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Chou En-lai tuoj po atida
rymo buvo dingęs iš salės, "Su
savo pareiškimu pis pasirodė 
po Thailando atstovo kalbos. 
Ir kai jo pareiškimą vertėjas 
skaitė, jis stovėjo šalia susįnęr-

P. J. T. rodo sovietų klastą ir smurtą
ir įspėja vakaru sąjungininkus dėl naujo nuolaidumo

Konferencija Austrijos sutarčiai rašytis

Pažinkime ir

Chou 
pirm, 
rikos 
vinti.

Azijos-Afrikos konferencijoje 
eina kova dėl Vakarų ir komu

nizmo įtakų

• Kinijos pirm. Chou En-lai 
Bandunge parėmė arabus prieš 
Izraelį.

ANN McbANIELS, 6 metų mergytė, skiepijama nuo polio Bal- 
timorės mokykloje. Iš karto paskiepyta 300 vaikų.

Bandungo konferencijoje 
En-lai pasisakė Indijos 
Nehru, kad paleis Ame- 
lakūnus įtampai paleng-.
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GINČAS DĖL EINŠTEINO 
Albert Einšteinas savo sme

genis paliko moksliniam tyri
mui. Dėl jų susivaržė dabar 
Princeton ir New Yorko Mon- 
tefiore ligoninės — kas juos 
turi tyrinėti.

Pastebima, kad smegenų dy
dis visai nerodo žmogaus in
teligencijos. Vidutiniškai sme
genys sveria 1500 gramų. Bet 
yra žinomų filospfų, kurie tu
rėjo tik 1000 gramų smegenis, 
o būta ir visai idiotų su 2200 
gramu smegenim.

Einšteino smegenis tirsią 
apie 8 savaites.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DĖKA
Jungt. Tautom sukūrus Izra

elio valstybę, iš Palestinos bu
vo iškraustyti apie 900,000 
arabų. JT komisija pranešė, 
kad tik 50,000 gavo nuolatines 
buveines ir pastoges. Apie 
300,000 tebegyvena stovyklose 
ar palapinėse Sirijoje, Jordane, 
Libanone, Gazoje. Jų daugu
mas tebėra šelpiami.

• New Yorke skiepijimas 
Saloko serumu atidedamas, 
nes trūksta serumo. Pirmoj 
eilėj turi skiepyti pietuose, kur 
liga prasideda anksčiau.

Laisvinimo 
amžiuje

Pernai paskaičius Eltos In
formacijose apie Žaliąjį Inter
nacionalą ir jo vadus, Darbi
ninke spalio 12 buvo pasi
džiaugta, kad tas internacio
nalas “imasi kovos su bolše
vizmu ir pasisako prieš kolia- 
boravimą su bolševikais”. Ta
čiau “kai informuojama, kad 
tos sąjungos vadovais nuolat 
perrenkami St. Mikola j czy kas 
ir G. Dimitrovas, negali nepri
siminti tų veikėjų, kaip jie 
anksčiau padėjo savo tautas 
klaidinti”.

St. Mikolaiczykas klaidino 
lenkų tautą, dalyvaudamas 
Stalino sudarytoje Lenkijos 
“liaudies vyriausybėje”.

Dabar St. Mikolajczykas su
galvojo naują išdaigą ... Iš 
Prancūzijos praneša, kad ten 

'St. Mikolajczykas kovo 10 da
vė pasikalbėjimą prokomunis
tiniam laikraščiui “France Ob- 
servateur”. Paklaustas apie 
Lenkijos rytines sienas, atsa
kė, kad buvusios sienos nega
lės būti atstatytos; bet jų klau
simas galės būti išspręstas tam 
tikroje federacijoje, kurioje 
turėtų būti ir Lietuva. Pareiš
kimas taip suredaguotas apie 
tas rytines sienas, kad sudaro 

^.įspūdį, jog tai kalbama apie 
federaciją ir su Rusija...

Kitas pareiškimas apie iš
laisvinimą... Atmetė išlaisvini
mo galimybę karu ir pareiškė: 
esą geriau būtų, kad okupacija 
ilgiau prasitęstų, bet kad tik 
nebūtų atominio karo...

Tenka pažymėti, kad Miko
lajczykas yra Žaliojo Inter
nacionalo delegacijos pirmi
ninkas Pavergtose Jungtinė
se Tautose. Jei tos PJT reiškia 
pavergtųjų siekimus, tai jom 
tektų artimiausiu laiku išsiaiš
kinti, ar tais savo pareiškimais 
Mikolajczykas reiškia paverg
tųjų ar pavergėjų siekimus. 
Jei to nebūtų, padaryta, tektų 
reikšti baimę ne tik dėl Vaka
rų, kaip tai buvo pareikšta 
PJT paskutinėje sesijoje, bet 
ir dėl PJT nuolaidumo sovie
tam.

Žaliasis Internacionalas nuo 
tokių savo pirmininko pareiš
kimų gali prarasti žalumą.

Ar Amerika turi ginti Kinijos salas?
American Democratic Ac- 

tion organizacija su 47 para
šais, tarp jų ir Rooseveltienės, 
pasiuntė telegramą preziden- 
Eisenhovveriui, kad jis viešai 
pareikštų, jog Quemoy ir Mat
su salos nebus ginamos.

• Vyriausias štabas nesuta
ria ir dabar dėl Quemoy bei 
Matsu salų. Adm. Radfordas ir 
kiti du už gynimą, gen. Ridg- 
way prieš. Pirmi trys už atomi
nių bombų vartojimą, Didgway 
prieš.

• Naujas televizijas pirko 
šiemet taip pat apie 7 milijonai.

Washingtone tvirtinama, kad 
valst. sekr. Dulles pataria pa
skelbti, ką ji gins Azijoje, ir 
to savo nusistatymo laikytis, 
nors ir kažin kas būtų. Dulles 
manąs, kad neaiškumas gali 
sugundyti komunistus griebtis 
karo. Prezidentas nenori pri
imti tokios linijos, nes esą 
amerikiečiai nenori kariauti 
dėl tokių mažų salų Pacifike.

Manhattano-Bronxo apylin
kės lietuviai gegužės 1 bend
ruomenės tarybos rinkimuose 
dalyvauja Aušros Vartų para
pijos salėje nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Bendruomenės 
nariu įrašoma ten pat vietoje.

Azijoje
• Pietų Vietname riaušes 

prieš min. pirm. Deem tebesi
tęsia. Amerika, kuri tvirtai pa
laikė Deem, linksta nusileisti 
Prancūzijos reikalavimui jį pa
keisti kitu.

Balandžio 14 New Yorke po
sėdžiavo Pavergtosios Jungti
nės Tautos ir priėmė, rezoliu
cijas bei raportus, paruoštus 
pirma komisijų ar atskirų re
ferentų aktualiais klausimais.

Prievartos darbų klausimu 
rezoliuciją pasiūlė Lietuvos 
delegacijos narys V. Vaitiekū
nas, primindamas to klausimo 
svarstymus Jungtinėse Tau
tuose ir pabrėždamas reikalą 
išryškinti prievartos darbų su
pratimą, kuris ligšiol labai ri
botos prasmės ir neapima fak
tinės padėties sovietų paverg
tuose kraštuose. Rezoliucija 
priimta vienu balsu.

Latvijos delegacijos narys 
A. Blodnieks pasiūlė rezoliuci
ją

dėl sovietų praktikuojamų 
naujos rūšies deportacijų, 

ypač jaunimą ir specialistus 
deportuojant į Kazachstaną ir 
kitas negyvenamas sritis dir
vonų plėšti. Tuo klausimu Lie
tuvos delegacijos vardu pasi
sakė ir duomenis pateikė dr. 
Br. Nemickas, o Tarptautinės 
Valstiečių Sąjungos vardu H. 
Blazas.
Kultūros paminklų naikinimo 

klausimą referavo Vengrijos 
delegacijos narys dr. J. Czako, 
pateikdamas rezoliuciją, kurio
je paminėti bolševikų šios rū
šies nusikaltimai ir okupuoto
je Lietuvoje.

Raportą (30 psl.) apie baž
nyčių padėtį sovietų paverg
tuose kraštuose pateikė Estijos 
delegacijos pirmininkas L. 
Vahteris. Jis priimtas ir per
siųstas Jungtinėm Tautom.

PJT teisių komisija pateikė 
pranešimą ir rezoliuciją dėl 
prieglaados teisės politiniam 
tremtiniam. Kaip žinoma, So
vietų Sąjunga kiekviena pro
ga politinės prieglaudos teisę 
siekia neigti.

Asmens ir tautų^ teisių, tarp
tautinį respektavimą referavo

Lietuvos delegacijos pirminin
kas V. Sidzikauskas, pateikda
mas atitinkamos telegramos 
tekstą šiuo metu Ženevoje po
sėdžiaujančiai JT Žmogaus tei
sių komisijai. Telegramoje 
kreipiamas JT dėmesys į sovie
tų pavergtųjų tautų apsispren

dimo teisės paneigimą.
Prievartinėse repatriacijos 

klausimą ryšium su Austrijos 
taikos sutartimi referavo Ven
grijos delegacijos .pirmininkas 
dr. T. Echhardt, nurodydamas, 
kad Austrijos taikos sutarties 
projekto 18 str. sudaro didelį 
pavojų Austrijoje esantiem 
30,000 politinių pabėgėlių. 
PJT priėmė atitinkamą rezo
liuciją.

Sovietų užsienių reikalų min. 
Molotovas balandžio 19 įteikė 
notą Amerikai, Anglijai ir 
Prancūzijai. Siūlo užsienių rei
kalų ministeriam susirinkti Ve
noje ir pasirašyti taikos sutar
tį su Austrija.

Amerika ir Anglija tam pri
taria. Tik Edenas mano, kad 
pirma ją turėtų paruošti Vie
noje šių keturių valstybių at
stovai.

Antras sovietų žygis — 'į koncentracijos lagerius!).

JOHN FO8TER DULLES, Valstybės sekretorius, aiškina šen. Walter F. George ir šen. W. F. 
Knowland, kad Jaltos dokumentus pirmiausia jteikė New York Times jo pavaduotojas Carl Mc- 
Cardle.

Ameriką
Lincoln, Neb., universitetas 

pašalino 7 studentus, kovoda
mas su auksinio jaunimo “rite
riška” mada įsibrauti į studen
čių miegamuosius ir pagrobti 
jų kelnaites, šiuo tarpu mergi
nos pasiskundė netekusios ne 
tik kelnaičių, bet ir pinigų.
ĮRODYMAS, KAD JIE SVEIKI

Rush, Texas, bepročių ligoni
nėje sukilo 80 ligonių ir paėmė 
aštuonis įkaitus. Penkis iš jų 
primušė, sužeidė ir išmetė pro 
larfgus ar pro duris. Tris pasi
laikė ilgiau. Sukilėliai reikala
vo “tuojau pagerinti ir pagau
sinti maistą.”

Kai taip daro sveikieji, sa
kom, kad jie beprotiškai elgias. 
Kai taip daro bepročiai, reikia 
sakyti, kad tai įrodymas, jog 
jie nesiskiria nuo sveikųjų.

Vasaros laikas prasidės atei
nantį sekmadienį. Laikrodžius 
reikės pavaryti vieną valandą 
pirmyn.

Vyriausybė išleisianti bro
šiūrą “Kaip aš žiūriu į rusus”, 
parašytą D. D. Eisenhowerio 
vardu. Brošiūra gausiai iliust
ruota Eisenhowerio foto drau
ge su rusais. Ji sudaranti įspū
dį, kad žinąs paslaptį, kaip su
sikalbėti su Sovietais. — Ar tai 
nebus tik rinkimų propagandai 
skiriama?

BURBULAS PRIEŠ 
McCARTHY SPROGO

Šen. McCarthy buvo kaltina
mas savo politinių priešų, kad 
jis netvarkoje su mokesčiais. 
Senato komisija 1951 m. no
rėjo jį dėl to tardyti. Bet 
McCarthy atsisakė ką nors tuo 
reikalu pareikšti. Dabar pati 
mokesčių įstaiga išaiškino, kad 
McCarthy su mokesčiais tvar
koje. C am dar grąžino 1000 dol., 
kuriuos jis buvo permokėjęs.

• Naujus automobilius šiemet 
įsigijo apie 7 milijonai ameri
kiečių.

• Edward Corsi kaltina, kad 
tremtinių bei pabėgėlių imigra
ciją susabotavęs saugumo pa
reigūnas McLeod.

Čekoslovakijos deleg:cijos 
pirmininkas dr. S. Osusky pa
teikė PJT deklaracijos projek
tą dėl Vakarų politikos ryšium 
su projektuojama keturių di
džiųjų konferencija. Lietuves 
vardu dėl deklaracijos pasisa- " 
kė Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas V. Sidzikauskas.

Deklaracijoj reiškiama bai
mė dėl Vakarų nuolaidumo so

vietams, 
kurie siekia savo užgrobimus 
įteisinti.

Pagaliau Lietuvos delegaci
jos pirmininkas V. Sidzikaus
kas referavo PJT sesijos Eu
ropoje klausimą. Sesija numa
tyta Strasbourge gegužės mė
nesį. Kor.

marš. G. Žukovas parašė užsie
niečių spaudos klubui Ameri
koje, pareikšdamas viltį, kad 
Eisenhoweris, “vyriausias JAV 
pareigūnas, stos už taiką”, ir 
sykiu pažymėdamas, kad esa
ma politikų, kurie skelbia, jog 
karas esąs neišvengiamas. 
Tautos turėtų laikyti — 
sakė Žukovas — tokius propa
gandininkus “liaudies priešais” 
(o “liaudies priešai,” sovietų 
supratimu, turi būti gabenami

JULIUS RAAB, Austrijos 
kancleris, parskridęs iš Mask
vos j Vieną, su savo palydo
vais. X.

• Jungtinio štabo viršininkas 
adm. Radfordas ir valst. sekr. 
pavaduotojas Robertsonas iš
siųsti į Formozą tartis su 
Chiang Kai-sheku.
nas kaip rytų specialistas kita 
dos buvo pasiųstas į 
rėją prikalbinti - 
Rhee paliauboms.

PIRMAME ROUNDE CHOU EN-LAI NESIŠYPSOJO
Po Maskvos ir Austrijos kon

ferencijos dabar daugiausia 
dėmesio traukia kita — Azijos- 
Afrikos konferencija Indonezi
joje, Bandunge.

Pasiruošimai jai buvo dideli, 
ir viltys gausios.

Sostinėje atnaujinti viešbu
čiai, ir viskam pakilo kainos. 
Namų sienos ištisom gatvėm 
naujai perdažytos, neą miestas 
turi atrodyti tikras 
“PARYŽIUS JAVOS SALO
JE”.
Salėse pritaisyti kiekvienam 
dalyviui ausiniai klausytis, nes 
konferencija turi būti kaip 
“Jungtinės Tautos”. Juk čia 
atstovaujamos 29 Azijos ir Af
rikos valstybės, kuriose gyve
na daugiau kaip pusė visos že
mės gyventojų. Tiesa, daugiau 
kaip 80 % tų gyvento jų’tebėra 
beraščiai ir didžioji dalis tų 
80'r gyvena labai .skurdžiai ir 
savo būviu nepatenkinti.

Buvo didelis rūpestis, ar su
sirinkusios tų gyventojų’ vy
riausybės į Bandungą rūpinsis 
tų gyventojų būvį pagerinti, 
ar imsis kovoti už komunizmą 
bei prieš jį.

nas tų kraštų turi savo skaudu
lius. Bet priimtos rezoliucijos 
buvo daugelis komunistam 
palankios. Jau po tos konfe
rencijos Nehru, priimdamas 
Egipto pirmininką, ketvirtadie
nį, reiškė dideles viltis. Esą 
dabar patekėsianti Azijos-Af
rikos aušra.

Bet tuo pačiu metu ir Filipi
nų pirmininkas gen. Carlos P. 
Romulo susikvietė nekomunis
tinių kraštų atstovus, kas da
ryti, kad konferencijos neiš
naudotų komunistai savo pro
pagandai.

PIRMAS BLOGAS ŽENKLAS 
pasirodė pirmadienį, baL 11, 
kai Kinijos komunistų delega
cija Indijos lėktuvu nepasiekė 
Indonezijos — nukrito į jūrą. 
Nuskendo 11, išsigelbėjo tik 
lakūnai. Kinijos komunistai vie
šai apkaltino Amerikos ir 
Chiang Kai-sheko agentus, kad 
jie padarė sabotažą. Atsako
mybę suvertė ir britam, kam 
jie Hongkonge, kur pakeliui 
lėktuvas buvo nusileidęs, nepa
kankamai lėktuvą saugoję. 
Proga kaltinimam patogi. Bet 
kas atkreips dėmesį į tai, kad 
Kinija iš anksto įspėjo britus 
apie galimą lėktuvo sabotažą, 
tai pradės tyrinėti, ar sabota
žo nesiėmė patys komunistai.

Negeras buvo ženklas ir 
Izraelio protestas, kad jis ne
pakviestas į konferenciją: juk 
Izraelis esąs Azijos dalis.

NELAUKTA ATAKA
Bandunge minia buvo suor

ganizuota rodyti daugiausia

gino. Bet konferenciją atida 
rius jo nuotaika pasikeitė. Pir
mieji iniciatyvos ėmėsi ahtiko- 
munistai. Irako pirmininkas 
kalbėjo prieš komunizmą kaip 
naują kolonializmo formą, daug 
pavojingesnę už senąją. Kalbė
jusiam demonstratyviai spau
dė ranką Pakistano pirminin
kas.

Nehru buvo tikras, . kad 
Egiptas eis su juo. Bet ir tas 
nepasirodė prieš vakarus:. jis 
sakėsi, kad remiasi Jungtinių 
Tautų politika, nors jos dgr ir 
nepatenkina šiaurės Afrikos 
reikalų. Filipinų Romulo buvo 
dienos herojus kaltindamas 
komunizmą, o Thailando pir
mininkas tiesiog rodė pirštu \į 
Kiniją, kaip vietą, iš kurios ei
na subversyvinis darbas prieš 
Thailandą.

DU FRONTAI PRIEŠ 
KONFERENCIJĄ

Prieš leisdamiesi į Indonezi
ją daugelis atstovų pakeliui 
tūpė Indijos sostinėje. Indijos 
pirmininkas Nehru yra šios 
konferencijos "dvasios vadas”. 
Jis nori, kad apie Indiją susi
telktų mažesnieji taip, kaip jie 
yra susitelkę apie Ameriką ar
ba prievarta sutelkti apie Mas
kvą. i

Indijoje jo pakviestą posė
džiavo net 16 valstybių atsto
vai, ruošdamiesi Bandungo 
konferencijai. Korespondentai • dėmesio besišypsąnčiam Kini- 
pažymi, kad konferencija bu- jos min pirm. Chou En-lai. Ir 
vusi “chaotiška", nes kiekvie- fotografai labiausiai jam bliz-

kad Kinija nesanti agresorius, 
tik ji kenčianti Amerikos agre^ 
siją; Formozos “išlaisvinimas" 
esąs jos vidaus reikalas, bet J 
sutinkanti su Maskvos siūlymu 
jį spręsti tarptautinėje konfe
rencijoje be Chiang Kai-ahe* 
ko...

