
let gegužės 20 grįžo iš Kask* 
vos. Užs. reikalų min. Pineau 
liko dar pakeliauti po Lenin
gradą ir kitas Rusijos, vietas.

Parvykęs Mollet džiaugėsi

didžiojo rolę ir gali būti tre
čioji jėga tarp Amerikos ir 
Sovietų. Prancūzijos socialis
tai jaučiasi šiuo klausimu drą-

kelione. Tačiau iš tikrųjų ji 
mažai ką davė. Pagrindinio 
prancūzų noro, kad Maskva 
atitrauktų savo ranka nuo Af
rikos ir padėtų Prancūzijai 
suraminti Alžiro sukilimą, 
Maskva nepatenkino. Priešin
gai Chruščiovas demonstraty
viai kėlė tostą už arabus ir 
“tautų kova už tautinę nepri
klausomybę”.

Nepatenkino Maskva ir 
Prancūzijos noro atgauti pres
tižą politikoje. Mollet kalbino, 
kad Sovietai pritartų Paryžiaus 
planui neišsivysčiusiom tau
tom paremti. Pagal tą planą 

* pinigus turėtų skirstyti Jung
tinės Tautos. Maskva parodė 
pasisakė planu susidomėjus ir 
apsvarstysianti. Iš savo pusės 
Prancūzija pasižadėjo apsvars
tyti Maskvos planą Europos 
ūkiniam santykiam pagerinti. 
Pagal šį planą Vakarai turė
tų pašalinti draudimą prekiau
ti strateginiais kariniais daly
kais su komunistinėm valsty
bėm.

Prancūzija žinojo, kad jos 
planui nepritaria Amerika, 
nes jis praktiškai reiškia, kad 
Amerika duos pinigus, o juos 
skirstys kiti, net Amerikos po
litikos priešai. To nepaisyda
mi Prancūzijos socialistai sa
vo planui palankumo ieško 
Maskvoje, nori rodytis, kad jie

Kad juos paremia ir An- 
socialistai. Gaitskellis 

kad į Jungt. Tautų val- 
tokį fondą kiekviena 

po 1% savo

suprasti, kad 
tiek parem- 

parems

sesni, 
glijos 
siūlė, 
domą 
valstybė duotų
metinių pajamų.

Maskva davė 
šitas planas bus 
tas, kiek Prancūzija
prekybos suvaržymą, kitaip 
tariant, kiek ji eis prieš Ame
rikos politiką.

Dana 
Adams Schmidt rašo apie len
kų ir pabaltiečių paleidimą iš 
koncentracijos stovyklų Sibire
ir jų galimą išleidimą į Ame
riką pas gimines

Esą Lenkuos ir Baltijos 
kraštų kai kuris ilgamečiai 
kaliniai Sovietų darbo stovyk
lose parašę savo giminėm 
Amerikoje, kad iie paleisti ir 
galėsią emigruoti Į Ameriką.

Valstybės departamento pa
reigūnai, kurie informavo apie 
tuos dalykus, tokių laiškų turį

apte Jie atėję iš 
nę, kurie ‘ 
tose sosto 
kutas srifr

•o darbo stovyk- 
• arktikofa Vor- 
Lalškai turi paš-

to antspaudus iš Tomsko ir 
Novosibirsko, kur paleisti ka
liniai buvo laikinai apgyven
dinti. Laiškus čia gavo lenkų, 
estų ir lietuvių kilimo šeimos.

Valst departamento parei
gūnai buvo nustebinti tokiu 
leidimu išvykti pas gimines į 
Ameriką, atsižiūrint į sovietų

NEAISKtS PAVEIKSLAS kaip ir tas komunikatas, kuri pasirašo 
Mašinoje Prancūzijos min. pirm. Mollet (kairėje) ir Bulganinas 
(dešinėje).

au-

Bomba 
susprogdinta

Bikini salose gegužės 21
štant Amerika susprogdino 
vandenilio bombą. Ji buvo 
stiprumo kaip 10 milijonų to
nų dinamito. Ugnies kamuolys: 
buvo 4 mylių skersmens. Lai
koma, 15,000 pėdų au
kštyje buvo susprogdinta. Ta
čiau pranešta, kad ugnies ka
muolys nepasiekė žemės. Spė
jama, kad lėktuvas, kuris iš
metę bombą, sprogimo metu 
buvo nuo jos už 15 mylių.

Po ugnies kamuolio pakilo 
debesis, kuris pasiekė iki 25 
mylių aukščio ir 100 mylių 
ploto. Per 40 mylių nuo spro
gimo vietos šviesa buvo stip
rumo kaip 500 saulių.

dabar pastangas prikalbinti 
pabėgėlius, kad jie grįžtų.

Lenkija jau pradėjusi leisti 
išvykti pas žmoną, vyrą, ai* pas
vaikus į Angliją. Amerikoje 
kelionių agentūra Cosmos 
pradėjo rengti Amerikos pilie
čių ekskursijas į Lenkiją. Vie
na grupė, 40 asmenų, dabar 
yra Lenkijoje. Kitai grupei, 
kuri išvyksta birželyje, valst. 
departamentas jau turi 17 pra
šymų vizom.

KĄ TOKIA ŽINIA GALI 
REIKŠTI?

Ji gali būti pirmiausia tei
singa. Bet tai gali liesti tik 
išimtis. Jau buvo pora atsiti
kimų, kad iš Lietuvos buvo iš
leista ir atvyko j vakarus pas 
savo gimines. Tai gali būti 
pratęsiama. Gali būti dar

m -Į ""J į_~. .111111
TRl "MANAS ir jo žmona aplankė popiežių Piju XII.

Trumanas lankėsi 
pas Pijų XII

Buv. prez. Trumanas gegu
žės 20 buvo priimtas Pijaus 
XII privačioje audiencijoje ir 
kalbėjosi pusantros valandos,

daugiau — gali būti rengia-- Ką kalbėjo, Trumanas atsisa- 
mos ekskursijos ir į Lietuvą. 
Taip pat išimtys — leis gerai 
atrinktiem žmonėm lankytis 
gerai atrinktose vietose. Da
bartinė Maskvos politika rei
kalauja parodyti, kad uždanga Paskutinis iš prezidentų, kuris 
yra pakelta. Jei atvykę iš 
koncentracijos lagerių kalbės, 
ką jie pergyveno ten, tai jau 
nėra jokia paslaptis, o antra 
vertus, už tas žiaurybes juk 
kaltas Stalinas.

kė skelbti.
Trumanas remia diplomati

nių santykių atnaujinimą tarp 
Amerikos ir Vatikano. Tie 
santykiai nutraukti nuo 1870.

UŽDANGĄ NUKELIA 
BET KUR?

Vengrijos kom. valdžia ge
gužės 9 pasiskelbė, kad nui- 
manti geležinę ,¥. uždangą 
sienos su Austrija. Spaudoje 
buvo įdėti ir paveikslai, kaip 
kareiviai kerpa vielų tvoras. 
Dabar pabėgėliai iš Vengrijos 
pranešė, kad nuo pasienio, tas 
užtvaras nuima ir perkelia 10 Jį 
mylių nuo sienos į krašto gi- 
lumą. Ten yra atsidūrę, jau -ir / 
kai kurie sargybų bokštai iš > 
pasienio. .

CHRUŠČIOVAS TURI PROGĄ

Ryšium su Chruščiovo tostu 
Maskvoje už “visų pavergtų 
tautų tautinę nepriklausomy
bę”. N. Y. Times vedamajame 
pastebi, kad jei Chruščiovas 
taip labai susirūpinęs tautų 
laisve, tai jis turi gerą progą 
tokiom tautom laisvę suteiktu 
Kodėl negalėtų būti nepri
klausomos Ukraina, Gudija, 
Latvija, Lietuva, Estija, Ta
džike stanas, Uzbekistanas, 
Turkmenistanas, Kirgizija, Ar
mėnija, Azerbeidžanas ... Ar
ba kodėl Chruščiovas neišlais
vina nuo savo dominavimo 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Veng
riją, Rumuniją, Albaniją, Bul
gariją, Rytų Vokietiją?... Pa
našiai įvertino ir N. Y. H. Tri-

Senatas iškelia

bune.

ŪKININKAI SURENGĖ 
BARIKADAS PRANCŪZIJOJ

Prancūzijos ūkininkai per 
Sekmines ant didesnių kelių 
aplink Paryžių surengė bari
kadas, suvilko akmenis, me
džius, traktorius, akėčias ir 
kt. ir sustabdė visą judėjimą. 
Apie pusė milijono automobi
lių negalėjo pasiekti Pary
žiaus, ir keleiviai buvo priver
sti nakvoti kaimuose. Policija 
paleido helikopterius, kurie 
žvelgė, kur yra barikados, ir 
ten siuntė policijoj rezervus. 
Tokiom barikadom ūkininkai 
norėjo parodyti savo protestą 
prieš vyriausybę, kuri atmetė 
ūkininkų reikalavimą duoti 
jiems pagalbos, kada pasėliai 
nuo žiemos šalčių ir potvynių 
tiek nukentėjo.

Senato vidaus saugumo ko
misija iškelia vis daugiau so
vietinio šnipinėjimo vardų ir 
faktų. Gegužės 17 liudijo Tho- 
mas L. Black, Newarko che
mikas. Išaiškėjo, kad jis 1933 
—1940 šnipinėjo Sovietam. 
Jis yra tas, kuris prikalbino 
šnipinėti ir Harry Goldą, nu
teistą 30 metų. Jis yra taip 
pat tas, kuriam komunistai 
buvo pavedę nužudyti Leoną 
Trockį. Bet jis atsisakė. Ta
čiau pertraukti šnipinėjimo 
nedrįso: bijojęs, kad jį komu
nistai tada nužudys. Kad ko
munistai taip daro, jis nurodė 
savo pažįstamą Carlo Tresca, 
kuris buvo New Yorke nužu
dytas, nes jis buvo, kaip paša? 
kė Blacko ryšininkas Jack 
Katz, “didelis komunistų prie
šas”. Kai 1950 telefonu buvo 
paskambinta Blackui ir parei
kalauta, kad jis susitiktų su 
nauju agentu ryšininku, jis 
nuėjo Į,FBI ir išpasakojo visą 
savo istoriją.

Kokių žinių Maskva gaudavo 
iš savo agentų, liudijo rusas 
pabėgėlis, kurio pavardė ne
buvo čia atskleista. Jis pasako
jo, kad Maskvoje 1944—45 
dirbęs raudonojoj armijoj. 
Jam buvę pavesta aiškinti by
las su “tūkstančiais” Amerikos 
dokumentų, kuriuos sovietų 
saugumas buvo gavęs daugiau
sia iš Fort Monmounth, N. J., 
radaro laboratorijų.

naujus smpus
Armijos atstovas aiškino, 

kad tai buvo dokumentai, ku
riais karo metu Amerika kei
tėsi su savo sąjungininkais. 
Bet šen. McCartry, kuris Fort 
Monmouth bylą tyrinėjo, tvir
tino priešingai — tai nebuvo 
laisvai pasikeisti dokumentai; 
tai buvo dokumentai išvogti.

VĖL SUĖMĖ SU 
DOKUMENTAIS

FBI suėmė gegužės 17 Broo- 
klyno Terminai aerodrome 
aviacijos seržantą ir 3 civilius 
su slaptais Amerikos valstybi
niais dokumentais. FBI ne
skelbė, koki dokumentai ir 
kuriai valstybei jie buvo skir
ti.

gano? i
Šen. Eastland, dem., parei

kalavo išaiškinti, kaip JT ko
misaru tremtinių reikalam ga
lėjo būti paskirtas olandas G. 
J. van Heuven Goedhart. Jis 
1946 parašė įvadą knygai “Di
dieji sąmokslai prieš Rusiją” 
Jame labiausiai tą knygą reko
mendavo. O pati knyga Ame
rikoje laikoma komunistine 
propaganda. Jos autorius pasi
slėpė po penktuoju amandmen- 
tu, paklaustas, ar jis buvo ko
munistas. Aferą išvilko aikš
tėn New Yorko žurnalistas 
Julius Epštein. Senato komisi
joje apklausinėjamas, jis kal
tino komisarą Goedhart, kad 
jis negina tremtinių nuo So
vietų pasikėsinimo juos grą
žinti.

• Maskvos radijas paskelbė 
akciją už pusės milijono kom
jaunuolių perkėlimą Į Sibirą.

• Choleros epidemija siau
čia Kalkutoje, Indijoje. Kas
dien ji ištinka iki 150 asmenų.

• Amuriko* kariuomenėj* 
apsižiūrėta, kad yra daugiau 
gyvulių gydytojų negu pačių 
gyvulių. Tenka gydytojam 
duoti kitokį darbą.

"Kariauti" apsimoka
Guatemalos valstybė, pasi

rodo, dar yra karo padėtyje 
su Vokietija. Jai kariauti “ap
simoka”, nes gali ir toliau pa
silaikyti vokiečių kavos plan
tacijas, sukonfiskuotas karo 
metu. Jų vertė — 11 mil. d.

buvo padaręs Vatikane vizitą 
buvo W. Wilsonas — jis ap
lankė 1919 Benediktą XV.

e Amerikos pramonininkai 
mano, kad antroje metų pusė
je tęsis kapitalo trūkumas, 
tarp liepos ir rugsėjo gamybos 
susilpimas, o metų gale vėl 
atsigaus iki rekordinių skaičių

IR LENKŲ JŪRININKAI 
LIUDIJO <

Senato komisijai liudijo du Sį 
lenkų jūrininkai, kad pas juos 
į namus buvo atsilankę agen
tai iš Lenkijos atstovybės 
shingtone. Jie kalbino grįžti 
namo. Vienam atgabeno žmo-

AMERIKA SUSIRŪPINO

Amerika susirūpino, ..kad
Egiptas pripažino kom. Kiniją. • Pornografiniai raštai, fil-
Mano, kad juo paseks ir kitos mos spekuliantam Amerikoje 
arabų valstybės. . .

Nac. Kinija su Egiptu diplo- dolerių. Tai pareiškė senato grįžti. Jie yra iš to laivo, kuris
santykius nutraukė, komisija, reikalaudama Įstaty- buvo nac. Kinijos sulaikytas,

Kiniją pripažįsta mais suvaržyti tuos jaunimo kai plaukė į Kiniją. Jiem su-
..................... gadintojus. teikė Amerika azylio globą^Jį fp

matinius 
Dabar nac.
43, kom. Kiniją 24 valstybės.

duoda per metus po 500 mil.
rai žmonos, bet padiktuotas.
Abudu jūrininkai atsisakė

KA RADO NEGERA AMERIKOS PROPAGANDOJE
N. Y. Times bendradarbis 

C. L. Sulzbergeris sustoja prie 
Amerikos propagandos, kuri 
yra skirta rytų Europos oku- 
puotiem kraštam. Pavažinėjęs 
satelituose jis susidarė įspū
di, kad

nors Amerika išleidžia pro
pagandai milijonus dolerių, 
bet ji yra nesėkminga.

Amerikos prestižo 
tuose ji nepakelia.

Kaltas ne perdavimo būdas. 
Priešingai, visas kliūtis Ame
rikos Balsas ir Laisvoji Europa 
per geležinę uždangą nugali. 
Transliacijos anapus girdimos. 
Tačiau

visi kritikuoja transliacijų 
turinį.

Žinios esančios arba pavė
lintos, arba kvailos, arba ne
teisingos, arba neįdomios.

Kritikuoja, kad ir pati poli
tinė linija nesuderinta su ben
dra Amerikos politika. Esą 
vienas Amerikos atstovas vie
noje iš rytų valstybių pareiš
kęs: Jungtinės Valstybės visa
da drąsindavo šias tautas pa
keisti vyriausybes. Mes nieko 
nepadarome ir nepasakome, 
kas darytų įspūdį, jog mes 
kada nors padarysime taika su 
šiuo režimu. Vis dėlto mes 
turime su juo daryti biznį ir— 
darome. Šitas šizofremnis el
gesys pritrenkia vietinius gy
ventojus ...

Keliais atvejais
kaltę už netikusi transliaci

jų turinį autorius verčia poli
tiniam emigrantam.

Esą daugel politinių emi
grantų uždirbą gerus pinigus, 
kompiliuodami nenaudingą 
medžiagą. Esą žmonės iš Len-

Sulzbergeris savo kritiką 
dėl Amerikos politikos rytų 
Europoj tęsia. J / ■

sateli-

kijos ir Bulgarijos aiškinę 
jam, jog emigrantai, kurie 
dirba Amerikos radijo stotyse, 
praradę ryšį su satelitų gyve
nimo naujom sąlygom, jiems 
nepažįstami esą nauji pasikei
timai, kuriuos mes priimame 
su pasitenkinimu, nors esame 
režimo priešai — kaip, saky
sime, nemokamą gydymą...

Amerikos radijo stotys ne
turinčios tokių kaip BBC Bru- 
ce Lockhart, kuris esąs labai 
vertinamas.

Siūlo programoje susikon
centruoti daugiau prie pačios 
Amerikos įvykių ir idealų, ku
riais Amerika tiki. Laikytis 
objektyvių komentarų, ramių 
žinių. Neprarasti ryšio su pa
sikeitusia padėtim satelituose.

