono, 
kurte padainavo Žygį į Vilnių, 
Gluosnį, Gaudžia trimitai ir 
dar kitas 10 dainų. Be choro, 
broliai Valet išpildė akordedo®1 
programą. Dabar tik mūsiškiai 
suprato padarę klaidą, kad re
montuodami salę . nugriovė 
sceną ir nėra kur didesnei gru
pei išsitiesti. O juk būtų mie
la dažniau pasikvąpsti lą ar ki
tus chorus, pasiklausyti rimtų 
paskaitų ir k. Choro pakvieti
mu rūpinosi lietuvių salės 
pirm. A. Raila.,

Gautingeno sanatorijoj, Vo
kietijoj, besigydantiems lietu
viams, Velykų proga aukojo: 
kun. M. Vembrė $5, po $1.— 
Al. Gilis, Z. Ąntulonis, Agnės 
Miškinis, EI. Valent ir N.N.; 
M. Jurgutienė 75c. Mikas

Įteikta Liet Rašytojų Draugijos premija 
čaučys, Alė Rūta-Nakaitė. Į 
visus sveilfinimus atsakė pats 
lauretas Jurgis Jankus. Bai
giant oficialiąją dalį, buvo su
keltos ovacijos varduvininkei 
ir sukaktuvininkei Jozei Au- 
gustaitytei-Vaičiūnienei.

Antroji vakaro dalis buvo 
'skirta kūrybai. Skaitė pats lau
retas J. Jankus ištrauką iš pre
mijuoto romano, Alė Rūta- 
Nakaitė ištrauką iš “Trumpa 
diena”, Draugo premijuoto ro
mano. Eiles skaitė J. Vaičiū- 

• nienė, G? Julauskaitė, humoris
tinius eilėraščius Aloyzas 
Baronas. Dainavo solistė Sofi
ja Adomaitienė.

guli, tjergeaorio ugonmęje 
kieti joje ir pavojus gyvybei >^8 
ra praėjęs. Jam buvo padaryt.JI 
tos ^rys sunkios operšojo®^ 
Spėjama, kad kairiosios ranite^ 
negalės lankstyti per alkūnę^ 
Automobilio katastrofa įvytai 
vasario 14, kun. Šarkai važiuo-^ 
jant iš Hamburgo į Geestacht? % 
Siaučiant smarkiai pūgai 
esant slidžiam keliui, jis lenkė | 
;motociklą ir susidūrė su kelei*^ 
vinių atobusu. Hamburge da- ?5 
bar jo pareigas eina kun. V^ 
Kaleckis.

] • Nauja literatūros premija. ^ 
Lietuvių Akademinis Sambū-7^ 
ris Montraelyje, vadovaujama®^ 
Kazio Vaselkos,- paskelbė 
Krėvės vardo 500 dol. literatūį 
rinę premiją už geriausią 1954^ 
m. išspausdintą ir dar nepremi-:į£ 
juotą grožinės literatūros kny£^| 
gą. Ši premija yra vienkartinį 
tačiau (dėt. Ak. Sambūris, j^^ 
paskyręs, kreipsis į visas Ka-?j 
nados lietuvių organizacijas, į 
prašydamas tą premiją tęsti to-1^ 
liau. Z|||

Jury komisiją sudarys vie--':^ 
nas LRD atstovas (LRD valdy- 
ba jau paskyrė Joną Žmuidzi- 
ną), vienas Kanados Liet. Bea-.-^ 
druomenės atstovas, likusieji 
trys nariai bus pakviesti pa-:"> 
ties L. Ak. Sambūrio. Premija"';* 
numatoma įteikti gegužės £oėn. J 
pradžioje Montrealyje. \

• H amb urge (Vokietijoje) 
Šalpos Komisijai pavyko gauti [3 
iš vokiečių Caritasverband fuer-^ž 
Auslender keletas paketėlių 
tiems, kurie nebuvo gavę žš "įg 
Balfo.

• Iz. Sragauskas Hamburge'
Vokietijoje, perėmė Vargo, mo* 
kyklos Vadovavimą.' • •

• Haverhill, Mass. Lietuvių^ 
Ukesų Gedimino klubas prane^S 
ša visiems suinteresuotiems P*- įs 
vieniams ir organizacijoms, bež'r^ 
kitiems sambūriams, kad 
žinioje esanti vasarvietė 
metais piknikams išnomuoja- 
ma papiginta kaina—$25.
ki salė šokiams, atskirai virta? 
vė, geras privažiavimas ir daug 
vietos automobiliams pastaty-:;^

VAKARIENE - ;
* Didžiulė,: po bažnyčia esanti 
salė, galinti sutalpinti apie 600 
žmonių, buvo pikiūtele. Salės 
scenoje .priė gėlėmis išpuoštų 
stalų pirmoje eilėje sėdo arki
vyskupas Thomas A. Boland, 

: Kaip laętavoje per diidžiuo- iš vienos pusės kleb. L. Voicie- 
«mp vasaros atlaidus bažnyčia kauskas, iš kitos.—■ kun. D. 
ir švezdorins būdavo pilnutė- 
Ita ŽBakmių, taip kovo 20 šį vaiz
dą matėme Kearny, kur buvo 
šventinamas didelio - ryžto ir 
pasiaukojimo vaisius — nau- 
$ey Dievo namai

Ši istorinė šios parapijos 
diena, sutrikusi žmonėms daug 
džiai^smo, išblaškė neviltį ir 
nepasitikėjimą ir tiems, kurie 
abejojo šiuo žygiu ir jo nerė- 
mė. ^ k

Koyo 20 d. 4 vai. vak. su
skambėjo naujosios bažnyčios 
varpai, skelbdami didįjį parapi
jos įvykį. Kiekvienas dairėsi ir 
lyg netikėjo savo akims, kad 
štai jau stovi visų taip laukta 
naujoji Dievo šventovė, kuri 
dar šiandien, bus pavesta So
pulingosios Dievo Motinos gar
bei. ,

UTHUANIAN FBANCISCAN FATHERS . 
KENNEBUNK PORT, MAINĖ 

Savo sunktai atdirbtomis santaupomis padaryti 
gert daritad lydta jos į amteyhę, o vimrttai «ž 
metate ir taikys Sv. Mišias.

NAUJOJI KLEBONIJA

Visu entuziazmu—.rankų 
plojimu ir griausmingu vaho 
— buvo palydėtas kteb. kun. L. 
Voiciekausko baigiamasis pa
dėkos .žodis.• ' . V' . '

Norintieji informaajų, 1 
kreipia į: Lietuvių Ukesų 1 
bas Gediminas, 324 River 
Haverhill, Mass. arba telef 
Haverhill 4-9666.

jfint jrtifjiyn' iiį~ A Alice
Vefevas, Jcieb. fcuft. L. VoWekausKa% kum. O. Pocius, V. ■ 

te, CK PtertH. ,Jr. Stcvi ■— Barzūukas; W. Serafen, Susan 
Irene Beiza, Elena Jankauskas, John WiWlkie, J. Mčlynis.

kia malonių komentarų. Iš pa
sisakymų turime pagrindo mą- 
nyti, kad šis Lietuvos garsini
mo būdas savo tikslą atsiekia: 
Lietuvos vardas ir padėties su
pratimas plinta.
, 5. Nėra abejonės, kad dirba
te labai naudingą ir prasmingą 
darbą ir tuo prisidedate pre 
Lietuvos laisvinimo akcijos. 
Būtų mafonu išgirsti, ką nu- 
■inatote ateities vettlai?

Ateities planai? Plėsti biule-i 
tenį, jį didinti, dažnint, plėsti 
ir Užsienio reikalų skyriaus 
veiklą. Vieton šį pavasarį bai
gusio A Pabarčiaus redakci
jos kolektyvan įėjo L. Saba
liūnas, nuo lapkričio mėn. su 
A. Marchertu vedęs mūsų tie
sioginės propagandas skyrių.