Tai buvo švelniausia 
En-lai kalba. Ji buvo 
laimėti “heutralistų”
jom. Po jos Nehru vėl 
perimti iniciatyvą ir 
siuoee suvesti Chou 
Romulo ir kt Bet
tik pirmas raundas, 
komunizmas buvo 
mas.
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Po Paryžiaus mitingo Pou
jade sąjunga turėjo jau 800,- 
000 narių, kurie moka kasmet 
nario mokesčio po 1000 frankų 
(apie pustrečio doL>. Sąjunga 
turi laikraštį su 400,000 tira-

lamentą, prieš intelektualus — 
galvočius, prie# žydus ir 
niečrao. Kaip visur, taip fr (ta 
jam triukšmingai plojo kurpiai, 
mėsininkai, popierio pirkliai... 
Rankoves apsijuosę tvarkda
riai tavo kaip Poujade gvardi-

Iš didžiosios Lietuvos tie, 
kurįe dalyvavo sukilimo žygy
je, kaip savanoriai, t&kininkai, 
tegul ir liks kaip pilkieji, neži
nomieji sukilėliai. Bet tarp jų 
minėtinas Jonas Budrys, kuris 
buvo pakviestas sukilimui va
dovauti. Toje rolėje jis iškilo 
kaip žmogus, kuris nebijo fi
zikes ir sprendimo, nepaleidžia 
iš akių pagrindinio tikslo, pa
žysta gerai žmogaus smulkią
sias silpnybes ir moka jas pa
naudoti, kad savo priešą pa
darytų sau draugu.

frnmifuvriR 'lįfiįy ĮŠhri

lietuvių pasakojo Budrys, — buvo ptariUtas direktorijos 
kuris geriansiai galejo atšistoti -pstaištata
dl^e^rijos pnekyjė ir savo -iMr Ltades-
jėgos ' pajautimu kalbėti ' su yttaliNf’-'
aliantais .ar vokiečiais. X Bud- branto pžezi-
rya taq/pat papasakojo, kaip daate).
Simonaitis dalyvavo Bajorų
stoties užėmime. .

Sarsią 11 Simonaitis su 25—
28 savanoriais atvyko į Bajorų

dabar artėja

neto bt itikftteta; -- > M. ~

PRISIMINTI pirmajai Sv. Komuniją Grtatatto 

vestuvių, ar kdtio khs svariam įvykfo, 
x NusiranxsRArooKrrE pas

Lietuvos sukilime 
ivo trejopi Seteriai — iš 

toenine lietuves, iš Didžiosios 
Ąfc iŠ* Amerikos.

- SukiKmo galimybe labiausiai 
^JotoMtos, Lietuvos 

^oBsaohts, . ilgus metus prabu- 
^ęs Amerikoje. !*Nors jis nie- 
Ątadea neminimas, — sako E. 

.Tr^asonaitis, — kada apie Klai- 
Tpėdos atvadavimą rašoma, bet 

.tarigal iš visų mūsų di- 
AŪŽtatisių nuopelnų šiuo atžvil- 
"ria” (Aidai 1988 Nr. 18). Jo-

J^aašntas NevrYorke^Atskjeisk 
-tik pasakojumiš Studentų 

<1943 Nr. 3,ar jo pas- 
;Jkaitą Montręaly, paskelbtą 

Naujienų '* Nr.. 90-1-2, arba ir 
{^Amerikos" Nri 3 1937. ’•

^Pro tuos įvykius kreipiame 
akis vS, kaip ir šių štftiipsnių 

-k0Sa pradžioje, į tuos veidus, 
kurie šviesiau iškilo ^ame žy-

Norite geros—meniškos fotografijos

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ* ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštyta, gimtadienių, įvairių pobūvių ir paM 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

7 Ntaepasakoeim, k^p'sdk^K
mas ėjo. Tai vaizdžiausiai yra. poMojo 
"aprašęs tn sukįlimo vyr iausias j°uą markių

51^’ , „• Ubiantai * &į <rfl0> bus^m pS^TĮbk^mma darė įspūdį kad wk2ę .mažlietuv^ Simonaitis buvo taisdš maž-

~ Buvęs sukilimo vadas Jonas 
mska pi^mz^^ .Jmri to-&idr^ datar klausiamas, ktž- 
kiom sumom stiprina lietuvių „ .j- „., ..- .....
veikimą. G»t i/j»ts nejmsde- -“i*■* ma2^.‘y™» 
mes,jis atliko savo vaidmenSĮ aalA P^*^. 

nuotaikų j^ruosme.. . šian- 
dien jis tebegyvas, Ameriko- 
je, bostone, ir vadinasi Anįho- ''
ny Ivas. '^37

par- zijoa gyvenimo iMgiatoas. 
data jo tea reikto kitos jė
gos, kurios bevedi maištu ver- 
tiasi j gyvenimą. ,>■
ffai saNtolt^ toto/ tošis 
maištas pteš dabartinę ato
mą, ankomprondtavudą (3a de
mokratijos idėją

Pribijota, kad šis sąjūdis 
gali būti panašus į nacionalso
cialistinį. Bent savo išviršinėm 
formom, šūkiais, sargybom, 
geležine organizacijoj draus
me, tokia neįprasta prancū
zam. NadotakiociaBstinis są

jūdis togo* j tvirtą organiza- 
Apie Poujade tada prašneko riją per 8 matam, o Poujade iš- 

pariamente. De gaultatų ir augino per 18 mėnesių 
konservatorių atstovai jau ėmė Ar, nestovi jo utkutafaiose 
kalbėti, kad Poujade nlkaiavi- komunistu, to niekas netvirti- 
mai teisingi ir jiem reikia nuf- ųa. Tačiau stebi, Wd komunis- 
siįeisti. Didžiausia ūkininkų tai Ftajide sąjūdžio nepuola; 
partija padarė su Poujade su- kai kur b«vo toto perimti 
tartį. Naujasis ministeris pir- june įtaką
mininkas grasino sąjūdžiui Seka jį ir vta politikai, nes 
griežtom priemonėm, bet sykiu ui ketakkos mėnesių tas Pran- 
pažadėjo, kad mokesčių kont- cūsįjoje parlamento rinkimai, 
rolė bus sušvelninta. ' - ŲrgutoT

Vadinas, Po«>de psmteM to. minga ir 
tad •» jus taskstaMytią

Jūs ‘ptrtMe parftfttott savo 
Fordo perdavėjais, nes jie yra 
gero vardo btoeriai, kurie 
turi 'NDOLATDlg POZICIJĄ 
šioj beAtototašį . Jie nori 
Jūsų pariukėjimot nes tikisi 
išlaflcyti Jus savo klientu var
totiems auttodbffiains, nau
jiems automobiliams,:ir patar
navimui. . . . .

Jūsų Fordo pardavėjai duo
da GERUŲSIĄ PROGĄ įsigy- 
ti norimą vartotą autėindtaį. 
Jie taktas limitais dėl

leitenantą; tardamas: A “Vyk Ą 
ir jaktašk Petisnė, 

ką matei. Su prancūzais patys 
nepradėskne, bet j»Tteks 
grisim^”. O ta komisaru Stel- 
gerni SSmOtato nuvyko į su- 
'k^tao štabą ■ -. ■ , '

Kai pratakojo istoriją J. 
Budriui, tad ptoįtadė. vokie- 
to stofcr,ttositoif “Bravo, 
komisare, tak> ttaį^rivotį vis: 
So krašte. žttiBeės; ir viskas

IŠDĖSTĖ SAVO M SISTATYM,) DEL KO^ZISTEMJJOS pasirinkto automobilio HJI-

8FAUDA

kari! koegzistencija su komu-

pastovi! Užeik pas

VARTOTŲ

jienų nutata^tao. ir JV At-

dinaminę progrąiną tatptau-
turi mokėti 18 7ė savo pajamų,

tani jos nusistatymui. Ypačiai 
patenkinti Stevensono pareiš
kimu, kad Quemoy ir Matsu 
salų likimas nėra iš esmės su
sijęs su Formozos saugumū.

Trecias uždavinys — tai So
vietų manevrai su Vokietija ir

jai nugalėti., ir t. L 
Tri ntisistatymas Ketono

Milžiniškoje “Foire de Paris" 
salėje, policija sako, buvo 60,- 
000, o Poujade — 160,000 da-

visai naujų J\)rdų, kuriuos 
parduoda.. Tai galite pasirink
ti visų rūšių ir modelių maši
nas. (

mtmistinės vyriausybės, ku
rios dabar valdo 800 miUjonų 
žmonių, neatstovauja tautų 
valiai; kad nekoomnistinės

bo^evikų valdžia jau seniai 
palaiko prekybinius ir diplo- 
matinuis santykius .milžiniš
ka dauguma valstybių pa
saulyje.... Jukr ir Lietuva san
tykiavo su -ŠŠRS', nepaisant, 
kas Lietuvį valdydavo -==- 
krikščionys demokratai, liau
dininkai ir, socialdemokratai

puliariai vadmamns Kerste- 
no komisijos, nųsisža^ano.

Prancūzijoje daugiau kaip 
prieš metus spaudoje ėmė ro
dytis žinutės,apie susidūrimus 
tarp finansų kontrolės valcii- 
ninkų ir smulkių žmonių, ku
riem tenka mokėti mokesčius'. 
Su žiniom apie tuos susidūri
mus išplaukdavo ir vardas — 
Pierre Poujade. Tai 33 metų 
smulkus popierio pirklys iš, ma-. 
žo miestelio Saint Cerė.

Jaunas jis priklausė fašis- 
tuojaučiai prancūzų darbo par
tijai, kuriai vadovavo Doriot. 
O dabar 
jis pradėjo skelbti pasiprieši
nimą mokesčiam — jų nemo
kėti, jeigu aprašys valdria tdr-

DR. HARRV ZIMMERMAN 
(New York) tyrini* mirusio A. 
En^teino smegenis, bet moksli
ninkas, nemano, kad smegeny
se bus galima rasti narveliai, 
kurie žmogų padaro genijum.

Vieta, nurodyti, kad tie 
laikai, kai Lietuva bei kitos 
valstybės santykiavo su ko
munistine Rusijos valdžia, 
buvo visai , kitoki nei šian
dien. Anuo metu 1 sovietų 
žmogžudį šk os veiklos

’ dar nebuvo oficialiai konsta
tavusi jokia tarptautinė in
stituciją. Pirmas "Sovietam kitiems, kuriuos gagnm už 
pasmerkimas tai buvo 1939, naujus Fordus. Štai dėt kb jų 
kai Tautų Sąjunga pripažino kaina dabar yra taip tvirtai 
ją agresorium,, užpuolusiu 
Suomiją. Tautų S-ga padarė 
tada bent moralini sprendi
mą — išmetė iš savo ben
druomenės. Kitas jau dabar
tinių laikų tarptautinis sp
rendimas tai Jungtinių Ta- 
tų ”ad hoc“ komiteto priver
čiamiem darbam tirti. Jo sp
rendimas yra jau viešas kal
tinimas Sovietų Sąjungai. O 
komunistinė Kinija buvo 'ne 
tik apkaltinta, bet ir for
maliai pasmerkta Jungtinių 
Tautų kaip agresorius. So
vietai gi viešai prisipažino tą 
agresorių remią.

Jei prilyginsim sovietinę 
valdžią galvažudžiui, tai anais 
laikais jis buvo nepagautas 
galvažudys, šiandien jis yra 
pagautas, kaltė įrodyta. Nors 
jis tiek galingas, kad niekas 
negali jo nubausti, bet Ame
rikos Kongrese vis dėlto kyla 
balsai, kad šitas nusikaltėlis 
turi būti pasmerktas: kad A- 
merika turi padalyti kitokias 
išvadas dėl savo bendradar
biavimo su žmogžudiška val
džia.

Lietuvių socialistų laikraš
čio nusistatymas kitoks. Jo 

nusistatymas būtų artimas 
tiem, kurie reikalauja, kad ir ' komisijos, su kuria notai beo- 

. - - su koto. Kinija būtų užmegsti
autoritetai, kuris intensyviai santykiai, varoma prekyba

r r-

; /kta. Montvila. Dabar per Ham
burgo televiziją vienas iš išsi- 
gHbėjusių Alfred Noumey pa
pasakoję, kaip jis išsigelbėjo 
tik savo smalsumo dėka. Be
landžiodamas po laivą, jis buvo 
aptikęs atsarginius laiptukus j 
denį, kuriais naudojosi tik ka
pitonas. Kai katastrofos fhetu 

'kilo panika ir žmonės susigrū- 
į'do laiptuose, jis tais atsargi
niais laiptukais išbėgęs ir pa- 
įkliuvę? dar į gelbėjimosi valtis.

y ‘ įTąda žuvo 1517 žmonių.

ANGLIJOJE

Anglijoj naujoji vyriausybė 
numato savo artimiausioje pro
gramoje tris didelius uždavi
nius. Pirmam tai įvykdy ti par
lamento rinkimus. Jie numa
tomi gegužės 26. Vyriausybė 
nori pasiskubinti, kol ūkinis 
gyvenimas yra atgijęs ir kol 
laboristai, -darbiečių partija, 
nespėjo sustiprėti po konfliktų 
su.Bevanu:

Antras — ♦tai Kmijoą pa
kraščio salų klausimas. Brituo
se reiškiamas pasitenkinimas, 
kad Amerikos visuomenėje

dradarbiavo Altas. Bet kiek tas 
nusistatymas tairtžngfts nuo 
Alto sekretoriaus redaguoja- 

Antras pažymėtinas daly- mo laikraščfo.

<'^aą’ Žilius, literatūroje pa^sta- 
ttaas kaip Jonas Jonyla, reiškė- 

^d^ĮMUijom idėjom ne tik lite- 
tatiirdje. Jo intuicija nujautė, 

: rkąd ir politikoje vietos z
gyieatojų sukilimas gali būti 

JdntateK priemonė apsisaugoti 
jiita vokietininkų planuojamo 
^&iiitato, t

Sėtai sėklai netiesiogiai ir 
letyčia gerą atmosferą -darė ir

ir tai esą tvarkoje. "Mes 
esam priešingi riė taikai ir 
sugyvenimui, bet toms nuo- 
nuolakioms, kurias komunis
tai išsikaulino iš demokra
tijų“. . ; /

O kas sako, kad su komu
nistinėm valstybėm ”taikin-

palaikytų tvaiką ar prireikus 
jėga pasipriešintų.

Žmios apie pasipriešinimą 
mokesčių rinkėjam ėmė gausė
ti. Tai ten, tai kitur buvo ap
kulti valdininkai ir sutrukdy
tos varžytinės. Vis tai dėjos 
Prancūzijos pietuose ar’ vidų- sąjūdyje yra ir pirkliai, kurie 
ryje. Bet šiemet sausio mėn. turi mokėti 18% savo pajamų, 
Poujade patraukė ir | sostinę* ir amatininkai, kurie moka 9%,

• Nacių oro maršalas Goe- 
ringas buvo išleidęs įstatymą, 
kad iš lėktuvų. negalima nie
ko mėtyti į žemę, nors bombas 
vokiečiai mėtė patys pirmieji. 
Vienoje buvo pradėtas sukti 
filmas “Pinigai "iš dangaus”, 
bet kai reikėjo iš lėktuvo pa
žerti kad ir netikrų pinigų, fil
mų vadovybei buvo pritaikytas ta varžytynes boikotuoti, prie- 
minėtas Goeringo Įstatymas ir 
neleista iš dangaus pinigais ly-; neteisinga ir skriaudžia smul- 
ti. >< kiuosius mokėtojas.

-.-...VIENAS IŠ “TITANIKO”

“Titaniko” laivas nuskendo 
"prieš 43 metus. Jame žuvo ir 

___

mą visom Maskvos kontro
liuojamam tamunistinėm vy
riausybėm, nutrauktų preky-

ir ūkininkai, kurie veik visai 
nieko nemoka. Juos sujaagė 
bendra neapykanta valstybės

.. J r ' , -

lyvių. yra grisujamas jau nuo 30 me- ir t t.
Kaip ir visur Poujade Čia iš- tų. Nuo 30 metų vis labiau jau- 

tisaš valandas ugningai kalbė- čiamas purlanenttao Praneū-

Naujienos balandžio 7 ap
žvalgoje, aiškindamos šen. 
Fulbright kalbą už sugyveni
mą su rusais ir> kiniečiais, 
nors-jie ir garbintų kmnuniz- 
mo dievus, ir pateisindamas 
senatorių nuo Darbininko 
kritikos išdėsto savo nusista
tymą tuo "koegzistencijos“ 
klausimu.

Naujienos sako, kad kas 
kitą yra sugyventi šu plėši
kais, žmogžudžiais asmeni- 
mis, "kas kita su žmogžudiš- _______________ ________________
komis valdžiomis. Su Rusijos sugyvenimas esąs nega-

i . Ūmas“, tas pasak Naujienų,
priima komunistų nusistaty
mą. '

To Naujienų nusistatymo 
"koegzistencijos“ atžvilgiu 
netenka čia nei peikti nei 
girti — tai jų reikalas. Tik 
jam paryškinti atkreiptinas 
dėmesys j du dalykus. •

. žįttf*jsuir padėjo S. Darius, ta-
\4a. taisei jos leitenantas Lietu-
voa"kariuomenėje. Paėmęs ato- stiprėją balsai, palankūs Bri- 
otogų, jis važinėjo su Ivaškevi- t ;

POPIERIO PIRKLYS KELIA MAIŠTĄ PRANCŪZIJOJE
1 Poujade sąjūdis kilo iš ne- - 
sitenkinimo mokesčiais. Pripa
žįstama, kad niekur nėra' mo
kesčiai taip sujaukti kaip 
Prancūzijoje. Niekur jie nėra

Laiškas iš Europos

PoujadeJąiojau sukūrė smul
kių pirklių, amatininkų sąjun
gą. Jos viduje buvo sudaryta 
apsaugos būriai, Įjūrių nariai taip neteisingai paskirstyti ir 

niekur taip' pat nėra tiek 
“nusikaltėlių”, kurie nemoka 
mokesčių, juos nusuka, kaip 
šioje laisvės šalyje.

Tačiau dabar spauda iškelia, 
kad tuos šimtus tūkstančių 
sujungė ne tik mokesčiai, nes

Tiktai pą atydžtoa inspekcijos 
vartotas automobilis ar sunk
vežimis Jūsų Fordo pardavė
jo gali būt pripažintas A-l.