Pastabos rodo, kuria kryp
timi norima pasukti propagan
dą. Tačiau propagandos nepa
sisekimo kaltininkų be reika
lo ieško tarp smulkiųjų iešmi
ninkų. Pirmiausia negalima 
tos pačios išvados daryti apie 
Amerikos Balsą ir Laisvos Eu
ropos siųstuvą. Daugiau už 
programą atsakingas Laisvos 
Europos radijo personalas, nes 
jis turi daugiau laisvės. Ame
rikos Balsas yra
valdžios rūpestingoje 
lėje ir tegali duoti 
tai, kas jam duodama 
pritariama. Ten tiek 
žai atsakingi
kaip ir neemigrantai.

Antra, tiesa, kad turinys ne- 
visada patenkina klausytoją

aukštosios 
kontro- 

daugiau 
ar bent 
pat ma-

emigrantai"

anapus. Tai liudijo ir šaltifiOS 
iš Lietuvos. Kam Įdomu, saffi 
sim, klausytis ilgiausio pasą; 
kojimo apie Amerikoje vyks 
tančias sporto rungtynes.- Ta
čiau daugiausia ten. kyfiįž 
klausytojui noras sųdatdąpO ~į| 
patį radijo aparatą ne dėl. 15 31 
kad neprisitaikyta prie ažlHj 
gyvenimo sąlygų satelitUCSK 
bet priešingai — kaiptikTįftt 

to. kad klausytojas aiupui 
girdi, jog prisitaikyta 
okupanto ir apie jį vaikščieja- 
ma ant galų pirštų. Taiyrane 
kalbėtojų, o Ženevos dvšsa&

jo belgas Rampelbergaa, įglgįr 
nės seniai nustojo 
karų gražiais žodžiais.

Trečia, yra pagrindd abeju- 
ti, ar Sulzbergeris satelituose 
bus patyręs tikras nuotaikūs. 
Kas jas išdrįs pasakyti svetinę < 
šaliui be rizikos pačiam s3tt 
Jei pavergtų tautų dvasia yra 
visur panaši, tai paskiausiai 
ją išreiškė Indonezijos prezi
dentas Sukamo Amerikos 
Kongrese kalbėdamas, kad do
lerių. nors ir tokia srovė kaip 
Niagara, paliks kartumą ir nu
sivylimą. jei nebus supratimo, 
jog

tauto* tieki* laisvė* ir bo 
jo* nebus patenkintos.

Jis priminė ir Amerikos 
prezidento Lincolno pasaky
mą, kad tautos negali būti pu- 
siau laisvos, pusiau vergijoje. J
O Sulzbergeris ir Kennanas, -
siūlydami pripažinti komunjs- al
tinius satelitus ir tik juos su- ■'
titinti. siūlo jiem pusiau ver
giją, pusiau laisvę |

Jei propaganda būtų pa-.
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kas stipriau pasireiškė Suval
kijoje. Čia .buvo daugiau pgįsi- 
turinčių ūkininkų, kurie pa ko tos pačios. Vapžytynės kas

dien didėjo. Vyriausybė nepa- 
jėgė išspręsti krizės, ūkinin
kai šaukėsi pagalbos laiškais,

Ūkininkai užprašė mišias už 
tvysįns savo draugus Veive-

INGTONE amerikiečiu klubas prez. D. Eisenhowerio po
vėse pasijuokia iš jo konkurentu J prezidentus: sen.E. Keaf. 
» ir Aittai Stevensono. Ar lietuviu pobXviuose tai būtų ga-

HIGHWAY
DESIGN

A. Paved thoMer at extreme 
righif, generolly 8 to 10 feet 
w»6e, for parking or repairs 
cnly.
B. ' 'Travel Igne for norma! 
fravel, 12 to 13 feet wide. 
C Passing lane, extreme Mt, 
12: fa 13 feet wide, for

Crabbas, Sovietai ir nauja paslaptis
SPAUDA

20: “Mr. Smith'
ŽYDAI RUSIJOJE

Chicago, III.

H. W. MALĖ

Mrs. Eisentower Helps Celebrale Savings Bond Birthday

IŠ LIETUVOS Rašo LINUS

19: Crabbas išėjo 
ir daugiau nebe-

Mokslininkai apie muses
Po tarptautinės sveikatos 

dienos Šveicarijoje švedų pro
fesorius Loefstroem kalbėjo 
apie muses ir kitus vabzdžius.

FBI agentas buvo, o dabar k un. 
Thomas Lavelle, S.J. iš seminari
jos išstojęs 16 metu tarnavo FBI 
ir JAV laivyne. 1952 metais vėl 
grįžo kunigu seminarijon. Į ku
nigus įšventintas Nevv Yorke.

LABOKATORY TECHNICIAN’S
Exėellency Op;x>rtunity in Gro-.ving 

Package Industry Ficld 
Top VVages Rotating Shifts

Tee Pak. Ine.
3520 So: Morgan St.

Employmenl Office Oįm'ii Spt.

Naujienų" skaitytojų 
siekia maždaug 20 

savaitraščių populia- 
yra “Darbininkas” 

du kartu per savai-

klausė valdžios pareigūnų ir 
aktingiau gerino savo ūkius: 
statėsi geresnius pastatus, pir
kosi veislinius gyvulius, maši
nas ir kitą ūkišką inventorių. 
Niekas nenumatė sunkių die
nų žemės ūkiui. Bankai davė 
paskolas ir ūkininkai-pasiti
kėjo vyr iausybes vedama poli
tika. ''' '

ir Stasys Veiverys, plačiai at
siliepė po visą šakių, Vilkaviš
kio, Marijampolės, Alytaus ir 
kitas apskritis. Veiverių bylo
je buvo sunkiai sužeisti 7 as
mens, neskaitant policijos tar
nautojų: Jz. Pačiokas, V. Ma
čys,. Jz. Bartoinkas, J. Grin- 
cevičius, K. Gustaitis, Jz. Kar
čiauskas, ir Pr. Juodžbalis. 
šioje byloje buvo kaltinami 39 
ūkininkai, ir daugelis jų buvo 
nubausti sunkiųjų darbų ka
lėjimu.

Neramu ir Gražiškiuose

savo nusistatymo tikėjimo at-, 
žvilgiu.

“Kckiose grupėse netikin
tieji?”

Skautuose maždaug' 4 proc. 
ir santąiiečiuose maždaug 8 
prcc. Kaip ten "bebūtų netikin
čiųjų procentas labai mažas.

“Koks studentų nusistaty
mas lietuvių politinių vienetų 
ar grupių atžvilgiu?”

Maždaug 55 proc. studentų 
priklauso ai’ simpatizuoja vie
nai ar kitai politinei grupei.

“Kuriai politinei grupei 
studentija (tas maždaug 55 
prcc.) daugiausia priklauso 
ar simpatizuoja?”

Maždaug po trečdalį tenka 
Krikščionim demokratam ir 
Frontininkam; trečią maž
daug trečdalį tarp savęs dali
nasi Tautininkai, Liaudinin
kai, Rezistentai ir kitos gru
pės. šiame trečdalyje Tauti- 

— ninkam atitenka pusė, Liau- 
^^^^^iiėtuviško sąmoningumo din'inkam ketvirtadalis’.
fej laipsnis tų Kurie priKlauso “Kaip studentija žiūri į Lie- 
fe jaunimo organizacijom (atei- tuvos Diplomatijos šefo insti- 

tininkam, skautam, santarie- tuciją?”

KIEK STUDENTŲ NETIKI IR KAM JIE PASITIKI?
gĮjlsb." • Lietuvių Dienos balandžio 

T nr. paskelbė pasikalbėjimą su
ĮSfe-.-'Ii. Viliuku, kuris buvo pirmi- 

nirikas Studentų Sąjungos ko- 
misijos, vykdžiusios anketą 
studėntų tarpe.- Iš 725 narių,

fg^ :7kuriė yra Sąjungoje, atsakė į 
anketą 283, vadinas, arti 43 

fei proc.' Iš tos anketos paaiškė- 
Bfeį- .• ja mūsų studentų pažiūros į 
(visuomeninius ir kultūrinius 

į: reikalus.
“Kuriom jaunimo organiza- 

cijorh daugiausia studentija
||| priklauso?”

Maždaug virš trečdalio visų 
'į- studentų priklauso ateitinin- 

J5- kam .Skautam priklausančių 
fe. truputį mažiau negu trečda
li lis.Tr vienas trečdalis atiten- 
fe ka "Santariečiam, nepriklau- 

santiem jokiai organizacijai, 
šviesininkam ir kt.

“Kurie studentai daugiau 
reiškiasi gyvenimo kitose sri-

Apie trečdalis studentijos 
šiai institucijai nepritaria, 
truputi mažiau kaip trečdalis 

yra aktyvūs LB nariai, iš prie- —pritaria; likusieji (virš treč-

■
 šingųjų — tik maždaug du 
penktadaliai. Organizuotieji 
žymiai daugiau skaito lietu
viškosios spaudos; daugiau 
aukoja Lietuvos vadavimo 
darbui bei šalpai. Organizuo
tieji' ir kitataučių tarpe daž-

£ niaū kelia Lietuvos bylos klau-
| simą ir jį gina.
5, “Ar didelis procentas stu

dentų pasisako už lietuviškų
į šeimų kūrimą?”

\ Vūrš dviejų trečdalių pasisa- 
ko už tai, kad, kurdami šei-

• mą. ieškos lietuvio-vės. Tokiii
fe skaičius, kurie į tautybę ne-
g," _ kreipia didelio dėmesio, yra

labai mažas.
g.. ; ‘\Ar keltas tikėjimo klausi* 

mas? Koks procentas netikin
tu- čiųjįj?”
F; Maždaug 2 proc. netikinčiu 

ir apie 1,5 proc. nepareiškia

glrid Įkaltai pralietas ūkininkų riuose. Pojieiją pradėjo argą- J
f bė^ kraujas Veiveriuose, kur ne- nizaterius areštuoti. Kiti su- 
Jnos kalt&i žuvo Juoąas Gustaitis sirinkę juos išlaisvino. Atvy- 

kusi policija iš Vilkaviškio, 
Kauno ir pasienio, kitą dieną .v 
jau šaudė į atvykstančią ūki
ninkų delegaciją iš tolo ir už
mušė Liepalotų kaimo ūkinin
ką Abromavičių Jurgi.

Tuomet ūkininkai buvo po
licijos gaudomi po laukus ir 
areštuojami. Skaudžiai nu
kentėjo pagautieji, kurie buvo 
mušami Gražiškiuose. Paskui 
15 ūkininkų buvo atiduoti ka
ro teismui ir 7 iš jų nubausti 
sunkiųjų darbų kalėjimu. Ta- 

(Nukelta į 3 psl.)

čiam, šviesininkam ar vy
čiam), yra didesnis... Iš orga
nizuotųjų daugiau kaip pusė

v / i
f.

tyse — ar tie, kurie priklauso 
jaunimo organizacijom ar tie, 

aŠŽgfe kurie organizacijom nepri-v « - ' - • «... A f ■

klausomą Lietuvą?”
Virš 90 proc. aiškiai pasisa

ko už grįžimą”...
“Ar studentų nuomone 

amerikiečiai gerai orientuoja
si Lietuvos reikalais?”

Beveik visi unisonu šaukia; 
kad amerikiečiai labai menkai 
težino apie Lietuvą ir jos da
bartines Kančias:

dalio) nepareiškė savo nuo
monės.

“Ar yra grupių, kuriose šiai 
institucijai pritariančiųjų 
skaičius viršytų 50 proc.?”

Taip. Santariečių virš 50 
proc. pritaria Lietuvos diplo
matijos šefo institucijai. Skau
tų tarpe šis klausimas abso
liučios daugumos negauna. 
Ateitininkijos dauguma pasi
sako prieš šią instituciją.

“Kas studentijos nuomone, 
turėtų vadovauti Lietuvos va
davimo darbui?”

Anot vieno studento, “geri 
žmonės", šiuo klausimu atsa
kymai sunku sugrupuoti. Di
džiausią grupę, apie 30 proc., 
sudaro tie, kurie pasisako už 
tai, kad tam darbui vadovau
tų Vlikas ir diplomatai kartu. 
Kita grupė, maždaug 15 pro
centų. norėtų visą tą darbą 
atiduoti vienam Vilkui. Kitos 
dvi grupės, mažesnės už pa
skutiniąją. siūlo sudaryti tam 
reikalui naują instituciją, ar
ba pavesti ta darbą diploma
tam. Maždaug ketvirtadalis 
studentijos iš viso tuo k’ausi- 
nr mkios nuomonės nėra pa
rėk \

“‘r y a stu Jentijas tarpe 
*' v, kurie lalkiašč'ų neskai
to?"

Taip, yra. Maždaug 3 prcc. 
studentu nc!x skaito lietuviš
ku laikraščių.

Koki? Jaik ašeiai studenti
jos daugausia skai'.enū?”

Populiariausias yra “Drau
gas”; ji skaito maždaug 80 
prcc., “ 
skaičius 
prcc. Iš 
riausias 
(išeinąs 
tę> ir “Dirva”. Ir vieną ir kitą 
skaito apie 30 proc.’’...

“Kaip studentai pasisako • Jų tyrinėjimo darbam 
dėl grįžimo į laisvą ir nepri- daugiausia kliudė patalpų, la-

Varžytinės dėl galvos: kas daugiau duos?
Du dalykai ilgam palaidojo 

gerus santykius tarp graikų 
ir anglų — tai arkivyskupo 
Makarios išvežimas į Indijos 
vandenyno salą ir paskiausiai 
dviejų Kipro .graikų pakori
mas. Nuo tada smūgis eina 
prieš smūgį. Gub. Hardingas 
paskelbė 30,000 dol. už galvą 
pulk. George Grivaš, kuris 
vadovaująs Kipro pogrindžio 
organizacijai. Tuojau atsira
do vienas Kretos pirklys grai
kas, kuris paskyrė 300,000 
dol.,s už gubernatoriaus Har- 
dingo galvą.

Spauda rašo, kad paskuti
niu laiku Anglijoje daugelis 
anglų vis labiau susigalvoja 
dėl žalos, kurią padarė įvykiai 
Kipro saloje: sugadino santy
kius su Graikija, sukliudė Ka-

Kas rusui Lieiuv oje patiko ir nepatiko?
Vilniaus mokslu akademija 

paprašė, kad Maskva atsiųstų 
"Visasąjungines mokslų aka
demijos” delegaciją. Tokia de
legacija, kaip pranešė Vil
niaus komunistinė “Tiesa", 
buvo atvykusi, vadovaujama 
akademiko D. Ščerbakovo. Po 
vizito Ščerbakovas paskelbė 
savo išvadas:

• “Su ypatingu pasitenkini
mu reikia pažymėti, kad dau
giausia darbus atliko jaunieji 
specialistai, išaugę ir išauklė
ti Lietuvoje”. Jie dirbą gerai 
ir tikslingai. Jų prieauglis už
tikrinąs gražią ateit).

memorandumais ir delegacijo
mis. bet niekas jiems nepadė
jo ir jų teisėtų prašymų ne
klausė, o Į laiškus visai neat
sakinėjo Krautuvėje prekės, 
nuošimčiai, mokesčiai ir kiti 
dalykai neatpigo. Pasidarė pa
dėtis be išeities. Tuomet kilo 
mintis streikuoti, ir ūkinin
kai organizavosi nieko nevež- 
ti į miestą. —

Pirmieji ūkininkų streikai
Pirmieji ūkininkų streikai 

pasireiškė 1935 m. netoli Kau
no. šaltupio slėnis, Šilavoto ir 
Veiverių ūkininkų kruvini su
sirėmimai su policija parodė, 
kad ūkininkai ieško teisingu
mo organizuotu ir teisėtu ke
liu. Nelygioje kovoje su Kauno 
policijos rezervu ir raitąja po- 

* licija skaudžiai nukentėjo, bet

ramanlio Vakaram palankią 
politiką suardė Nato ryšius, 
supjudė Graikiją su Turkija. 
Jie prisimena dabar pereito 
šimtmečio anglų didžio poli
tiko William Ewart Gladstone 
pasakymą, kad dar prieš savo 
gyvenimo galą jis tikisi pama
tyti Kiprą susijungus su Grai
kija.

Belgų užsienių reikalų min. 
Spaakas pasiūlė, kad įsikištų 
Nato, duotų Graikijai garanti
ją, kad Kipras bus prijungtas 
prie Graikijos, kad tuo pačiu 
metu Graikija duotų garanti
jas turkų mažumai Kipre ir 
Anglijai ilgiem metam išnuo
motų bazes, kurios jai reika
lingos strateginiais sumeti
mais. Kitaip iš dabartinės ko
vos tarp anglų ir graikų nau
dosis tik Sovietai.

boraterijų, instrumentų trū
kumas.

• Siūlė sustiprinti dėmesį 
fizikai, chemijai, matemati
kai. Lig šiol per mažai lietu
viai turėję galimybių studi
juoti vietines statybines žalia
vas, nagrinėti tautines archi
tektūrines formas ir jų pri
taikymą kaimo ir miesto sta
tybai. Gerai vertino geologi- 
jes-geografijos instituto veik
lą prie Vilniaus mokslų aka

demijos, kritikavo eksperimen
tinės medicinos institutą už 
sistemos neturėjimą ir neryž
tingumą. Lietuvių kalbos bei 
literatūros- Instituto nepa
kankama darbų apimtis ir jie 

(Nukelta į 4 psl.)