Šiuo metu mūsų pareigų ir 
darbo pasiskyrstymas yra se
kantis: K. Mikėnas—vicepirmi
ninkas ir finansų valdytojas, 
D. Valančiūtė — sekretorė, L. 
Sabaliūnas — redakcijos na
rys ir propagandas skyriaus 
vedėjas, A. Marchertas propa
gandos skyriaus narys ir V. 
Vygantas-r-ryšininkas su Cent
ro Valdyba, žaidžiame su to
kiom mintim, kaip kreiptis į 
vieną filmų statymo bendro
vių su pasiūlymu susukti filmą 
apie.partizanus Lietuvoje arba 
lietuvišką romaną; gal bandyti 
leisti kokį vienkartinį leidinėlį 
Vilniaus ar kitu kokiu klausi- 
mu, ieškoti naujų kelių, naujų, 
būdų įskverbti, įskiepyti Lie- 
tuvos klausimo svarbą ir ne
teisybę angliškai kalbančio pa
laužto pUsąmonėn, pačiam pa
sauliui, paliekant iniciatyvą 
susidaryti nuomonę, daryti iš
vadas, imtis priemonių. '

šiam visam darbui reikia vi
suomenės paramos.

Tikime, kad būsime supras
ti, gi remiama studentija va
rysgilesnę, platesnę darbo va
gą, negu kadriki šiol buvo. Ga
lime konstatuoti; bandymas

dįmų vietų. Imponuojantis 
dysis altorius su didebu kry- ? 
žtata ir tepąlvinga. marsam-ūto ^ 
didžiojo altoriaus užpakaline į 
skma. Kuklūs šoniniai attoriai j 
sų Marijos bf šv. Juozapo bal- / 
ton štovytom. *

— “Mano namai yra maldos 
namai” — Viešpaties žodžiais 
pradėjo prel. J. Balkūnas savo 
gražų ir turiningą pamokslą. 
Gyvais palyginimais ir evange
lijos žodžiais iškėlė bažnyčios ti anglų Jkalba bhiletenį. 
reikšmę praeityje ir dabar ir Man buvo pasiūlyta pirmi- 
nurodė pavyzdžių, kaip skau- ninkavimas. Pradėjome orga- 
džiai Dievo buvo nubausti tie, 
kurie norėjo išniekinti. Baig
damas prel. J. Balkūnas dar 
sveikino kleb. kun. L. Voicie- 
kauską, šios bažnyčios staty
mo iniciatorių ir visus šios ko
lonijos lietuvius, šiandien 
džiaugsmingai triumfuojančius 
savo didelio darbo vaisiais.

problemas: neturėjimas lėšų, 
sunkumai su anglų kalbos ver-L 
tėjais — korektoriais ir ilgai 
užsitęsęs susirašinėjimas su 
autoriais, rėmėjais ir asmeni
mis,* kurių patirtis ar patari
mai buvo ir yra neįkainojamos 
vertės. /

Pirmąjį numerį pajėgė fi
nansuoti Sąjungos iždas. (Po 
šios transakcijos iždas liko be 
pinigų...) Vienas Amerikos 
lietuvis sutiko LITUANUS lei
dimą reguliariai remti, prašy
damas neskelbti pavardės.

Atskiri skyriai pažadėjo pa
galbą: Clevelandas, Chicaga. 
Buvo kreiptasi į kai kurias or
ganizacijas, konkrečių rezulta
tų tačiau dar nesulaukta.

Būtų negalima nepaminėti 
tokių asmenybių, kurios mums
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42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.

•'* Tada, po tokio pasisekimo 
patyriau, kaip reikia kalbas su- 
mūryti. Pirmiausia dedi pen- 

Ife^ikiolikos minučių pamatą, pas- 
kui dvylikos aukštų nagrinėji- 
mas, paremiant istoriniais fak- 

g? /2%'Xais arba tikrais atsitikimais, 
galop reikia dėti skaisčios spal- 

į? vos stogą ir užbaigt dideliais
į?į šūkiais

tikrai turiu negintitinų 
gabumų? Esu, r. taip s&kant, . iš 

ggl^atozųj grūmės.; Kaip tinrti- 
L na rąštai, mano dėdė yra kai-: 
^r\?hėjęs net Klaipėdos -atgavimo 
^ /. "minėjime. Aš, žinoma, nuo jo 

ne per sprindį neatsilieku..
Atsimenu, sykį,.pirmą kalbą 

r p* išdrožiau Žagarės, jaunųjų ūki- 
ninku gegužinėje apie kopūs- 
tų įtaką, žmogaus orgapizmui. 

T Žinoma, vien kopūstais nepasi- 
fc 'tenkinau, daviau bendrą ap- 

žvalgą visų daržovių nuo jų 
gŠi sėjimo iki stalo. -Savaime su- 

prantama, kad tokioj kalboj 
be Lietuvos istorijos negalė

je j jairapsieiti; pradėjau nuo Dus- 
-\ “burgo kronikų ir baigiau pre- 

zidentūra. Po kalbos visi sakė: 
■Or “Kalbėjai kaip apskrities dak-

Atidaryta A. Varno 
paroda

Chicagoje kovo 19 Marijos 
Aukšt. mokyklos patalpose ati
daryta Adomo Varno apžvalgi
nė paroda, kuria atžymima dai
lininko 75 metų amžiaus ir 50 
metų kūrybos sukaktys. įsta
tyta apie 150 kurinių.

Pagerbimo akademijoje iš
samesnę kalbą pasakė V. K. 
Jonynas, sveikino: J. E. vysk. 
Brizgys, kun. A. Stasys, Ben. 
Babrauskas, L. Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, prof. J. Šimoliūnas, 
daiL Ign. Šlepelis, P. Gaučys, 
Paukštukas; Glemža, daiL Vi- 
jeikis. Į sveikinimus įspūdin
gai atsakė pats sukaktuvinin-

£ies barmonižuotas dafaas ir 
tautinius šokius. Didžiulė salė 
buvo ~ perpildyta ■■ klausytojų. 
Daųjg matės svečių iš. Syracus, 
Buffalo, Amsterdamo ir kitų 
vietovių, o taip pat atsilahkė 
daug svečių amerikiečių.

Koncerto programa buvo .iš
pildyta labai'gerai. Ansamblio 
dalyviai klusniai pasiduodą 
įgudusio dirigento rankai, lie
tuvių liaudies ir lietuvių kom
pozitorių dainas perteikė Šar- 

- niai ir; spalvingai. įtempto 
aukštumo ir fortissiino vieto
se, balsai buvo laisvi ir skaid
rūs, piano ir pianissimo tiesiog 
lietė sužavėtų klausyto jų širdis. 
Ansamblis rodėsi esąs nedali
namas vienetas, kur visi bal
sai susilieja į vieną harmoniją, 
į vieną skaidrų, švarų akordą. 
Ansamblis turi puikių-balsų: 
sopranai liejosi, kaip skaidri 
upe, slepianti savyje tikrus vo
kalinius deimančiukus (pav. 
atlikusį solo partijas R. Pet
rauskienė), o bosai stebino vi
sus savą sultingu, giliu žemu
mų, išeinančiu tiesiog iš žmo
giško pajėgumo. Tai tikras 
gero vokalinio vieneto pagrin
das, kurio galėtų pavydėti dau
gelis kad ir labai pasižymėju
sių chorų.

Ką gi bekalbėti apievisų my
limą, visiems žinomi* dirigentą 
Alfonsą Mikulskį. Kada jis į-

SIR ROGEK M AKINS, Britanijos, ambasadorių* JAV, nuvykt* j, 
Hollywoodą kalbasi su kino artiste Bette Davis, kuri naujai stato* 
mam filme vaidina karalienę Elzbietą !.

Norį mokytis mokiniai prašo
mi registruotis pas mokytojus 
Kankles reikeš įsigyti patiems, 
bet bus padedama.

Kr&ščfcmių Demokratų sky
rius išsirinko naują valdybą: 
H. Idzetevk3ų — pirm., dr. Mk- 
silionį — ižd. ir P. Gruodį — 
sekretorium. Susirinkime pas
kaitą skaitė prof. J. Gravrog- 
kas (supažindino su lietuvių 
Fronto programos metmeni
mis) . . St B.