Ir KAINA TRA aEMA. Jūsų 
Fordo pardavėjas yra verčia
mas automob&us greitai mai
nyti, kad atsirastų vietos ki-

FORDO 
PARDAVĖJUS



nauja garlaivių susisiekimo li
nija. Naujotis garlaivis, triukš
mingai sukdamas ratus ir kel
damas bangas, plaukė upe prieš 
vandeni. Garlaivi valdė jaunas

gali ja užsitiesė tinklu vingiuo
tų vandens srovių, didelių ir 
mažų. Medžiai ir tijanai, žolės 
ir krūmokšniai, ryžių ir džuto 
laukai pražydo pertekliumi, 
smagios jaunystės, tartum iš
silaisvinę M pančių. .

dašibušanoM valtis nuplauki 
tais Maurais vingiuotais tune
liais. Pievos, o daugelyje vietų 
ir ryžių laukai, buvo uteemti

gančių bambukų. Tiktai iš vie
nos pusės beliko atviras pra
važiavimas valtims, fcvejai ja 
seniai nuomavo tų vietų, sona* 
kėdami nustatytų mokestį. Ke
lsimą, prireikė tuo keti* pn- 
plaukti vyresniajam poMjn 
inspektoriui. Kai > plauk* < 
tyn, žvejai iš tolo Šauksmais $

apėjo j| apie tai, kad reūoJtate 
prisiirti krantan. Bet aadrim 
valtininkas, neįpratęs skaityte 
su bet kuriomis kliūtimis, pK 
kreipė valtį tiesiai įttaklą. VB

pareikšta žodyje, perduotam 
anapus geležinės uždangos. — 
Tai išreiškė simboliškai mūsų 
siekimus’’. •, - ' ■ . .

kas, kaip ir jo įgula, tikrai pa- Mes buvome laivo gale. Per 
sakius, nėra žmonės. mašinos triukšmą, bangų phūš-

gašibušapas iš savo valties kenimą mes nė šūvio negirdė- 
matė viską, kas atsitiko. Jis 
pasiskubino įvykio vieton ir iš
traukė iš vandens valties savi

ti class matter «t krbokįm.'N. Y. May 25,1951, undez 
reh 3, 1879, originaUy eatered į» second class matter 
ti Boston, Mass., September 12, 1915. -

kirtimai Valstybės sekretoriam 
F. Dulks JAV prezidento ir y 
paties vardu, JAV viceprezi
dento R. Nixono, Atstovų Bu
mų. daugumos lyderio Jota 
McCormack, mažumos lyderio 
Joseph W.’ Martin, Darbo sek
retoriaus James P. Mitchefl, 
Adlai E, Stevensono, visos ei
lės JAV senatorių, Michigaip 
gub. G. Mennen William ir £. 
Iš užsienio sulaukta sveikini
mų vakarų Vokietijos kandę* 
rio dr. K. Adenauerio, Italijos

' (Nukelta j 4 psl>

[esnis nusistatymas 
pareikštas Krikščionių Demokratų Unijos kongrese, tik ką už
sibaigusio New Yorke. Kreipiame skaitytojų dėmesį, kaip tas 
opus klausimas ten buvo svarstomas. Turėjęs tame kongrese 
kalbėti ir St. Mikola j czykas; ir gerai, kad jis kalbėjo Paryžiu
je, o ne New Yorke.

IsndHę laidyti į teismą, pa
metus Mm darbus, užmirtus 
miegų ir valgį. Pagaliau —* kuo 
baigsis rita reikalas prieš 
anglų, vienu Dievas težino.

Bet kai itfrdo iš fiašteuša-

Koagresą balandžio 15 iš ry
to atidarė Msgr. c. Kori Hor-

garlaiviui ir jį pralenkė.
Kapitonas, atsirėmęs į savo 

tiltelio paramsčius, su mato
mu susidomėjimu sekė vyksmą. 
Kai valtia pasiekė greičio ribą 
ir keliolikai pėdų pralenkė gar
laivį, sachibas staiga pastvė-

traukęs į šalį, sustojo prie pat~ ko,*d® to jis v® nuspren
dė vykti upe, o ne geležinkeliu. 

Tuo metu lietų laikotarpis
vandens. Valtis, atsistūmusi 
nuo kranto, praplaukė prieš jo 
akis, ir jis susijaudinęs pama
tė, kaip Giribala, užsileidusi 
ant veido uždangalą, sėdi pa
lenkus galvą. Ji dar vis tikėjo
si, kad prieš jos išvažiavimą 
pavyks pasimatyti su Sašibu- 
šanu, bet dabar ji negalė jo Ži
noti, kad jos mokytojas taip 
arti stovi ant kranto ir žiūri į 
ją. Taip ji nepakėlė galvos ir 
nešvystelėjo,—tik tylomis ver-

Politinėse žiniose aštriai iššoksią vadinamojo daliojo In
ternacionalo (valštieSų) pirmininko St. Mikolajczyko pareiš
kimas' prokomunistiniam prancūzų laikraščiui. Jis sptinka, kad 
bolševikai dar pavaldytų ir, galimas daiktas, dar labiau įsistip
rintų, kad tik nebūtų karo. Kitais žodžiais tariant, galima 
leisti milijonus žmonių žudyti “taikiu būdu”, griauti jų gyve
nimą, juos terorizuoti, bet negalima imtis ginklo žudikui su
valdyti.

Pūtė stiprus vėjas iš priekio. 
Nors jie plaukė pavandeniui, 
valtis tik iš lėto stūmėsi pir
myn. Tuo laiku atsitiko upėje 
tai, kas nutraukė fiašibušano 
kelionę.

Upe nesentai buvo atidaryta rė šautuvą ir šovė į ištemptą 
valties būrę. Akies mirksniu 
vėjas burę sudraskė į skiautes, 
valtis apsivožė,. o garlaivis 
dingo už upės vingio.

Sunku pasakyti, kas sugundė

jome. 
dašibušanas keikdama* sa

vo tautiečius, atėjo į teismą ir 
riinką ir matrosus. Nepavyko įteikė skundą. , 
surasti tiktai virėjo, kuris ka
tastrofos metu buvo viduje ir 
tvarkė skanumynus. Upė aud
ringai vertėsi pirmyn.
fiašibušanui virė kraujas gys

lose. Su išgelbėtojais grįžo į 
kaimų. Faikui pasiunti kelis 
žmones išgriebti kanapių kro
vinio, buvusio valtyje, ir pa
reikalavo, kad savininkas ap
skųstų kapitonių policijai.

Valtininku griežčiausiai at
sisakė. J b kalbėjo:

— Valtii nuskendo, argi da
bar aš pati save skateteisteT 

kapitonas — anglas. Keleivių ’ kapitonų taip- pasielgti. Mums,' Pirmas dalybos—rrikės'mokė* 
tarpe buvo keletas žmonių iš bengalams, sunku suprasti, kas ti policijai; paskui — .kas va- 
šašibužano kaimo.

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr.red. S.Sufiedgtis 
St—ta—i— ir tormginult JįjMredzirriji taiso sat—efifir*. Nenaudoti 
at—ta—tata—i žr <r>Wnnnii tiktai ■atartamo pražaaL Pavarde ĮOrir»ty- 
Jt nt—tan—d MHtiaal UreBidn rrdnhrij——nene. U< stelbimu tartai ir 
IpAą nŠaknija aestosko. ■ - x

prieš dįtaną^bęiBai išduoti sa- chet, Internacionalo eekreto- 
vo šventusidealusir pasiduoti rius ir buvęą Pritneūsijos mi- 
bolševikinei•' prievartai arta nisteris; Rafaei Caktera, Vene-

SUBSCRIFTION KATES 
iiesUe yeaHy .._------to<X)

tiktas, K Y. ---------------$650
$350 
$650

Indiška valtis, prikrauta ka-
nnpftjt seniai, jau atangšai pra~ liškos vritieė laimėjimo? Gal 
lenkti garlaivį. Tai prisivydavo būt jam buvo malonumas žiū- 
jį, tai v® atsffikdavo. Valtinin- rėti į didžiulę ištemptų burę, 
kų pagavo asartįus. Jis išsklei- viena akimirka virtose sfrudu- 
dė antrųjų burę, paskui dar ne- rais?” O gal tai velniškas links- no, kad jh pat* bu advokatu, , fiašibuianas su sudužusia Ąr- jos nebėra — nsž namuose, nei 
didelę trečiųjų. Vėjo gulamas mumas — iš karto nutraukti užmokta tino ifiaždasir kad 
aukštasis valties stiebas zpalin- prastučio laivelio žaismų, pa- tikrai bu gsbUma išieškoti 
ko j prieki, o Skrodžiamos ban- leidus į jį keletą kulkų? nuostoliai, imdleidn, Bet Išil
gos smagiai čiurleno pastatu- Tačiau neabejotina viena:, butano kainynai, ptam Kar
šiame šokyje! Vienoje vietoje anglas buvo tikras, kad ne- laivių, attabė bet kų Būdyti.
upė sukosi. Tso pasinaudoda- gaus jokios bausmės jnš savo Jie tart Mbutamd: 
iria, valtis metėti akmsai kalio užgaidas, nes

Yorke (ITl Park Aye.) Kon
gresas vyto ' Cam^ie  ̂i$mho>> 
se (345E, 46 St) priešais

žodžiu ir raštu; jų.buvo gtom> 
ir kituose posėdžiuose. '

Pirmajam posėdyje nuošiF- ? 
džius sveiktaimo žodžiu par
davė nacionąlinės Kinijos 
pietines Korėjos atstovai. Dr. 
Tingfu F. Ttiang, nac. Kinijcs 
ambasadorius Jungtinėm Tau
tom, pabrėžą, kad ir milijtMii- 
nę kinų tautą yra Įmriėgę? tas 
pate žmonijos priešas, tiktai 
atsisukęs į Rytus. Tą patį savo 
žodyje išreiškė pulk. Ben & 
Limb, Korėjos ambasadorių. 
Nnntailrmgai arabiškai kalbėjo
A. Tona, sveikinęs M. Azijoair 
Egipto krikštamių vanta, fl- 
gų kalbą pasakė R. Vffleda 
Morales, Hondūro išrinktas 
prezidentas, kuriam tataų 
krašte įsigalėjusi diktatam 
nelridžia savo pareigų eta, 
Prancūzijos M. R. P. vanta 
sveikino Rene Simonnet, Alba
nijos — Hasan Dosati, IspeM- 
jos (bericų) krikš&u demticntą 
vardu J. de Galindez, Bd^ari- 
jos — Dimitar K. Petkov, Coe- 
taRicos — ambasadorius km.
B. Nuriez ir k. Lietuvių vanta 
žodžiu seakmo IdetaEraą';UK

y* vv - r -, gą A - ' —i .i. į *Ves rvMniUHO panOĮBlKM Br 
nisteriš Vac. Sidzikauskas. .

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams-----------$6.00
Brooklyn, N.'Y. ----------- .... $650
Pusei metu ---- rL.,.....'...... — $350
Užsienyje - ----------------    $650

Siame Darbininko numeryje atidus skaitytojas tikriausiai 
užklius, už dviejų skirtingų pažiūrų į kovą su bolševizmu.

Abi tos pažiūros yra laisvojo pasaulio žmonių, kurie nuo
širdžiai nori, kad ir bolševikų pavergtasis pasaulis būtų laisvas. 
Tačiau į kovą su bolševizmu žiūrima nevienodai, o iš to susi
daro ir skirtingos pažiūros. Skiriasi jos ir dėl to, kad vieniem 
bolševizmas tėra politinė-diktatūrinė valdymo sistema, o ki
tiem — daugiau negu tik valdymo sistema ar rusų ekspansija. 
Tai yna marksistinė ideologija, priešinga žmogaus prigimčiai, 
neigianti jo dvasinį pradą ir ryšį su Dievu.

Kieno dvasiai ta materialistinė bolševikų pasaulėžiūra yra 
artimesnė, tam ir kova su bolševizmu atrodo esąs tik politinis 
reikalas, ir čia galimi visokie svyravimai. Kam bolševizmas 
yra iš pačių pagrindų nepriimtinas ir jokiu būdu nesuderina
mas su krikščioniškuoju gyvenimo supratimu, tiem kova su 
bolševizmu turi žymiai gilesnį pagrindą. Tai yra rungtynės 
tarp dviejų iš esmės priešingų pažiūrų į žmogų ir jo gyvenimo 
tikslą. Jei pirmuoju atveju galima kalbėti ir kalbama apie vie
nokią ar kitokią koegzistenciją su bolševizmu, tai antruoju at
veju apie jokią koegzistenciją negali būti nė minties.

Šie du skirtingi nusistatymai aiškiai pastebimi šiame Dar
bininko numeryje telpančiose politinėse žiniose, spaudos ap
žvalgoje ir straipsniuose. ~

-Laudiitaikai nebuvo reikalin
gi. Kapitonas prisipažino, kad 
šovė iŠ šautuvo. Jis pasakė, 
kad pamatęs padebesyse pulką 
garnių, taikė į juos. Garlaivis 
tuo tarpu ėjo pilnu greičiu ir 
kaip sykis įtaukė į tokią vie
tų, kur upė užsisuka. Vadinas, ‘ kė, ir per jos veidas bėgo aša- 
jte nieko nebežino, ar varna ros. 
buvo užmušta, ar garnys, arba * Pagaliau valtis teidama din- 
net ir valtis apsivertė. Ore ir go iš akhį. Vandenyje žėravo 
žemėje yra pakankamai me- .saulės spinduliai, šakose aukš----------- —------— -- uumAtarii—
džtojsmų paukščių, ir niekas, tai pasigirto paukščių nenu- 7^ JT”
turįs sveikų protų ir atmintį, trūkstama giemnK Moterys ********
neišmes be reikalo šūvio fcaž-, atėjo prie kranto vandens, po lietus. Viskas paskendo art- P** .
kokian suterštam skudiirti. ' seniai —zaratvdamfia ffirihtik— risme rtka.

krikščionybė kar^^ška ir ga- Don Luigi Sturzo, Italijos 
ji, komunįzmb Nenustelbta, tai ) kriks. dem. kūrėjas; G. Bi: 
reikia pagausinti ir paskubinti danlt, buvęs Prancūzijos mi- 
pastangos. jai gelbėti” — pa- nisteris pirmininkas ir prof. A. 
brėžė atidaromuoju savo Amarozo Lima, Brazilijos žy- 
žodžiu. mus katalikų vadas. Garbės

_ ■ ■ komiteto narius pristačius ir
Po savo žodžio Msgr. J. Ko- p^av^j jų nuoširdžius tinfeė- 

zi Horvath pranešė, kad i t? . „ -kon-resn pranese’. * . pmus kongresui sėkmės, jiems
stipriai padėkos žeriktan paplo-

GARBES PREZIDIUMĄ ^7” ~
mielai sutiko įeiti: Paul van Sudarius darbo prtsidfamų

ROBERT F. WAGfNER, New York o majoras, atvykęs j KrHcKionių Demokratų Unijos kongreso ati
darymą, jaunimo sutinkamas su duona ir druska. Atvaizde matome dvi lietuvaites tautiniuose dra
bužiuose: kairije Liuda Grigaiti, dežintje — Irena BanaitytA Nuotr. V. Maželio.

ž-nės .santvarkos, kovos su bol- 
keritanp >k- klausimais, kvie- 
čtent pasfeakyti žymtas pdiiti- 
ifate Ąęt kultūrininkus. Tokių 
diskusijų per dvejus metus su- 
org^žoota arti 20.
- Tup pat ir kongrėso metu, 
balaadžto 15. vienas vakaras nė -kalbos apie 
buvo skirtas iškelti principui, tencijąw.Ir vita 
kad c ■ v - 
LAISVE YRA BŪTINA SĄLY

GA PASTOVIAI TAIKAI, 
nęs taika tiktai dėl taikos gali 
Imti dar ‘didesnė blogybė negu 
neišvengiamas karas. Trio klau
siniu, vadovaujant Huntėr ko
legijos rektoriui dr. George N. 
Shuster, pasisakė eile žymių 
amerikiečių ir pavergtųjų kraš
tų atstovų. Diskusijų bendra 
išvada: be laisvės negali būti 
nė taikos. Tuo šūkiu praėjo ir 
visas kongresas. ' '

Tuos Krikščionių Demokratų 
Unijos \ ,

SIEKIMUS 
savo kalboje kongrese apibū
dino Vykdomojo Koiniteto pir
mininkas dr. A. Proehažka, čė- 
koslovakų atstovas, nurodęs, 
kad unija siekia penkių užda
vinių: LiSažsvmti komunistų 
pavergtos vidurio ' Europos 
kraštus; 2. atkarti tų kraštų 
santvarką, atsirėmus į krikšč. 
demokratijos . principus; 3. 
jungti vidirio Europos valsty
bes į Europos Federaciją ir 
per, ją — į pasaulinę valstybių 
organizaciją (Jungtines Tau
tas); 4. palaikyti nuolatinius 
ryšius tarp krtašč. demokratų 
partijų; ir 5. skleisti krikšč. 
demokratijos ideologiją vieša
me gyvenime.

* Kaip tie uždaviniai buvo 
stengiamasi vykdyti, atvaizr 
duota plačioje pastarųjų dvie
jų metų

VEIKIMO APŽVALGOJE 
kuri buvo įteikta kongreso 
atstovam ir svečiam. Joje nu
rodyta, kad buvo palaikomas 
glaudus kontaktas su Tarp
tautine Krikščionių Demokra
tų Sąjunga Paryžiuje (Nouvel- 
les »Eąuipes Internationales) 
bei atskirų kraštų krikšč. de
mokratais; dalyvauta įvairiuo
se tarptautiniuose kongresuose 
ir suvažiavimuose, atstovau
jant savo kraštus; visais priei
namais budais veikta Jungtinės 
Tautos, kreipiant jų dėmesį į 
bolševikų terorą; palaikyta ry
šiai sti kitomis tremtinių orga
nizacijomis bei partijomis, 
jungiantis į bendrą kovą už lais
vę; veikta memorandumais 
tarptautiniai pasitarimai ir di
džiųjų valstybių konferencijos, 
budint, kad pavergtiem kraš
tam nebūtų padaryta dar dau
giau žalos arba būtų į priekį 
pastūmėtas jų išlatevinimas;

Savotiškas nusistatymas dėl koegzistencijos su bolševizmu organizuotos diskusijos tarp- 
pareikštas ir Naujienų.' Skaitytojas tai ras spaudos apžvalgoje, tautines politikos, demokrati-

vieta posŠdHtei^- -

TnteaiMiciG* im visioms iriuiiiis krte? s 
giom vertjrbėm — laisve, 
mokratija, taika. LarikŽjo, kįdL 
tos Į&isvės ir taikos grriSaa 
sulauktų ur tie, kuriem jos da
bar trūksta. New Yorko mieš
to majoro atsilankymas ir te- 
dis būva sutikti nuoširdžmmis : 
ovacijomis.

Toliau visą atidarmnąjį peši-?; 
dį užėmė

7^:

. ' ■ ■''

■ - ' .
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Kovo 31 d. šv. Jurgio lie
tuvių parapijos vaikučiams, 
22 berniukams ir 22 mergai-

Kaurio Arkivyskupas Metropolitas Juozas Skvireckas 
kartu su kitais Lietuvos vyskupais tremtyje T951 m. 
gegužės 15 d. lietuvių tautą paaukojo Nekalčiausiai

REZOUUCMOM PRIIMTI 
ir ateities veiklai nustatyti. 
Rezoliucijoje Jungtinėm Tau
tom buvo pabrėžta, kad jos 
yra aptilusios daugelio pasiti
kėjimą ta institucija, nes ji 
yra bolševikų nukreipta nuo 
savo pirmykščio tikslo: garan-

kuri buvo sudaryta 1953 m. 
pirmajame kongrese. # -

Iš lietuvių vykdomuose orga
nuose yra dr. K. Pakštas, St 
Lūšys, Pr. Vainauskas ir leidi
nių komisijoje :—dr. VI. Vilia
mas. Kitose komisijose iš lietu-1 
vių dar dalyvauja.: St Lūšys 
(studijų grupėje), dr. J. Pet
ronis (žemės ūkio komisijoje), 
M. Galdikienė (moterų tarybo-

aPBigyventi ten, kur jam

Balandžio 17, sekmadienį, pp 
pietų buvo

Benderius (Brooklyn), dr. D. 
Jasaitin (Rorida), St Lūšys 
(Brooklyn), H. Idzdevičius 
(Cleveiaad), dr. K. Pakštas 
(Washington), dr. A. Paplaus
kas (Ottawa), dr. J. Petronis 
(Boston),- dr. Ą. šerkšnas 
(Hartford), dr. Aldona Užupie- 
nė (Toronto), Pr. Vainauskas 
(.Tarnai ra.) dr. K. Valiūnas 
(New Rochelle), A. Vedeckas 
(Bnaoklyn), dr. VL Viliamas 
(Brooklyn). .