Gegužės 14 su dideliu įsi
tempimu spauda laukė sensa
cijos — ką min. pirm. Ede
nas pasakys apie dingusį Ang
lijos narą Lionei Crabbą. Bet 
Edenas atsisakė ką nors tuo 
reikalu pasakyti. Viešoji gero
vė to reikalaujanti. Opozicija 
šūktelėjo jam: “Gėda”, bet 
nuo to sugedinimo paslaptis 
nepasidarė aiškesnė. Težinomi 
tik negausūs jos faktai, kurie 
tekėjo tokia chronologine eile:

Balandžio 17: Komandan- 
tas Crabb ir “Mr. Smith” ap
sistojo Portsmoutho viešbutė
ly ir ten įsiregistravo.

Balandžio 18: Atvyko į 
Portsmoutho uostą Sovietų 
“Ordžonikidze” laivas su Bul- 
ganinu ir Chruščiovu.

Balandžio 
iš viešbučio 
grįžo.

Balandžio 
apmokėjo viešbučio sąskaitą 
ir taip pat prapuolė. ,

Po kelių dienų: Viešbutyje 
pasirodė keli vyrai, kurie pasi
sakė esą saugumo pareigūnai, 
paprašė viešbučio svečių kny
gos ir išplėšė lapus su Crabbo 
įrašu.

Gegužės 4: Anglų admirali
tetas paskelbė, kad Crabbas 
dingęs ir galbūt žuvęs.

Tada spauda, parlamentas 

pareikalavo, kad Edenas pa
pasakotų visą istoriją. Jis var
dan “viešosios gerovės” atsisa
kė. Paskui ėjo Sovietų nota, 
ėjo anglų atsiprašymas. Iš jų 
aiškėjo, kad Crabbas buvo pa
siųstas pašnipinėti Sovietų 
laivų. - .

Buvo tvirtinama, kad ang
lai buvę labai suinteresuoti 
“Ordžonikidzės” propelerio į- 
taisu, suinteresuoti jo grimz
lės gilumu.

Crabbas, kaip paaiškėjo, bu
vo 46 metų, antrame kare pa
sižymėjęs naras, kuris nuran
kiodavo minas, italų narų pri
kabintas prie anglų laivų. Jis 
buvo porą kartų apdovanotas 
ordinais ir laikomas herojum. 
Jau eilė metų jis buvo pasi
traukęs iš tarnybos, bet atski
riem uždaviniam admiralite-

Rusijos žydam yra laimė, 
kad Stalinas nepagyveno dar 
kelias dienas. Vienas iš pasku
tinių diktatoriaus projektų 
buvo visai išnaikinti Rusijoje 
žydus. Dabar jau yra reabili
tuoti keli žydų rašytojai.

žydų gyvena Sovietuose 
apie 2 milijonai. Apie 500,000 
jų Maskvoje ir po 100.000 Ki
jeve, Leningrade, Odesoje. 
Apie po 50,000 Minske, Sverd- 
lovske, Taškente, Tiflise. 
Maskvoje yra 3 sinagogos, vi
so yra 500 sinagogų. Bet ra
binų seminarijos nėra, tad ra
binų belikę 10—15 (Hamodia, 
Jeruzalės žydų laikraštis). 

tas į jį šaukdavosi. Prieš kelis 
metus jis jau buvo apžiūrinė- 
jęs kitus sovietų laivus, šis. 
kartas nepasisekė.

Dabar liko paslaptis: ar jis 
žuvo, ar buvo sovietų nužudy
tas, ar sovietai sugavo ir jį iš- 
sjvežėL

Bet iškilo kita paslaptis: 
kas buvo tas “Mr. Smith”. 
Reikia spėti, tai atstovas tų, 
kurie patelkė Crabbą anam 
rizikingam darbui.

Vienas Londono laikraštis 
paskelbė, kad tas “Mr. Smith” 
buvęs Amerikos žvalgybos 
agentas. Amerikos laivyno at
stovas paaiškino, kad “niekas . 
iš Amerikos personalo nebuvo 
tada su.Crabbu; mes nieko 
nežinom šiuo reikalu”.

Kelios paslaptys, kurios iš
kils aikštėn tik vėliau.

Sakė, kad paprasčiausia musė 
gali skristi 32 kilometrus. Pa
prastai jos skraidymo spindu
lys yra 1,6—13,6 km. Ji la
biausiai nešioja ligas. Garsieji 
milteliai DDT nepaveikia tiek, 
kiek iš jų tikėtasi. Ir ameri
kiečiai gydytojai įspėjo, kad 
daugiau reikia pasitikėti hi
giena ir švara negu milteliais.

Pasaulines sveikatos orga
nizacijos direktorius Candau 
kalbėjo, kad maliariją, marą, 
geltonąjį drugį, šiltinę, miego 
ligą išplatina vabzdžiai. Dau
gel ligų mikrobų vabzdžiai 
perima iš laukinių gyvulių ai’ 
žvėrių. Liga, panaši į vaikų 
paralyžių, dažnai ištinka miš
ko ar žemės darbininkus vi
durinėje ar pietinėje Europo
je. Laikoma, kad juos užkre
čia musės, kurios ligas atgabe
na iš miškų ar jų pakraščių.
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2 iš Washington, D. C., ir 
viena iš Vokietijos. Sekmadie
niais, rodos, būna daugiau ar 
mažiau, neatsimenu.

siau palydovo P. Labanausko, 000 žodžių biuletenio “Agri- 
ar daug lietuvių čia apsilanko, cuitural Special”). Kalba tru- 
Jis pasakė, kad nedaug, gal ko apie pusę valandos, ar dau- 
dėlto, kad žmonės nelabai ži
no, kas šioj srityj veikiama. 
Klausiau toliau, ar yra žinių 
kad užjūrių lietuviai šias pro
gramas pagauna. Sako, kad 
yra. Gretimoje parodėlėje po 
stiklais išklota daugybė laiš
kų, kuriuose rašoma girdėjus 
Amerikos Balso programas už 
geležinės uždangos. Pabėgėliai

Voice otf Ameriką transHeri- 
jos pavergtom tautom, čia 
svečias sužinos ks 
propagandinė JAV

so prie tų pasaupo tautų (jų 
yra 41), kurių M ptapaganda 
apmokama JAV lėšomis. Ame
rikosBalsas yra taką stam
baus JAV propagandos de
partamento žinomo U. Š. In
formation Agency vardu. Pre
zidentas Eisenhoveris 1953 m. 
apie tą įstaigą yra pasakęs:

“Mums nepakanka žodinės

jome iš naujo.
Savo kalboj turėjau progos 

prasitarti apie
senųjų lietuvių darbus 

Amerikoje
ir apie naujai atvykusius lie
tuvius, kaip jie savo gabumais 
ir darbštumu gyvai prisideda 
prie tautinės sąmonės išsilai
kymo krašte. Kartodama vie
no garsaus mūsų dvasininko 
žodžius, pasakiau, kad tautos 
meilė yra dalelytė tos didžio
sios, plačiosios Dievo meilės. 
Krikščionybė ją patobulina.

Brooklyn, N. 
PuMlmty 
Užsienyje —

Kas bando tarnauti tautai be.> 
dieviškosios meilės, tas yra 
nerisas žmogus, ir priešingįttį^- 
kas galvojkjtamąująs L4e"®Į * 

kaltai į savo gimines Lietuvoj, be tėvynės meilės jausmo, 
Įsivaizdavau, kad jie stovi čia irgi nepilna asmenybė. Tevįt£ 

nės apima integralinį^
krikščionybę. Bet ir tėvynės § 
meilės grūdas, dieviško Sėjiko * 
sėjamas, į visokias dirvas pa-j? 
kliūva... . 1

Bekalbėdama pažvelgiau į 
laikrodį — buvo dar kelios mi
nutės laiko. Palinkėjau Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjams ir darbininkams iš
tvermės, kantrybės, didelių , . 
pasisekimų, ir nuopelnų am-į? 
žinam gyvenimui. Linkėjau, -į 
kad ir toliau jie savo darinis 
atliktų Dievo vardu, nes pas 
Jį viskas galima.

pašautas.

Pajevo-

pro-

kuris mėgino 
ičius iš Darži-

co Plioplio klojime 
Lisitarę laukė atei- 
ukilėlių ūkininkų, 
išėjo ieškoti ir juos 
rko trumpas pokai-

OLAV DUUN

PIETŲ LINK
Olav Duun yra vienas iš stam-

riausi jo veikalai yra iš kai
miečių gyvenimo.

■ s . -ę . ', ■ •

■»%*V*V»V»***%^**%****V»V*V*%*%*V»V»%**w*»**»*************V»** pietų link, vis toliau pietų dama dukters, aną kartą, la- ji sukalbėdavo vakarinius po- 
************************** link. bai seniai, atiduotos sveti- terius.

politikos, skirtos pasaulio tai-

Slabaduose, šakių apskrity
je, ūkininko 
agentai susitarę 
nančių

Lietuvos dalele šiapus marių
tis, kad didesnė dauguma kle
bonų labai nuoširdžiai remia 
lietuvių kalbos pamokas pačio
je parapijos mokykloje ir teikia 
dosnią globą šeštadieninėm 
mokyklom.

Lietuvių parapijų mokyklas 
šiuo metu baigia nemaži būriai 
jaunimo. Nevisas jau lietuviš
kai kalba, bet yra dar lietuviš
kos dvasios ir apie lietuvių pa
rapiją telkiasi. Nebūtų lietuvių 
parapijos, seniai jau nebeturė
tum nė to, kas dar yra lietuviš
ko likę mūsų žmonėse, draugi
jose ir mokyklose.

Amerikos lietuvių praeitis ir 5, nurodė, kad Amerikos lietu- 
patyrimas rodo aiškiai: kur ne- viai dabar turi 123 parapijas, 
įkurta lietuviškos parapijos, kurias aptarnauja 300 kunigų; 
ten lietuviai greičiau -■ pakriko - s viso lietuvių kunigų yra 650. 
ir nutautėjo; kur ji buvo įkur- Pradinių parapinių mokyklų 
ta, sudarė atramą net ir tiem, 
kas netikėjo ir bažnyčios ne
lankė — bent iš tolo jie šildėsi 
prie lietuviško religinio židinio. 
Tiesa, kartais aitriai kovojo su 
tikėjimu bei kunigais. Bet kas 
kovoja, dar yra gyvas, o savo 
kova parodo, kad nėra be reikš
mės tai, kas norima sugriauti. 
Negriaunamas tik niekas, nes 
jo nėra.

PreL J. Balkūnas, kalbėda
mas Hartforde bendruomenės 
atstovų suvažiavime, gegužės

Lietuviška parapija yra “at
sivežtoji šventosios, pamaldžio
sios Lietuvos dalelė” — rašė 
Vyt. Sirvydas 1941 metais, kai 
Europoje praėjo antroji Didžio
jo karo audra ir su Lietuva, ta 
šventąja pamaldžiąja žeme, nu
trūko visi ryšiai Amerikos lie
tuviai su savo parapijomis bu
vo palikę vieninteliai laisvi lie
tuviškos dvasios skleidėjai ir 
prieglobstis iš Lietuvos pabė- 
gusiem. Bėgliai taip pat pir
miausia telkėsi apie parapijas, 
iš parapijos kunigų ir pačių pa- 
rapiečių daugiausia paramos 
susilaukė. Nevisi paskum prie 
parapijų paliko, kai savo šaknis 
giliau suleido į šią žeme: pavo
jus gyvybei buvo praėjęs, atė
jo pavojus jų vaikų lietuvybei, 
bet nelabai jo paisoma, kai vai
kai leidžiami ne į lietuviškųjų 
parapijų mokyklas. Tuo tarpu 
lietuvių parap. priglaudė dar 
šeštadienines mokykas. Jų be
veik nerasi ne po parapijos pa
stoge. Kur ta pastogė atsako
ma, ten ir lituanistinis darbas 
pasunkėja. Bet reikia džiaug-

yra 70, aukštesniųjų — 6, aka
demijų — 2. Mokyklomis, se
nelių namais ir ligoninėm rū
pinasi 4 seserų kongregacijos 
su 800 seserų. Apie pusė lie
tuvių priklauso lietuvių parapi
jom, apie trečdalis nelanko jo
kių bažnyčių, čia pridėkime: 
iš netikinčiųjų kai kurie veik
lūs lietuvių tautos nelabui — 
pateisina dabartinę Lietuvos 
vergiją. Tikėjimas neleidžia to 
daryti, ir dėlto iš parapijos 
žmonių šiuo metu susilaukiama 
daug paramos Lietuvos laisvi
nimo reikalam.

Šalia JAV yra Kanada, i ku
ria lietuvių banga siūbtelėjo 
po praėjusio karo. Jie čia ne
rado stiprių parapijų, tad ėmė 
patys jas kurti.

Taip sukurta ir Toronte nau
ja Prisikėlimo parapija, kurios 
pastatę pašventinimas įvyksta 
birželio 3.

Šis Įvykis yra didžiai reikš
mingas, nes trijų metų laiko
tarpyje Toronto lietuviai ir tė
vai pranciškonai yra daug jėgų 
ir kapitalo įdėję. Tai yra taip 
pat antrosios masinės lietuvių 
imigracijos pastangų vaisius 
sukurti svetimoje žemėje dale
lę “šventosios, pamaldžiosios 
Lietuvos”. Apie naująją Prisi
kėlimo parapiją Toronte jau 
dabar telkiasi judrus religinis 
ir tautinis gyvenimas. Tėvai 
pranciškonai čia atlieka didelį 
darbą lietuvių tautai.

Mūsų politika turi būti žino
ma ir suprantama visom pa
saulio tautom. Tai yra užda
vinys ir pareiga JAV Informa
cijos Žinybos”.

šiai tiesos ir šviesos žodžio 
misijai palaikyti, Amerikos 
valdžia kasmet skiria virš dvy
likos milijonų dolerių.
- Įstaiga tai propagandinei 
akcijai yra ultra-modemiškai 
įrengta didingame pastate 
Health, Education, and Wel- 
fare Building, 330 Indepen- 
dence Avenue, S. W., Wa- 
shington 25, D. C., antrame' 
aukšte. Lietuvių įstaiga pažy
mėta

Lithuanian Service.
Atidarau duris ir įeinu į di

delį ir šviesų kambarį ir prie 
atskirų darbo stalų sutinku ir 
sveikinu visą Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus personalą.

-Kiekvienas, nutraukęs darbą, 
atsistoja ir pagarbiai priima 
mus, netikėtus svečius: Dr. 
Kostas Jurgėla, direktorius; 
Povilas Labanauskas, redak
torius ir programų režisierius; 
Antanas Vaičiulaitis, L. Dam- 
briūnas, Alfonsas Petrutis, 
Juozas Vitėnas — programų 
rašytojai ir kalbininkai; Bar
bora Darlis, sekretorė. Yra 
dar kitu, bet ne nuolatinių 
darbininkų. Europoje lietuviš- , 
kam skyriui vadovauja Juozas 
Laučka, buvęs “Amerikos” re
daktorius.

Uuolus lietuvis visuomenin- 
kas, kapitonas Povilas Laba
nauskas Jau nuo 1942 m. rū
pinosi Amerikos Balso atida
rymu, ir nuo 1951 m. ten dir
ba. Alfonsas Petrutis, kalbi
ninkas, dirbo radijofone Lie
tuvoje. Juozas Vitėnas yra bu
vęs “Lietuvių Dienų” redakto
rius.

Apvaikštinėdama įvairių 
tautų departamentus, klau-

irgi tvirtina tą patį. Tad rusų 
radijas visokiais būdais bando 
trukdyti, slopinti laisvųjų 
kraštų transliacijas.

Per vieną dieną būna virš 
šimto transliacijų, 41 skirtin
ga kalba.

Aš atidžiai stebėjau, kaip 
rusai transliavo savo progra
mą. Vienas pabėgęs rusų ge
nerolas vedęs šį skyrių. Pasi
klausiau ir lenkų programos. 
Savo širdyj visiems linkėjau 
didelių jėgų ir dėkojau Dievui 
už Dėdės Šamo galybę ir dos
numą. - - .. -

Vienuolikta valanda ryto 
skirta

lietuvių programai, 
perduodamai į Vokietiją, o iš 
ten į Rusiją. Alfonsas Petrutis 
kalbėjo, P. Labanauskas reži
savo, o kitatautis technikas 
kontroliavo aparatus. Tą die
ną kalbos tema buvo, kodėl 
“Kremlius ragina ūkininkus 
gaminti daugiau maisto” (ži
nių atranka iš Bancrofto, 10,

' Po lietuvių programos, sky
riaus vedėjas K. Jurgėla mane 
ir seserį Andrejų, kartu su ki
tais lietuviais darbininkais, 
palydėjo į įstaigos kavinę pie
tums. čia pat sudarėme pla
nus šią vasarą kviesti Ameri
kos Balsą į šv. Pranciškaus 
vienuolyną, Pittsburgh, kur 
rugpiūčio mėnesį visų lietu
viškų vienuolynų atstovės su
važiuos lituanistiniams kur
sams. Tikimės, kad pasiseks 
keletą programų perleisti į už
sienį. ' < •

šio apsilankymo proga bu
vau pakviesta Amerikos Bal
sui palikti plokštelėje pasikal
bėjimą. Temai pasirinkau šv. 
Pranciškaus seserų veiklą 
Amerikoje, Brazilijoje ir lais
voj Lietuvoj 1936 — 1941 me
tais, ir apie kitų lietuvaičių 
vienuolynų nuopelnus lietu
vių tautai. Kalbėjau pusę va
landos. Pat pradžioj, nepratu
si prie- aparatų, į klausimus 
pradėjau per garsiai kalbėti. 
Kontrolės technikas sustabdė. 
Mat, aš maniau, kad stačiai

SUKARNO, Indonezijos prezidentas padeda vainiką prie Nežino
mojo Kareivio kapo Arlingtono kapinėse.