Detroitiečiai domisi 
“Muzikos žiniomis”

Prieš porą'metų “Muzikos 
žinias” Detroite skaitė tik 6 
lietuviai, dabar gi tas skaičius 

Vyt Majauskas,‘ nuoširdžioje «rti 80. Patraukia jos

Š’emet sukako jau 10 metui 
nuo prof. Mykolo Roeirterio I 
mirties. Jis buvo įžymus ne" 
tik’ teisininkas, bet ir moksli
ninkas. Liet. Teisininkų Drau
gijos Clevslando skyriaus ini
ciatyva kovo 20 d. buvo su
rengtas jo mirties sukakties 
minėjimas, kuriam įvadinį žo
dį parašė Roemerio kolega 
prof. J. Gravrogkas. šis bu
vęs Vytauto Didžiojo universi
teto rektorius Roemerį, kaip 
to paties universiteto rektorių, 
pastatė greta M. Biržiškos ir 
V. Čepinskio, taip pat sėkmin
gai rektoriavusių. Roemer's,— 
sakė Gravrogkas,—buvo labai 
šakotas te sės žinovas, valsty
binės teisės srityje pripažin
tas didelis/ autoritetas. Toliau 
įvadiniame žodyje buvo pa
brėžtas ypačiai vienas veFonio 
būdo bruožas — tai jo toleran- 
tingumas, — “Kuris re'škėsi 
ne pažiūrų pakanta, ne visų 
pažiūrų respektu, bet meile ir 
pagarba k'tokias pažiūras nuo
širdžiai •einantiems žmonėms. 
Velionis tuo būdu parodė, kuo 
turime remti mūsų vieningu
mą: ne atsisakymtl jieškoti 
tiesos, veng’ant ginčo is es
mės, bet tarpusavio pagarba 
ir meile”. — Ap;e Roemerį 
kaip tsisin’nką kalbėjo F. 
Mackus, kaip apie žmogų — 
P. Stravinskas. Skyriaus p’m;. 
J. Liūdžiaus pakviestas, minė
jimą pravedė J. Krygers.

Komiteto Čiurlionio ansam
bliui ir jo vadovui muz. Alf. 
Mikulskiui pagerbti kovo 18 d. 
posėdy buvo aptarti įvairūs su 
jų pagerbimu susiję klaus;mai. 
J garbės komitetą numatyti 
Vliko pirm. prel. M. Krupavi
čius, vysk. V. Brizgys, min. St. 
Lozoraitis, min. P. Žadeikis, 
Alto vykdomojo komiteto na
riai L. Simutis, P. Grigaitis^ 
A. Olis ir M. Vaidila, lietuvių 
bendruomenės Loko pirm. prel. 
J. Balkūnas, Balfo prm. kan.- 
J. Končius, visi keturi ansam
blio garbės nariai kun. Gvrec- 
kas, Lenktaitis, Step. Nasvytis 
ir Žilevičius ir rengmo komf- 
teko pirm. P. J. Žiūrvs. Be 
ansamblio koncerto, kuriame 
taip pat dainuos ir svečias Chi- 
cagos Dama vos ansamblis, ge-

IONNA MARtA, <Wb«<afer- 
gattS, našlaitį atvešUBjGrai- 
kijos i Chicag£ kur ją Chm 
Kalanges, graikas, įdukrino.

Ateitininkų agapė
Kovo 20, paskutinę rekolek

cijų, dieną, Detroite ateitinin
kai po kopaunijoe turėjo bend
rus pusryčius—agapę, apie ku
rios kilmę gražiai pakalbėjo dr.

ibė, taii n*į
fik-TY^ji AnRamhHo c mo. Kažin, ar ka$ą ši erdvoka
tąs, nežinąs kelio atgal Jo lietuvių salė buvo tiek mačius 
iš^ėmiamos energijos šaltiniai. svečių, kiek tą vakarą. Komp.

' o gal tik jn plati/ giluti mylinti A. Mikulskis, p. O. Mikulskie- 
Lietuvą širdis, įgalina tąpui- nė ir visi čiuriionieeiai susilaų- 
kųjį lietuviškojo meno vienetą kė labai daug gražių pveikini- 

: išlaikyti, perorganizuoti, įkvėp- mų, linkėjimų ir dovanų. Va- 
' ti meilės lietuviškai dainai, ir karieųė praėjo tikrai jaukioj 

tą meilę perteikti klausyto j ams. ir pakilioj dvasioje, drąsinanti 
jaunus įr~ senus nesustoti ke
lyje dėl didžiųjų tautos laisvės 
ir išlikimo id^lų.

Šio puikaus, reto ir ilgai ne
užmirštamo koncerto rengėjai: 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, faktinieji sumanyto
jai ir darbo vykdytojai skau
tai vyčiai: Vyt. Zmuidzinas, 
Stasys Ilgūnas, Vyt Saladžius, 
Alt pirmininkas Petras Norke- 
liūnas, Apdr. Geminis, Stela 
Urbonaitė, Jonas Morkūnas ir 
kiti užsipelnytai yra susilaukę 
didžios Rochesterio lietuvių pa
garbos ir -padėkos. Didelė pa
dėka priklauso ir p, Martynai 
Žmuidzinienei ir jos padėjė
joms už puikų vakarienės pa
rengimą. VL Sb.

didesnioji dalis yra 16 mm gar
sinės ir spalvotos, rodymo lai
kas trunka apie 30 min.

Filmai susukti auklėjimo bei 
dokumentarimo pobūdžio ir 
nemokiznai dalinami mokyk
loms, bažnyčioms bei panašiem 
tikslams. New Yorke ir N. An
glijoje filmus galima gauti pa
siskolinti rašant: Ford Motor 
Cpmpany Fihn Library, 15 
East 53rd St, Hevr York City. 
(Skelb.)

Taigi, koncerto programa pra
ėjo palydima gausingų, prisi- 
kimšusios publikos, ovacijų, o 
kai kurios dainos ir tautiniai 
šokiai buvo kartojami po du 
ir daugiau kartų.
, ■■ Dirigentas Alf. Mikulskis, 
kankinį orkestro. vadovė' Ona 
Mikulskienė, ansamblio prane
šėja, ansamblio solistė ir so
listai tenorai, o ir visi ansamb
lio dalyviai buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis ir rožėmis.

■ Ir kai čiurlioniečiai,- tradici
ne daina “Namo”, baigė kon
certą, publika ilgomis ovacijo
mis vis dar bandė choristus pa
silikti, scenoje, nors "pats kon
certas buvo užtrukęs geras dvi 

valandas.

Nuo to laike ir pradėjau po- 
puliarėti. Ypač garsus pasida- 

|į. * riau Vokietijoje, kur buvo tiek 
progų, nes kiekvieną dieną tai 
šits, tąi tas išemigravo. Kalbė- 

-T'' 'jau apie Belgijos kasyklas, Ka- 
- ^nados miškus, Australijos dy- 

kūmas, ir Amerikos dangorai- 
žius.
< Atkakęs į šitą kraštą, tęsiau 

f savo pradėtą tautinį darbą.
Pasisekimas buvo toks, kad vi- 

į si, kas tik norėjo pagarsėti, 
iz ’ V pradėjo mane mėgdžioti. Žino- 
v’- ’ ’te, pasisavino visus mano me- 

todus, ir taip išaugo rinktinis 
.^kadras geriausių kalbėtojų. 
| Vienas, atidarydamas rašto 

įį žmonių šventę, išmušė kalbą
£ valandos ir penkiolikos minu-
[r ; čių ir baigė šitaip: “Na, o da- 

bar prašau kitų neapsileisti”, 
į; . Taip per mane Visoje Ameri- 

' koje suklestėjo iškalbos menas. 
.^Bet mano garsas nesumažėjo.

Mane tam tikri veiksniai pa- 
siuntė į Pietų Afriką garsinti 
Lietuvą. Išvykdamas galvojau, 

* - .kur, kur, bet ten tai atsigrieb- 
į siu.

Dr. Jurgis Balčiūnas, Cam- 
bridge, Ohio, lietuvių bendruo
menės seniūnas, iš visų seniū
nijos • lietuvių išrinko tautinio 
solidarumo įnašus ir juos įre
gistravo Clevelando apylinkėj. 
Jie visi dalyvaus bendruome
nės tarybos rinkimuose, bet 
dėl mažo balsuotojų skaičiaus 
negalėdami sudaryti vietinės 
rinkimų komisijos, visi pagal 
rinkimų nuostatų 42—46 pa
ragrafus balsuos paštu. Reikia 
pabrėžti, kad Cambridge į 
rinkikų sąrašus įtraukti visi 
galį rinkimuose dalyvauti lie
tuviai!

nai miręs narys a. a. Balanda, 
tėvas Kubilius išreiškę savo 
mintis apie šių dienų ateitinin
kų veiklą, moksleiviai; D. Me- 
mėnaįtė, A. Udrys ir V. Pa- 
jaujytė padeklamavo religinių 
eilėraščių. Dalyvavo arti šimto 
sendraugių, studentų ir moks
leivių ateitininkų.