Kongresas baigtas balandžio 
17 a. <

kuriame kalbas pasakė Wh. H. 
Shepardson, Laisvosios Euro
pos Komit^o pirmininkas, kon
gresui. D. J. Flood (Penna), 
James T.FarreU, ir šen. J. 
O’Mahoney (Wyoming).

Kongreso atstovai ir svečiai 
skirstėsi gerai nusiteikę ir pasi
ryžę uoliai dirbti greitesniam 
pavergtųjų kraštų išlaisvini
mui,. kad juose vėl galima bū
tų atkurti krikščioniškais prin
cipais pagrįstą laisvą ‘ gyveni
mą. • S. S.

bus geriau ir pasirinkti tokį 
darbą, kokį geriau gaįčs at
likti ir.daugiąu uždirbti. Darbo 
ir buto garantijos reikalingos 
tam, kad atvykusieji į Ameriką 
gyvenimo pradžią turėtų ir be 
nieko gatvėje neatsidurtų.

Šis naujasis imigracijos įsta
tymas formalumų turi daug ir 
imigrantams atvykti nėra leng
va. Dėlto ir imigracija neina 
taip sklandžiai, kaip turėtų ei
ti. Todėl BENDRASIS AME
RIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS 
FONDAS — Balfas išsirūpino 
iš Federalinės Amerikos Val
džios pilnas teises savarankiš
kai vykdyti imigraciją, kaip 
N. C. W. C., C. W. S. ir kitos 
didžiosios organizacijos Tiki
mės dabar daugiau padėti, pa
lengvinti ir pagreitinti varg
šams tremtiniams iš Europos į 
Ameriką atvykti. Prisidėkime 
prie to visi ir padėkime varge 
esantiems visai nežiūrėdami ar 
atvykusieji bus už tai dėkingi 
ar ne, nes artimo meilė to iš 
mūsų reikalauja. Išlaikykime 
tą gražų lietuviško susiprati
mo ir vieningumo paprotį, ku- 
-ris visada buvo gyvas Ameri
kos lietuvių gyvenime. Sudary-

MM* . nyig. poliĄy umjg
Ji ir V

mtoflrcr mirom |r mūftų kenčian- 
tiem? broliams Tėvynėje lais
vės ir nepriklausomybės dova
ną. Juk Ji pažadėjo savo išti- 
lomiems garbintojams ir nelai
mingosios Rusijos atsivertimą 
ir pasaulio taiką!

Norėdami būti verti šių ma
lonių, mes privalome, kaip šv. 
Rašte sakoma, “duoti vertingų 
atgailos vaisių’’ (Mt 3, 8), es
miniai pakeisti^ savo gyvenimo 
kelią, Marijos pasiuntinybę ir 
Kristaus evangeliją, kaip 
realybę ir visa siela pasišvęsti < 
pasaulio Karalienei Kas tar
nauja Marijai — tas negali bū
ti nuodėmės vergu. Nekalčiau
sio ji Marijos Širdis labiausiai 
kenčia dėl žmonių nedėkingu
mo ūknuodėmių, kurios suardo 
betkokį ryšį su Dievu ir iššau
kia Jo rūstybę ir bausmes. Ne
veltui tad mes kartojame su 
Bažnyčia nuolankų aprašymą: 
“Melsk užėmus Šventoji Dievo 
Gimdytoja, kad būtumėm ver
ti Kristaus pažadų!”
Dr. Juozapas J. Skvireckas 

Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas

Zams in Tirol 1955 kovo 10

<je vietoje, medalikėlio ar škap- 
lėrių nešiojimas, pirmųjų mė
nesio šeštadienių atsiteisimb 
komunijos už savo asmeniškas 
ir kitų nuodėmės, ištikimas 
Dievo įsakymų laikymas suda
ro pagrindinius Marijos reika
lavimus, kuriuos ir kiekviena 
lietuvių šeima gali ir privalo 
ištikimai vykdyti.

Mus pasiekė džiaugsminga tiems

tortinė tarptautinė padėtis, ku^ 
ri kad ir pamažu, bet artina 
išsivadavimą iš bolševikų ver
gijos. ' . •

mentą. Vyskupui patarnavo 
kleb. kun. F. E. Narbutas, 
vikaras kun. J. Svirskas, sve
čias kun. P. šakalys Ir kun. 
A. Abračlnskafc. Vyskupas

PftS&DIS, 
kuriame ilgesnę kalbą apie 
tremtinių imigraciją į JAV pa
sakė šen. William Langer

Buvo ir yrą girdima balsų, 
kad Katalikų Federacijos Cent
ras neduodąs nurodymų, neiš
dirbąs veiklos plano, kurį ka
talikai ir Federacijos skyriai 
galėtų vykdyti. Tačiau Centro 
Valdyba nenorėtų sutikti su 
tokiu tvirtinimu. Centro Val
dyba kartkartėmis duodavo nu
rodymų spaudoj ar leisdama 
aplinkraščius. Norintieji visa
da galėdavo rasti savo veiklai 
darbų, kurie gražiai numatyti nereiškia, kad ir pradžios ne- 
ir Federacijos statute. Bet čia 
dar ne ‘viskas. Juk ir geriausi 
planai, nurodymai turi (rasti 
vykdytojų.

Dabartinė Centro Valdyba, 
pasiremdama paskutinio Fede
racijos kongreso nutarimam, 
sudarė smulkų savo veiklos 
planą, kurį nori įvykdyti viso
mis jėgomis. Centro Valdyba 
pirmiausia pasiryžo padėti 
mūsų lietuviškam katalikiškam 
jaunimui. Ji nori:

1. Sutelkti visų lietuvių jau
nimo draugijų atstovus ir at
skirus, vadus. Federacijos glo- 
bon, kad visi sutartinai daugiau 
galėtų nuveikti. Norima, kad 
kiekviena lietuviška kat drau
gija čia būtų atstovaujama. Čia 
turi atrasti savo būdą prisi
jungti lietuvės sodaiietės, šv. 
Vardo draugijos jaunieji, net 
CYO lietuviški skyriai.

2. Jaunimo spauda reikalau
ja visokios pagelbos. Pirmoj 
vietoj reikia jai piniginės pa
gelbos, kad galėtų išlaikyti 
naudingą ir įdomią lietuviško 
jaunimo spaudą. Federacija 
paskelbė, kad dabar vykdomo 
Kat Akcijos Fondo vajaus da
lis eis jaunimui — jų spaudai 
stiprinti, jų vasarvietėm įgyti.' 
Planas apima bent 8 apylinkių

Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje ir Nato Europos kraš
tuose norinčių ir galinčių į 
Ameriką emigruoti lietuvių yra 
apie 3,000 asmenų. Mes turime 
ateiti jiems į pagalbą ir parū
pinti įstatymo reikalaujamas 
darbo ir buto garantijas.

Garantijas sudaryti gali tik 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiai. Nesibijokit tokios ga- 

puoselėti rantijas išduoti, nes gerai žina- 
te, kad atvykusieji nesudarys 
sunkenybių garantijų davė
jams. Jei parūpintas darbas 
nepatiks arba darbininkas ne
bus reikalingas darbą garanta- 
vusei įstaigai, atvykusieji susi
ras darbus kitur. Amerikos 
Konstitucija, ačiū Dievui, ga
rantuoja visiems apsigyvenimo

. TeLEV. 8-9794
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žinia, kad Marijos mylėtojai 
gausiai organizuojasi į ak
tingą Mėlynosios Armijos są
jūdį, trokštantį kaip tik įgy
vendinti visus tuos Marijos 
duotus pasauliui apreiškimus 
Fatimoje. Tai reali programa 
ir konkretūs uždaviniai, ku
riuos Mes, naudodamies šia 
proga, ir trokštame priminti vi- 

Lietuvos katalikams.

sveikino Lietuves-įgaliotas nų- 
nirteris Pw. Žadetkis, Vliko 
pirm. preL M.' Krupavičius, 
vysk. V. Brizgys, Balfo pirm, 
kah. J. Končius.
H Balandžio 15 popietiniame 
posėdyje buvo išklausyta pra
nešimų. Juos padarė atstovai 
kiekvienos tautos kuri įeina į 
Krikščionių Demokratų Uniją. 
Pranešimų mintis ' buvo kon
centruota* į

PAVERGTĄJĮ KRAŠTĄ (N. Dakota). Kongreso posė- 
nurodant, kokios žalos jam yra džiai baigti Tarybos rinkimais, 
pridariusi bolševikų okupacija Ji palikta tokios pat sudėties, 
ir kokios dabar krašte yra 
nuotaikos.

ilgiausias pranešimas buvo 
Lenkijos atstovo Zbigneivo Os- 
sowskio. Jis .davė gana išsamų 
vaizdą, kas šiuo metu Lenkijo
je vyksta. Latvijos padėtį nu
švietė Msgr. Ed. Stukelis. Re
liginėje savo pranešimo dalyje 
nurodė, kad tikėjimas žmonėse 
tebėra gyvas ir tvirtas. Į Ag
luoną, kur yra stebuklingas je), kun. J. Maknys (Europos 
Dievo Motinos paveikslas, su
plaukia minios žmonių nėt iš 
artimesnių Lietuvos vietų. 
Msgr? Ed. Stukelis savo prane
šimą baigė pastebėdamas, jog 
pasaulyje buvo ir bus pikto 
pradai šalia gero; “jie egzis
tuoja greta kits kito, bet ne 
koegzistuoja”; koegzistencijos 
su komunistine piktybe negali 
būti.

. Lietuvių pranešėjas dr. K 
Pakštas iš kitų išsiskyrė savo 
pranešimo demografiniais skai
čiais, stengdamasis atvaizduoti, 
kiek dabar lietuvių krašte dar 
galėtų imti (apie 2.700.000) ir 
kiek jų svetimtaučių atminta 
Palietė dar Kat, Bažnyčios per
sekiojimą Lietuvoje, lietuvių 
tremtinių skaičių užsieny ir per
nai krikš. demokratų atšvęstą 
jubilėjų. šalia demografinių 
skaičių pranešimas galėjo tu
rėti kiek daugiau kitos medžia
gos apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje.

Antrąją dieną, balandžio 16, 
kongresas pradėtas pamaldo
mis Šv. šeimos bažnyčioje 
(47 St, New York). Mišias au
kojo Rygos vyskupas aukzilia- 
ras J. Rancans, buvęs Latvijos 
seimo vicepirmininkas. Pamok
slą angliškai pasakė kun. J. 
Sheerin, C. S. P., “The Catholic 
World” redaktorius. Jis kalbė
jo apie krikščionybės įnašą’ 
žmonijos kultūrai ir apie vidu
rinės Europos kraštų krikščio
niškąsias tradicijas. Priminęs 
Kristaus prisikėlimą, pamoks
lininkas išreiškė viltį, kad pa
vergtieji netrukus vėl prisikels 
laisvam ir tauriam krikščioniš
kam gyvenimui.

Sv. Jurgio Kareivio Pašaipi- ?<> pietų buvo komisijų po
ne! Draugijai sukanka 45 me- sėdžiai ir vienas bendras posė-

3. Paskelbtas Katalikiškos 
Akcijos Fondo vajus yra pir
mas mėginimas kaip ir kiek 
Federacijos {danai gali būti 
įvykdyti. Šis vajus turės aiš
kiai parodyti kiek K. Federaci
jos skyriai ir atskiri katalikai 
supranta ir vykdo mūsų gyvy
binius katalikiškus [danus. Šį 
sykį mes turime ir patys pa
matyti, be uždangų ir pasiteisi
nimų, kur einame ir kiek gali
me. Po šio vajaus ims paskelb
ta kiekviena Ketaviška koioai- 
ja, kiek ji parėmė Federacijos 
vajų, kiek asmenų patys auko
jo ir dirbo; kad tas vajus pasi
sektų. Mes po šio vajaus aiš
kiai pamatysim, Įdek gyvi esa
me, kiek lietuviški esame, kiek 
savo fietaviškuiną ĮratafikHku- 
mą remiame savo darbais ir 
aukomis. Nieks negalės sakyti, 
kad Federacija neduoda planų, 
darbų. Federacija turi daug ki
tų. gražių suųianymų ir darbų, 
kurie laukia savo eilės. Bet pir
ma įvykdikime šį. Mūsų arti
masis tikslas sukelti bent 
$40,000 yra labai kuklus. Bet 
įvykdytume jį.

geras reCeJ?X auV>m°ttUo 1

Į «eTO paskai^’ ■

■ . * vartok ’

Brangūs Lietuviai,

Pagal pirmąjį DP įstatymą 
Amerikos lietuviai atliko gra
žų darbą,, nes parūpino darbo 
ir buto garantijas 30,000 as
menų ir jie tada galėjo atvykti 
ir apsigyventi Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. ’

Dabar pagal naują įstatymą 
Refugee Relief Act of 1953 

— reikia taip pat darbo ir bu
to garantijų, kad galėtų į 
Ameriką atvykti ir apsigyventi 
likusios komunistų aukos, pa
bėgę nuo bolševikų lietuviai, 
dabar dar tebevargStą Europo-

Kaip vykdomi ALRK Federacijos planai 
vasarviečių įsteigimą, kad kiek
viena lietuviška apygarda tu
rėtų savo jaunimui poilsio vie
tą. Pavyzdingos katalikų para
pijos plačiame pasaulyje turi 
savo parapinės vasarojimo vie
tas savo jaunimui, vaikams, li
goniams ir 1.1. Kodėl lietuviam 
apie tai nepagalvoti, kai jau iš
eita iš statymo ir skolų mokė
jimo laikotarpio. Žinoma, nega
lima to atsiekti tuoj, bet tai

> KKAL EftEASE BBOKIB
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 

patalpų bei butų nuomavimas; parūptaimas paskolų 
(mortgldžtų) ir tt

siaūkędami save ir savo šeimas 
Jos tarnybai ir globai, pasirin
kę savo šūkiu,: / (
“Mariją my»tt trokštu visados, 
Jei vienai tarnauti džiaugs
muos ir varguos”, 
hetuviai katalikai su dideliu uo- - 
lumu padaugino savo maldas, 
pagausino aukas ir visame gy
venime Marijos garbinimo ban
ga sukėlė naujų vilčių.

Ne taip senai pasibaigę jubi
liejiniai Marijos metai, atneše 
taip pat gausingų vaisių. Visas 
pasaulis šventė juos su pakilu
sia nuotaika ir atgijusia dvasia. 
Milijonai tikinčiųjų pamaldžiai 
kdiavo į stebuklingąsias Mari
jos šventoves pelnyti jubilieji
nių atlaidų ir melsti paguodos 
n .e s i b aigiančiuose varguose 
skęstančiam pasauliui. Lietu
vių balsas tame pasaulio cho
re nebuvo nustelbtas. Marijos 
metus lietuviai visa širdimi per
gyveno ir parodė esą ištikimi 
Marijos garbintojai. Gausios, 
iškilmės tiek Vokietijoj, tiek 
Anglijoj, Italijoj kaip ir pla
čioje Amerikoje bei kituose pa
saulio kraštuose, leido parodyti 
mūsų tautos meilę ir ištikimy
bę pasaulio Karalie
nei, kurios oficijali šventė 
šiais Marijos metais šv. Tėvo 
buvo.visam pasauliui iškilmių-, 
gai paskelbta Visų Šventųjų 
šventėje.

Reikšmingi tai "įvykiai ir la
bai svarbūs, bet jie nustos savo 
reikšmės, jei pasiliks kaip han- 
ga jūros paviršiuje. Nuaidės 
giesmių aidai ir nutils. Marijos 
metus ir Nekalčiausios Jos Šir^ 
dūes garbinimą turi sekti dar
bai Marijos garbei. Visas gyve
nimas turi būti išjudintas, 
persunktas Marijos dvasia, tu
ri paliesti sielos gelmes ir at
naujinti pasaulį. Kupinas ener
gijos jaunimas privalo savo jė
gas kreipti į amžinąjį Gėrį, Tie
są ir Grožį ir nepaskęsti mate
rialistinio pasaulio verpetuos^. 
Nors daug pavojų tyko jo sie
lą užburti ir suvilioti, atitolinti 
nuo Dievo ir Bažnyčios ir pa
daryti šio pasaulio vergais, Ma
rijos globa ir pagalba jaunimo 
tikrai neapvils! Jaunimas ta
čiau tun likti ištikimas <J’os va
dovybei!

Šeimos tėvai ir motinos ne
gali paliauti budėję savo ir 
>m pavestųjų sargyboje. Nuo
lat, kasdien, savo pavydžiu 
žodžiu ir darbu turi - 
tas kilnias dorybes, kurios mus 
jaugia su Marija. Tik nuolati
niu pasiaukojimu, malda, nusi- 
galėjimais ir aukomis, šeimos 
židinys spindi laime ir tampa 
tikras atspindis šventosios Šei
mos Nazarete. Kasdienio šv, 
Rožančiaus kalbėjimas, Mari- 
jos švenčių ypatingas šventi
mas, Marijos paveikslų laiky
mas savo barnų garbingiausio- tai. Ji buvo suorganizuota 

1910 m. balandžio 23 d. Tai 
buvo pirma katalikų organi
zacija Nbnvoode. Nuo to laiko 
prasidėjo visas katalikų vei
kimas; mat, 1912 m. kovo 31 
d. šv. Jurgio Draugijos susi
rinkime buvo suorganizuota 
šv. Jurgio lietuvių R. kat. pa- 
rapija. ;

vaikučiams tarė gražų Žodelį Draugija sušelpė daug savo gija užprašė mišias už gyvus 
ir paprašė pakalbėti lletuviš- narių ligoje ir nelaimėje, mi- ir mirusius narius. Visi nariai 
kai Tėve mūsų, Sveika Mari- tusiems suteikė paskutinį pa- kviečiami dalyvauti jubilė- 
ja ir Tikiu į Dievą Tėvą, tarnavimą. Ji rūpinosi ne tik jaus mišiose.