PAJEVONIEČIAI JAU ŠAUDOMI .
(Atkelta iš 2 psl.) 

čiau tai sukėlė dar didesnį pa
sipiktinimą Pajevonio apylin
kės ūkininkų tarpe.

Pajevoniečiai jau šaudomi
šioje apylinkėje gyvena 

daug pasiturinčių ir susipra
tusių ūkininkų, kinių daugu
ma streiką palaikė vienintele 
priemonę kovoti su vyriausy
be. Buvo spausdinami ir pla
tinami atsišaukimai, kad visi 
ūkininkai paklustų ir supras
tų tokio streiko reikšmę. Ki
tokių priemonių nebuvo.

Saugumo agentai ir tarnau
tojai dirbo ir ieškojo įtariamų
jų. Kybartų saugumo vald. Ci- 
bavičius, pasienio baro Mige- 
vičius, Kauno saugumo vald. 
Pankratovas ir Pajevonio 
nuov. viršininkas L. Lietuv
ninkas taip pasidarbavo, jog 
įtariamiesiem ūkininkam su
darė bylas už atsišaukimų 
platinimą: Alf. Petrauskui, 
Kaziui Norkevičiui, Broniui 
Pratasevičiui ir Petrui šar- 
kauskui. Jie buvo perduoti 
karo lauko teismui, kur be jo
kio gynėjo ir liudininkų, 1936 
m. gegužės 22 d. Kaune, 9 
forte, pulk. VI. Braziulevičiaus 
buvo nuteisti mirti ir 23 rytą 
sušaudyti 6 forte, neleidus at
sisveikinti savo žmonas, vai
kus ir tėvus. Kiti 13 ūkininkų 
gavo sunkias kalėjimo baus
mes: nuo 15 metų iki gyvos 
galvos tik už atsišaukimų 
įtartiną platinimą. Tokį turė
jome teisingumą ūkininkų by
lose Suvalkijoje!

Kalvarijos, Šakiečių ir kitų 
bylos

Kalvarijos apylinkėje ūki
ninkų bruzdėjimas stipriai pa
sireiškė. Jame dalyvavo daug 
įtakingų asmenų. Policija tu
rėjo apsčiai darbo ir tardymo. 
Tenai ypatingai aktingai ir 
sumaniai reiškėsi ūkininkas

Aleksas Maurušaitis. Jį išdavė 
vienas saugumo agentas pro
vokatorius, kuris su juo kartų • 
organizavo pasipriešinimą; 
Apylinkės ūkininkai turėjo • « 
daug bylų ir gavo kalėjimo, o 
pats A. Maurušaitis vėliau bu- - 
vo išduotas ir nunuodytas du- . 
jų kameroje Kaune.

Lukšių ir Sintautų ūkinin
kai neatsiliko. Vieni turėjo 
mažesnes bausmes, kiti dides
nes. Lukšių byloje buvo kalti-, 
narni 21 ūkininkas ir 10 iš jų. 
gavo mirties bausmes, kurios 
tačiau buvo pakeistos iki gy
vos galvos kalėjimu. Tarp jų 
mirties baudą buvo gavęs jr 
agron. A. Valuckas ir Zyplių 
sod. Katkus. Dabar A. Valuc
kas aprašė Suvalkiečių judė
jimą 1935-36 m. savo romane 
“Nemuno sūnūs”.
Saugumo agentai provokavo

sutiko, 
bis, ir ūkininkai buvo 
tuoti.
pabėgti, Alke 
ninku kaimo, 
Jisai vežamas _į K. 
mirė kelyje.

žuvo vėliau ir pats 
nio nuov. viršininkas 
L. Lietuvninkas, kurio 
stangomis buvo 
jevoniečiai.

Kai žiūri po 20 metų į 
šitą ūkininkų streiką ir bruz 
dėjimą, darosi skaudu ir grau 
du: skaudu, kad nekaltai bu 
vo žudomi ūkininkai, 
du, kad mūsų vyriausybė ne
sugebėjo išspręsti ūkinių 
blemų. Nukentėjo vyriausybės 
autoritetas ir ilgam bus pali
kęs kartėlį Suvalkijos 
kų širdyse. Suvalkietis

Kelias vingriuoju per gi
rias ir pelkes; kyla jisai ir lei-

jai rodos gražiau — ir tie auk
siniai laukai ir tie geltonuoją 
miškai.

Buvo patsai pjūties metas. 
Senė tai regėjo ir mąstė: 
“Kaip gaila, kad negaliu pri
sidėti!” Bet vėl reikia imti

Jau viena savaitė buvo pra
bėgus. Ant kairiosios rankos 
Lizbeta nešėsi mažą kraitelę, 
žaliai nudažytą, kur buvo su
sidėjusi visą savo turtą: kele
tą drabužių, maisto kelionėje, 
o pačiam dugne — kelis pini
gus. Tiek jų tenbuvo, kiek 
buvo.

Juodo šilko skarelė gaubė 
jos veidą. Juoda jos suknia 
buvo švarutėlė, tarsi jinai bū
tų išsirengusi į bažnyčią ar į

miesiems.
Ne! Juk tada būtų jos pasi

teiravę, ar turinti ji žinių apie 
ją. Ir tada būtų reikėję prisi
pažinti, kad apie ją neturi jo
kios žinelės nuo tada, kai mer
gaitė ganė ožkas pas vieną 
ūkininką pietuose. Ir tenai 
dabar jau niekas neatminė to 
vaikiūkščio. Patsai Lizbetos 
ponas, taikos teisėjas, buvo 
ten nurašęs ir teiravęsis.

Per šventą Mykolą Jonutei 
miestą; tik ji buvo rūpestin- būtų trisdešimt penkeri mė
gai ją pasikėlusi ir patikai- tat Gal Lizbeta suras savo

Aukštai, ties jos galva pra
sikaldavo žvaigždelė — paskui 
antra, o po jos daug kitų. Ir 
taip pamažėle ji susilaukda
vo daugybės bičiulių aukšty
bėse.

Vakaro vėjelis šiurendavo 
žolę ir šakas ir kalbino ją. 
švelnios sutemų rankos apka
bindavo ją. Kas rytas saulė, 
prasiveržusi pro kalnus ir gi
rias, atkopdavo ligi senelės. 
“Kelkis, Lizbeta”, žadindavo 
ji, “prieš tave dar ilgas ke
lias”. Ir Jisai bylodavo taip.

džiasi žemyn, veda čia pro vie
ną sodybą, čia pro kitą, nu- 
tysęs per visą Šalį, pietų link, 
lygiai kaip ir prieš begalinę 
metų eilę.

Kiaurą dieną saulė nušvie
čia jį, ir stebuklingai žėri jis 
laukuose ir mariose.

Tuoju keliu, pietų link, ke
liauja sena moteris. Kas žings
nis ji stoviniuoja; atrodo lyg 
ji teirautųsi savęs: “Argi tai 
dėl manęs tokia graži diena?” 
Prisidengusi akis ranka, ji 
dairosi, aplinkui: “Ir sodybų 
besamą gi Čia! Ir kokios tro-

lazdą ir keliauti. Niekas neži
no, koks tasai kelias ilgas. 
“Niekas nežino, tiktai Jis...” 
Nuo pirmos dienos, kai ji bu
vo paleista. Jisai rodė, kur ei
ti, ir Jisai juk vedė ją kebu.

žmonės kalbėjo, kai ji pali
ko taikos teisėją, kur buvo iš
tarnavusi keturiasdešimt me
tų: “E, Lizbeta!.. Ką, ir tu

Sius.
Lizbeta dažnai šluostėsi vei

dą nosiniuku. Oras iš tikrųjų 
buvo per gražus.

Jos oda buvo nurudus ir 
raukšlėta; nuo šilumos joje 
galėjai matyti rauplių žymes.

Plaukai buvo žilsvi; akys

bos! Pati dailiausioji tokia 
puiki, kaip mūsų taikos teisė
jo”. '

Juo tolyn ji eina, juo viskas

pagaliau laisva?” Tačiau jie 
puikiai numanė, kad ją atlei
do, nes buvo perdaug sena.

Bet aną dieną saulė taip 
plieskė, kaip šiandien. Ji atsa
kė: “Taip, esu laisva!” Prieš
savo akis ji turėjo kelią, kaip 
dabar, ir pasuko juo. Tai Jisai 
įdavė jai lazdą į rankas. Ir 
dabar senė ir jos lazda žengė

dar jaunos ir judrios, bėginėjo 
nuo vieno daikto prie kito.

Kartais ji sutikdavo žmo
nių, bet retai, nei buvo pati
darbymetė. Pasisveikindavo ji 
mandagiai, kaip krikščioniui 
pridera, nesfieisdama j kalbas. 
Ką ji būtų atsakiusi paklaus-
ta: kur ji eina? Meluoti ji ne
buvo pratus. O tačiau ji ne
galėjo pasisakyti. JI negaišo 
pasisakyti, kad keliauja ieiko-

dukrą ligi tos dienos? Gal 
būt, Jisai kaip tik to ir troš
ko?

Užėjus vakarui, senoji Liz
beta nakvodavo ne namuose. 
Retkarčiais ji stabteldavo ties 
dunksančia kaimiečio trobe
le... Bet ne! Į didžiųjų kelių 
klajūnus pirkia žiūrėdavo taip
nepalankiai.

Ir ji niūniuodavo:
“Oi gražios, gražios bėga 

dienelės,

Nuėjus gulsiu ant šieno 
žalio”.

Ir nuėjus guldavo ji darži
nėj ant šieno arba net ir po 
krūmu, ant neštuvų iš eglės 
šakų. Prieš sumerkdama akis,

kaip saulė.
Tada Lizbeta nurydavo ko-

kį kąsnį, nes kraitelė dar bu
vo netuščia, ir vėl leisdavosi 
į kelią.

Greitai, jau greitai ji ras 
savo dukrą. Jonutė — štai 
kaip ji vadinasi: per Mykoli- 
nes jai sueis trisdešimt penke
ri metai. Vargdienėlė! Lizbeta 
regi prieš save ją, nudriskusią 
ir basą mergaitę* Bet jos gal
va dirba. Palengvėle Jonutė 
išauga didele ir tvirta mote
riške, į kurią nedrąsu net žo
dį pratarti. Dieve mano! Da-
bar Lizbeta prieš save išvydo 
taikos teisėjo žmoną, lygiai to
kią, kaip ji atrodė jauna bū
dama. Ne! Negalimas daiktas

Jonutė negali panašėti į ją! ! 
Garbė Dievui! Lizbetai leng- j 
viau būtų ją regėti ligos pa- i 
tale ar badu mirštančią ku- į 
rioj nors lūšnoj. “Jonutė, luk- i 
telk valandėlę, aš tau atnešiu J 
šio to kraitelėj. Luktelk valan- i 
dėlę, o paskui pamatysi!” 1

Senė tiek buvo išvaikščioju- i 
si plačiame pasauly, jog į sa- i 
vo kaimą grįžti ji tikrai nepa- i 
taikytų.

Bet čionai: “Koks gražus : 
kraštas, kokios lygumos! Ko- ■ 
klos . sodybos, kokie namai! 
Gerasis Dieve, ir visi dar taip ; 
dailiai nudažyti! O gal tai jau 1

save. “Juo blogiau, jeigu ji
sai pabūgs ir paspruks į gi
rias. Užsuksiu,” 
ji žengė į namą. Keista 
dėsi, atsidūrus pastogėj, ūky- ‘ 
je gyveno našlė ir du jos ber
niukai. Sutiko jie Lizbetą dai
liai, pavalgydino kuo turėda
mi, paklojo lovą ir 
nėjo. Gal jie suprato, 
reikia klausinėti.

Ryto metą, kai Lizbeta ruo
šėsi keliauti, našlė pasiteira
vo: “ToH eini?”

Tada Lizbeta, pati gerai ne
suvokdama ką tarianti, atsa
kė: “Ieškau dukters. Lizbeta

kelias į jojų? Ir stebėjosi ji
nai visa kuo, ką tik matė.

Tačiau vieną dieną gražus 
oras baigėsi. Dagus apniuko 
pilka marška, kuri užtemdė 
šviesybę ir ten aukštai lapuo
se ir žemai dirvose.

Saulė dar sykį nusišvietė, 
bet vėl pranyko. Kalvos at
rodė liūdnai besišypsančios, 
lyg ant kelio palikti kūdikiai.

Pavakare ėmė lynoti. Liz
beta būtų norėjusi grįžti na
mo, tačiau Jisai nenorėjo.

Ir ji keliavo ligi tamsos.
“Tos gratios dienelės
Vėliau aptemdo kelią”, 

guosdamosi prabilo Lizbeta.
Staiga ji išvydo nušviestą 

langą, kuris tarsi ją kvietė į

visada buvo žiopla, nes šiaįp 
kitokia būtų jos dalia”. 4r ' : 
štai ji, kad pradės pasakoti.

To kūdikio ji susilaukus tie- ; 
tarnaudama pas taikos teišėr - 
ją. Vienu metu ji turėjifti 
mesti tarnybą ir prabūti pas 
seserį, kuri gyveno toli nuo 
ten. Vaikas buvo atiduotas į 
dorų žmonių rankas. Mažytė 
buvo tokia gerutė. Vadinosi ji 
Jonutė. Paskui ji grįžusi pas . 
teisėją. Ir ji likosi ten taip il
gai, kol pajėgė dirbti.

— Dabar esu laisva? Turiu 
ją rasti. Juk Jisai mane veda 
pietų link.

— Taigi, — tarė našlė, — 
gera esti, kai Viešpats saugo!

(bus daugiau)



(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

kreiptis pas

JANE POWELL, kino artistė, džiaugiasi savo trečiu kūdikiu

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

MMMM

NV8DUNES, kad te bte tte Jota*, kaip kiU tetekai, ne* 
atėjo 3 savaitėm per vėlai. Veterinorial sako, jog tai retas nt- 
vėjas (Baltlmore, Md.)

Užpraeitą sekmadienį para
pijos choras parengė savo va
dovui pagerbimo vakarą. Į jį 
susirinko virš 150 asmenų pri
siminti, kiek malonių valan
dėlių muz. J. Olšauskas sutei
kė per visus tuos 20 metų sa
vo pastatytais vaidinimais, 
surengtais koncertais bei mi
nėjimais Amsterdame. Kartu 
tie prisiminimai nuteikė visus 
iŠ širdies padėkoti mielajam 
Juozui.

Baltimore, Md.

Tai.: VI 6-2164

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

BELVO1R, VA-, statoma atominnė jėgainė, pirmoji Amerikoje, 
kuri tarnaus šilimai ir energijai teikti karioumenės reikalam, 
bet takioje vietoje, kur sunku pristatyti žibalą.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonucti 
HYacinth 7-5271

Jau dvi dešimtys metų pra
slinko, kai J. Olšauskas veda 
šv. Kazimiero chorą ir džiugi
na’amsterdamiečius savuoju 
bosu bei kilnia vargonų gies

me.

— S. Karbočienė ir Leonardas 
Hartvigas — pakvietė advoka
tą A. Stokną pravesti progra
mą. Klebonas kun. J. Raštutis 
sukalbėjo maldą, o Mikas Ker- 
belis, dr. A. Kinderis, muz. A. 
Grigoraitis ir daugelis kitų 
artimų sukaktuvininko drau
gų pasakė įdomias kalbas. Iš 
visų JAV telegramomis ir laiš
kais suplaukė sveikinimai iš 
kolegų ir draugų. Galingai su
giedoti “Ilgiausi metai” linkė
jo mielajam Juozui dangaus 
palaimos, neišsemiamos ener
gijos, geros sveikatos ir ilgų 
metų Amsterdamo padangėje!

- Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Peciukevičius yra 
jaunųjų lietuvių 
kunigų, kuriam

nes savieji nei lanko nei remia. 
Būtų didelis nuostolis lietuvių 
kolonijai: nebeturėtume kur 
susirinkti, reikėtų tada ieškoti 
vietos pas svetimus. Susirūpin
kime šiuo taip svarbiu reikalu!

Papildomai pranešama, kad 
Balfo loterijos knygeles plati
no „ ir šie asmenys: S. Vičiulie- 
nė, Kubilienė, Kvedarienė, B. 
Tesnava, I. Kyliava ir A Svo- 
telyta ir kiti. Dovanas yra sky
rę: U. Brokienė, G. Jucius, J. 
Gričinas, J. Nekrošienė, J. Pau- 
lionis, A. šilanskis, G. Langs, 
V. Railienė, A. Juškauskienė 
ir O. Jarienė. Visiems nuoširdi 
padėka. Bufete dirbo M. Raila 
ir M. Jakubaitienė, o visus pi
niginius reikalus tvarkė V. Pe
trulis ir K. Matuliauskas. Iš 
Washingtono buvo Krivickai, 
Trumpai ir Tautvilienė.