Skautai rengia vaidmimą
Jaunesnieji skautai smarkiai 

darbuojasi, repetuodami pasa
ką. Režisuoja J. Pusdešris. A. 
Mdnikas piešia dekoracijas.

Prapūsta vargo mokykla
Prie šv. Antano parapijos 

šeštadieninės mokyklos įsteig
ta aukštesnioji lituanistikos 
klasė, į kurią priimami moki
niai baigę 4 lietuviškosios mo
kyklos skyrius. Jau užsiregis
travo apie 30 mokinių. Lietu
vių kalbą ir literatūrą dėsto 
mokytojai VL Pauža ir p. Pe
čiūrienė.

• Kanada neperseniausiai 
paleido paskutinį vokiečių ka
lno belaisvį A. Kratz. kuris bu
vo nuteistas visam amžiui ir 
kali^amis Ottnvvos kalėjime už 
kanadiečio kario nužudymą.

FCMCDO FILMAI
Praeitais metais par 22 mili

jonai žmonių turėjo progos pa
matyti Fordo susuktų filmų, 
neskaitant televizijos Įmogra- 
mų, kurių būta 4,759. Iš viso 

"Lietuvių metodij?” vi&b1f>« tokių filmų buvo rodoma 29, 
Atvelykį, balandžio 17, ispa

nų salėje įvyks R. Valatkos 
vedamos radijo valandėlės va
karas. Programą išpildys vieti
niai dainininkai.

DEARBORN 2-6819 
TO MACE 

HEIJ VANTED AD8. 
ASK FOfc AD TAKE*

Jis peržvelgė savo kūrybos 
kelią,* rišdamas ją su'lietuvių 
tauta ir sustodami ties trim 
emigracijom, kurių viena su
formavo portreto nuovoką, 
antra — šaržą, trečia — kom
poziciją.

Koncertinėje dalyje dalyva
vo styginis kvartetas (A. Pauk
štys, M. Petruševičius, V. Jan- 
čys ir R. Heirich), estų dainin- 
kas Kartis Šalna, latvių bale
to šokėjai: E. Carosio, A. Kal- 
ninš, J. Medinš.

Ir kas nutiko? Vienoje tau
telėje, kuri turi nemaža atsi- 
buvimų, teko man pasireikšti. 

-Bet ten toks paprotys, kad vi
si kalbėtojai turi stovėti ant 
vienos kojos. Niekis, tariau, dar 
įdomiau!

Ir vos pradėjau pilti įžangą, 
kaip nusmilko koją, o kai ..no
re jau pasikeisti, — liepė baig
ti. Pasiutimas, nekultūringas 
kraštas, negalima privesti iš is
torijos ir duoti skerspiūvį ' iš 
visos kultūros! Tikrai iš jų tar
po nebus didelių kalbėtojų!
_ Taip baigiau savo misiją ir 
Vėl grįžau prie lietuvių, kurių 
tarpe galima kalbėti tiek, k*ek 
nori, ir niekas nesako — gana

Žv. BePastogis

gūžės 15 d. tuoj po koncerto 
jututiatų garbei bus Surengtas 
ir banketas. Tuoj pradedami 
platinti bilietai tiek į koncei*- 
tą, tiek į banketą.

Į naują Ateities klubo val
dybą kovo 20 d. susirinkime 
buvo išrinkti: V. Nykštėnienė, 
P. Žilinskas, B. Brizgys, P. Ti
tas ir V. Rocevičius, į kontro
lės komisiją — V. Kasakaitis, 
P. Kiiorys ir J. Žilionis. x’

Metiniame Ateities klubo su
sirinkime “Ateities” žurnalui 
remti buvo paskirta $50 ir 
Ateitininkų Susišelpimo Fondui

Dėl didžia dalim neteisingų 
nepriklausomybės minėjimo 
Detroite aprašymų,, tilpusių 
Dirvoje, kilo plunksnakočių 
karas. Laikraščių ir dienraščių 
korespondentai, iššokę dvfko- 
von, kovėsi užsimerkdami, ir 
dėl to nemaža rašalo į akis ga
vo visai prašaliečiai Pasietas 
blogis nešė ir savo vaisių, o 
tuo doras lietuvis negalėjo pa
sidžiaugti, nebent Detroite 
“žurnalistai” gavo pamoką: 
“su melu netoli tęnuvažfaosi”.

Kovot su Nogiu ‘detroitie- 
čiams padėjo tėvas Kubilius, 
S. J., šv. Antano parapijoje 
pravesdamas rekolekcijas (ko
vo 13—20). Jo nuoširdūs, aiš
kūs, paprasti, bet pagrindinius 
gyvenimo ir santykių su Dievu 
klausimus atsaką pamokslai 
jau pirmą dieną patraukė klau
sytojus ir juos išlaikė per visą 
savaitę. Daugelis ėjo prie Šv. 
Sakramentų, susigrąžino ra
mybę į savo sielas. Tai buvo 
gausiausios ir gal nuoširdžiau
sios rekolekcijos per paskuti
nius 5 metus.

Ankariau Cktandk* Mancr Pump 
•M Aąpęty

14110 Art.,
cMM«r ima* m.

DALYS IB PATAISYMAS 
VISOKIŲ ROMŲ RUMBŲ.

Vteoka dMtoMą mK»| aHrtrl-

M vai SarBM. VM M mato

GArdmMMS <

Audros rašalinėje, ramyl
DETROET, MICH.

Vyčių seimelis
Ohio - Michigano vyčių ap

skričio seimelis 'įvyks balan
džio 23-24 d. Clevelande Hol- 
linden . viešbutyje. Pamaldos 
balandžio 24 bus 1.1 vai. šv. 
Jono katedroje. Vietos vyčiai 
tikisi susilaukti daug delegatų 
ir svečių net iš Pittsburgho ir 
Chicagos.

< Moterų Sąjungos šventė
Gegužės 8 Moterų Sąjungos 

36 kuopa mini savo gyvavimo 
25 m. sukaktį. Ta proga Lietu
vių svetainėje įvyks vaidini
mas. Iš Detroito atvykę vai
dintojai parodys linksmą 3 
veiksmų komediją “Pinigė
lius”. Vaidinimas jau buvo pa
statytas Detroite ir susilaukė _ _ ________ _ ___ „
gero įvertinimo. Todėl ir są- šeimos nuotaikoje pravedęs
jungietės tikisi susilaukti daug štalo programą. Susikaupimu ir pasakiška kaina — tik 1 dol, 
dalyvių. į Senelis ir malda buvo prisimintas per- Natas

PRISIMINT! pirmajai §v. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvyk o, 

NUSIFOTOGRAFUOKITE PAS

Lituanistinės vysk. Valau-* 
čiaus mokyklos tėvų komitetas 
prašo tėvus mokėti mokestį už 
mokslą ($10 metams ir $5 pus
mečiui). Antrojo pusmečio ter
minas baigiasi iki Velykų. Kas 
laiku sumoka, taupo laiką ir 
sau, ir mokyklos tęvų komiteto 
nariams.

Žilos senatvės sulaukęs (91 
metų amžiaus) mirė Juozas 
Petruškevičius. Susirgo P. But
kuvienė ir paguldyta tirti šv; 
Vincento ligoninėje.

Dr. Ad. DanraŠis studentų 
skyriaus susirinkime kovu 13 
d. kalbėjo- ap e lietuvių rezis- 
tenc'ją okupacijų metais, duo
damas r v\ i p u ų-ir per
gyventų r si ir. nų. Cleve
lande v'..žejęs tu .c':tų sąjun
gos pirm. A. Suž edėlis susirin
kimą supažindino su centro 
valdybos darbai ;•* pasidžiau
gė gražia CitveL:r. .o skyriaus 
ve’kla. Centro valdybos narys 
V. Kleiza papasakojo apie stu
dentų šalpos fondo, veklą Jr 
skyriaus pirfti. J. Kazlauskas 
apiė Detroite vykusias studi
jų dienas.

Lietuvių studentų sąjungos 
skyr us su kitų talka Clevelan
do centrinėje bibl otekojfe Įreiv 
gia velykinę lietuvišką vitriną 
su būdingais tautinis s ekspo
natą s—margučiais, juostomis, 
krj'ž.ais ir t.t.

UtuauMMj mokykloj or
ganizuojamos kanklių pamo
kos. Mokytoja pakviesta Ona 
Mikulskienė, Cturi onio ansam
blio kanklių orkestro vadovė.