Vaikučiai aiškiai lietuviškai savo narių šelpimu, zbet talp pirmieji daugijos įkūrėjai 
atkalbėjo, nors vyskupas 4o- pat daug prisidėjo aukomis buvo: V. J. Nudirta, P. Ka
džių ir nesuprato. Vyskupas ir darbu prie Bažnyčios, Lie- dirka, P. Kuras, J. Didžbalis, 
vaikučius pagyrė; sakė — 
gražiai skamba Vaikučius 
lietuviškai išmokė ir Sutvir
tinimo sakramentuį parengė 
vienuolės Nukryž. Jėzaus se
selės, kurios jau apsigyveno 
šv. Jurgio parapijos vienuo
lyno name.

kime darbo ir buto garantijas 
kastšeimai
menims, kad galėtų į Ameriką 
atvažiuoti ~ir tame laisvame 
krašte apsigyventi. Garantijų 
prašančiųjų sąrašai yra Balfo 
Skyriuose,: Klebonijose ir lie
tuviškų laifeaščių Redakcijose. - 
Užeikite ten ir pasirinkite kuri 
šeima ar asmuo geriausiai Jū
sų pageidavimams atitiks. Gi
minės, draugai, pažįstami ir 
nepažįstami, kas galite kelionės 
išlaidas sumokėkite patys (per 
Balfą), atvykusieji jums vė
liau sugrąžins, o jeigu kas ne
galėtumėte, prašome kreiptis į 
Balfą, mes parūpinsime atvyks
tantiems paskolas iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių Valdžios ir 
tarptautinių fondų Tik būkime 
geros širdies, išlikime vieningi 
ir padėkime pagalbos reikalin
giems savo tautiečiams.

Užpildytas garantijų įlan
kas skubiai siųskite į BALFo 
Centrą, 105 Grand Stree, Broo- 
klyn 11, N. Y. Balfas'jas pa
tvirtins ir perduos tolimesnei 
eigai.

Prof. kan. J. B. Končius 

BALFo Pirmininkas.
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KAS NORI, GALI BALSUOTI PAŠTU

Tėvui Kaz. žvirbliui, 0.jo seserims ir broliui, jų

MYLIMAI MAMYTEI

mirus, liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą

■ i1 j ii'j

ir todėl jie daug deda pastan
gų, kad draugija atjaunėtų.

Draugijai vadovauja pirin.
Jonas Levickas, vicepinn. Pet-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
I Tarybos Vyr. Rinkimų Komi-

KUN. JONAS VAITEKŪNAS, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Providence, R. I. ' ; -

ST.JUDEwi//

je balsavimui palengvinti nu
tarė:

apverktiną 
padėtį be 
gabiausiai 
Portlando

Balsuodamas paštu, balsuo
tojas, balsavimo kortelėje at
žymėjęs ne daugiau kaip 27 
kandidatus, ją deda į balsavi
mo voką ir jį užlipina. Užlipin
tą balsavimo voką drauge su 
savo bendruomenės knygele ar 
solidarumo įmokų kvitu deda į 
kitą voką, kurį adresuoja Vyr.

Parengimu rūpinosi Ed. 
Tomašiūnas, V. Laukžemis ir 
,J. Sakevičius. F. V.

Į naują šeimą 
balandžio mėn. 16 d. suėjo mū
siškis Vincas Karalius ir Kazi
miera Kuzaitė iš Chicagos. Mo
terystės sakramentą suteikė ir 
mišias naujosios Šeimos inten
cija aukojo prėl. L. Mendelis. 
Lietuvių salė jąlbuvo šauni puo
ta. Jaunieji pasiliks gyventi 
Baltimorėje. ■ K. M.

atsidėjus: pasamdytas orkest
ras, ^parengtas gausus bufetas 
ir gauta vertingų dalykų lote
rijai. Daiktų paaukojo: EI. Ar- 
baanienė, p. Jarienė, EI. Jus-

Balandžio 17 šv. Petro ir Po
vilo draugija iškilmingai at
šventė 50 metų auksines su
kaktuves. Iš ryto per lietuvių 
radiją Ant. Sabaliauskas pa
darė platų pranešimą apie šios 
draugijos nuveiktus darbus, o 
11 v. draugijos uniformuoti 
nariai kartu su kitoms draugiš
koms organizadjoms dalyvavo 
iškilmingose mišiose. Kleb. kun. 
J. Bakšys prieš mišias pasvei
kino šv. Petro ir Povilo drau
giją pasidžiaugdamas, kad ji 
ir yra steigėja Rochesterio 
liet. šv. Jurgio parapijos. Kun. 
D. Mockevičius gražiai aptarė 
Šv. Petro ir Povilo didžiąją 
reikšmę Katalikų Bažnyčiai.

Po pietų sukaktuvinį minėji
mą atidąrė šios draugijos stei
gėjas Juozas Rickis, Mykolas 
Ventys, kuris jau 41 metai yra 
šios draugijos sekretorius, pa
dalė plačią draugijos veikimo 
apžvalgą! Draugi ja yra dirbusi 
platų ir šakotą organizacinį 
darbą, rėmusi stambiomis su
momis savo parapiją, tautas 
reikalus ir net caro nuvertimo 
akciją. Ir tai dirbo paprasti 
lietuviško kaimo ūkininkų.sū
nūs, giliai suprasdami, |tad tik 
vienybėje yra galybė, Šiandien 
daugelis iš jų yra prislėgti gy
venimo naštos, nemaža jau 
pensininkų, bet širdys ir pro* 
tai kupini jaunatvės energijos

3-1652, New Yorke), arba vie
tos rinkimų komisiją, kad at
siųstų balsavimo kortelę ir vo
ką, kad' gegužės 1 d. galėtų 
balsavimo laišką pasiųsti Vyr. 
Rinkimų Komisijai, 64-14—56 
Rd., Maspeth 78, N. Y.

1. Balsavimo korteles bal
suotojai gali gauti prieš bal
savimo dieną, ne tik atėję bal
suoti Titai pagreitins balsavi- 
mp eigą balsavimo patalpose 
ir balsuotojus įgalins pasirink
ti sau patinkamus kandidatus.

2. Balsuoti paštu gali ne tik 
ligoniai ir nuo balsavimo vietų 
toli gyveną, bet ir kiekvienas 
balsuotojas. Norįs paštu bal
suoti, turi iš anksto paprašyti 
Vyr. Rinkimų komisijos pirmi
ninką (V. Vaitiekūnas, 137—16 
N, Hempstead Tpke. Flushing Rinkimų Komisijai, 64-14-56 
55/ M. tek: INdependest Rd. Maspeth 78, N. Y.

kun. 
iaus-

Tapiau valdyba nenusimena. Ji 
mano, kad mūsų^ kolonijos 
tuviai gausiai aukos drabužių 
ir piniginei rinkliavai, kuri pra
dedama vykdyti šią savaitę. 
Ypač tie, kurie patys pažinome 
stovyklinio gyvenimo skurdą, 
nepamirškime dar 'didesniame 
varge šiandien esančių savo 
brolių.

* JULIŲ PAKNJ, ' "I
133 Suley Avė. Arlington, N. J.

Itief. KĘ 3X)615 Į

šavo-Forde pardavėją.
JBASiT, Jūa,visiškai pasitikite žmo- 

nėrais, arba vengtai ir bėgat nuo jų... 
Jūs galite pasitikėti Fordo pardavėju 
ir leistis jam traktuoti teisingai. Jo 
reputacija plinta su kiekvienu jo par- 
duotu yartotu automobiliu.

. ' ■ " ■ VZE3K PAS

Kun. Jonas Vaitekūnas į 
Ameriką atvyko dar visai 
jaunas — prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Tuo laiku il
giausiai gyveno Maine valsty
bėje, Lewistono mieste, veik
damas vietos lietuvių tarpe. 
Jo energiją jautė tuomet vi
sos tautinės ir religinės orga
nizacijos.

nuo Tikrasis c amerikonizmas ne
nutauto jimo; kuri paruoš pla- 'kliudo mums būti lietuviais, 
nūs kaip išlikti gerais lietuviais Tikrasis amerikonizmas globo

ja persekiojamuosius, užtaria 
skriaudžiamuosius ir gelbsti 
žudomuosius. Lojalūs ameri
kiečiai yra mūsų artimiausi 
draugai. Jie tik džiaugsis mū
sų solidarumu, vieningumu ir 
laimėjimais. Tad lojalūs lietu
viai turi būti ir lojalūs ameri
kiečiai.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt! Visi 
lietuviai į rinkimus gegužės 
pirmą dieną!

Jonas Balkūnas 
JAV Lietuvių Bendruomenes 

e. p. Pirmininkas.

vomis įstaigomis, savomis baž
nyčiomis; kuri budės lietuviš
ko vieningumo sargyboje* lie
tuviško sugyvenimo bei nuo
širdaus bendradarbiavimo; ku
ri išsklaidytus lietuvius po 
plačią Ameriką surinks, suar
tins, suorganizuos į vieną di
džiulę gausią lietuvišką šeimą, 
lietuvišką bendruomenę.

Visi lietuviai nuo 18 metų 
amžiaus turi teisę ir pareigą 
šiuose rinkimuose dalyvauti. 
Visi rinkimų punktai gegužės 
1 bus atidari nuo 9 vai. ryto li
gi 9 vai. vakaro. Kur bus rei
kalo, apylinkės galės rinkimus 
pratęsti į gegužės 2 d.

Kas negali rinkimų vietose 
balsuoti, iš anksto tepasirūpi- 
na paštu balsuoti. Kaip balsuo
ti paštu, teatsikląusia apylin
kių valdybose, arba Loko se
kretoriato (A. Saulaitis, P. O. 
Box 507, Waterbury, Conn.), 
arba pašo tiesiog į Vyriausią 
Rinkimų Komisiją (V. Vaite
kūnas, 13%—16 No. Hempstead 
Turnpike, Flushing 55, N. Y.).

Ligi šiol/ ne visur spėta 
bendruomenės apylinkes suor
ganizuoti, todėl leidžiama bal
suoti artimiausioj apylinkėj, 
arba paštu. Ne visi gi spėjo 
užsiregistruoti, tad galima už
sirašyti tuo pat balsavimo lai
ku ir užsimokėti bent 50 cen
tų solidarumo mokesčio. Jokia 
apylinkė neturi teisės didesnio 
mokesčio reikalauti balsavimui.

-Visoj Amerikoj Lojalumo 
Dieną reiškiamas protestas 
prieš komunizmą ir prieš vis
ką, ko jis siekia. Tebūnie mū
sų balsai Lojalumo Dieną kaip 
lietuviškas protestas prieš ko
munizmą, prieš komunistų 
okupaciją Lietuvoje, prieš pri
verstiną lietuvių vežimą į Sibi
rą ir prieš naikinimą mūsų tau
tos. Mūsų balsai bus mūsų so
lidarumo bei vieningumo iš
raiška už lietuvybės išlaiky
mą, už lojalumą Jungtinėms 
Valstybėms. Tikriausiai mūsų 
baidai bus grVusnūngaa pa
reiškimas lojalumo Lietuvai.

Dalyvavo konvencijoje
Balandžio 12—15 dd. Atlan- 

’tic City, N. J., įvyko visos 
Amerikos Katalikų Auklėtojų 
Nacionalinės Sąjungos 52 vi
suotinis suvažiavimas (konven
cija) . Susivažiavo iš visos 
Ąmerikos katalikiškojo auklė
jimo darbininkai. Buvo atsto
vaujamos visų laipsnių ir rūšių 
mokyklos ar auklėjimo įstai
gos, pradedant vaikų darželiais 
ir baigiant universitetais bei 
kunigų seminarijomis. Į suva

rąs Krajeris, sekretorius Myko- žiavimą buvo išvykusios ir mu
las Ventys, fin. rašt. Juozas sų parapijos mokyklos mokyto- 
Bertmonas ir kasin. Juozas jos seserys kazimierietės ir da- 
Bertash. \ v 1yv*vo jo darbuose.

į, Draugija susilaukė 'daug 
sveikinimų ir linkėjimų. Laiš
kais sveikino seni šios draugi
jos nariai: A Baranauskas iš 
Miami, Fl.; A. Žiemys iš Calif. 
ir Juozas Brown iš Calif. žo
džio: St Klimaitis iš Utica, 
N. Y.; VI. Pikūnas, Pittsburgh, 
Pa.; klb, kun. J. Bakšys 
D. Mockevičius, A Sab

(Nukeltoj 6 psl.)

Mokyklos globėjo gimtadienis ' Balfo šokių vakaras
. Balandžio mėh.. 18 d. šv. Al- ja n virtęs pavasarine tradicija., 
fonso mokykla minėjo savo įvyko Atvelykio išvakarėse, ba- 
globėjo, prėl. L. Mendelio, 57 landžia i 6 d. lietuvių salėje, 
metų gimtadienį. Mokyklos šiam vakarui valdyba ruošėsi 
mokinių ir mokytojų užprašy
tas, prel. L. Mendelis atnašavo 
mišias, vaikučiai giedojo ir sa
vo globėjo intencija priėmė ko
muniją. Iškilmingas pasveikini
mas įvyko mokyklos salėje. Vi-, kauskįenė, J. Laukaitis, K. Ma- 
si mokftiai, šventadieniškai pa- tuliauskas, Em Railienė, JuL 
sipuošę, bendrai pagiedojo pa- Rastenienė ir V. Petrulis Taigi 
sveikinimo ir keletą velykinių - rengėjai padarė, viską, ką galė- 
giesmių. Linkėjimus trumpai jo, įp tikėjos? gausių svečių, 
išreiškė, meniškai' nupieštas šį kartą teko gerokai apsivilti: 
plakatėlis, kuriame buvo jra- atsilankė apie 70 žmonių ir* tai 
syta: Ilgiausių metų — Links-, daugiausiai jaunimo. Pelno liks, 
miausių . metų — Švenčiausių v ne daugiau kaip $50.00. Tai tik 
metų! Už linkėjimus Prelatas trupinėlis didžiam skurde esan- 
nuoširdžiai padėkojo vaikučiam.. • tiems' tremtyje tautiečiams 
ir mokyto joms seserims kazi- 
mierietems, kurios, su pasiau
kojimu, vadovaujant seseriai 
Anunciatai, auklėja ne tik re
liginę, bet ir tautinę dvasią sa
vo auklėtinių sielose. Be to, jis 
dar įsakmiai pažymėjo, kad 
mūsų mokykla yra lietuvybės 
pamatas šv, Alfonso parapijo
je ir bažnyčioje: kol šv. Alfon
so parapija turės šią mokyklą, 
tol ji bus lietuviška; mokyklos 
netekus, lietuviai, kaip bema
tant, ištirps kitataučių masė
je. Pagaliau buvo pavaišinti 
pusryčiais. - ‘

Geroje ir gausiai lietuviais apgyventoje vietoje, dėl « 
natvės išeinant iš biznio, ^parduodami arba išnuomojau

■ <* , > " . . ' • yl, ‘ ",

Laidotu viy Namai — Fanerai Hon*
Norintieji šį biznį perimti arba su visais namais nupirirt 
kreipia^ 'i :

KKLKALLNGA8 LINOTIPI
NINKAS Darbininko spaustu
vei. Rašyti 680 Buschwick Avė. 
Brooklyn 21,- N. Y1. arba akam- 
bintLtetefomiGL 5-7068

Ada, Birutė, Eugenijus, Juozas Ališauskai 
ir Genovaitė Eilėn

-■po:’ tram-

* j CAtoriMHK Va- BmŠK Jūs .eaate. automaSUsų inli- bOSTna,įĮ> J Ve Barius, o gal jums ir r*U pakeisti
. Tąnm- jna sunki nUąį6... Jūs būsite labai pa- 

ik> nmcraTnas sekė tenkintas stoviu, gerai riedančio var-
nsMlinksminimas.

Į pirmąjį laipsnį pąkžlti: 
Fr. Galan, Joan Jankauskas, 
Mr. ir Mrs. ^h. Douches, D. 
Laukomis, Marilyn Svetelį, 
June Youeh, Ch. Stanklinas, 
Guobai ir L. Štokas; į an'-

Balčiūnai, Cb. Sipaila, £ORĮ>O PARDAVĖJUS 
4.48s^iys,l.Mis. J. Ęieksha, 
Christina Korbet, Helen Ma-

Gegužės Pirmoji Jungtinėse kaip išgelbėti lietuvius 
Amerikos Valstybėse yra.lo
jalumo diena. Tą dieną kiek
vienas amerikietis pareiškia^ susavo kajba„ savo spauda, -sa- 
savo pagarbą, prisirišimą ir 
atsidavimą valstybei ir jos vė
liavai. Visur vyksta paradai, 
didesnės sueigos su prakalbo
mis ar šiaip piliečių demon
stracijomis pareikšti lojalumą 
tam kraštui, kuriame jie gyve
na, dirba ir naudojasi piliečio 
teisėmis bei laisvėmis.

Gegužės Pirmoji mums Ame
rikos lietuviams yra dar reikš
mingesnė tuo, kad šiemet tą 
dieną pirmą kartą rinksime 
lietuvių bendniomenės tarybą. 
Mes pareikšime lojalumą savo 
tėvų kraštui Lietuvai ir savo 
tėvų lietuvybei. Mes rinksime 
tarybą, kuri mus atstovaus 
Amerikoje ir reprezentuos vi- 

Prasiskynęs taką į šame pasaulyje į kuri rūpinsis

kuries nore šrartšš triMĮĮĮB 
vieną karią savąttšjer

• A Vaianiattto, Aklų 
torius, persikėles į WashingU» 
ną, jau susitvarkė. Jo dabūrii|g 
nis adresas yra: 304 Anaceuti® 
Rd. S. E., Washingtbn 19, 
telefonas LUdk>w 3-1633. '/’|||

• jautos Fondo pasų ir
lėlių administratorius A^S.;®^ 
čibkas prašo visas Lietuvį 
Baadruomenės apygardaą ^ 
apylinkių valdybas, kurioB_ yšrib’ 
paėmusios pasus ir ženklefinų! 
platinti, galimai greičiaii atsį^ 
skaityti, kad būtų galima• 
spėti paruošti pilną apyskaitą^ 
naujai pastoviai išrinktai 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybei. Siųsti šių adresu: A. 
Trečiokas, 315 Walnut St, Ne^ 
wark 5, N.. J. •

f P. Gnšjurgis gyvena 
monte, Albertoje, Kanadoje, 
kaip veterinarijos gydytojai 
tarnauja žemės ūkio departą-į 
mente užkrečiamų ligų konti^p 
Įėję. Paskutiniu laiku <to 
nesiūs praleido šiaurėje Arfc~ 
tikos srityje skiepydamas -es->- 
kimų šunis nuo pasiutžKM>. Va^ 
žinė ja valtimis, šunimis ir lek-1 
tūvais. ' <

• Liet. Stirti. Sąjungos reng
tos studijos dienos PhiladėįŠĮp 
joje balandžio 16—17 (UL'paH 
ėjo darbingoje ir pakilioje 
taikoje. Dalyvavo per 49, t&. 
Atlanto pakraščio studentinį 
daugiausia iš pačios Phitidel- 
phijos, Baltimorės ir New Yor^į 
ko. Tolimesnių atstovų buvi^ 
Vyt. Vygantas iš Urbanee, 
Barzdukas iš Clevelando jr

i . Kokliūtė iš Chicagos. ,
•. Augsburge, Vokieti joge, įg 

LB apylinkės valdybą išriąktąij 
J. Balsys, J. Šileikis ir S. Krth 
manienė. ' / '

• Savaitgalio mokytis 
steigė ir nedidelėje Hobartti' 
lietuvių kolonijoje, Australijo
je. Mokyklai vadovauja iš Meš?; 
boumo atsikėlęs štuopys. f ■

• Mykolas Vaitkus išleido 
eilėraščių rinkinį ‘Aukso 
duo”, kur sudėti 1950—1962 ao. 
eilėraščiai. Išleido LiriuriŠunu 

’ Knygos Klubas Chicago je, 116 
psl., kaina nepažymėta.