Rūbu vajus uibaigtas ir pa
siųsta į Balfo centrą. Didele 
dalimi prisidėjo Washingtono 
kolonijos lietuviai: G. D. Kri
vickai, V. Trumpai, J. Kuprie- 
riienė, škirpienė, J. Rutelionie- 
nė. N. Pranckienė, B. Tautvi-

The Man in the Gray Flan- 
nei Suit. šis filmas, pagamin
tas pagal to paties vardo ro
maną, bando rasti tam tikrus 
psichologinius efektus ir pa
sekmes, kurias žmogui palie
ka karas. Tačiau tuo atžvil
giu bandymas yra nepavykęs. 
Vienintelis tokios rūšies tikrai 
geras filmas buvo “The Best 
Years of our Life”. Vis dėlto 
“pilkojo kostiumo” filmas pa
taikė gal į visai nenumatytą 

- tikslą: jis amerikoniškom

akim puikiai pavaizduoja tru
putį daugiau negu vidutinės 
klasės tarnautojų luomą. Me
tinė 10,000 dol. alga, gražus 
namukas užmiesty, jauki šei
ma ir ramus gyvenimas — ar
gi tai ne daugumos žmonių 
gyvenimo tikslas? Tokį žmo
nių tipą šiame filme atsto
vauja Tom Rath ir jo žmona 
(Gregory Peck ir Jennifer 
Jonės). Visiškai kitokį gyveni
mą gyvena didieji biznio mag
natai. Aštuonių darbo valan
dų jiems neužtenka; jie ski
ria visą savo laiką. Didžiųjų 
biznierių atstovas filme yra 
kažkokios radijo bendrovės 
prezidentas (Fredric March), 
gal net per daug gražiai ir 
idealiai pavaizduotas. Todėl 
ir jo šeimos tragedijoje žiūro
vas jį lengvai pateisins.

. Intrigai padidinti įvestas 
moralinis momentas. Karo 
metu Tomas turėjęs meilės 
aferą Italijoje. Dabar, sužino
jęs apie savo sūnų, jis prisipa
žįsta žmonai. Tai atneša ne
mažos įtampos, bet atvirumas 
ir kilnumas galų gale nugali. 
Gregory Peck vaidina puikiai 
ir įtikinamai. Jennifer Jonės 

(Nukelta į 8 psl.)

• Antanas Ignatavičius pra
šomas atsiliepti: Mečiui Ky
mantui, Greenwood St. W. 
Moolap, Gelong Vic. Australia.

lienė, A. Mikulevičienė, E. Bo- 
gutienė, Noreikienė, O. Tesna
va, M. Jakubaitienė, S. Vitkaus
kas, Z. Vičiulis, K. Sadauskas, 
dr. E. Armanienė, K. Matuliau
skas, V. Petrulis, A. Lažaitis 
ir kiti. Vijoklis.

Philadelphija, Pa.
• L. Fronto bičiuiię sam

būris, pradėdamas savo viešą 
veikimą pristatė gegužės 19 
akademiniam jaunimui prane
šimu ir pobūviu; rytojaus die
ną buvo pranešimas kitai vi 
suomenei. Pirmame praneši
mą padarė inž A. Sabalis, an 
trame kalbėjo J. Brazaitis. 
Vietos sambūrio pirmininkas 
yra B. Raugas.

Skautų tėvu ir rėmėjų nau
jąjį komitetą sudaro Juozas 
Bakuckas, Valerija Bublienė, 
Alfonsas Jurskis, Vytautas 
Macijauskas ir Sofija Roma- 
nauskienė. Pirmininkauja V. 
Macijauskas.

Lituanistinė mokykla užbai
gė mokslo metus bendru va
dovybės, mokytojų ir mokinių 
pobūviu, gegužio 11 d. Pasi
keista sveikinimais, linkėji
mais, pasivaišinta. Pareikšta 
padėka prėl. Ignui Valančiu
mi! už leidimą naudotis pa
talpomis ir už tėvišką globą. 
Prel. I. Valančiūnas apdova
nojo visus mokinius knyga 
“Dievas ir žmogus”.

Vytautas Karalius jau gavo 
į savo krautuvę ir visą eilę 
lietuviškų knygų, o tautodai
lės dirbiniai pradėta pardavi
nėti kiek anksčiau. Kai kurios 
tautodailės dalykus jis ruošia
si pats gaminti pardavimui. Jo 
brangenybių krautuvė yra 
3120 Richmond St. K. C.

Šių mokslo metų pradžioje 
Putname, Annhurst kolegijoje, 
susi organizavęs “Dainavos” 
klubas jau suspėjo išvystyti ga
na gražią veiklą. Praplečiant 
lituanistinių seminarų rėmus, 
jau kelis kartus lietuvaitės 
studentės turėjo progos prista
tyti lietuvių literatūros ryškes
niuosius pavyzdžius kolegijos 
kolektyvui ir taip pat dar lie
tuviams inteligentams už kole
gijos ribų.

Gegužės 7 d. toks platesnis 
seminaras buvo suruošta Nek. 
Prasid. lietuvaičių seselių vie
nuolyno salėje,^ kur buvo supa
žindinta su Vinco Krėvės as
meniu ir kūryba.

Klubo pirmininkė Rūta Žu
kaitė atidarė akademiją trum
pu žodžiu. Trys studentės per
skaitė savo referatus: Aldona 
Kalvaitytė — Poetinė muzika 
Dainavos Šalies Padavimuose; 
Danutė Giedraitytė — Krėvės

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Šv. Petro ir Povilo parapijoj 
veikia vaikų darželis, bet dar 
neturi savo parapinės mokyk
los. Kleb. kun. K. Batutis pa
skelbė, kad ateinantį rudėtų 
pradės veikti I iįH skyrius 
pradžios mokyklos, jei tik atsi
ras užtenkaiųas mokinių skai
čius. Lig šiol vis dar mažas 
skaičius užsirašė. Mokykla 
veiktų dabartinėj salėje, o mo
kytojautų Nukryžiuotojo Jė
zaus seserys, kurios ir dabar 
čia dirba. Parapijiečiai labai 
laukia savo mokyklos. Tik blo
gos darbo sąlygos verčia daug 
parapijiečių, ypač jaunų šeimų, 
apleisti miestelį, todėl ir vai
kučių gali trūkti mokyklai

M-ris.

ŽODIS U GYVENIMAS 
ReHgtoųi-tatrtlnei rimčiai

"Tomo Žiūraičio knygų skaitai kaip kokį romaną. Manu kren
ta I akla autoriaus rašymo melstritkumsa bei kūrybinis sintetliku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas).

"Autorius praslkasa pro Šimtmečių dulkes ir senąsias .tiesas 
sugyventais” (Sal. NarkeBūnaitči.

"T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydts).
"Naudinga knyga!" (Kan. M. Vaitkus).
"Daugiau panaūtoe vertės knygų” <t>- PenikMa).

Knygai įvadą paraėč Prof. Dr. A. Maceina.

skendo gėlėse ir Marijos statu
lėlių daugybėj. Beveik kiek
viena narė atnešė savo namų 
•gražiausią Marijos statulėlę, 
apvainikuotą gėlių vainiku ar 
kitaųi papuoštą. Visos narės 
•giedojo Marijos giesmes, dr-jos 
.pirmininkė Špokienė atskaitė 
pasisuka vimo aktą Marijos Ne- 
kaltajai širdžiai. Pabaigoj pra- 
vedė maldos ir susitelkimo va
landėlę už kenčiančią Lietuvą 
ir lietuvius. Viskas taip gražiai 
ir tinkamai buvo sutvarkyta, 
kad sudarė įspūdžio, jog tai ne
paprastas susirinkimas, o rū
pestingai paruošta akademija 
Marijos garbei Programai va
dovavo energinga p. Jaycey.

Susirinkime kalbėjo jaunas

rijos Žemės, meile. Lietuva ir 
lietuviškumas nėra mirę, kaip 
kai kurie neteisingai mėgino 
kalbėti prieš 30 metų, kai aš 
jaunas buvau. Ir dabar lietu
vių kalba girdima, lietuviškas 
raštas leidžiamas, lietuviškos 
giesmės giedamos, lietuvių kil 
mes žymūs vyrai ir moterys 
skelbia, kad Lietuva yra ir bus, 
kad lietuviškumas nėra žuvęs, 
nors pati Lietuva pavergta, 
nors daug lietuvių turi kęsti 
komunizmo jungą Mums tik 
reikia melsti Mariją melsti 
nuolat, ilgai, rimtai, o ji neap
leis/brangios Lietuvos. Jis pa
sidžiaugė ir šios Moterų drau
gijos gražia veikla ir nepamir
šimu lietuviškumo. Užuot kvie- 
tusios ką nors kitą kalbėti, pa
kvietė lietuvį, kurs buvo Lie
tuvoj, veikia su lietuviais, my
li lietuviškumą sielojasi dėl jo 
kiekvieną valandą kai su juo 
susitinki.

Kun. L. 
vienas tų 
amerikiečių 
lietuviškumas ir Lietuva yra jo 
širdies jautriausioje vietelėj. 
Jis ne tik gyvena, bet nuolat 
sielojasi, kaip ir kur galėtu
mėm . daugiau lietuviškumui 
patarnauti. Jam rūpi tremti
niai, jiems -renka aukas, dra
bužius, rūpinasi šv. Kazimiero 
kolegija Romoj, nepamiršta 
tremtinių, dirba su jaunimu, 
organizuoja Lietuvių dieną šioj 
aoylinkėj. Jis skaito beveik 
kiekvieną lietuvišką laikrašti, 
perka lietuviškas knygas. Jis 
nėra tik žodžio lietuvis, bet 
veiklus, susipratęs — darbo ir 
gyvenimo lietuvis. '

Tamaųua Moterų draugija

Balfo valdyba vasaros metu 
praves piniginę rinkliavą, o 
rudenį, lapkričio 24, yra nu
matytas parengimas, kurį ti
kimės, kaip visada, visuomenė 
parems.

Adv. N. Rastenis, Balfo val
dybos narys, gegužės 12 d. at
šventė savo 65 m. sukaktį. Vi
sos organizacijos jį pagerbė 
suruoštame jo .pagerbimui 
bankete. ’ ~

L. Bendruomenės vakaras 
įvyko gegužės 5, kurį rengė 
ir pravedė K. Bradūnas. Bu
vo pastatytas vaidinimas, ku
rį atliko mokinių grupė: N. 
Brazauskaitė, B. Penkiūnaitė, 
B. Bačianskaitė, L. šidlaus-. 
kaitė,? J. Palubinskaitė ir A. 
Svotelytė. Publikos buvo labai 
nedaug. Gaila, kad nebeįver- 
tiname savų parengimų! L. 
Bendruomenė yra” visų lietu
vių organizacija ir ji šiais lai
kais labai reikšminga, užtat 
visur ir visada turėtų būti re
miama. Bet štai I. Saldukų 
šeima iš Washingtono atvyko, 
duodama gražų pavyzdį.

Lietuviu namas pavojuje, ga
li atitekti i svetimas rankas,

Dainavos klubas supažindina su Krėvė 
būdingieji gamtos žmonės — 
primityvai; Rita Tonkūnaitė — 
Šarūno asmenybės sklaida.

Po kiekvieno referato vyko 
gyvos diskusijos, į kurias pir- 
men eilėn įsitraukė pačios stu
dentės, o vėliau ir svečiai, sa
vo pastabomis gerokai pratur
tinę ir paįvairinę Krėvės kūry
bos paveikslą.

Baigiant šią gyvai praėjusią 
akademiją, mielai savo įspū
džiais pasidalijo vienuolyno ka
pelionas kun. St. Yla. Reikia 
dar pastebėti, kad salėje sve
čių tarpe matėsi didelis skai
čius seselių, kurių kelios net 
aktyviai dalyvavo diskusijose. 
Jaunosios lietuvaitės gimnazis
tės, kurios čia dar vadinamos 
akademikėmis. atsėdėjusios se
kė pratybų eigą, nes ne viena 
jų jau kitais metais įsijungs į 
panašias lituanistines pamokas.

lietuvių pamaldumą į Mariją 
atdarai iškeldamas lietuvišką 
pamaldumą kasdieniškame gy
venime. Kadangi jis pats gyve
no 4 metus Lietuvoje, pažino 
lietuvių religinį gyvenimą to
dėl ir taip gyvai nusakė dau
gumai jos nemačiusių. Istoriš 
kai ir tiksliai pavaizdavo lietu
vių pamaldumą į Šiluvos Mari
ją Aušros Vartų, žemaičių 
Kalvarijos, Pažaislio ir kitų 13 
stebuklingų vietovių. «

Kiekviena klausytoja su dė
mesiu klausėsi jauno kunigo, 
Amerikos lietuvio. Jis ne tik 
kalbėjo, bet savo kalbą persun
kė lietuvybės ir Lietuvos, Ma-

V’rfieMa daiL V. K. Jonyno.
Knyga gaunama "Darbininką** ir pas platintojus. Kaina $2.75.

TALARSKT 
FUNERAL HOME

LAIDOTUMTŲ DIREKTORIAI 
ne Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai (ruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapri 6-1377

Pittsburgh, Pa.
Šv. Pranciškaus vienuolyno 

rėmėjai uoliai rengiasi Lietu
vių dienai, kuri įvyks liepos 4, 
šv. Pranciškaus seserų darže. 
Tai bus 33-čioji Lietuvių die
ną kurią pittsburghiečiai gau
siai lanko ir mielai remia.

Atvažiuoja svečių ir iš toli
mesnių miestų paremti seselių, 
kurios nenuilstančiai dirba 
Dievui ir tėvynei Sis vienuoly
nas ir prie jo esanti akademija 
yra vadinamas Dievo Apvaizdos 
kalnu. Tai gražus ir teisingas 
pavadinimas, nes tikrai iš Die
vo Apvaizdos ši didelė religinė 
institucija išsilaiko. Laukiame 
ir šiais metais gausaus atsilan
kymo ir paramos.

Kun. J. V. Skripkus.

RETA NAUJIENA,
Kad (vairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygų vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P,

Draudimo reikalais, taksy (Inconie 
Tax) paruošimui, Motoriniu doku
mentu tvirtinimui

Palikęs jaunystėje Lietuvą, 
kurioje jau buvo spėjęs baigti 
dramos studiją ir muzikos 
mokyklą, buvo spėjęs ir Kau
no operoje padainuoti ir “Vil
kolakyje” sąmojumi palinks
minti, — jis atklydo su savo 
plačių užsimojimų draugu An
tanu Vanagaičiu į šią tolimą 
šalį lyg vaidilos. Jie abu, ne
bodami vargo nei triūso, čia 
gyvenantiems lietuviams pri
einamu būdu bandė įžiebti ir 
įpūsti Lietuvos meilės ugnelę.

Vėliau, net ir po “Dzūndzi- 
Drimdzi” laiku, toks pat pa
liko J. Olšausko gyvenimo pa
šaukimas ir dalia.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11.

EVergreen 7-8247.

g||
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Iš Lietuvos

<
SU PAGARBA IR MEILE AIDĖJO MOTINOS VARDAS

SCRANTON. PA.

motinas ir pasakė 
pritaikytą turiningą 
Pamokslininkas pa- 
šiandien mūsų jau-

tarnautojas, Įtartas ir atleistas 
14 mėn. B tarnybos darbo. Buvo 

įtartas šnipinėjes svetimai valsty
bei.

PHILADELPHIJOJE inžinierių parodoje demonstruojamas ka
muolys, kuris ir peršautas nesprogsta. Jis skirtas kovos lėk
tuvam, kuriouse tokie kamuolia i tankai, laika suspausta orą. 
peršauti paprastai sprogsta

O AltB t M t N r A S

(Atkelta iš 2 psl.) 
vykdomi per lėtai, blogai sau
gomos rankraščių kolekcijos. 
Siūlė — “būtų visiškai teisin
ga, kad prie instituto būtų su
kurtas pasaulinis lituanisti
kos centras, kas yrą labai 
svarbu lyginamajai filologijai 
iš viso”. Istorijos institutas 
uždelsia darbą rengiant Lietu
vos istoriją nuo 1917 metų. 
“Teisėtas esąs respublikos 
mokslininkų pageidavimas at
kreipti ypatingą dėmesį į lie
tuvių tautos kultūrinio pavel
dėjimo ir filosofinės minties 
Lietuvoje tyrinėjimą”. Taip 
pat jis mano, kad “vertėtų 
greičiau atidaryti ištorinį-et- 
nografinį muzėjų, kurio gau
sūs eksponatai ligi šiol laiko
mi pagrindinai dėžėse”.

Tokios ruso pastabos tenka 
vertinti kaip dalis bendros pa
skutinio laiko politikos paro
dyti, kad tautinės kultūros 
yra stiprinamos ir kad lig šiol 
jos buvo slegiamos.

GAUČIENĖS IŠVYKIMAS 
SENSACIJA LIETUVOJE 
Paskutinėm žiniom iš Oku

puotos Lietuvos Monikos Gau- 
čienės išvykimas pas savo vy
rą Čikagoje Lietuvoje sukėlė 
sensaciją. Susirašinėja su Lie
tuva liudija gausiai pasitei
raujantis apie galimybes at
vykti į Ameriką.