MARGOS ISTORIJOS

VI 6-9312

Hillside Avė.
Tuoj pat užimti. $18,500

FI 7-3741

Apžiūrėk naują 1955 Katalikę Karo Veteranę

Tonikas viduriam

TUNKftALH 6

u« ttOjunrAT
MU4

VARTOTŲ AUTO IR, PARKINIMO 
BIZNIS parduodamas, 100x 100. Ge
ros pajamos. Mt. Vemon tiršto) daly. 
Su nuostoliais. 47 Mt. Vemon Avė.,

Pora gyvų , 
tlneilų su 
maistai Visi 
baldai Dean*

Kliauzūrotos kontetnpltatyvinė* 
Amžinojo Rožančiau* Dominikone*

Ozone Park, L. L Pamatyk, 
kad įvertintum. Parduodama dėl 
ligos. $8000.

Namas laisvas 
nuo visų nege* 
togumų.

Šiluma ir _or; 
vėsinimas įves
tas Brooklyn 
Union Oas Co.

KREPŠINIO RUNGTYNĖSE New Yodke (Madisbn Sųuare Garde n) 
laimėjo The Dukes iš Pittsburgho.

ASTORIA 
kair 2 šeimom, 
vienam aukšte, 
$11,000. '

West New Biighton— 2 šeimų, 3 
apačioj ir 5 kamb. viršuj, 2 vonios, 3 
kambariai pastogėj. Gražus kiemas. 
$12,500.'Arti kat. mokykote ir bažny- 
Sos. GI 7-2259 '

, kviečia' jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris
taus mažuosius dšrteliuoee, parapi
nėse mokyklose, dėstant katekizmą' 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose.Rašykite: SUPERIOR 
' Our Lady of Mt, Carinei Convent 

Barnęsboro, Pennsytvania 
Nereikia finansinių įnašų

bažnyčios. Gera proga . statytėjams 
ar nekfinojamo turto pardavėjau*. 
Su nuolaida už $5beos. FA 4-8119

Baras ir GriU-Waiiamsburge 
su 2 šeimų namu ir garažu. įsteig
tas prieš 30 metų. Tinkamam žmogui 
parduodama gera kaina. Dabartinis 
savininkas yra lietuvis. Gera aplinka. 
Vienkartinis gyvenime pirkinys. 
8T 2-1957, 11 X*. M. ligi 3 P. M.

1955 
BUICK

eina garbės sargybą Švč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie Svč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamas breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Marija ir į Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioji Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių.

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Priorės*, O. P. 

Perpetual Rosary Monastety
802 Court St, Syracuse 8, N. Y.

CARU3O—MT. Pleasant Vfflta. Jau 
dabar Jūs galite pradėti atostogas. 
Prašyk mūsų siūlomo plano. Pigiau
sios kainos — geriausias maistas ir 
patoguųnai. Arti kat. bažnyčios. Box 
8, Ulster Co., Mt. PteMant, N. Y.

GLEN HEAD, Cape cod, 2 mieg^ di
delis gyven. kamb, židinys, centrinė 
halė, virtuvė, elėktr. pečius, vonia, 
pratektos paliepęs su išėjimu, 1 aut. 
garažas, didelis plotas su sodu, tuoj 
galima kraustytis. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios. GL 4-5408. Kainįi $18,- 
eoa - - . ‘ . }.i

MODELIO NAMĄ 
(Mrs. America Mšlynesio* Liepsnos Namas)

MOTERIM SAVAITGALIAIS REKOLEKCIJOS 
BENDROS REKOLEKCIJOS BALANDŽIO 1-3

Rąžyk as. skambink Autobusai kursuoja
SAg Harbor 5-0571 iš ir j New Yorko miestą

1 šeimos namaš, tin- 
2 kambariai kiek- 
vaisiniai medžiai

LENTŲ IR MEDŽIO apdirbimo įmo
nė ^parduodama. Gerai įrengta, ’ dabar 
darbas vykstą, žemutinėj East pusėj, 
tuoj perimti, '4000 kv. pėdų, pigi nuo
ma, galimas partneris. CA 8-3600 
darbo dienom.

žftd užsakymu) dėlsmulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai. \ ' 

ptrisiiiRE

WANTAGH padafintas 824,498. Be 
galo dideli gyv. kambariai, katedra- 
linė centrinė halė, didelis valgoma
sis, 3'dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimų kamb., naujai 
įrengta virtuvė su valgymui vieta, 2 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti šį naują modernų namą su 
100x125 atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas Liepos 15. 
Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-1500.

.Čia yra naminė 
gyduoK: / mišinys 
šaknų, toihf ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batai formoje nuo 
šių figų: skilvio ne- 
virškinimo, inkstų 
(HdneyB), odos B*
- Ą V- - _gerKJw uuoiniino, 

usaegano, vkrihii

Kaina — $3.00

-į.'..v-

Jei nori ką paskelbti
> DABMNINKE^J 

rimmbfrtk telefonui

nuo 7 a.m. ligi 7 p.m. 
Pirmadieniais uždaryta

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

ŠVČ. JCZAUS ŠIRDIES TARNAITES
Šis ordinas pasišventęs reparacijai, 

adoruojant kasdien išstatytą Švč. Sa
kramentą, atlikinėjant rekolekcijos, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se. Norinčios stoti, kviečiamos atlik
ti privatines rekolekcijas ordine ir 
susipažinti su šiuo gyvenimu. Rašy
kite: Reverend Mother Superior, 
7*9 East Church Lane, Philadelpteia 
44, PU.

WANTAGH— $18,000. Centrines 
halės raneh, 3 miegamieji, 1% vo
nios, piastrotos sienos, vėtriniai lan
gai, sėtai, pilnai įrengta virtuvė, 
lėkšč. plautuvas, porčhis su setais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

’ SU 1-0028

'BETHPAGE — plytinis Cape 
Cod, 6 kambariai, rūsys, gara
žas, aptverta, 4% G. I. $16,500. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
HIcksville 3-4824.

BERNIUKAMS MERGAITĖMS
(Narys National CathoHc Camping 

:AŠfen.>
Sūraus vandens rąaudynė* —, visokio* 

pramoga* įskaitant ir arkliai* 
’f jodinėjimą.

122 RU*sdt|Ave^ Watertown, Mas*. 
Tel. WAtertown 4-6389

Katalikiškos Velykinės atviruo
tos, religiniai ir puikūs kerami-? 
kos dalykėliąi/^Ųžeįki ir būsi 
maloniai nustebintas gaminių 
rūšim bei jų pigia kaina.

ST 9-8749

CARRIG KENNY
' in the heart of 

beautiful Harriman State Park 
Kanaw«uk«, Bear Mountain, N. 

FOR BOYS .

. JAUNOS MERGINOS, 
norinčies - savo gyvestfaną pašvęsti 
Kristai BganiaEsL, mokyklose, vidas* 

ir itirffitiij ndtijooe, ^rašykite: 
REVEREND MOTHER ' 
Sbten of SU Francis, \ 

AUegany, N. Y.

- ST. JOSEPITS VILLA
Svečių namas, vedamas Sv. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas pra
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terims gyventi. Atidaryta visus me
tus. Savaitgaliais rekolekcijos. Pra
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

• Moterų radijo programoje 
Londone daktaras aiškino', kad 
pasitaiką atvejų, kuomet dviem 
besibučiuojant šokančios ki
birkštys. Reikalą plačiau išaiš
kino specialistas teigdamas, 
kad tai esąs natūralus reiški
nys, pasitaikąs lūpoms esant 
sausoms ir padams gerai įtrin
tiems | vilnonius kilimus. Nors 
elektrinė jėga galinti siekti net 
500 voltų, bet nesanti pavojin
ga, nes sukeltoji srovė yra pas
tovioji.

* Ponia Truman pareiškė sa
vo pasididžiavimą, kad ji esan
ti vienintelis asmuo, išsikraus
tęs iš Baltųjų rūmų, nepalikda
mas jokių pėdsakų nei parašy
tų atsiminimų. Už tai, sako po
nia, nusipelniau daugelio žmo
nių pagarbos.

ST. GEORGE — 't 
2 šeimų namas, 6 kambariai viršuj 
(užimti). 7 kamb. žemai. Kartto van
dens šiluma, 3 auto garsias. Geram 
stovy. Katalikų bendruomenė. 

$214500. TO 34444

MANOMENT HILE Takwfta 
Cape Cod, Mass. 