ATEITININKŲ ŠVENTE -į 
Putname

Balandžio 30, šeštadienį/ 
Putnamo stud. ateitininkžA 
draugovė rengia savo metinę 
šventę. Programoje bus iŠkS~ 
mingas posėdis 2 vai, meni
nė—literatūrinė dalis, vaišSi 
ir jaukus pasilinksminimsA 
Kaip visada, taip ir šiais me
tais apylinkės kutuos ir dxMH 
govės kviečiamos atsilankytL 

So. Boston.
— Balandžio 24 d. 3

p. So. Bostono lietuvių ptirt^ 
pijos salėje (po bažnyčia) 
vyksta vaidinimas "StebuldK* 
belaukiant**? Po vaidiniBąflj 
dainos, lietuviški šoidrt^ 
Praguosto .atbrtta. 

rihrasi<iejiino seserų 
> tas S Putnam, Conn. ;- 

Parengimo pajamos eteri 
N*. P. seserų koplyčios stat^ 
bai Putname užbaigti. Krie? 
čiami So. Bostono ir apyM? 
kių kolonijų lietuviai atsilrifc 
kyti. Bilietai gaunami pdB

, įėjimo.

parauna lietuviškoms vienuo
lijoms. Jis yrą padėjęs ir lie
tuviams pranciškonams /įsi
kurti Maine valstybėje. Kai 
1944 m. tuo reikalu lietuvių 
kunigų delegacija vyko pas 
Portlando-vyskupą, joje buvo 
ir kun. Jonas Vaitekūnas. 
Gyvenęs ilgą, laiką Maine val
stybėje ir matęs 
lietuvių dvasinę 
savo kunigo, jis 
galėjo palenkti 
vyskupą, kuris ir davė leidi
mą pirmajam pastoviam lie
tuvių pranciškonų vienuoly
nui įsteigti. Tai buvo pradžia 
tolimesnei jų veiklai.

ši 25 metų kunigystės su
kaktis primena daug gražiai 
nuveiktų darbų kun. Jono 
Vaitekūno gyvenime. Toje iš
kilmėje jam visi vienu balsu 
linkėjo sulaukti auksinio ju-. 
biliėjaus, praleidus dar 25 
metus altoriaus tarnyboje.

ir turiningą-. .
Gražiausia jos dalis buvo 

iškiįmingąs mišins — suma, 
kuri priminė jubiliatui prieš 
25 metus atnašautąją auką. 
Jos prasmę iškalbiai prasklei- 
dė kun- K- Matulaitis, M. L 
C., pasakytame pamoksle. Iš
kilmei daug'nuoširdžios nuo; 
taikos suteikė iš gretimų mies
tų ir net tolimesnių vietovių 
suvažiavę kunigai, tarp kurių 
paminėti prelatai: Pr. Juras, 
K.?. Vasys, Pr. Strakauskas. 
Jų apsuptas kun. J. Vai
tekūnas atlaikė padekos mi- 
šias, dailiai giedant chorui ir 
meldžiantis parapijiečiams.

Po pamaldų parapijos-' sa
lėje buvo pietūs, kuriuose da
lyvavo tik svečiai kunigai 
parapijos komitetas ir gimi
nes. čia labai šeimyniškoje 
dvasioje buvo išreikšta Jubi-* 
liatui daug linkėjimų. Kalbė
jo beveik visi kunigai ir vie
nuolijų atstovai. Pranciškonų 
vardu žodį tarė Tėv. L. An- 
driekus, O. F. M.

Po to buvo kitas parengi
mas, su šventei pritaikinta 
programa, kuriame turėjo 
progos1 pagerbti savo kleboną 
visa parapiją ir įteikti dova
nas. šioje dalyje sumaniai 
pasirodė mcAyklos vaikai, pra
dedant pačiais mažiausiais, 
ir choras, vedamas vargoni
ninko. Rūpestingai parengti 
scenos dalykėliai ir gražiai 
išpildytos lietuvių kompozito
rių dainos dar labiau nuteikė 
žmones Šiai šventei? •• Progra
mos pabaigoje pats jubilia
tas tarė žodį, trumpai prisi
mindamas savo jaunystės 
dienas, primicijas ir nueitą 
kunigystės kelią, čia jisai vi
siems padėkojo už paramą, 
einant kunigo pareigas ir už 
jubiliejinės iškilmės surengi-



JAUNOS MERGAITES
Chicago, 111

TeL APplegate 7-0349

Kliauzūrotos kontempliatyvinė* 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonė*

dus atsivertimas, supratus sa
vo 4daidas ir daromą Lietuvai 
žalą. Komunisto rolę vaidino 
pats režisorius G. Velička, ku
ris nftnėtą dramą yra pats su-

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIU

FORDO 
PARDAVĖJUS

neseniai statytas ir gražiai at
rodo. Taip pat namus nusipir
ko ir Edvardas Mažonas. Jo 
dukrelė Audronė lanko parapi
jos mokyklą. Jonas PSipaitis, 
'prieš keletą mėnesių atvykęs 
iš Prancūzijos, irgi įsigijo na
mus.

Pirmą kartą iv., Karimiero 
parapijos istorijoj* buvo taip 
įspūdingai sovaidtata dtana, 
kad net didesni daUs publikas 
aiaro jo, gaiMdamriri sdvp pa
vergtųjų brolių. Vaidinimas pa-

NEGLECTED SAINTS 
by E. I. Watkin 

S3jO

Iš anksto užsiregistruoti ga
lima pas J.- Taorą, J. Grėbliū- 
ną,V. Mažeiką, A. žaliaduonį, 
A. Krapavičių, J. Bosą, A. Nau
jalytę ir A. Baltakį.

Pittsburgho ir apylinkes lie
tuviai, prisidėkime prie šios 
organizacijos sustiprinimo, da
lyvaukime balsavime! Ši orga
nizacija gelbės jaunimui ir tė
vams palaikyti lietuvybę, rems 
esamas organizacijas, spaudą, 
teatrą, dainas ir visas mūsų 
tautos kultūrines vertybes.

Pittsburgho apylinkės rinki
mų komisiją sudaro: J. Tao- 
ras, V. Grėbliūnas, V. Mažei
ka, A. Zaliaduonis.

A. žaliaduonis.

‘Jūs gausit didesnį pasirinkimą pas savo FORDO 
PARDAVĖJUS ... ir jūsų nepamaut ant vąšo!*’

bal. 17 d. posėdy buvd išrink
tas J. Daugėla, vicepirm. J. 
Sadauskas ir B? Graužinis, 
sekr. V. Kasakaitis ir A. Gar- 
gasas, ižd. J. Staniškįs, nare 
santykiams .su tautybėmis 
palaikyti A Augustinavičienė, 
iždo globėjais P. Balčiūnas ir laitis.

Prieš vaidinimą vietos kleb. 
kun. S. Morkūnas supažindino 
publiką su veikalo turiniu.

Šią dramą tūrėtų pamatyti 
kiekviena lietuvių kolonija, 
ypač senesnieji, kuriems 1944 
m. masinis lietuvių pasitrauki
mas į,vakarus iki šiol dauge
liui yra sunkiai suprantamas.

Bendrame apylinkės su
rengtame didžiųjų lietuvių 
kalbininkų Jablonskio ir Bū
gos minėjime (bal. 17) L. 
JanuleviČiūtė padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį "Lietu
viškam žodžiui’, prof. Pr. 
Skardžius kalbėjo apie abu 
kaip bendrinės kalbos kūrėjus, 
J. Vyšniauskas paskaitė pa
ties Jablonskio atsiminimų,

f VYžLiTE SISTERS.
Ligoninės - Leprozari jai - Mokyklos 

Socialinis darbas ir Lt.

** smagu stebėti,. kaip jaunieji 
'žiūrovai kartu gyveno su sce- 
lįna,. ir dar. sma&iau.kad jie 
į atsistojo ne melagėlio Jurge- 

bet tiesos it atviros Bar
butės pusėje. Ir tai d® to, 

J kad tiek Jurgelis (jį. vaidino 
;.Ę.‘ Modestaviėius), tiek ypa- 

JSai Barbutė (V. Gatautytė) 
savo roles atliko labai gerai 

//Geri buvo ir kiti artistai: 
prekybininkė I. Venclauskie- 
nS, kurpius P. Larigaitis ir 
senelė Morta V. Steponavi- 

f &ūtė. Režisorius akt. I. Gą- 
feutis, pateikdamas mažųjų, 

7 scenai šį veikalėlį, atliko ti
ekiai naudingą ir gerą darbą 

.-—jis įtikinamai parodė, kad 
"'šitokių paprastų, bet kartu 
/pamokomų ir geron pusėn 
-ienkenčių vaidinimėlių mūsų 

mažiesiems labai ir labai rei
kią ir kad 'jie su malonumu 

<ir atsidėjimu jų žiūri. Akiai 
malonios buvo ir A Muliolio 

■ dekoracijos su miško, senelės 
triobelės ir kit. vaizdais.

f Šių mėtų balandžio 10, Vely- liko gilų įspūdį visiems. Salė 
koše, buvo atvykę iš Omahos, buvo pilna publikos. Nemažai 
Nebraskos, į šv. Kazimiero pa- buvo ir kitataučių.
rapiją, Siouz Qty, lietuvių 
tremtinių aktorių grupė, vado
vaujamo režisk . G. Veličkos.
Jie vykusiai su. 4l.no dramą: 
“Lėk, ma.io jai.^lėi.!” Dramos 
turinys vaizduoja 1944 metus, 
artėjant rusams į Lietuvą. 
Masės lietuvių, visaą paliku
sios, bėga į vakaras. Motina 
su tėvu graudžiai atsisveikina 
su savo dviem sūnumis, kurių 
vienas, bėga į vakarus, o kitas 
rina j miškus partizanauti dėl 
Lietuvos jafovėd. Toliau vaiz-

Velykas švęntėm gana iškil
mingai Jau keturias dienas 
prieš šventes žmonės gana gau
siai dalyvavo rytinėse ir va
karinėse pamaldose. Dienos 
metu mokyklos vaikučiai, pasi
keisdami, kas pusvalandis, mel
dėsi prie Švenčiausiojo. Vely
kų naktį žmonių būrelis pakai
tomis budėjo prie Ėristaus 
grabo. Rytą į Prisikėlimo pa
maldas prisirinko tiek daug, 
kad netilpo visi bažnyčioje. Ko
munijos išdalyta apie du tūks
tančius. Mišių metu choras itin 
gražiai giedojo.

Rąžyk: 
Missionary Suterš of Our Lady 

of Africa
THE WHTTE SISTERS 
,319 Mlddleseac Rd. 

Metucben, N. J. 
Metucben 6-0964

CABUSO—MT. Pleasant Vili*. Jau 
dabar Jūs galite pradėti atostogas. 
Prašyk mūsų siūlomo plano. Pigiau
sios kainos — geriausias maistas ir 
patogumai Arti kat. bažnyčios. Ęox 
8, Ulster Co., Mt Pleasant, N. Y.

Savoj pastogėje
Katryna Stonienė, našlė, nu

sipirko namus lietuvių rajdne. 
Namas yra gerame stovyje,

žurnalistui Jeronimui Cicė- 
nuivos pagijus ir įsitraukus į 
darbą, susirgo jo žmona. Buvo 
paguldytą į ligoninę, kur pada
rytos trys operacijos. Ligonei 
pagijus, daktarai leido grįžti 
namo, bet po keletos dienų vėl 
buvo išvežta į ligoninę, kur vėl 
buvo operuojama, šiuo metu 
sveikata gerėja.

Taip pat/šiuo metu ligoninė
je guli Papeikienė ir Delasky. 
Kazys Palšiūnas, išgulėjęs li
goninėje tris savaites, sveiksta 
namuose. Vietinis

Four Bour Family Service - 
Your Laundry cailed far and 

delivered to the home 
Washed — dried and 

Semi-Folded /
18 Dbs — $1.70 1

Spėriai — Rug $1.00 
zSwith< wash bundle

WONDER WASH 
LAUNDERMAT

BEAVERLY LAKE HOLLOW, 2000 
pėdų aukštumoje, 5 patrauklūs na
mukai. prabangiai mebliuoti, pilnai 
įrengti, privatūs, rami aplinka. Gali
ma žuvauti, medžioti, plaukioti. Mo
kama savaitei arba visam sezonui. 
Nepaprasta proga tinkamiems apli- 
kantams. ES 5-4927.

Madona Gft Stop 
114 BRbAOWAY 
PATERSON, N. J.

Jūsų Fordo pardavėjai turi didelius mašinų kie
kius mainam, kad būtų i* ko pasirinkti. Jie turi 
pasirinkimui įvairiausių rūšių ir modelių. Kas svar
biausia: jei jie juos pažymi A-l etikete, tad jie yra 
A-l. Galite pasitikėti prityrusių mechanikų žodžiu!

UMkpas

DRAFT8MEN ______
DETAILERS STOCKBttJLBRS WWH 

‘ STORE AKTORE ENPERlENCE

TfcLEPHONE.- 
UEARBORN 2 0819 

TQPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR ĄD TAKER

SAM RAYBURN, Atstovų Rūmų 
pirmininkas, aukoja veteranų fon
dui, kuris šelpia ^.karo našles' ir 
našlaičius, ženklelį jam prisega 
Ruth Ann Lilley, našlaitė iš Eton 
Rapids, Mich.

64-04 ROOSEVELT AVĖ. 
WoodsWBp 1—■ U

DęiTnimtai - I^aikrodžiai • Dovanos 
Td. ME b-2«57

L^ Sagio vadovaujama 'li- 
tuanSstmės mokyklos tauti- 
nių šokių grupė sušoko Ke- 
purinę ir Ragučių polką. Y- 

S-t ra tina, jog Sagio merginos 
toliau, juo geriau šoko 

ir jam su jomis rodytis tikrai 
negėda.

Jaunasis S. Alkaitis, sesu
tės Audronės pianu palydi
mas, pasmuikavo Hanso Sitto 

: E. Minor op. 31, D. Bružaitė 
l (negaliu nusikra-
^įytf įspūdžio, jog ši mergaitė 
^ įstatyta į tą kelią, kuris jai 

pavojingas — gera būtų, jei 
klysčiau), pabaigoj akt Ga- 

v.; tautis padeklamavo Putino 
“Vergą“ (sunki ir gilaus tu- 

r rinio poema nuskambėjo virš 
mažųjų publikos galvų).

Tikrai gaila, kad į šį mo
kyklos vakarą teatsilankė tiek 
nedaug žiūrovų. Ar tik nepa
sitvirtins įtarimas, kad tie, 
kurie taip garsiai apie . lie
tuvybę 
nieko nedaro jai išlaikyti?

m»l R#šyk a
kntpide: AMWSCH1NCHIIXĄS

arte Reom SM. U W. <ž 8L, NYC.
anytinkės rinkikų ori reta? te kilmingame akte gegužės 15 

UžvaldytapS 

a, kas yra į JtnuįktL

ir toliau, ir šiam reikalui yra plątinami.
sudarinėjamas papildomas są- - Chicagos Dainavos ąnsam- 
rašas. lis gružės 15 d. giedos Iškil-

Bendruomenės /.. - valdybos mingose pamaine nauj. jĮię 
vicepirm. F. E5dimtas ir . M. rapijpj per . Čiurlionio ąn- 
Dunduraitė priiminėja aukas samWk>, iškilmes, . ' 
kun. V. šarkoą gydymuisi Cfevelando kandidatais 
(Vokietijoje). Jas galima taip į bendruomenės tarybą yra 
pat palikti Spaudos Kioske ir pasiūlyti; St. Rmmiiika.% J. 
”Dirvoj“. Kaip žinome, kun. čiuberins, J. Liūdžius, Alf. 
Šarka tėbesėpga ir reikalingas' Mikulskis, dr Alg. Nasvytis, 
ilgesnio gydymosi Iki bal 17 Stenįpužis, J. Virbalis, P. 
jaii buvo gauta $65 aukų. j. žiūrys. Iš viso yra išsta-

Nauju Alto skyriaus pirm.' tyta 95 kandidatai, tad rin
kikai balsuodami turės iš ko 
pasirinkti.* Į lietuvių studėn- 
tų Sąjungos centro valdybą 

lyti šie studentai: 
__________aitė, Arv. Barzdu- 
kas, Pr. Joga, Vyt. Kaman- 
tas, D Prikockytė, ir Vyt. Va- 

St B. eina garbės sargybų Švč. Dievo Mo
tinos Marijds pagarbai, kalbėdamos 
prie švč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamas tepvknių. 
Ordino dvasia yra dukotis Dievui per 
Marijų, melstis su Marija ir į Marijų, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioj Marijos širdis mums į 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių.

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

Perpetual Rosary Monastery
802 Court SL,' Syracū4e ą N. Y.

THE PATH TO ROME 
by Hitairs Befloc 

$8.75^ 
ROSARY BEADS — MISSALS 
— STATUES — PRAYER 

8OOKS and MEDALS 
TeL PLaza 6-2684 

93 Diviston St.

“Retifliniai reikmenys ir dovano* kas
dien pasitaikančios gaunami" ■■ 

VEDYBOMS • KONFIRMACIJAI 
SUŽIEDUOTUVĖMS 

i * GRAOUACUOMS
IR KITOMS PROGOMS .

THE THIRD REVOLUTION 
(Psychiatry and Religion) 

by* Kari Stem 
S4J00

»veiKsąnų scenos vamens nų įsugą). sis neugai pro- bažnyčioi. oo'OBinaldu vytcs i 
"Melągėfer. Savo turiniu jis kęs minėjimas buvo įdomus kur įvyks
grynai didaktinis, bet pateik- naujais, niekur dar negirdėk faidimal Atgal grįš
tos joto forma, jog fi dkiak- tais epizodais iš ndn^ųjų ^^^ val po ptetų.

' Bnis^s kalbės ii-

ARi NEJURTI PASAUKIMO BOTI 
MSHmE^Ė AMHKOJ?

Mūsų Palaimintoji Motina kviečia Jus 
prisidėti prie Afrikos Misionierių bal
tosios armijos r— The

TAIP, DIEVAS ŠAUKIA IR JUSI
Todėl Dieviško žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jum:

1. šv. Tėvas nori, kad jaunuoliai siektu 
kunigystes ANKSTI ir apsispręstu JAU
NYSTĖJE.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai siOlo vos 
baigusiems 8 skyrius važiuoti į MIRA- 
MAR. seniai įkurta mažajs setn.narija 
Duxbury. Mass.

3. Jūs esate maloniai laukiami pamatyti 
seminarijos su jos grožiu ir erota

Aplikacijom ar informacijom kreipkis:
REV. JOSEPH GUNNING, S. V. D., 
184 Beacon St., Boston, Mas*.

ST. JOSEP1TS VTLLA
Svečių namas, vedamas šv. 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.

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

SM BIDGkWOO» ava

PHTSBUBGH, FA.

Sv&rbuš susirinkimas
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Pirmosios Vyr. Tarybos 
rinkimai įvyksta sekmadienį, 
gegužės 1 d. Pittsburgho apy
linkei vieta balsavimui gauta' 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje (22 ir Sarah gat
vės). _t

Balsavimas prasidės 3 vai 
po pietų ir tęsis iki 8 v. v. Ko
misija bus visą laiką svetainė- 
■je ir patarnaus atėjusiems bal
suoti •

Iš visos Amerikos yra pa
siūlyta 95 kandidatai, iš kurių 
27 bus išrinkti

Kiekvienas lietuvis ir lietuvė 
turi teisę ir garbę balsuoti, į- 

* nešdamas nors 50 et. lietuvy- 
Nors neBMdoim, bet tėbka reikalams, paduodamas sa

vo vardą, pavardę ir adresą. 
Tai bus galima atlikti gegužės 
1 d. šv. Kazimiero parapijos

Ar nori- sutaupyti varto** auto? 
Ar nori sutaupyti. Pinigų? 