Gaučienė išleista asmeniš
kos protekcijos dėka. Gaučys 
prašė žinomo amerikiečio ka
pitalisto, dažnai besilankančio 
Maskvoje, patarpininkauti. 
Chruščiovas, norėdamas įro
dyti savo “socialistinės san
tvarkos” didybę, sutiko ją iš
leisti.

Balandžio 29 d. , sušauktame 
susirinkime apylinkės valdy
ba supažindino su šių „metų geras dalykas, bet reikėtų 
veiklos planu. Pirm. J. Virba
lis pranešė apie birželio 24 d. 
rengiamą ketvirtąją Lietuvių 
dieną, mokinių . rašinėlio ir 
deklamavimo konkursėlius, 
mokinių mįslių ir patarlių rui
mo konkursėlį rugsėjo 8 d. 
įvyksiančią jaunimo dieną ir 
kt. Valdyba žadanti skirti 
daug dėmesio tautinio solida
rumo įnašų rinkimui ir namų 
fondo plėtimui. Kultūrinių 
reikalų vadovas P. Balčiūnas 
pranešė apie birželio 2 d. ren
giamą vakarą Dainų šventės 
dalyvių (Čiurlionio ansamblio 
ir šv. Jurgio parapijos choro) 
kelionės išlaidoms apmokėti, 
lietuviškos knygos mėnesį, 
dramos veikalo premijos (Orga
nizavimą, Vaidilos teatro dar
bą. Finansinių reikalų tvarky
tojas P. Gruodis pasisakė dėl 
numatomų būdų bei priemo
nių tautinio solidarumo įna
šams išrinkti. Ižd. J. žemaitis 
supažindino su metine apylin
kės sąmata: pajamos ir išlai
dos sieks 5 tūkst. dolerių ribą.

Dėl pranešimų pasisakė J. ~ muose rungėsi dėl laimėjimo 
Puškorius, St. Lazdinis, K. 
Gaižutis, V. Kasakaitis, Pr. 
Joga, S. Laniauskas, H. Idze- 
lis, Edv. Steponavičius, M. 
Ratkus ir kt. Kalbėjusieji pa
lietė literatūros premijos, vai
kų darželio steigimo, lietuvių 
telkimo apie parapijas ir kt. 
klausimus. Mums atrodo, kad 
premijos organizavimas yra

rimtaipagalvoti, ar derėtų 
čia apylinkei eiti savitu keliu: 
ar ne tiksliau būtų tokią pre
miją organizuoti per Kultū
ros Fondą? šituo būtų stipri
namas Kultūros Fondas ir ga
lėtų taip pat savo dalį atiduo
ti apylinkė premijos lėšas 
rinkdama ir vėliau premijos 
įteikimo iškilmes organizuo
dama. Aktualus taip pat ir lie
tuvių kėlimasis iš dabar gyve
namų vietų: jei ir toliau jie 
taip palaidai kursis naujai pa
sirenkamose vietose, neišven
giamai turės sugriūti draugi
jinis lietuvių gyvenimas: ne
bus kas ateina į susirinkimus, 
nustos veikę chorai ir teatrai, 
užsidarys lituanistinė mokyk
la ir t.t. Kai nukirsime kamie- 
ną, ar ilgai bebus žalios šakos 
ir paskiri lapai?

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Staniškis, sekretoriavo K. 
Gaižutis.

Lietuvių kandidatai
Šiemet demokratų partijos 

sąrašuos pirminiuose rinki-

ir du lietuviai: John T. De- 
Righter į apskrities komisio- 
nierius ir Frank G. O’Bell Į 
teisėjus. Deja, abu rinkimuose 
pralaimėjo: pirmasis tesurin
ko apie 12, antrasis apie 10 
tūkstančių balsų. Daugumas 
lietuvių balsuotojų juodu pa
laikė, tik nevisi iš jų pavar
džių galėjo pažinti, jog jie lie-

tuviai _________
jau dvelkia “airiškumu”, bet 
airiai už juodu vargu tebalsa- 
VO» , r '

Dainų šventei, įvykstančiai, 
liepos 1 d. Chicagoje, rengiasi 
abu Clevelando chorai—Čiur
lionio ansamblis ir šv. Jurgio 
parapijos giesmininkai. Ta-

lėšų. Jų sutelkti imasi Ben
druomenės apylinkės valdyba, 
talkinama abiejų chorų, šiam , 
tikslui birželio 2 d. East Side 
Tumer’s salėje rengiamas di
delis vakaras. Programoje 
daug linksmų dalykų — juo
kų, kupletų ir kt. šokiai ge
ram orkestrui grojant. Bufe
tas ir t.t. Tikslas geras — juk 
reikia dainininkams į Dainų 
šventę nuvažiuoti, tad iš lie
tuvių / visuomenės laukiama 
pritarimo ir parėmimo.

Veikli ir pavyzdingai gyvuo
janti šv. Mykolo parapija Scran- 
ton, Pa., labai iškilmingai ap
vaikščiojo gegužės 13 visų mū
sų metinę .šventę — Motinos 
dieną. Iš ryto vietos klebonas 
ir mūsų visuomenei žinomas 
šviesus kunigas ir nepailstantis 
veikėjas J. F. Baltusevičius mo
tinų intencija atlaikė iškilmin
gas Šv. Mišias, kurių metu di- 
jakonu buvo kun. B. Zdanavi
čius, Šv. Marijos vienuolyno 
kapelionas Elmhurste, o subdi-

jakonu — kun. L. Forgeng. at
vykęs iš Harfisburg, Pa., pra
leisti kelias dienas atostogų ir 
pagerbti savo Mamytę Šv. MK- 
šių metu kun. J. F. Baltusevi
čius anglų ir lietuviu kalbomis 
pasveikino 
tai dienai 
pamokslą, 
brėžė, kad
nimas eina labai netikrais ta-

LIETUVOJE VĖLYVAS 
PAVASARIS .

Laiškai iš Lietuvos liudija, 
kad ir gimtajam krašte pava
saris yra šaltas ir vėlyvas. Ba
landžio 14 Lietuvoje dar būta 
gausiai sniego.

• Dicpholzo, Vokietijoje, di
delė užsieniečių stovykla, kur 
anksčiau veikė lietuvių Vasa
rio 16 gimnazija, buvo įsikū
rusi vokiečių aviacijos kareivi
nėse. Dabar kareivines perima 
Vokietijos krašto apsaugos 
ministerija ir jas perveda sa
vo ^kariuomenei, taip pat at
statys ir aerodromą. Visi už
sieniečiai tremtiniai iškeliami 
į kitas stovyklas.

Lietuviškoje scenoje išnuomojama vila
Jau senai šios kolonijos lie

tuviai bebuvo taip gausiai susi
rinkę, kaip šį kartą dalyvauti 
Lietuvių Bendr. Kearny - Har- 
rison kultūros būrelio suruoš
tame parengime gegužės 6 d. 
Susirinko todėl, kad troško pa
matyti lietuviško vaidinimo, pa
siklausyti lietuviškų dainų, pa
sižiūrėti, ką mažieji lietuviukai 
— šeštadieninės mokyklos vai
kai — gali nuveikti ir bendrai 
lietuviškoje šeimoje keletą va
landų pabūti.

Vakaras Įvyko Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salėje. Pagrindinę programą 
davė kultūros būrelis, suvaidi
nęs komediją: “Išnuomojama 
Vila”, kurią iš prancūzų kalbos 
išvertė dr. K. Račkauskas. Ko
medijos pagrindinė mintis pa
vaizduoti, kaip du apgavikai ir 
didžiausio pavojaus metu randa 
išeit; ne tik pabėgti, bet dar 
apgauti ir patį policijos virši
ninką. išviliodami iš jo pinigus.

Labai vykusiai ir vikriai, su
keldamas bene daugiausia juo
ko publikai, savo rolę atliko 
Alg. Kačanauskas. Jo pagelbi- 
ninkas Valentas Mėlynis taip 
pat tiko savo rolei ir puikiai 
talkininkavo savo “bosui” Alg. 
Kačanauskui (abu buvo vagilių 
rolėse). Kitiems trims: Alber
tui Arminui policijos viršinin
ko rolėje, Marijai Mėlynienei 
jo žmonai ir mėsininkui Anta
nui Vitkauskui taip pat negali
ma būtų nieko prikišti.
Veikalą režisavo Albertas Ar

minas.
Si komedija, nors ir trumpa,

bet visdėlto kažkas; buvo nau
jo. Salėje nuskambėdavo arba 
linksmas juokas arba žiūrovas 
su nekantrumu sekė vagilių 
veiksmus, laukdamas koks bus 
galas, žodžiu sakant, veikalas 
nors ir trumpas, bet Įdomus ir 
juokingas.

Antroje programos dalyje 
daugiausia pasirodė šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Da
lytė ir Jūratė Barzdukaitės, 
Marija Belzaitė, Zuzana Kout, 
Danutė Juozapaitytė. Karolina 
Marozaitė, Darata Mileraitė. 
Aušra Ramanauskaitė ir Aldo
na Znūtaitė, baltais drabužiais 
apsivilkusios, su skalbėjų kepu
raitėmis, inscenizavo dainuoda
mos skalbėjas, paskui kai ku
rios jų deklamavo ir pašoko. 
Ypač publika labai rimtai klau
sėsi dueto Franz Schuberto se
renados, kurią išpildė piano 
Žaneta Bioševaitė ir Aldona 
Skripkutė. Taip pat puikiai pa
šoko baletą Jūratė Barzdukai- 
tė ir Aušra Ramanauskaitė, 
akamponuojant Aldonai Skrip- 
kiūtei.

Iš solistų paminėtinas Kazys

Laurinaitis, aukštu lygiu teno
ru padainavęs “Stasys” — An
tano Vanagėlio ir “Sugrįžk” — 
Ernesto de Curtis.

Puikiai nuskambėjo daine-
lės: “Plaukė sau laivelis” St. 
Šimkaus ir “Mergelė iš Hava
jų” Kari Bette, duetu išpildy
tos K. Laurinaičio ir Klemenso 
Bagdonavičiaus.

Kažkas naujo buvo ir naktL 
goniai. Jų apsirėdymas ir dai
nos žiūrovą nukėlė mintimis Į 
Lietuvos žaliuosius laukus.

Negalima būtų nutylėti ne
paminėjus svarbiausiųjų vaka
ro darbininkų, daugiausia įdė
jusių darbo ir triūso šiam vaka
rui surengti. Tai Albertas Ar
minas. vaidinęs, režisavęs ir

dekoracijas pats padaręs, Alg. 
Kačanauskas, vaidinęs ir vaka
rui puikiai konferavęs, dr. K. 
Račkauskas veikalą išvertęs ir 
vakarui daug talkininkavęs, 
Marija Mėlynienė, Antanas Vit
kauskas ir Valentas Mėlynis.

se, sunkiai serga, daroma j© 
širdies kuracija. Iš Romos iš
kviestas vysk. V. Padolskis.

• Kultūros Kongrese Chfca- 
gąje bus ir teatro sekcijos .po
sėdžiai. Paskaitą skaitys Gas
paras Velička.

• Kun. prof. Pijus Dam- 
burauskas, buvęs ilgesių laiką 
Baltimorėje, dabar gyvena 
Chicagoje. Jam šv. Antano li
goninėje padaryta tulžies ope
racija.

• Philadelphijoje šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje bus 
atlaikytos pamaldos už 1935- 
36 m. Suvalkijos streiko metu 
žuvusius ir nužudytus ūkinin
kus Veiveriuose, Kalvarijoje, 
Gražiškiuose, Slabaduose, o 
ypatingai už sušaudytus pa- 
jevoniečius ūkininkus, kurie 
priklausė pavasarininkams ir 
Ūkininkų Sąjungai: Alfonsą 
Petrauską, Kazį Norkevičių, 
Bronių Pratasevičių ir Petrą 
šarkauską. Pamaldos įvyksta 
birželio 2 d., nors jiems mir
ties sprendimas buvo įvykdy
tas gegužės 23 d. šeštame for
te Kaune. Nekaltai nužudytų 
ūkininkų tėvai, žmonos ir 
vaikai kviečia pamaldose da
lyvauti, švenčiant 20 metų 
mirties sukaktį.

ku- 
E.

baž-

• Muenchene, Vokietijoje, 
Liet. Bendruomenės apylin
kės valdyba. Praeitais metais 
buvo kun. J. Tautkevičius, V.
Mykolaitienė, ir V. Krištolai
tis. Dabar išrinkta: kun. J. 
Tautkevičius—pirm., V. Kriš
tolaitis — sekretorius. P. če

Viši kiti, kurie atliko Įvai
rius techninius darbus, susiju
sius su šiuo vakaru, yra: K. 
Barzdukas. P. Macijauskas, V. 
Ramanauskas, Arminienė. Vaič
kus, K. Mockus, Skripkienė, 
Barzdukienė. Arminaitė ir kt.. 
kurių visų čia neįmanoma iš
vardinti. Visiems priklauso lie
tuviškas ačiū už parodytą dar
bą lietuviškam židiniui išlaiky
ti.

J. M.

MAŽASIS KIM dar nenori pripažinti Russcl B. Ro
keri (Eastport. Conn. > kurį s Jį jsūnino ir parsivežė iš Korėjos.

DĖMESIO JAUNIMUI
Lietuviai pranciškonai šį rudenį Kennebunkporte, 

Maine, atidaro savo gimnaziją (High School) ir kviečia 
pradžios mokyklą baigusius moksleivius į ją stoti.

Mokyklai ir bendrabučiui vadovaus patys lietuviai 
pranciškonai.

Bus išeinamas Visas valdžios, aukštesniosioms mokyk
loms nustatytas kursas su lotyną kalba.

Mokslui ir bendrabučiui atlyginimas yra 300 dol. me
tams. Neturtingi, bet gabus mokiniai, galės būti dalinai 
arba visai nuo mokesčio atleisti.

Baigus šią keturią metą mokyklą, graduantai bus 
priimami į lietuvią pranciškoną vienuolyną ir vienuoly
no lėšomis galės siekti kunigystės.

Smulkėsnilf-informaciją reikalu rašyti:
VERY REV. PROVINCIAL SUPERIOR.

FRANC1SCAN FATHERS. 
KENNĘBUNKPORT, MAINE.

■MM

NASHUA, N. H.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje visą ge
gužės mėnesi antradieniais ir 
penktadieniais vakarais nuo 
7:30 vyksta iškilmingos gegu
žinės pamaldos. Parapijonys 
noriai tas pamaldas lanko.

Tuoj po Velykų kiekvienos 
savaitės trečiadienių ,vakarais 
nuo 8 vai. pradėta vykdyti 
kortų vakarai. Tie vakarėliai 
vyksta parapijos salėje. Juos 
vykdo pati parapija, jos pa
vieniai nariai ar įvairios drau
gijos. Pelnas iš tų vakarėlių 
dažniausiai eina seserų namo 
statybos fondan.

Nashuviečiai gyvai dalyvau
ja žuvavimo sporte. Nuo ge
gužės 1 d. atsidarius žuvavi
mo sezonui, jau dauguma mė
gėjų gegužės 1 dieną vyko i 
tolimus kalnuose upelius bei 
ežerus gaudyti upėtakių (trau- 
tų). Kas pagavo leistiną 10 št. 
kiekį ir šiaip didelį upėtakį, 
tas buvo aprašomas vietinėje pastangas paremti gau- 
spaudoje Įdedant savininkų ir atsilankymu. Atsilankę tu- 
iaimikių fotografijas.

P, S.

J

Vakaras Detroito sportininkams
Nuotaikinga gegužinė

Gegužės 27 Birutės darže 
įvyks gegužinė, kurios pasise
kimu rūpinasi Detroito lietu
vių sporto klubo “Kovo” rė
mėjai, talkininkaujami 25-kių 
Detroito ir Windsoro lietuvių 
organizacijų vadovų, klubo 
valdybos bei narių.

Gautas pelnas skiriamas ar
tėjančių Siaurės Amerikos lie
tuvių sportinių žaidynių II-jo 
rato varžybom pravesti Det
roito ir Windsoro miestuose.

Visi maloniai kviečiami ren-

jusia tautinių šokių grupe 
“Grandinėlė” ir šauniaisiais 
Clevelando akordeonistais.

Jaunieji Clevelando meni
ninkai. maloniai sutikę Įsi
jungti j rengiamos gegužinės 
programą, yra , vadovaujami 
nepailstamų vadovų, kurie, 
kaip žinoma, yra Liudas Sa- 
gys ir Julius Kazėnas.

Be meninės programos ge
gužinėje vyks šokiai grojant 
geram orkestrui, bus praves
tos komiško sporto. varžybos 
ir veiks tikrai reto turtingu
mo bufetas.

Atsilankyti tikrai verta ir 
reikia tikėti, kad gegužinėn 
.sutrauks šimtus Detroito ir

P.
rėš progos pasigrožėti iš Cle
velando atvykstančia pagarsė- Windsoro lietuvių.

kais o tėvai nejaučia pareigos 
daugiau vaikam skirti laiko, 
nes abu užimti Įvairiose dirbtu
vėse, ieškodami medžiaginių 
turtų. Todėl šiandien nusikals
ta ne tik vaikai, bet ir motina, 
ieškodama pelno dirbtuvėje ir 
tuo pačiu nuskriausdama vai
ką namuose, palikdama jį vie
nu vieną.