Atidaroma liepos 3 
$25 savaitei 

$25 SAVAITEI 
Mrs. Alice D. Suffivaa 

VELYKINES DOVANOS? 
Laurie Lane Dovanų Krautuvė 

147 7th Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

ST 9-8749

Visiems Pageidaujant
S C H U'M A N N* S 

KEPYKLA 
1208 Castieton Avė.

(Prie Taylor St.) 
Dabar bus atidm^ta
SEKMADIENIAIS

VAITKUS 
F U N E R A L H O M 

197 Wel»ter Ave»ue

t PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktoriui

DVIRAČIŲ PARDUOTUVE
Pilnas pasirinkimas — Prekės su ra
tais — Vaikų reikmenys — Daug 
taisymo darbų. Įsteigta prieš 24 me
tus. Nuoma $85.00, nuoma atvira. 
Metinės pajamos siekia $12-14000, 6 
darbo dienos. Galima pigiai nupirkti. 
Pastatas irgi pardundamas.

LA 8-3514.

GARDEN CITY SOUTH —
5 kambarių custorn raneh, kampinė 
vieta, viskas sutvarkyta, sujungtas 
garažas, patio, židinys, metalo purkš
tas, sienos iš medžio. Priedai. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

$18.750. IV 9-5402

J.B. SHALINS - !
ŠALINSKAS 11

Laidotuvių DirėktoriUB ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkwąy Staftas) 1
WoodhnveM, N. Y. •

Suteikiam garbingas laidotttveK 
Koplyčios nemokamai. vžsoM^ 
^miesto dalyse; veikia ventiB*Bcij*.j

TeL Vlrginia 7-4499 J

254 W.Broadway 
South Boston,Mas&.

JOSEPH BARACEVK3BS
Laidotuvių Direktorius -i 

Tel. SOuth Boston 8425M 
bMtiMbMhAAMbMMRMMhAAMI

PORT WASHINGTON x
Moderniai patrauklus kol. raneh, 27* gyv.- 
valgom. kamb.. lango siena, erdvi virtu
vo. patio, porčtus su setais. sOįungtas 
garažas, miegamasis, vonio apačioje, 3 
miegamieji, vonia virtoj. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Kurorto teisės. Prato 
*27,500. Savininkas PO 7-01M.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
ThmmHmoJ* M stiprios radijo stotie* 1SM kylocycles

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

DONGAN HILLS— Staten Island du 
penkių kambarių modernūs: rapch 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van- 
nediu šildomi, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-5174.

Tel. STagg 2-5043 

Matthew P. Bali;

BARAS IR GRILL 
BROOKLYNE

VEr nyc.
- t ■ * "■ ■ ■..............

Riverdale, vic. Ludlow Park, Yonkers 
Gražus New England koloninis padalin
tas. kedro shingles, stiprus nuolaidus sto
gas. didelis' gyvenamasis su židiniu, at
skiras 'valgomasis, * porfius su sėtais. 4 
miegamieji. 2 vonios, erdvus garažas, 
skalbamoji - mažina ir džiovintuvas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. *26,200. 
YO 3-2169.

BARASEV1CIDS h SOMOS 
F U NĖRA L HDME

būrimo, 
plaučių 
fiuosavimo, porifia figų, Jbtites 
supykimo, jpsfi*

bronchito, roMa, Mmm ’ 
ginimo, galvot skaUMjhn^ 
narių gūlimo, ir nuo daugėto ; 
kitų vidurių figų. Bfot arbMę* ■ 
svarai 'kainuoja SAOO. . .

Alescander^ Ca<

FUNERAL, HO>B
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
’ Reikalų Vedėjas

668 Graad Street 
BrooHyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

$1000 savaitinių, kaina $18,000. 
Išsimokėjimui tartis su savinin
ku. 9 A. M. - 6 P. M.

BU 4-8856

Mašinom pasistatyti ant Castleton 
Avė. nėra sunkumų.

PARDUODAMAS

46 St, tarp 8 AVe. ir Broadway

Stephen AromiskU 
(ARMAKAUSCAS) 

GralMBiBS-BalsBm<i0to>8 • 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avi . ; | 
BrorfdyiįN.Y. į

• Anglijoje šunų reikmenų 
krautuvėse pasirodė naujo ti
po kakladiržis, pritaikytas šu
nims lunatikams. Dirželis pri
sagstytas - naktį matomų žibu
čių. Mašinų vairuotojams bus 
lengviau pastebėti romantiškos 
nuotaikos šunis ir mažiau jų 
pabrukti po masinom.

• Paryžiaus parkerių firma 
gavo didelį užsakymą iš Indi
jos pagaminti vien tik viršu
tinę užsukamą parkerio dalį. 
Indijoj esant daug beraščių, ra
šomoji' dalis nereikalinga, o 
parkerį nešiotis įėjo ir į beraš
čių madą.

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Rate $25.00 per week 
June 28 to Aug. 20 

Cobducted by St. Mtchael's Monastery
' Union City. N. J.

For -Hiformauon, Writ«
FATHER DIRECTOR, C. P.

1501 New York Ave^ 
Union CHy, N. J. 
Phone UN <3755

• Prancūzai savo kolonijoj 
Kabyk uždraudė šaudyti ar ki
tokiu būdu naikinti beždžiones. 
Kadangi beždžionės vietos ūki
ninkams pridaro daug visokių 
nuostolių ir išdaigų, tai jie ra
do sėkmingą būdą pralįsti pro 
įstatymus ir, išdykėlėm bež
džionėm įvaryti, baimės. Pa
gauna jie vieną gyvą beždžio
nę, ją apvelka raudonais drabu
žiais ir prikabinėja visokių 
skambaliukų. Paleistoji keis
tai atrodanti beždžionė taip iš
gąsdina savo buvusias gentis, 
kad jos visos išsidangina į gi
rių tankynes.

• Anglų parlamento nariai 
posėdžių metu tik sėdėdami te
gali turėti kepures and galvų, 
įstatymas reikalauja, kad ats
tovai, įeidami aulėn, kalbėda
mi ir išeidami kepures nusiim-

Gounama: 
“DARBININKAS”, 

kwick Avė. BrooHya 21, M Y.
— 4^------ -------------

Ramsey, Nev^ Jersey

Berniukams 8 ligi 14 ideali vasaros 
stovykla — 20-sis sezonas 

BiriMfo 2« ilgi Rugptačio 20 
Kainą: $30 savaitei 

Dieniniams stovyklautojams
■ $20 savaitei.

18 myk nuo George Washington tilto

Kasdien Ir Įiilfaiadtertrtf t F. M. Ugi 
10 P. M. tarp HOMde Ave.fr Ifttad St 

Holll* Park Oardeno, Jamaloa KaoC
Tuo pat taiku padaHftto lygio namas! 8 
kambariai plūs žaidimų kšrabsry* ir san
dėlis įrengtame rftayj Vtert iš plytų ir 
Kalifornijos raudonmedžio. Akmens kami-

- •: . • >

RO0OMA8 KAIĄ 180 NAlMOVt

'- ■»55 VASARĄ —

Mes prityrę padėti taupiai ir pigiai 
- prabangią kelionę suruošti.

- - Štai "keli pavyzdžiai:
13 dtahų Ispanijoj '<
prabangiu eoaeh — , v|VV 

Paranki kelionė orlaiviu po
Graikiją, Turkiją f/OA

šventąją žemę — a“UU
13 dienų prabangiu
ccach Jugoslavijoj— w ’ v U

įr daug gitų pasirinkimų.

Kreipkis į vietinį agentą arba į

APAL TRAVĖL LTD
100 FIFTH AVENUĘ, 

New York City — Apt O .
CH 2-7038

JSKn^OTE NAUJAI IŠLEISTA -z
P U L <1 f O ANDRĮ U Al O ’

HUMORISTINI ROMANĄ

TIPELIS

Ave.fr


mirdamas

ROKAS ŽID2I0NAS

SPAUDOS NAUJIENA

Kreiptis:
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PRANEŠIMAS
Bostono lietuviai studentai 

balandžio 16 d., 6 v. v., Munic- 
ipal Building salėj rengia me
no ir šokių vakarą. Šiais metais 
visa programa- yra atliekama 
mūsų akademinio talento. Pro
gramoje dalyvauja kolegos: 
broliai V. ir H. Strolios, D.

vienas is
pradėtas
Paskuti-

išplėstas,

Dafl. Adomas Galdikas 
dalyvauja grupinėje parodoje 
Riley Art Galleries, 26 East 55 
St, N. Y. C., išstatė 8 paveiks
lus temperos ir aliejinės tapy
bos darbus. Be jo dar parodoje 
dalyvauja 7 amerikiečiai daili
ninkai Paroda atidaroma kovo 
29 d. 4—7 v. p. p., tęsis iki ba
landžio 16. Kasdien lankomos 
valandom nuo 10 iki 5 v. p. p.