Ar_ nori taiko išsknoktjimui. 
Tai aplankyk

THE GREAT KtUS MOTOR SALES 
4301 Amboy Road 

Statei) Isiand 8, M. Y. 
HO 4-0611

Dabar, įrengto* pampo* su 
pardavimo patarnavimu 

MANORITE
MANUFACTURINGCO.
Anksčiau Columbu* Mano? Pump 

and Supply
10110 South RMgeland Avė-, 

Chicago RMge, III.
DALYS IR PATAISYMAS

VISOKIŲ ROMŲ PUMPŲ.
Visoks dirbtuvių mažinu dektri- 
— nlų motorų taisymas ir 

perdirbimas.
24 vai. dartea. Virt 20 metų 

paUrtį*
GArden 2-0583

NSkttalal telefonai:
GArden 4-2231 ar OArdon 4-3082
W. Kanose J- Oudateyn

įvyks parapijos salėje. Kandi
datų sąrašai yra iškabinti pa
rapijos salėje ir mokyklos raš
tinėje.

— Perrinkta ALT skyriaus 
valdyba. . Valdybon išrinkti: 
pirnC Petras Norkelinnas (nuo 
pat .ALT susikūrimo tose ~pa- 
reigose), vicepirm. dr. VL Le- 
levičius, kasin. Aloyzas Jančys, 
sekr. Ant. Sabaliauskas ir val
dybos narys- Petr. Bliudninkas.

— Serga: Br. Januškevičie
nė; Ant Liepa darbovietėje 
buvo sunkiai sužalojęs deš. 
rankos didįjį pirštą. sb. -

Krikštynos
Per Velykas Šulskiai pakrikš

tijo savo sūnelį Richardo var
du. Edvardas Valutis, garsus 
maldaknygių; pardavėjas' ne 
tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, 
atvyko iš Indiana Harbor į 

šaukia* konkrečiai, Omahą ir buvo Ričardo krikš
to tėvu. Krikštynose dalyvavo 
trys lietuviai kunigai, Sulskio 
brolis iš Detroito, Mich., dau
gelis giminaičių* draugų ir pa
žįstamų.

Tą pačią dieną pakrikštyta 
Džiuvenių sūnus Antano vardu.

St Joseph’s Guest Hoiųe - 
311 Greene SL, New Haven, Conn. 

-.TeL UN 5-9951 
Prieinama kaina

šv. Dvasios Seserys duoda kamba
rius su maistu dirbančiom moterim, 
studentėm ir atostogaujančiom. Vie
ta centre, kasdien Mišios, geras mais
tas, namų patogumas.

Informacijų paprašius/ 
Prašyk knygutės

-*jį-2
•fter One Tear. Vtoution aftar mm w# te
coaridered. RepUes brid oonfktatflal ’

Writo Weber today itattag eoadRMa st teaRh,
experiene* and ,wę iritt Mnd yOB totaBs. - - ' v

pastebėti, kad lietuviškasis 
jaunimas gatvėje jau nebever
toje lietuvių kalbos. Vis grie
biasi angliškos, nors kartais ir 
jos gerai nemoka. Jaunime, ne
sigėdyk sąvo tėvų kalbos!

kadhJBep umozinv 
PATARNAVIMAS

- Ypač vedybų reikalu 
Malonėkit paskambint FU 8-5948 
niformųoti šoferiai visom progom, 
valandom, dienom, savaitėm ar 

kelionėse
JAMES MURPHY

t — Balandžio 24 <L, ateinanti 
aekmadienį/šv. Jurgio draugi-' 
ja rengia įdomų metinį balių.

.— Gegužės 1 d. rinkimai į A. 
-jk Bendruomenės Tarybą. Visi 
Rochesterio lietuviai, Sulaukę 
18 metų, kviečiami gausiai



F.DAF.

BAYONNE, N. J.

MOMOWETA,

PARDUODAMA

Tonikas viduriam

414 BBOADWAY

HASTINGS-ON-HUDSON. Puiki so
dyba, chalet tipo namas, 4 miegam., 
didelis valgomasis, kamb. voniai, 
3 uždari balkonai, akmeninis židinys, 

I šildymas gazu su elektra, 25 kub. 
Amana šaldytuvas, Apex automatišk. 
skalbtuvas, ploto 100x 200, geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomenė, parduodama 
su nuostoliais už $15,000. Skambinti: 
HAstings 5-4482.

Credited and 
Compounded 
Ouarteriy

SAG H 
■-C<

GARDEN City Cape'Cod, 1% years 
old, immediate occupancy, 4% GI 
inortgage available, 4 bedrooms, 2 
baths, large screened porch, fufl base- 
ment, w/w earpeting; near Catholic 
schools and churches; asking $19,950. 
Owner. PI 1-1499.

La tęst 
Interest 
Rate

DAIGYNAS IR PAKELĖS pardavi
mo palapinė East Tremont. Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos,. 3 metam 
išnuomota, labai pigi nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimą.

Skambink MO 4-4704, po 7 p. m.

roj bendruo- 
ta vieta ne- 
imo Įstaiga. 

Arti visokios bažnyčios, RR stotis. 
Verta pamatytį Tinkamai įvertinta. 
Tarrytown 4-0644 J.

TaMejjmo ĮrtrigM 
801 D Street, Bebnar, N. J. 

201 Laure! Arame 
W. Keamburg

VARTOTŲ 
‘ AUTOMOBILIŲ

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI 
Detalėm outtaoU palauk: 

TO $-2635 DABAR

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS $-16 

Center Harbor, New Hampshire. 
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
pjūčio 24.

Už' SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BFIOWNE, Camp Newman,
Center Harbor, N. H.

Copley 7-4530

231 Bedferd Avė.
BreoldyiųKY;

PARDUODA *354*0
LITTLE BEODNIG BAY, U I. vasar
namis — gražu, privatu. Apie 3% 
akro, 79*.- Privati* pajėris, 8 kam
bariai, rėmai. 5 Br*. atidaryta ir por
ėtus ou sėtais. Turklio kambarys. 
Ir 4 kamb. bungatovas. 2 auto gara
žas. Katalikų rajone. LU 3-3629

RETA BIZNIO PROGA išimtinai 
Westehester County — kombinuotas 
butų ir nuomojimų namas (rooming), 
duodas geru-pajaus 

judomo turto parda

254 W.Broadway’_7 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVKIUS

BnfMMKT.vihc 
$1000 savaitinių, kaina $18,0 

00, SHaoM^RBd tartu iu $a- 
vtrifaku 9A.M.-6P.M.

BU MM
ST0G4 IB SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tuos darbus, 

Jto galėsit laimėtt FUNERĄL H01 
564 EAST BROADffJ 

SmA Basto** Nm»

VALYMO ĮMONE — Wesehe&-

Miesto p4rių fteadMes: Povi
las Vaitonis 8:0, Schranz ir 
Seetehįbįmi po 5:3» Van der 
We!l ir Saveljesr po z

- Latviai įvertesa TBiatvaišą. 
“Šacha Pagaute”' balandžio nr. 
įdėjo didelį A. lAynieko 
stiraipmįapte mūsųmeisteri

BARAS IR GRILL —gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y. Įsteigta prieš. 
10 m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

FORDO 
PARDAVĖJUS

GRKEHWICH VIU.AGE. —
Naudoti baldai. —- Bric-A-Brac — 

senienos — ĮsL prie^ 15 metų. —•’ La
bai žema nuoma. Gera sutartis, žavi 
aplinka -— Veikia 5% dienas nuo 11 
A. M. iki .6 P. M. — Parduodama su 
nuostoliais už $3500. 345 Bleecker St_, 
N. Y. C. WA 9-4784. . ' f '

NEW ROCHELLE su nuostoliais 
idealus didelei kai. šeimai kolonims 
namas. 3 vonios, powder kambarys, 
erdvi halė, sandėliukai, 4 židiniai, 
erdvus su setais porčius, aliejum, 
kombinuoti lengai, 2 , auto garažas. 
Arti mokyklos ir bažnyčios, prie 
Thruvvky. Tik $22,000. NE 2-4625'

FISHING STATION wrth Bar and 
GrlH; waterfront property, 380x370— 
fully belkheaded — Price $42,000, 
good terma, by appointment 
Call JOHN GROSSMAN, 133 
Main Street, Babylon. 
TeL Mohawk 9-8257;

evenings Juniper 1-1604.

CRESTWOOD — -6 yrs. — Near 
Annisciata SchoolCustom Brick 
— Corner plot — Center Hali—Large 
Living Rocm with Pire' place — Din- 
ing Room — oversized kitchen —3% 
Bed Rooms — 1% bath — Low texas 
extras'— Near Catholic Schools and 
Churches — Asking $29,900 būt will 
consider serious offer. Spencer 9-3819

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
Livingston Manor, N'. Y«- 

Mergaitėm tarp 6-14 metų. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Viai 
reikalingi įrengimai Savaitei 20 dol 
Kreiptis: Sister Thereaa Casaro, 695 
Belmont Avė4 No. Hatedon, N. J.. ( 

HAvrthome 7-0452.

VEDYBINIAI TOftTAI 
greit užsakant. peti* dieną 

— tik ^ambtaik 
WALKEN8 BAEtBY

10 KAMBARIŲ — 7 kambariai 
tušti, aliejum garo šiluma, pa
togu, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Puiki proga. Par
duoda už $7000 grynais pini
gais. EV 6-6985

MARINE PARK — 1 špimai ųyvent. 
Ar mėgsti gyventi arti golfo aikštės? 
(2215; E. 38 SL). 6 kamb., garažas, 
aliejus, variniai vamzdžiai, moderni 
virtuvė, naujai sudėtos vonioje ply
telės, užbaigtas rūsys, garse nepra- 
l^džiųs kamb., patio, aliuminijaus 
langinės ir daug k. Tuojau galima 
gyventi. Principais only. $13,000. Ar
ti kat. mokyklos ir bažnyčios.

NA 8-9840

5 šeimų gražus mūrinis na
mas, labai gražioje vietoje, 2 
garažai, kaina $27,000.
2 Šeimų gražus mūrinis namas 
gražioje vietoje, garažas, kai
na -17,000.
2 Šeimų naujas gražus mūrinis 
namas su garažu gražioje vie
toje prie gražios atviros jūros, 
kaina '$23,000.
1 šeimos medinis namas, 6 
kambariai, gražioje vietoje, 
kaina $9,500.

Taip pat' parduodama Candy 
Store gražioje Glendalėje ir 
įmone gaminanti veido -kre
mus, mestis nuo retunatono ir 
t. t New iJmvey valstybė je.

Kreiptis: Juozas Grabu, 227 
Bedford Avė. Brookfyn 11> 
N. r. .Tel.: ST 2-7524

WAITKUS 
FUNEBAL ROM 

197 Webster ‘Avenae 
Cambridge, Man. ' 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTABTFUBUC

f. / 'i 52-52. Paskutinis žodis pri-
C klauso protesto komisijai, nes 

ĮArar mmįCTB Bushwick krepšininkai ban-
dys Prie žali°i° s^0-

ifc. Aat, Į<fT šį šeštadienį 7 vaL Daukša^
-" ' -C- A. C°- susikibs su stipria Rid-

gewood rinktine. Tikėsimės, 
kad kiekvienas mūsų atletas 
atiduos rungtynėse viską, ką 
krepšininkas gali atiduoti.

tindatid 5Ė šachmatųtalentą, 
pasiekimus ir būdo savybes 
varžybų metu. ’ ' - /5' .

K. MeMtis laimėjo trečią vie
tą 'Bostono žaibo turnyre, ba
landžio 16 d. Boyteton CC. Lai
mėtojai: Seletžky 6:1, Terrill ’ 

Kazys Merkis 5 tš.
C3evelaBdo lietuvių turnyre ’ 

dalyvauja 20 lošėjų. Suorgani-' 
zavo Bendruomenės valdyba. y 
Kitas turnyras su tiek pat da- ‘ 
lyvių vyksta Detroite. Jame ; 
pirmauja K. Škėma, dukart : 
buv. Bostono meisteris.

Estas Orvhi Sarapa ketvir
tą kartą laimėjo N. Zelandijos 
p-bes.

Latviai turėjo savo kores- 
pond. p-bes, kurias organizavo 
ir vedė A. Adlers iš Švedijos. 
13 dalyvių. Pasekmės: E. Žem
galis (JAV) 9%, A^ Lidacis 
(Kanada) ir A Žirnis (JAV) 
po 8, L. Endzeiins (Australi
ja) ir Kalninš (JAV) po 7&, 
K. Ozols (Austr.) 614.^.

K. Ozols nesenai laimėjo Vic- 
torijos p-bes, Australijoje su 
9Vi:l% tš.

“Chess Revtew” kovo nr. į- 
dėjo 15-mečio latvio Kaime, 
(Philadelphia), partiją, lahnė- 

Petro ir Povilo tą bnv- pa$aulio meisterį 
Dr. j&nre, kai šisai viešėjo 
JAV. Komėtitafus parašė pats 
Ęuwe~ užbaigoje pabrėždamas, 
kad po 5 metų šis jaunikaitis 
savo lošimu pridarys bėdos ir 
Maskvai. _

New Yorke liet, šachmati
ninkai užbaigė Met. lygos tur
nyrą pralošdami sekcijos čem- 
pijonui Manhattan klubui re
zultatu 4^2—1^. Vienintelį pil
ną tašką pelnė Trojanas, Stak- 
nys sulošė lygiomis. Liet, ko
manda viso laimėjo vienas 
rungtynes, lygiom sulošė dvi ir 
pralaimėjo dvi. Galutina lente
lė paaiškės vėliau. Paskirai ge
riausiai pasirodė Trojanas ir 
Paškevičius, nepralošdami nei 
vienos partijos. Trojanas lai
mėjo savo visas 4—0, tuo tar
pu Paškevičius atidavė du pus- 
taškiu, viso 3—1.

New Yorke šį sekmadienį 
balandžio 24 d. įvyks draugiš
kos šachmatų rungtynes tarp 
estų ir lietuvių. Rungtynes 
įvyks Estų Namuose 243 E. 
34 St., Manhsttane, 5:30 Vi v. 
Mūsų komandą sudarys Paš
kevičius, Staknys, Šukys, Tro
janas, Galminas, VnpiŠauskas, 
Sakalauskas, Čiurlys, Račkaim- 
kas. S.

8AVING8 ACCOUNT8 CORDIALLY 
INVUED ’

LEVITTOWN — 4 miegamieji, 2 vo
nios, knotty pine. Gyvenamasis, de
nis ir virtuvė. Pilnas valgomasis, 
sujungtas garažas.. Geroj vietoj susi
siekimo ir krautuvių atžvilgiu. Ąrti 
katalikiškos mokyklos 'ir bažnyčios.

$16400.
LE 9-2893

OAltE HAYEN
HASTTOQS-C«HWD*ON, NEW YORK.

MEROAITtM NUO 4 Utet U METU 
— -------- ' ' PeUSOr.

FUTBOLAS 
lietuvių S. K.—Minerva 

, Balandžio 24 mūsų futbolo 
vieriuedikė ' pąskutinį kartą 
rungtyniauja savoj aikštėj.

Priešininkas Minerva jau 
senokai palike mūsų vienuo- 
likei nemalonų 3—2 pralaimė
jimą, ^kūrį geltonai žalioji' 
užtarnautai prisiėmė pirme- 
Hjfoių pradžioje.

Ąr pavyks prieš kietokai 
(kartais net ir sportinių rė
mų nesilailMmčių) žaidžiantį 
priešą išsikeroti dux vertingus 
taškus, futbolo mėgėjai ma
tys sekmadienį 3:30 vai. mū
sų aikšt3e> New Fanners 
Ovai, kuri.. pasiekiant Myrtte 
traukini^ vą^hMįą  ̂^Įki ga- 
hrtinės stoties, arba Metro
politan Avę autebuku.

Priešžaismyje susitinka Pfa- 
eteor S* C. su CeSlege Point 
(2 vai) ir Lietuvių S. K. II 
(2 vai.) ir Lietuvių S. K. II 

Minerva II 12:15 ir mūsų

feONG i«LAND eatahHfthed pouRry 
tena and eųuipment,. capaelty 2500 
layww and 5000 btoUers; Cotonial 

ritinted 
qį» 4 aeres, 900 ft. cn main highmay, 
etom to village and ėtetkm; restdence 
ean be used as reataurant. Price 
$25,000. Terma. Cari W.; Werner, 
Reaitor. ROalyn 3-1210.

Jonui A Mateskui pagerbti 
balandžio 30, šeštadienį, 7 

v. v. Liet Piliečių klube, 
9-11-13 West 25th St, Bayo- 
nne, N. J. ruošiama vakarie
nė, po kurios 9 vaL prasidės 
šokiai. Jonas Mateskis yra 
uolus lietuvis ir daug nusi
pelnęs vietos kolonijai. Jis 
yrd, šv. Mykolo lietuvių para
pijos narys, priklauso Sv. 
Vardo, 
draugijom^ katalikų ir Ame
rikos karo veteranams bei 
Kolumbo vyčiams. Rengimo 
komitetas nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti visus. Bus įdomi 
programa, atsilankys miesto 
majoras ir kitų svečių.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P; Bali;

Čia yra naminė 
gyduoK: mišinys 
šaknų, žb&ų ir sek
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
Oridneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių 

pualšs ligų, širdies 
si&ykimo, žturpuHavtao, per- 
žalimo^ dtegfių, rreumattano, 
oronciuto, įmest nenieM oe- 
ginimo, galvos skaudėftmo, są
narių gBltano, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. &os arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Lietuvių Atletų KL— 
Ršdgewood S. C.

BrooMyno rytų zonos krep
šinio pirmenybės jau baigia
mos. Praėjusį šeštadienį mū
sų krepšininkai, tikėdamiesi 
lengvai sudoroti Bushwicko 
penketuką, turėjo nuryti kar
čią pralaimėjimo piliulę. Mū
sų krepšininkai aikštę paliko, 
galvodami, kad rungtynės 
baigėsi $3-52 Bushvdek S, C. 
naudai, bet tuo metu eaet-

A^. Rttžgo dfika buvo 
surasta klaida ir oficialiai 
rungtynės baigėsi lygiomis

SEZONAS: Blržeito U ------__ Cl....__________ $176
: _ l_fep» 15 Bfli Rtt«jM»io 22 —____„.,„.....1,...-.....$132

Visoks 6ir* sportas, ■'PfstiIHiSiMŠH flMrąynyn, tautai, MioUtas sviedinys. Tenisas,
> AakMjimao. _■ -t

. ' . KayguU rinnčiaiBa, papcažiujB ,
. VadtivądjR. Šv. PrtncU&aus Seserys - ' t

Haštlngs-on-$lū<teo«f 6, H.. -/ Tri.: HA»tinga 5-0738

Nemokamai vtaai nafhv dekoravimo 
apžlOrtjlmas Ir patarimai 

Ypatiairaa dčmesya Mtov dėl 
kalų spalvotom schemom, 
baldai Ir 1.1. Jei fteauojate

WHERE ELSE BŪT 
ON FIRE ISLAND į

Are there the kiad of peopleiyou want 
to meet . . . iri the kind of surround- 
ings YOŪ villei' * ‘ * -----‘ ’
.else on Flre Islanu —----- —___ _
L1ONEL. ėaa you get 1 room$house- 
keeping apartment for ar little as $250 

'per couple .for the season . . . with 
everythiog yori vraat for your vacatiori 
— swimaning. fishinj. surf, fon and sua. 
For further inforniation and our un- 
believebly low weekly. mcmthly rate. 
Catholic Chųrctr near by. Call Day - — 
UL 5-87957Nrte — HA 4-9473.
THE UlONEt, Kismet Beach, Fire tsiand

TeL EVergreen 7-4335 r .