Teko pasidžiaugti matant, 
kaip visi susirinkę bažnyčioje 
tą rytą ėjo prie šv. Komuni
jos, lyg tai būtų Kalėdos ar 
Velykos! Taip pat gražu ir Į- 
spūdinga buvo klausyti bažny
čioje giedant visą chorą, 
riam vadovauja muzikė 
Moran, ir giesmių solo.

Užsibaigus pamaldoms
nyčioje, visa žmonių minia su
gūžėjo į parapijos svetainę ir 
susėdo už ilgų stalų pusryčiam. 
Čia irgi su pagarba skambėjo 
motinos vardas iš įvairių kal
bėtojų lūpų. Visi kalbėtojai ne
pamiršo Į savo kalbas Įterpti 
Dangaus Karalienės. Kristaus 
Motinos. Pusryčių stalą palai
mino klebonas kun. J. F. Baltu
sevičius. o pačius pusryčius su
organizavo vietos Šv. Vardo dr- 
ja. kuriai sumaniai vadovauja 
A. Arbočius Ir čia šį kartą Į- 
spūdmgai apie motinas prabi
lo kleb. kun. J. F. Baltusevi
čius. Savo kalbą užbaigęs, pa
kvietė kun. B. Zdanavičių tarti 
keletą žodžių. Kapelionas pa
žymėjo. kad motinos vardas 
daugelyje kalbų beveik vieno
dai skamba ir tai yra 
reikšminga, 
yra nė tik 
bet ji yra 
vieną sykį 
šiame pasaulyje. Toliau kalbė
tojas pažymėjo, kad motinos 
ir vaiko meilė yra šventi daly
kai ir nepakeičiami turtai.

Gardžiai pusryčiaujant, prie 
stalo daug sumanaus juoko i- 
dėdamas angliškai ir lietuviš
kai motinų garbei pasakė kal
bą B. Rakauskas. Mr. J. Washo. 
vieš ų j ų darbų direktorius 
Scrantone. sveikino visas susi
rinkusias motinas, o dr. R. F. 
McNichols. Scrantono viešųjų 
mokyklų superintendentas, 
kalbėjo apie idealias motinas 
šiame pasaulyje.

Po pietų gausus žmonių bū
rys susirinko Į tą pačia svetai
nę. kur vaikų darželio mažy
čiai ir paaugliai išpildė įdomią 
ir sudėtingą programa. Trum 
pai buvo suvaidinta šv Mari
jos- Apsireiškimas Fatimos pie
menėliams. Daugiausia scenoje 
pasireiškė tautiniais ir tarp
tautiniais šokiais, lietuviškomis 
ir angliškomis dainomis. Vai
kučiai atrodė labai gerai pa
ruošti scenai. Daug čia darbo 
Įdėjo Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys. kurios šv. Mykolo para
pijoje veda vaikų darželi Pro
gramai užsibaigus kleb. kun. 

į,. J. F. Baltusevičius vaikų dar
želio mokinukam, gražiai pasi
puošusiom. Įteikė atestatus

B. D.

labai
Motinos vardas 

tarptautinis žodis, 
asmenybė, kuli tik 
žmogui duodama

siūnas — iždininkas. Revizi-
jos komisija rinkimų keliu su
daryta iš dr. J. Griniaus, J. 
Baraso ir K. Ausiejaus. Val
dybos pranešimu, Muencheno 
apylinkę sudaro 211 lietuvių, 
kurių tarpe 40 vaikų. Per pa
skutinius metus apie 30 lie
tuvių išemigravo i Ameriką. 
Greitai dar išvyks keletas šei
mų i užjūrius.

• “Moters" žurnalo naujam 
balandžio - birželio numeryje 
rašo: Vliko pirmininkas J. 
Matulionis, dr. A. Šidlauskai
tė, dr. M. Žilinskienė. L. Mie
žinienė. D. Augienė. O. Bač- 
kienė, D. Lipčiūtė. J. Paukš
tienė. A. Tamošaitienė, dr. M. 
Arštikaitytė. V. Ramunė, O. 
Bernotaitė ir k. Plačios Įvai
rios apžvalgos, žurnalą leidžia 
Kanados Liet. Katalikių Mo
terų Draugija, redaguoja Sta
sė Prapuolenytė.

PAIEŠKOMI:
Andrius Kvedaravičius ir 

Antanas Mikalauskas, gyvenę 
ar gyveną Elizabeth, N. J. Pra-
nešti: Bronius Kasakaitis, 
3833 S. Lowe Avė.. Chicago, 
III.

Antanas Kriūnas iš Passaic. 
N, J.. Boleslovas Stanionis iš 
Philadelphijos ir Stasė Sta- 
nionytė-Avrilčikienė iš Am
sterdamo, N. Y. Kreiptis: R. 
Šidlauskas. 149 StaiT St., 
Brooklyn 37. N. Y.

Ancė Norvilaitė iš Varkalų 
km. ir Antanas šlušnis. iš 
Plungės. Rašyti: Bronė Marti
šiene. 715 East St. Wrentham, 
Mass.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
rn ilinan.n VMnkinmttyra geriausia dovana visokiom,# 

progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visicpis suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam vertu Sį gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
TAIchlo; ATEITIS, !>l* Willoughby

Avc.. Brooklyn 21.

»į gailina • gauti:
ATEITIES .■ulminirfraętjnj Ir
ir pas plnltntoJiM.

Kaina • dol..

.7

fl

'I
■ 1



’ALS REAL ĖST ATE

ine. SIMM. Ommr. HY 5-2195.
VACATIONS

Ne

HOTEL and

akmenį. Bet ir Neris, kaip te-

sava komanda arčiau atgal įkišenes. Tiesa,i | žai-

reikėjo. Atpylę sunkų sezoną,

BUS. SERVICE

REAL ESTATE

Atletas
7

KAIP RINKTAS FASKAS

Me-

či-

OUR LADY OF POLAND CHURCH

Rev. Theodore A. Wegrowski

da vis dėlto atrodytų Detroito 
Kovas, o ne, savieji, aišku ta

ki- 
čia

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

P 
šeris gyvenimo metus neteko 
savo įsipareigojimų atšaukti, f

hio, laimėjo tarptautinėse mote
rų sporto varžybose (Bovvling). 
Varžybos įvyko Miami, flarida.

i

detached 
3 lange 

dining 
kitehen 

1 lavato- 
... ______ ___ _ basement,
washing maehine, venetian blinds, 
storm windows, screens and heads. 
WaH to wall carpeting optional. 
Principais only. $14.250. HOlis 
8 4428.

J. B. SHALINS-
JALINSKAS , 

Laidotuvių Direktorius $ 
84-02 JAMAICA AVĖ. 5 

(prie Forest Parkvvay Station) J 
Woodhaven, N. Y. J 

Suteikiam garbingas, laidotuves. 5
Koplyčios nemokamai visose? 
miesto dalyse: veikia ventiliacija J

Tel. VIrginia 7-4499 j

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

HOLUS NEW CATHOLIC 
HIGH SCHOOL 

Open in Septernber
rooms, new Timkin oil heat

and furnace, recessed radiation, 
screens, storm vvindovvs, venetian 
blinds, open fireplace, 2 car garage, 
modern kitehen, stall shovver in 
bathroom insulated, new roof, plot 
40 x 100. Excellent condition. 
$16.500, principais only.Walking 

• Distance to all Transportation.
Hollis 4-2292.

ST. PASCAL’S Parochial. School, 
High School in Scpt. for family 
with

M. P. BALLAS—Direktoriui g 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON *

Reikalu Vedėjas 5
660 Grand Street |
Brooklyn, N. Y. z 

NOTARY PUBLIC g

NEW YORKASPainting, Paperhanging 
and Floor Scraping 

windows painted & puttied 
. $230.
We Rent Our Floor Sanders. 
Call HY. 9-7851 or ST. 9-8881

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas, 
tams tik $2.00. Rašyk:

children who wdsh too be 
near school. One_fanrilly 
home Includes 1~ garage, 
bedrooms, . living room, 
room, enclosed porch, 
with new stove and sink, 
ry, modern finished

Southampton, L. I., N. Y. 

and its Pastor

HUNHNGTON — 1J4 story, 
brisk, comer. redecorated. 4 bed
rooms, V/s baths. large kitehen, 
living room, 2 fireplaces, private 
entrance. Near church, chooisand 
shopping. 75 X100. Price $13.000. 
$2.000 cash. Nl’utington 4-5236.

COTTAGES
Bomoseen
JLNE 23 —

.. .....

— OPENING

All sporte at thelr very best. Frora 
$ULa week incL3 excellmt meals. 
Send for Booklet “1”. Tel Fair 
Haven 292 W-l.

JOHN E. MANNING, Manaser 
BOMOSEEN 6, A'ERMONT

SUMMEB OR YEAR ROUNDD 
BOARDENG HOUSE 

Furnished and Eąuiped, with or 
without Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seen to be aprec 
iated. Price reasonable. Phone or 
vvrite 

D. W. PROSSER 
Whaley Lake, Holnies, N. Y.

Pawling 4512

I Tel. STagg 2-5043 į

ui?*1 1 i f C-j.1-1. v.."

ku tuo atveju ir objektyvu
mas nukenčia, bet tik ne pas 
Atletą, New Yotke tupintį, su 
abejom pusėm vienodai reika
lų turintį, bet pas J. šoliūną 
iš Čikagos, Nėries klubo val
dybos narį, žinoma, kad Ne
ris gerai žaidė ir rungtynes 
laimėjo, bet nereikėtų užmirš
ti, kad vienos rungtynes nie
kada negali nustatyti koman
dų stiprumo, ypač kada rung
tynės pasibaigia dar po dviejų 
pratęsimų/ Gaila, kad mūsų 
žaidynių nugalėtojas išveda
mas vieno minuso sistema; 
kitaip, atrodo, nėra įmanoma 
( o gal?). Būdami išimtinai 
geros dienos formoj, jaunieji 
ir laimėjo. Nepykite, jei pa- 
reikšiu, kad antrą kartą tas 
jiem vargu ar pavyktų, ypač 
Detroite. Savo rolę suvaidino 
ir teisėjai: nekalbant apie pa
skutinį, rungtynes lemiantį 
sprendimą, labai jau ginčyti
na, jie sugebėjo nežymiai ir 
neiššaukiančiai kreipti tinka
ma linkme rungtynes. Nieku 
būdu nenorime mažinti Čika
gos Neries laimėjimo reikš
mės. Mūsų pagarba ir nuošir
džiausi sveikinimai jaunie
siems. Jie yra mūsų krepšinio 
meisteris ir tokiu liks iki 
tų žaidynių, nors ką tu 
žmogus ir berašytum.

Gerai, kad rašantysis iš
kagos sutinka iš dalies su ma
no mintimis dėl lietuvių kal
bos. Negerai, kad tą mintį 
tuojau nori palikti nuošalyje. 
Tema yra plati, ir ja rūpina
si daugelis: vadovaujantys 
veiksniai, dvasiškija ir kiti. 
Sportininkai, turėdami savo 
sporto vadovybę bei klubo val
dybas, atrodo, galėtume patys 
apie savo kiemą apsitvarkyti. 
Jeigu jau mamos nusileidžia, 
nebūtina mums kapituliuoti.

Labiausiai stebina pareiški
mas, kad “visiškai neaišku, 
kas toji sportinė politika”. 
Tam ji ir politika, kad neaiški 
būtų. Ar ne už ją, brolau, 
anuosyk ir “atostogų” metus 
būsi gavęs? Niekas nereika
laują ginti čikagiečių, atida
vusių balsus už Clevelandą. 
Balsavo už ką norėjo na ir...

, nubalsavo. Būtų balsavęs To
ronto Aušros klubas — gal ir 
balsavimai visai kitaip būtų 
pakrypę, štai ir visa “politi
ka”.

Maniau, ir dar vis manau, 
kad New Yorko kan^idatpi 
stipresni. Galima • tai būtu ir 
faktais pasiremiant panagri
nėti, deja, ir taip jau būsim 
“Darbininko” skiltis perdaug 
apkrovę. Gaila tik, kad mūsų 
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Prlest or a Brother

Ali ProcBBds for the Hely Reeery School Buikftng Fund

Opportunities for a variety of talentu becatise of our warW*wirte 
mis :fmary work.

China 
Formosa 
Hong Kong 
Inclia 
Indoneaia

Philippines 
Belglan Gongo 
Braiil 
Argentina 
United States

EASTCHESTER AND GUN HILL ROAD, BRONX 
PERFORMING NIGHTLY 

ON THE OSCILLATING POLES 
OVER 100 FEET IN THE AIR

EVERYONE IS 
WELCOME

Grcat Opportunlties
in this workl-wfde »rmy of Christ. You can be a true Amb.-.stador 
of Christ or Hin aelivr Guarter-Master nnd hclp to a better 
vorhl for God and SotiJs!M

For full Information u-rtte to:
REV. EOMUND MORMAN, S. V. O.

Dtvine Word •emlnary Ccn«w», New York

INCOMPARABLE SKY KINGS
MATINEES FOR THE CHILDREN 

Sunday, May 20th—-Saturday, May 26th—Sunday,May27 
From 2^0 o'dock to 5:00o'clock

Are Open To You as a

&

et

&

darbų taip ir nepastebėta. Ne

netekę geriausio žmogaus 
(Vyšniui skilo kojos kaulas). 
Dar trečiadieni žaidė kietas 
pirmenybių rungtynes, kurių 
metu iš rikiuotės buvo išves
tas dar vienas žaidikas. šešta
dienį vyko Čikagon ne tam, 
kad gintų meisterio vardą, bet 
kad pirmenybių rungtynės, ir 
ne tokios, kaip Chicagoje per 
žaidynes. 'Tokiose rungtynėse 
kartais salę su policija aplei
sti tenka!

Galima tikėti, kad provinci 
jai šie dalykai nelabai žinomi, 
ypač kai lietuviškoje spaudoje 
apie tai skaityti kaip ir ne
tenka. Svetimoje spaudoje 
apie lietuvišką sporto gyveni
mą tikrai daugiau informaci
jų rasime. Patartume žvilgte
rėti į sekmadienio ir pirma
dienio NY Times ir Herald 
Tribūne sporto skyrius, šie 
laikraščiai ir provincijos mie
stus, kaip Čikaga, pasiekia. 
Beje, tikrai bent kiekviename 
54 ar 55 metų sporto almana
che, skyriuje “Soccer”, galima 
buvo ir Lietuvių Sporto Klubo 
vardą rasti. Ne be vargo ir 
darbo jis ten pateko. Nema
nau, kad bet kuris mūsų klu
bas būtų tokios aukštumos 
pasiekęs. Mūsų rezervinė, jau
nių ir jaunučių komandos kas 
sekmadienis lietuviškas spal
vas aikštėje gina. Taip, broly
čiai, pas mus per vieną savait
galį daugiau veiklos būna, 
kaip jūsų visoj apygardoj kai 
kada per visą mėnesį. Visa 
tai reikalauja netik daug dar
bo, laiko, pinigų, bet ir geru 
nervų. Popierine veikla tikrai 
laiko neturime užsiiminėti. 
Jaunių ir jaunučių futbolo ko
mandos, be to, galėtų nevieną 
ne tik futbolo, bet ir lietuvių 
kalbos pamokyti.

Penktosios žaidynės, pas 
mus pravestos, nebuvo kvalifi
kuojamos kaipo sporto gyve
nimo kulminacinis punktas. 
Galima buvo iš mūsų vietinės 
spaudos tai pastebėti. Darbi
ninkas dar sąžiningai pasek
mes ir trumpą aprašymą įsi
dėjo, o kaimyninė “Vienybė” 
tiktai apmokamą skelbimą, ir 
tą pati — aukštyn£ kojom...

Steplien B rėdės Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

š

DIVINE WORD MISSIONARY

8th GRADE GRADUATES OR 
YOUNG MEN IN COLLEGE 
OR IN HIGH SCHOOL • •

---------  B E C O M E

DIVINE WORD MISSIONARIES 
N :M I S S I O N S f

• New Guinca
• Chile
• P'raguay
• GOLD COAST
• Japan

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

_ — — ADMISSIOH
FREE PR,2ES 
X XV U ENTERTAINMENT

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

mams. ete
tS 1883 MADISON ST

\ Šiaip jau tik džiaugtis reik
tų, kad Clevelandui rinkimai 
pasisekė, žinant dalį išrinktų 
jų, jų sugebėjimais neabejoja
me. Mūsų geriausi linkėjimai 
ir, esant reikalui, parama. 

ci. Newyorkiečiai ir čia vietoje už
tenkamai darbo turi ir cleve- 
landiečiams tos bėdos nepa
vydi.

JAV Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Komitetui (Pas
kui) ir Revizijos Komisijai rink
ti buvo pasiūlyti du kandidatų 
sąrašai: Clevelande ir New Yor- 
ke. Balsavimai pasibaigė balan
džio 27. Rinkimus pravedė ir 
bakus skaitė Centrinė Rinkimų 
Komisija: A Laikšūnas - pirm. 
L. Sagys ir L Kazėnas - nariai.