žmogiškosios pilnaties vizija. 
T*vų pranoHIconų leidinys.

249 ps)n kaina C2jOO

SCHOLE8 BAKING, Ine. 
V. Lukas — vedėjas

Šv. Vardo draugija balandžio 
16 parapijos salėje rengia 
Whist Party, pelnas eis Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių vienuoly
no koplyčios statybai. --

Paskutinės eilutės
R. židžiūnas dlirbo dar ir 

šeštadienį, kovo 19. Baigė 
darbą apie pirmą valandą. 
Paskutinės eilutės, kurios iš
krito iš linotipo renkant “Dar
bininko" rėmėjų" skiltis, buvo 
“Dėkingi tėvai pranciškonai”.

Prasmingos šios paskutinės 
gyvenimo eilutės. Tai surinkta 
padėka sau, padėka už nuošir
dų darbą. Atsisveikino jis suz 
šypsena ir su ta pačia šypse
na jis iškeliavo amžinybėn.

Palaidotas iš Apreiškimo 
bažnyčios Long Island karių* 

veteranų kapinėse, kur su juo 
atsisveikino artimieji, draugai, 
pažįstamieji, bendradarbiai ir 
kariai.;, paleisdami tris sal
ves ir sutrimituodaini, kaip jis 
pats kitados ne vieną tuo pačiu 
būdu palydėjo j amžiną atilsi.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 

parduoti gerai įręftgtą maisto krautuvę ir mėsinę , su 

gausia klijėntūra. Labai pagedautume lietuvio pilkėja

kas knygas platins kaip ir 
anksčiau, šalia jų mėgins pra
plėsti įvairių dovanų skyrių.

Naujasis šeimininkas turėjo 
pakeisti buvusio knygyno var
dą, nes pasilieka ir toliau Ga
bijos leidykla. Tuo pačiu var
du dvi lietuviškos įstaigos mai
šytus! ir sudarytų daug nepa
togumų. Knygynas pavadintas 
Laimos vardu.'

Prisimindamas anuos gū
džius laikus, jis turėjo visgi 
daug jausmo anam Dzūkijos 
kraštui Mėgo ir Krėvės raš
tus, kur aprašyti Dzūkijos 
žmonės. Krėvę jis pažino dar 
iš anų dienų, kai jis buvo stu
dentas ir parvažiuodavo Mer
kinėn atostogauti

Vargas vertė ieškotis kitur 
duonos. *1913 m. su keliais

Brooklyne 225 Union Avė., 
veikė Gabijos knygynas ir to 
paties vardo knygų leidykla. 
Savininku buvo Juozas Sodai
tis. Knygynas buvo 
pirmųjų Amerikoje, 
organizuoti 1949 m. 
niu metu jis buvo 
turėjo sutelkęs visus lietuviš
kus leidinius, kartu gintarų, 
odos išdirbinių, lietuviškų kry-

puNikos. Vakarą atidarė kun. 
' Dr. St Vafiušaitis, dėkodamas 
visiems, kurie padėjo* 100 Bkl- 

Įfo- skyriui sėkmingai išvystyti 
J savo veiklą. Programai vado- 
; vauti pakvietė J. Valaką.
; Prof. Brazaitis trumpoje kal
yboje nušvietė kūno ir dvasios 
yalkį, praeityje iškeldamas mo
mentas, kada lietuviškoji kny
ga labiausiai sklido; karta lin-

- kūjo, kad ir nūnai mes išsiilg
ėtume lietuviškojo žodžio.

* Vakare savo poeziją skaitė: 
‘J. Aistis, J.Tysiiava, K Gri- 
į gaitytė-Graudušienė, O. Aud- 
.^onė-Balčiūnienė, L. Žitkevičius, 
;V. Jonikas, (šis paskaitė porą 
eilėraščių žemaitiškai, kurie

< susilaukė šilto priėmimo). Pro
zą skaitė: A. Gražiūnas, Nelė 
Mazalaitė, Paulius Jurkus, St 
Zobarskas, Muzikinę dalį suda
rė Lindeno moterų Dainos an- 

;samblis, kuriam vadovauja S.
Čerienė-Mulks. Pirmoje dalyje 
ansamblis padainavo ištraukas 
iš M. Petrausko “Birutės” 
operetės, antroje dalyje — ke-

- lėtą liaudies dainų.
‘ Pabaigoje visiems padėkojo 
J. Ginkus ir kun. dr. St. Valiu- 
šaitis. Gautas pelnas, apie 250, 
Balfo bus perduotas Vargo mo
kykloms Vokietijoje šelpti

Vakaras užsitęsė tris valan
das, vėliau visus programos 
dalyvius Baltas pavaišino.

s MIRĖ
Petras Sharry (šervitis) kovo 
27 d., pašarvotas Šalinsko lai
dotuvių įstaigoje, bus laidoja
mas penktadienį, balandžio 1 
d., iš Angelų Karalienės bažny
čios.

Darbą R. židžiūnas mėgo. 
Gerai pažino savo . profesiją, 
turėjo gerą tempą, techniką. 
Per visus ketverius metus jis 
surinkdavo ištisai visą Darbi
ninką. Be to, likusiomis valan
domis jį prisišaukdavo ir kiti, 
kuriems kur nors sugesdavo 
rinkimų mašinos ar sutrikdavo 
patsai rinkimas. .

Dzūkijos sūnus 1
Kilęs jis buvo iš Merkinės. 

Gimė 1895 m. gruodžio mėn. 
neturtingoje šeimoje. Tėvas 
atvykęs į Merkinę iš Seirijų, 
greit mirė.
maža vargo, tarnaudama Mer-

UžMkymua silpt!

DARBININKAS 
CM Buthwtok Ava, 
•reokfrn 21, N. Y.

Tėv. Leonardas Apdriekus, 
, . O.F. M. <
Kovo 26 d. pranciškonų spau

dos koncerto reikalais lankėsi 
Bostone. Koncertas ir spaudos 
diena įvyksta gegužės 1 d.

Mary Wmchus kovo 20 d. 
parapijos orkestrui įteikė $100 
-auką. Aukotoja pageidavo, kad 
už šiuos pinigus orkestras įsi
gytų parapijos vėliavą. Ligi da
bar parapija savo vėfiavos dar 
neturėjo. Dabar daromi pla
nai, kaip ta vėliava turėtų at~. 
rodyti.

šiomis dienomis knygyną J. 
Sodaitis pa&ave

Antanui Rimydžim, 
pasilikdamas sau tik leidyklą. 
J. Sodaitis išsikelia į Long Is- 
land, kur pereis į kitą- biznį ir 
taip pat turės knygų leidyklą.

šeštadienį, kovo 26 d., kny
gyno pataisė įvyko oficialus 

perdavimas irx perėmimas. Ta 
proga būro sukviesti spaudos 
ir vietos radijo atstovai Se
nasis šeimininkas naujajam

MASPETH, N. Y.
JAV Bendruomenės Maspe- 

tho apylinkės susirinkimas 
šaukiamas balandžio 3, Verbų 
sekmadienį, 4:30 p. p. Visi lie
tuviai raginami registruotis, 
nes apylinkė ruošiasi tarybos 
rinkimams.

, Šv. Onos codalicija kovo 20 
surengė vidrttgavėnio arbatėlę 
su padorių madų paroda. Vien 
tik moterų atsilankė keli šim-

CYO — katalikų jaunimo 
organizacijos skyrius įsisteigė 
kovo 22. Susirinkime dalyvavo 
vyskupijos atstovas, įsirašė per 
40 jaunuolių.

Prel. J. Balkūnas pakviestas 
kalbėti Vėriny sekmadienį Ko
lumbo vyčių pusryčiuose Long 
Island City. Be jo kalbės New 
Yorko majoras Wagner ir iš 
komunizmo atsivertėlė dr. 
Dodd.