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Cteaborius-BalnmuotojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė' 1 
Brooklyn, N1 Y. ''

KoplyBa lemenime dykai 
NOTABY POTUO > 

M9O B4BM .i

DOdKATESŲ KRAUTUVE 
SU NUOSAVYBE 

~ Įsteigta prieš 25 m., 2 šei
mų namas, 3\auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga. 

PR 4-3508

Brooklyn, N. Y. Restoranas ir maisto 
reikmenų krautuve.

Gerai aprūpinta, paikiai jrengta, geroj 
vietoj. Įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta. metiniu pajamų tarp $18-30,000.

Su nuostoliais atiduoda už $5000.

CAMP ST. JOHN 
' BBRMUTKAKS 

.-ir • 
MERGAJTfiMS 

prižiūrint

DVIRAČIŲ PARDUOTUVE
FUnu pasirinkimas — Prekės su ra-- 
tals — Vaikų reikmenys —. Daug 
taBymo dailų. PRMgta prlet'ąt me
tu* Nuoma 98Š.04 nuoma attfza. 
MOtinte pajuteoe sMŠte $12-14600, 6 
terito tfienoe. Gafima pigiai supirkti. 
Pastataairgl parduodamas.

UM$«. ?

(BIELIAUSKAS) - 
F U NĖR AL HOME

M. P. BALTAS—Direktorių^ 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

tefora
R«V. FtNl. _________

CAMP CRBOOKr

CAMP HOt-Y CROSS z
Prie Ciuunptata ežero Vermont valstybėj. 

BERNIUKAMS
NUO t-l« MMTV. s

Atidaroma birželio 26 Ogi rugpiūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. Visos pramogos 

gerai prižtoriat. Rašyk ar skambink:
REV. EDWARD J. FITZStMONS 

CAMP HOLT CROSS 
Lake Champlaln. Vermont 

Tel. Burlington 4-6419

Laidotuvių Direktorus' J 
84-02 JAMAICA AVĖ.'/

(prie Forest Parkway Station) '

Woodhavea, N. Y. į ;
Suteikiam garbingas laidbtuves^ 
Koplyčios nemokamai visose’ 
miesto dalyse;, veikte ventffiaciįa.Į

TeL VIrgiria 7-44S9 į

CATMK0RAL CAMP 
BBRMItTKAMS

jauniai su Ęintracht jau
niais 11 vai.

Po rungtynių 6 v. v. Vyt. 
Beledco salėje svarbus klubo 
narių susirinkimas.

Joseph Garszva
GRAB0RIŲS 
BALSAMUOTOJAS

- BABYLON RAJONE. $40,000
Gražus i vandens puse ranch namas 2 me
tu senumo. NCra kaimynų. 6 kambariai.

vonios, aliejum šildymas oru. 2 auto 
sujungtas garažas, erdvus patio. aptverta 
tvoromis, dokas, smėlio paplūdimys, i 
Great South Bay puse. l»’x 300 krito- 
įvertinimui pritiktu pamatyti. Arti kat. pppĮtyĮtlruN jy rMą^nyCirMjt. _

Savintnkas MOhdwk 9-8877.

Berniukai nuo 6-10. mergaites nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpMčio 19. SrimOtet $26. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusiu vadu.

Rašyk ar 'skambink: 
Mother VHatano, Camp St. John, 

Peapack. N. J. Tel. Peripack 8-0640

Mattituck, L. I. 
________ IS 5-16 

žuvavimas. jūrą ir gflo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimai su tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugios kabinos.

Laidotuvių Direktorius^' - 
TeL SO»th Bobšob 623$*
et>.s..e..t.M.....Un

THE __

SOTINGSBANK
US BBOADVrit M BSMHDRD AV£ 

MB Knatam Pttfcw«r M Ntatrmd Awao« 
Ymr DopodtotaThtoFully lamrad 

. Mdtater rBdoiri%HdFžS£—M Corpomttef

Nauja mddenrižka koplyčia Mt* 
meninis dykai Aptarnauja CMP 
brldge ir Bostono kolonija* Š9- 
mlausiomis kainomis. Kalno* 4ta 

pačios ir i kitu* miestus
Brikais teaMte: TeL n MM

b:



SOLISTAS VACLOVAS VERIKAITIS

NAUJĄ DAINOS PAJĖGA AIDŲ KONCERTE BOSTONE

DARBININKUI PAREMTI ^UKOJO

JAU VISI LIETUVIAI ŽINO, KAD

DAINUOJA

1264 WHfTE »tf. HILLSIDE.NJ. 
WAvtlr 6-3325

doL, o^Ndcatto Marijoą Pra- 
šdėjiųto -seserų vienuolyno, 
Putnume, koplyčiai įreng
ti ,18 doL’

• Skautų vyfių, 
^kurie važiuoja j sk. vyčių są- 
‘ekrydį, susirinkimas šaukiamas 
^balandžio.22 d. 19 vaL Alliance 
"3Hall patalpose, 195 Grand St. 
'j Waterburį išvykstama šešta- 
^Sienį 9 vai nuo Apreiškimo sa-

IŠNŪOMOJAMI 3 kambariai 
su baldais. 2 vyram arba dir
bančiai porai (business couple). 
Gazo šildymas, visi patogumai. 
Richmond HilL Klausti: 

K TeL: VIrginia 3-6814

Redakcijoje lankėsi
3kun- prof. M. Ražaitis, kun. A 
^Grauslys, kun. Kemėžis iš Ka- 
7*nados ir kun, V. Martinkus.

Aušros Vartų 
l“*^)arapijos bažnyčioje įvyko 40 
~2yaL atlaidai, prasidėję sekma- 
^dięnį, ’ baigėsi antradienį. Pa- 
-^moksius sakė tėvai pranciško- 
♦mai.

Klausykite 
.___ LIETUVOS ATSIMINIMU^

PadStoįa chorui.
Kleb.kun. Pr. Virmauskis 

bažnyčioje* išreiškė nuošir
džią padėką parapijos chorui 
ir jo vadovui komp. Jeroni
mui ■ Kačinskui už gražų 
choro giedojimą Didi. Savai
tėje- ir Velykose. Savo kalb- 
bojp> klebonas pasidžiaugė, 
kad dabartiniu laiku į chorą 
ištolo daug jaunimo. Kartu 
išreiškė vilti, kad dar ir dau
giau jaunimo papildys choro 
ėiles.

siatybaL.
sodalietSs' 

uis seserų 
me koply-

PRANCIŠKONŲ SPAUDOS KONCERTAS 
BOSTONE

yra išsiskleidusi tremtyje. Tie
sa, Vaclovas Verikaitis jau 
lankė Vilniaus konservatoriją, 
tačiau nelaimingi tautos įvy
kiai neleido jam išugdyti savo 
talento. Tremtinių stovyklose 
skurdus gyvenimas taip pat 
trukdė prasimušti į muzikos 
meną. Jaunasis solistas 1948 ( tiją turėjo Vaclovas Verikaitis, 
m.' atvyksta į Kanadą sunkiem 
fiziniams darbams Emignio- 
jant- su 'valstybe pasirašyta 
darbo sutartis vienus metus vi
siškai atitraukė jį nuo dainos. 
Bet šiam talentui nebuvo lem
ta užgesti. Vaclovas .Verikaitis 
stojo į Toronto - karališkąją 
konservatoriją ir ją baigė šį 
pavasarį. Iš čia jis išėjo su di
delio solisto garsu, kuris jam 
atvėrė duris į tarptautinį mu
zikos meną. Retai kada pasitai
ko, kad muziko studentui tek
tų toks pripažinimas. Šis solis
tas jau seniai dainuoja rinkti
nius dalykus Toronto televizi
jos programose ir po visą šalį 
važinėja koncertuodamas su 
žymiausiomis operos pajėgo
mis.

Pranciškonų spaudos kon
certo publika Bostone patirs 
didelę staigmeną — išgirs j 
tarptautinį dainos, pasaulį ky
lantį lietuvį solistą Vaclovą 
Verikaitį. Jisai gyvena ir kon
certais reiškiasi Kanadoje. 
Amerikoje pasirodo pirmą kar- 
t< Bostono ir aplinkinių mies
tų lietuviams, kurie yra tokie 
jautrūs dainai bei muzikai. Čia 
geri koncertai pripildo nema
žas sales, liudydami, jog mūsų 
tautiečiai aukštai vertina grožį. 
Vaclovas Verikaitis savo dide
liu balsu , atkreipusiu muzikos 
žinovų dėmesį, ir Bostono apy
linkės lietuviams paliks nepa
mirštamą įspūdį.

Naujoji dainos meno pajėga

WHIL —.1430 kitocydes — Medford, Man.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — Litknaaha RnMn Bw, M Cot- 
tage SL, Norwood, Mass. Skyriai: Utintantaa Fanritare C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvray, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebeter Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOoth Beste* 8-4418 ar 
8-1S44; Kirktam! 7-3533.

Labiausiai Vaclovą Verikaitį 
iškėlė jo koncertai, 1954 ir 
1955 metais surengti Toronto 
konservatorijos auditorijoje. 
Čia jisai sėkmingai pasirodė su 
garsiųjų muzikų kūriniais, iš- 
pildydamas juos tiksliu jaut
riai ir įspūdingai. Kritikų žo
džiai buvo nuostabiai geri. An
tai, įtakingas laikraštis The

Northern Dayly News. rašė: 
“Vaclovas Verikaitis savo ga
lingu bosu sukėlė nusistebėji
mą kritiškiausių operos atsto
vų.” Šį pavasarį po Hendelio 
“Samsono” oratorijos išpildy
mo didžiulėje Massey auditori
joj, kur svarbią Haraphios par-

bridge, Mass.
Po $1.00 K. Bagdonas, J. 

Bartkevičius,,.ęh. Johnson, M. 
Damerodienė—Brooklyn, N.Y.; 
R. Klimas, E. Maris, F. Lingis, 
P. Ligmalis, V. Galdikas, P. 
Plikšnys — So. Boston, Mass.;
K. Pigaga, E. Roman, J. Pra- 

• kapas -r- Brockton, Mass.; A 
Vasil — Roslindale — Mass.; 
E. Milukas — Richm. Hfll, N. 
Y.; V. Zaukas — Woodhaven,
L. L, N. Y.

Nuoširdžiai d&fag
T.T. PRANCIŠKONAI,

» DuriMtako leidėjai

^IŠNUOMOJAMAS Vienam as- 
; menini kambarys. Kreiptis 
-8059 89 Avė., Woodhaven, L. L 
- , TeL: VIrginia 6-2042.

Po $4.00 Aleną Balčiūnas — 
So. Boston, Mass.

Po $2.50 Anelė Stero — 
Brooklyn, N. Y.

. Po $2.00 V. Galinis, A Za- 
vadzkas — Brooklyn, N. Y.; 
M. Kučinskas — Glendale, N. 
Y.; J. Raščius — Richmond 
Hill, N. Y.; S. Shulin*— Great 
Neck, L. I.,; P. Žilinskas — 
•Kearny, N. J.; C. Kuncevičius 
— Jersey City, N. J.; V. Kir- 
velevičius — Elizabeth, N. J.; 
B. Walkauskas — Pittsburgh, 
Pa.; D. Šapokas — So. Boston, 
Mass.; A Zaveckas — Cam-

dienraštis The Globė and Mąii 
drąsiai pažymėjo: “Geriausias 
iš visų solistų buvo Verikaitis. 
Jo milžiniškas boso balsas gra
žiai derinosi su orchestrų, tin
kamai iš - jo išsimušdamas. Ir 
kas svarbiausia — jo interpre
tacija buvo įtikinanti”.

Vaclovas Verikaitis Pranciš
konų spaudos koncerte Bosto
no lietuviams pasirodys su lie
tuviškomis liaudies dainomis ir 
lietuvių bei svetimtaučių kom
pozitorių kūriniais. Atsilankiu
sieji į šį koncertą turės pro
gos pasigėrėti naujojo solisto 
nuostabiu balsu, dar negirdėtu 
Amerikos lietuvių parengimuo
se. K. G.

bo rezultatai. Tai dar smagiau, Newarke (šv. Jurgio
nes tai rodo, kad jog tas gra- salėje) ir gegužės 1 Broo- 
Žus jaunimo būrys nenuėjo (Aptarimo 
paskui “komikus” ar kitas Programoje; Rūtos radijo an- 
siaurai suprasto ąmerikonizmo sambas, “Sakalų” vyrų krarte- 
išdaigas. ; tas, sofistAF. Pupėnatte-Vasi-

Studijos mokinių tarpe' yra Hauskienč, muz. A Kačaaaus- 
labai gabių ir pažangių. “Jei- ’ ~ ■
gu jie ir toliau taip žengs savo 
moksle, mes Brooklyne turėsi
me gražų būrį muzikos darbuo
tojų”. Tokios nuomonės yrą 
studijos vedėjas Aleksas Mro- Brooklyn 
zinskas. Jo studijoje dar yra 
dainavimo ir akordeono kla-

4-3O-5--JO 
$Mh WEVD

77 ApreišldnMi par. bažnyčioje 
40 valandų atlaidai prasidės 
‘Srionadienį ir baigsis antradie
nį. Pamokslus sakys T. T. Žiū- 

i»raitis, OP.
« ' Mirė
; Jonas Dambrauskas, laidoja- 
; mas iš Angelų Karalienės baž- 
I nyrios balandžio 22 Kalvarijoj 
/kapuose.

Šv. Jurgio draugijos mišios 
bua laikomos sekantį sekma
dienį 11 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje.

Rengia Marijos dieną.
N Anglijoj lietuvių vaikų 

Marijos diena įvyks gegužės 
1. d. Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyne, Brockton, 
Mass. Marijos dienos progra
mą prasidės 12:30 vai po 
pietų. Programoje graŠau- 
siai pasirodžiusios grupės 
bus apdovanojamos. Pirmą
ją dovaną 25 doL paaukojo 
klebonas kun. Pr. Virmaus
kis, antrąją — 15 doL paau
kojo kun. M. Vembrė iš 
Stoughton, Mass. .

L. šimutis, '
Dnaugo redaktorius atvy

ko į Bostoną dalyvauti Ame
rikos Katalikų Vyrų suva
žiavime balandžio Ž3 d- Stat- 
ler HoteL Balandžio 24 d. 2 
vai p.* p. parapijos salėje jis 
skaitys paskaitą- apie kateli^ 
kų. veikimą ^naikoje.

LDS pamaldos.
Gegužės 8 vaL ryto 

šv. Pe£ro parapijos bažnyčio- 
je įvyks Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos pamaldos. Mišias 
laikys ir pamoksiu pasakys 
svečias iš Kennebuhk Fort.

ĮVYKSTA 19SS METŲ GEGUŽES MEN. 1 DIENĄ, 3 VAL. PO PIETŲ 
AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SAL8IE (So. Boston Hlgh School) TBOMAS PABK

-Apreiškimo par. salėje. Kalbės davo iš savo mokytojo darbo 
-mž. A Novickis, K. Bielinis, J. metu, publikai tai nesvarbu 
pinkus ir B. Radzivanas. Jie Tariau šis jų koncertas paro- 
^nurodys LB reikšmę ir svar- dys, ką jie toje studijoje iš- 
^jbą dalyvauti rinkimuose- moko, kaip toli pažengė. Tai 

bus antras tos studijos 'moki
nių koncertas. Pirmasis įvyko 
1953 m. x *

Koncertas prasideda 6 vai. 
vakare, programą atlieka apie 
20 mokinių. Tarp kitų dalykų, 
bus^ir sunkių kūrinių, kuriuos 
mokiniai visu rūpestingumu 
mokėsi. Jų tarpe bus Beetho- 
veno ir Griego sonatos, Chopi- 
no, Liszto ir Paderevskio kūri
niai. Studijos vedėjas Aleksas. 
Mrozinskas tikisi, kad koncer
to programa bei jos atlikimas 
tikrai neapvįls, kaip jos neap-. 
vylė ir pirmajam savo pasiro
dyme 1953 m.

Koncerto tikslas yra dvejo
pas, kaip ir kiek vienu atveju, 
kai į sceną išeina, besimokan
tis jaunimas- Tai ne tik pramo
ga pačiam jaunimui, bet ir jų 
artimiesiems, ypač jų tėvams, 
kurie savo vaikus skatina ir 
leidžia muzikos mokytis. Mo
kiniai, ilgesnį laiką rengęsi tam 
koncertui ir skambinę vieni ar 
savo mokytojo priežiūroje, da
bar atsiras prieš publiką, ku
rioje pamatys ne tik savo tė
vus, kurių gal ir mažiausiai jie 
varžytųsi, bet gi publikos tar
pe bus ir jų tėvų pažįstami, jų 
pačių draugai ir pagaliau ,daug 
nepažįstsmų, prieš kuriuos vi
sus reikės skambinti, parodyti, 
ką esi išmokęs ir kaip gali tai 
perduoti.
i Tėvams ar mokinių šeimoms, 

be abejo, tai bus maloni pro
ga pasidžiaugti savo vaikų lai
mėjimais, bet tai bus graži 
proga ir visiems, kurie domisi 
mūsų muzikiniu gyvenimu ir

kas, akt. V. Žukauskas, nog- 
ramos pradžia 4:30 vaL p. >4 
š<ddų pradžia —■ TiMĮ v. v. Jep- 
mas L50 dol Newarke ŠM&m 

ĄndfėvB orkestras, 
joe Thomas. Visus 

kviečia Jokūbas Štokas ir Bū
tos valdyba.

sės. Gal ilgainiui ir anos turės 
progos pasirodyti koncerte. -

Brooklynieriams, ypač tiems, 
kurie domisi mūsų kultūriniais 
laimėjimais, šis piano studijos 
koncertas vertas išgirsti. Tai 
savotiška informacija ir pra
moga. Informacija, kad jie pa
matys tuos berniukus ir mer
gaites, kurie dabar muzikos 
srityje žengia pirmuosius žing
snius ir kurie ateityje bus mū
sų koncertų ' programų daly
viai, o pramoga — kad bus 
progos išgirsti įvairių muzikos 
kūrinių mūsų jauniausiųjų in
terpretacijoje. i

Po koncerto bus šokiai, šo
kiams gros ir šokėjus linksmai 
nuteiks, nesenai susiorganiza
vęs, bet jau spėjęs daugeliu at
veju gerai pasirodyti taip pat 
jaunimo orkestras.

S. Narkėliūnaitė