Velykų dieną Maspethe mi
šios bus laikomos 6, 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 vai

Kum V. Gutauskas^ jėzuitas, 
ir kovo 23; vakare atlaikė mi
šias, pasakė pamokslą. Gi kovo 
25 pravedė šv. valandą šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje Naujo
sios Anglijos lietuviams kuni
gams.

Auka parapijai
Konstantas ir Antanina Šid

lauskai Gertrūdos Grabijolie- 
nės (Šidlauskienės mamos) at
minčiai šv. Petro ’ parapijos 
bažnyčiai padovanojo _ raują 
kieliką.

Pastatys lietuviško 
stiliaus sakyklą

Kleb. kun. Pr. Virmauskis 
rūpinasi naujos sakyklos pa
statymu šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Sakykla bus lietu
viško stiliaus. Darbą klebonas 
pakvietė atlikti A. Bričkui.

Rengiamas mano ir 
šokių vakaras

Bostono studentai skautai' 
balandžio 16 d. 6 v. v. Munici- 
pai Building salėje rengia me-z 
no ir šokių vakarą.

Sugrįžo po atostogų
Dr. Juozas Mikalonis 

žmona kovo 23 d. sugrįžo iš 
Floridos, kur praleido trijų sa
vaičių atostogas.

Pakrikštyta
Kovo 20 d. šv. Petro parapi-

Telefonas: EVergreen 4*9293
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

nes, praeitų me- 
valdybos ir revi- 

~ i 3$°* - >»m*ijo6 . pranešimai,įtmkė parapijosklebonui disl^QB> apyskaitos tvirti

nimas, valdybes ir revizijos 
rinkimai, einamieji reikalai 
Visi nariai ir norintieji Imti na
riais prašomi dalyvauti. „ 

", Apylinkės valdyba.

palinkėjo'kuo geriausio pasise
kimo.

Antanas Rlmydis, rašytojas, 
žurnalistas, buvęs Lietuvoje 
"Ūkininko Patarėjo” redakto
rium, Vokietijoje kurį laiką re
dagavęs Žiburius, periimdamas 
knygyną, pareiškė, kad jis 
stengsis taip pat knygyną plėsti 
ir auginti, kartu atlikdamas 
kaip ir iki šiol nedidelius spau
dos darbus. Perėmė be jokių 
įsipareigojimų, visas lietuviš-

SS2 Greai sa, BrocMyn, N. Y.\
TeL EVergreen 4-8802 ,

Lietuvilka duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius ' pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikftynoms ir kito
kioms Hkilmingoms progoms. Ui- 
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Operetės dioras EUzabethe
Kovo 20 Elizabetho lietuvių 

salėje ruoštame vakare meni
nę programą išpildė Operetės 
choras iš Brooklyno. Pakarto
jo St. Šimkaus operetę “Čigo
nai" ir dar pridėjo gerokai iš
plėstą koncertinę dalį. Solo ati
tinkamas dalis' išpildė pianis
tas A. Mrozinskas, R. Maine
lytė, smuikininkė Z. Žitkevi
čienė, akordeonistas. Wrubel, 
baleto mokinė L Kalinauskai
tė ir choro šokėjų grupė, ba
letmeisterio St. Modzeliausko 
vadovaujama, pašoko tautinių 
šokių. . .

Vakaras baigtas mišriu cho
ru, sudainuojant lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Choras su
sidainavęs pusėtinai, į dirigen
to J. Stankūno mostus jautriai 
reaguoja. .

Salėje buvę du Juozai: prof. 
J. Žilevičius ir komp. Stankū
nas buvo iškviesti į sceną ir 
jiem sugiedota Ilgiausių metų. 
Salė buvo pilna publikos, ku
ri išsinešė gerus Operetės cho
ro pasirodymo įspūdžius bei 
linkėjimus lietuvišką dainą 
plačiau skleisti.

Steplien Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avę.
Broklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083 r

K. Keblinskast L Nikolskytė, 
Putnamo studenčių taut. šo
kių trupė ir kt.

Dauguma šių jaunųjų meni
ninkų jaU kelis kartus sėmin
gai pasirodė tiek lietuviškoje 
tiek amerikiečių visumnenėje, 

jos bažnyčioje pakrikštytas susilaukdami aukšto įvertini- 
John Hoban ir Marijos Kankū- mo.
navičiūtės-Hoban sūnus Povilo Šokiams gros malamasis 
ir Vincento vardais. Tėvai gy- Naujoje Anglijoje orkestras, 
vena 83 Burt gatvėj, Dorches- Kviečiame plačiąją Bostono 
ter. bei jo apylinkių visuomenę pa-

Kovo 20 d. šv. Petro parapi- sidžiaugti jos. jaunuoju talentu 
jos bažnyčioje pakrikštyta ir kartu smagiai pasišokti. Pd- 
Paul Lissell ir C. Marcinkevi- nas skiriamas pašalpos reika- 
čiūtės-Lissell duktė Zuzanos tingiems studentams. - 
Louise vardais. Tėvai gyvena * Bostono Liet. Studentų 
38 Mt. Ida Ter. Dorchester. Skyrius

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 V AL. P. P.

IŠ WWRL, 5000 kcl.

, DaiL A Varno
apžvalginė paroda, kuri dabar 
vyksta Chieagoje, bus perkel
ta į New Yorką, į Pr. Lapienės 
vasarvietę!. Kartu čia įvyks ir 
sukaktuvininko pagerbimas Pa-

„rodų teigia New Yorko. Liet. įvairiose vietose. Iš pat 
~ Dailininkų Draugija su l. ' mažens jis mokėsi siuvėjo ama- 
* Bendruomene. Paroda atidaro- 
"’ma tnrželio 11 d.

a J^^as, rinkėjas — hnotiĮŪ- manA įsigyti kokį iramtą.sLą-
, KOY°4g?-. mnkas, tuojugetu jau. rinkęs blausiai tradDę j| Ąwtefai^.

V‘ saJeje “Ameriką”. Nuo 1951 m. ha- Čia ir išmoko linotipinįuko
^ūra3g6 'y landžio vidurio iki pat savo ama£ą. U

mirties jis pasiliko Darbiniu- Rinko; anuo metu Keteivyje, 
Amerikos Lietuvyje, Sandaro
je, Laisvėje. Prasidėjus pir- 
mam karui, išėjo ^vanoriu-į 
kariuomenę. Pačioje karo pa
baigoje buvo ųusiųstas į 
Prancūziją. Iš ten grįžęs, dar 
keletą metų tarnavo marinuo
se kaip muzikantas, plaukiojo 
Pacifike. Karo tarnyboje pra
leido šešetą metų.

Ckįžęs vėl įsi jungė į spaudos 
darbus. Buvo suorganizavęs 
net savo spaustuvėlę, leido ir 
redagavo pats laikraštį. Vėliau 
perėjo vėl į kitų spaustuves ir 
laikraščius kaip rinkėjas. Yra

Našlė motina ne- rinkęs Vienybėje, Laisvėje, ~
Amerikoje ir kurį laiką ame-- PARDUOTAS GABIJOS KNYGYNAS 
rikiečių spaustuvėse.

šalia savo profesijos labiau
siai mėgo muziką ir literatūrą 
Nemaža prisidėjo prie Miko 
Petrausko veiklos Amerikoje, 
padėdamas jam organizuoti 
chorus, statyti vaidinimus. Vie
nu metu jis pats turėjo stygi
nių instrumentų, orkestrėlį.

Literatūron atėjo rašyda
mas eiles, humoreskas. Jis pa
rašė ir visiems žinomą dainą 
“Supinsiu dainužę iš meilės 
žiedų”, kuriai muziką davė St 
Šimkus. Eilių prirašė nemaža. 
Pasirašydavo dažniausiai At
liktas Kriukis ir po humores
komis — Hokus Pokus. Išlei
do rinkinį “Daug labų dienų”.

■ Kaip žmogus R. židžiūnas 
buvo malonaus ir gero būdo, 
nuoširdus, visada geros nuo
taikos. Giliai atjausdavo kitų 
nelaimes, mielai ir nuoširdžiai 
visiems padėdavo savęs negai
lėdamas. , x

jną ...
reikšdami pageidavimą^ kad 

ui taGB pinigus būtų bažnyčio
je įrengta garsiakalbiai Para- 
pijos klebonas kun. Pr. Vir
mauskis įrengimo dafrbą pave
dė D. Mambro kompanijai, ku
ri kovo 23 d. įvedė garsiakal
bius. .

Lankėsi Bastimę