Balsavimo kortelės buvo iš
siuntinėtos 523 asmenim. Rin
kimuose dalyvavo 268 asmenys 
arba tik 51.24 proc. Astuoni 
balsai neužskaityti. Pagal sąra
šus Clevelandui teko 144 bal
sai, New Yorkui -166.

Clevelando sąrašo kandida
tai gavo balsų: Algirdas Biels- 
kus - 132, Algirdas Nasvytis - 
114, Vytautas Valaitis 67, Ry
tas Babickas - 66, Jonas Puško- 
rius - 66. Aleksas Liutkus - 64, 
Mečys Aukštuolis - 63, Vytau
tas Raulinaitis - 57, Kostas Pau
lauskas - 48. Penki pirmieji iš
rinkti Fasko nariais.

New Yorko kandidatai gavo 
balsų: T. Pranciškus Giedgau- 
das. O.F.M. -97, Kazys Brazaus
kas - 89, Aleksas Vakselis -88, 
Jaroslavas Kepenis • 72, Vytau
tas Benelis - 58, Vacys Stepo
navičius - 33, Juozas Vilpišaus- 
šauskas -32, Algirdas Ruzgas - 
25, Vytautas Laugalis - 21, Ed
vardas Staknys • 17, Pirmieji 
trys išrinkti Revizijos Komisi
jos nariais.

Šias žinias paduooda Centri
nė Rinkimų Komisija. '

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 

skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068

THE LAKE CREST MOTEL 
and CABINS

The select catnns of distinc- 
tion,: direetly on Lake George. 
Private beach. Heated, sun and 
shade patios.

OPEN ALL YEAR
Write for Information!

THEO.M. SOCHA, PROP.
LatoGeorgo. N. Y. Phone 374

GODEFFROY, N. Y. 
jNear Port Jervis 

Swimming, fishmg. Complete- 
ly ffurntshed 2 bedrooms, mod
erni kBchen arid faathr extra 
(arge dining and living room 
combination. Screened porch, 
patio, outdoor Hreplace, 150 x 
100, taxes $40. Price $5,700, 
in catholic area. Puma & San
tos, 10 Pennsylvania Avė.,
Matamoras, Pa. Near Fort Jer
vis, N. Y.

Franciscan Fafhers 
Kennebunk Port, Maine

This Week, With Pleasure, 1

WE SALUTE-

This parish was established in June, 1918.
v when Rev. Alexander Cizmowski was sent 

to care for the Polish people in this vi- 
zcinity. The first Mass was celebrated in 
Schwehk’s Arcadia Hali on Main Street. 
The first Mass in the new church wfes 
celebrated December 25, 1918. The church 
was solemnly dedicated June 29, 1919. 
The present pastor was appointed Janu- 
ary 3, 1953.

■■ - • ' ■ .... , -v ..... ’ .

KINGS COINTY TRtJST COMPANY
Established 1889

FULTON STREET at the corner of COURT SQUARE 
In the Heart of Borough Hali, Brooklyn 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

TO BE HELD
Fridav. Mav 18 thni Sundav. May 27 

IN THE
HOLY ROSARY SCHOOL YARD

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCELOR CHANGE
CALL LO 3-7291

11 ROOM HOV8E BABGAIN 
HIGHLAND BL\TJ, vidnlty. 
her St Malaehy's or Our Lady 

of Ltnudes. 11 rooms, t baths, efl

year round house, 3 bedrooms, 
50x100. oil heat, combination 
storms and screens. Private 
beach. Immediate occupancy. 
$15,000. Phone GLen Cove 
4-5316—M. b.

William J. Drake- 
, Dragūnas

Ramunės
Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro

- kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

inkstų ir persišaldymo 
gydyti. Liepos žiedų

pūslės, 
ligoms 
pusė svaro — $1.25.
Pupa (aiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trejanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75<.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

Skaitykite “Aidus" 680 Bush- 

wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Tel. APplegate 7-0349 t
TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS I

B ANGA Į
340 B1»GEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. |

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, I 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

(record changers). j
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, | 
Richmond Kili, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrasio techniko, pripaRato 
RCA Instituto, New Yorka,

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

FU N B&AL 
’ 251W. Braadway

lei, ANdrow 8-2590

VAITKUS 
F C N E R A L HOME 

197 Webster Aventie 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale ta aid te: TeL TR S-S434

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsaniiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.



iscovenes
THE GUMANTEE

DOES YOURS?

Polio Treatments

$100.000 CHALLENGE

IkhIV

EOtiSM?

vrecked by caneer or wrong 
treatment, certamly merit
S i nrrfinnnivti&ugauun*

Arthritis and Rheomatism Being 
Conquered by New Discoveries

If given time for maximum results. 
Spears Hospital guarantees a refund of 
treatment costs to all caneer patients 
accepted nnder filis plan who do not re- 
ceive a cure.arrestment, relief, prolonga- 
tion of lite or other satisfactory results.

3. An imbalance of powerful 
natūrai hormones necessary to 
normai body functioninz brought 
about by an over-production by 
some glands and soder-produc- 
tion by others.

VVithout ample nerve energy, 
which providcs movement and 
powet to museles. and nutritional 
energy, tvhich austai na life and 
strength, no pert of the body can 
funrtion normally itsclf or in har- 
m«*ny with other Parts. Nerve 
potver can be mensured likę elec- 
tricity and flovvs over the nervea 
as tlectricily flowa over įviręs.

Chiropractic is a!ro -_-xl 
fetiše in preventmg 
!«• treatment iri «n<»nfh

"lt one per cent of the people of the 
U. S. knew about the wonderful work be
ing dane d Spears Hospital they would 
L.—. ta* **

«in affoTd to do tins? This has been a stand- 
.••iei kv the Spears Chiropractic Sanitarium and 

for a long time. Yet, not one re
ti i.d been rctjuested. Why? Because Spears makes 
iu> cianus ils results wiB not justify.

dės-' accidentifc The location of the 
rea- • dejiends upon what

• neįves are strangulated.

4. Pathogens and malignins— 
disease poisons and rirulcnt fer
mentą thrown into the s.vsh-m 
from joints. organu, glands or 
other tissues vhert ilrgeneratne 
or malignant condilions are ai 
ready active.

In certain organs it may be so 
much a part of other diseases 
that it is hardly recognizable as 
to type or pathology. Some can
cers are only recognizable as 
such after they reach a death- 
produeing or terminai stage. This 
makes caneer prevention more 
important to the hnman race 
than caneer eure. It also indi- 
cates that the best way to han- 
dle caneer is to relieve canzer- 
produeing diseases before their 
malignant stages are reached. 
Since every disease that can ul- 
timately end in caneer is cancer-

joints, causing congestion and in- 
terference with the flow of nerve 
energy to the joints or other 
parts affected.

2. Inefficient funetioning of 
the organs of digestion, assimila- 
tion and elimination, and the set- 
tling of body poisons in joints 
and tissues weakened by an im- 
proper nerve and neutrative sup

tai lt. is stra-ere maste hy ' Ihnse who oppose chiroprae- 
Gie ot the urorld’s taig«*st.' tie Kine Unjustilied criti- 
m«>st t ulinius and m<«st stic- j cisit$ Irom the šame source 
cessful caiMtrr research and -aieHresįHMisible for thisguar- 
treainient eenters įanteė They may cal) it un-

'ethh-al Būt we are sure vic-

nunian b»»iy 
<wr< darnas*;, 
f ii-ually is 
•>ulrt t.? lefl 
•r, than tlr.

ogenic, all such diseases should 
be recognized and treated accord- 
ingly, even. in their earliest 
stages. We now know what these 
diseases are.

SpMrs bos defiafraty dtscovored eone oud metM o» pre- 
vaatiag. detectfag and conyctiag Cervbroi Palšy and Matai Cefi- 
cicocy In tteir narly stogas. $100.000 is offered to anyat »t»o can 
Atprašo tbis to the worid. Tbh tecJmigue h now in «v>e. birjHy 
■ustraied—and easy to apply—book fono so parents cai rffacvivdy 
treat their own bebras—$5.00 to mothers aed prospcctin mothers 
arba can pay free to these eho eamtot pay. Every ioire sbooM 
basa Ibis beak. Ordev today. lt may nean the dilfcrtK* berveee 
beaftb and bappieess or a Itū of tortore for your baby.

Chiropractic is in the 
caneer fight And resuits 
indicate that the new dis> 
coveries made at the 
Spears Chiropractic Hos
pital have given diiroprac- 
tic probably the most uni- 
versaDy accurate diagnos- 
tic tęst and the most k^i- 
cal and successful preven- 
tive and relief weapons in 
e^Ktence.

Caneer may be * malignant 
growth or an eating nore, inside 
or outmde the body, in which na- 
ture has lošt control of growth, 
repair and other body funetions. 
It receives its name from ita lo- 
cation, malignancy and type ot 
tissoe invoived. Some types grow, 
some eat or destroy the tissues. 
Some cancers are a combinataon 
of the two types. Some have well- 
defined blood vessels; in others 
the blood filis the tissues, likę 
water in a sponge. Some are en-

micer

The “itis” diseases which most 
freęuently pass from mild or in- 
flammatory functional aihnents 
to chrOnic and p a t h o I o g i ė a 1 
stages ending in caneer ate ihose 
that affect the stomach, colcn, 
liver, spleen, lungs, breasts, 
mouth, throat, bones, lymphatic 
glands, malė and female repro- 
duetive organs, bladder, prostate, 
kidneys, and skin. The best vvay 
to insure against uiti mately hav- 
ing caneer in these and other 
parts is to have such diseases re- 
lieved by chiropractic measures 
before they can possibly end in 
malignancy.

Since health is the most pre- 
cious of all things, and since you 
have būt one life and one body, 
protect and preserve them con- 
stantly through natūrai means.

For further Information, see 
your local chiropractor aflld 
write Spears Chiropractic 
Hospital, Denver, Colo^ for 72 
pages of Proof of Chiropractic 
results — free. And send us 
narnės of frier.ds you »ant to 
have our litera ture.

ArtbrMo?
Likę many other probtem dis 

easet, arthritis and rheutnatimn 
arise not from one būt from a 
conibination of muses. And such 
combinations are frequently dif- 
ferent in different persona Our 
reaearch Cindings show the fol- 
lowing to be the principai causes 
in most caaes:

1. A pinch on vltal perves 
where they leave the apinal cord 
thrvugh sprainga bHweea opisal

sary Cl-.ir-prartic ir> f\ery h«>rv< 
f«»r prevention ar»d .relief of 
«<rt/ri help i’ iin- oui iii:.- -vuie*

Thi» is one <»f a s<-r'<-s <»

such minitnum tm-.e. the tn-a’- 
nt<-n: <-•>«• \vill tie refun«ie«l Tni> 
d«>es not apply to meal« and roorn

eases.
Tour Body Is fbo Hiai Toe Uva ta

Wbatever your ailment, we ad- 
vise that you not take your body 
for granted. It it the sacred house 
you ii ve in-—God’a own handiwork. 
The nerve force that Controls it is 
God-forcc. That is why your body 
is Creative, oelf-sustaining and 
self-healing, when Ita nerve chao- 
neit are lept free through chiro
practic measures. Since health b 
your most precious asaet and since 
voo have būt one life and one 
body, protect thcm now while you 
»»y* ...

Intensive research into th^eauses and correction of 
the crippling and killing diseases has been quietly going on 
at Spears Chiropractic Sanitarium and Hospital, Denver, 
Colo^ for several years. During this time discoveries have 
been made which are proving 
relief of such conditions as mul- J 
tiple sclerosis, caneer, polio, cere- 1 
bral palšy and mental defideney, I 
arthritis and rheumatism, tuber- < 
cnlosis, epilepsy, museular dystro- 1 
phy, headaches, asthma, rheu- ] 
matic fever, heart and numerous i 
other stubborn diseases. This ar- 
ticle relates to multiple sclerosis, ; 
būt documented proof of the 
amazing results being gotten at 
Spears Hospital, and by compe- 
tent chiropractors everywhere, on 
many problem diseases is avail- 
able vrithout cost.
•Bft -• l« Bd ^-1---------V-^WHOT B* MOnpiV

Health is harmonious funetion- 
ing of the body. Disease results 
from disorganized funetioning. 
Multiple sclerosis is disorganized 
funetioning of the museles. It 
usually starts as a leg weakness 
and loss of balance, which slowly 
grows and spreads until its vic- 
tim is unable to walk, turo over 
in bed, feed himself, swallow or 
talk. In the advanced stage, the 
limbs jerk and shake, the kidneys 
and boWels get out of control, 
vision fails and the museles waste 
away. With a good heart, patients 
may live in this unfortunate statė 
for many years.

^^lovi kiaule
It has long been believed that 

the crippling effects of this dis
ease and its Severai cousins 
known by such narnės as amyo- 
trophic lateral sclerosis, lateral 
sclerosis, cerebral spinal sclerosis, 
disseminated sclerosis, ete^ were 
the result of a Progressive sdero- 
sis (hardening- degeneiation) df 
multiple (many* cells ot the 
brain and spinal cord. 

Research at Spears Bosnttal, 
and ezperieaee mth bendre* of 
multiple sclerosis patients, tad*- 
este tbat the baste or original 
cause of multiple oclerosio usnafly 
sfems from some injnry to the 
opine and spinal cord. which rn» 
wlts in cord and nerve pressarea. 
These pressures interrapt the 
flow of nerve force and Mttitioa- 
al elementą to the leg, ana and 
other museles. Interference witb 
the flow of nerve energy casses 
musele groops, tndividual museles 
and the milNoos of in^vtdėal 
(įbrėš forming the museles to 
work agatnst one anotber tostand 
of togeiber, nhich rssvlts in n 
Iom ot musele control and pemer. 

. Interference oitb the ftoo of no- 
tritioaal elementą caases netrf- 
tional impoverishment of the 

> brain, spinal cord, nervas and 
museles, *hkh results to a pro- 

, p-coNve shrinkage and oeakneus 
tn those tissues. lt is also because 
of these things tbst brain, cord 

i and nerve ttesuea degenerate.

AccMem Offee ot Fauh
Rn-jrlej. d.unagcd by apparent- 

ly r,;w arčiomis are taken 
ti- il>e sh->p f«»i repairs. Būt, un- 

Sp<-ars rryrts <»n rese^rri. fino- Į Įej.f tbeie is <«>n>e obvioua injury, 
ings gratifying resui’s ' lh<_ cj.įMrer, riding them are ai 

'Hiple I to g<> vithout atfention 
s. months ot ytars latęr 
childref, heroine diseased in 
or minu, būt the parents 
fonrotten the birycle acci- 
i<xl injnrięs tvhirh latet re- 

I ih t’irsr ailinmts. Hart 
ai th« of tl»- arcidetit.

lakm tlien riiiMirti t«> a chiro- 
inartot amt h;nj ’hi-if spirte* ex- 
a’n’.iu-it thvy -i.igiit have ayo-dėd 
js.'i.- and olhti dislcrs- ’t- later

We have lately issued reports on our valuable research 
findings and excellent results in the treatment of caneer, 
multiple sclerosis, polio, cerebral palšy and mental defi- 
dency, heart diseases and arthritis at the Spears Cliiro- 
pratic Hospital, Denver, Colo. As a result, thousands of 
“hopeless” and discouraged peo
ple who knew little about this in- 
stitution or chiropractic have 
found new hope and blessed re
lief from these and many other 
types of disease.

Reports are now in the making 
on our latest research findings 
and gratifying results in tuber- 
culosis, epilepsy, museular dys- 
trophy, headaches, and other 
problem ailments. Although this 
artiele deals specifically with ar
thritis and rheumatism, you are 
invited to ivrite us for free In
formation on the great relief be
ing given kere, and by competent

O*«« 400 touKoaK* compartlei 
•ecogmM Cbiropračtfc. Ooe* 
yoars? Coatac* yow compan, a* 
oaee ood demond thrs proteerrau. 
tha varne, a* medical aed saegicai.

g extremely valuable in the 
NutritionaI energy comes from 
food and reaches the cells through 
the blood, lymphatic and inter- 
cellular circulatory channels. Any- 
thing that retards the flow, or 
prevents proper ūse of these vital 
elementą causes disease. The gra- 
tifying results being obtained at 
Spears Hospital confirm the fact 
that chiropractic measures, when 
properly administered, are the 
successful answers to these prob
lema.
How Does tbe Sptee and 
hs Cord Sąstate tejary?

In juries result from fails, blows, 
automobile or other accidents; or 
strains from running, jumping, 
tussling, lifting, etc. Sometimes 
they arise from sitting or work- 
ing in one position for years, or 
from other factors which appear 
to be too slight to cause trouble. 
Such injuries often cause no dis- 
tress at the time and are there- 
fore soon forgotten. Būt case 
histories, x-rays and other tests 
have almost invariably revealed 
some type of spinal twist in the 
many multiple sclerosis cases 
treated at Spears. These are 
typical: one fell from a horse; 
one was hurt playing leap frog; 
one was injured while wrestling; 
one fell while skating; one hurt 
bis neck diving; one twisted the 
pelvis giving birth to a child. 
Nonos Cony Ufe Gsorgy to 
Ali Body Fam

One reason why multiple sclero
sis has successfully resisted treat- 
tnent in the past is that hardening 
is one of the worst types of nerve 
degeneration. Even when the 
primary strangulating nerve pres- 
sure has been completely removed, 
nature finds it extremely diffieult 
to change the hardened cells 
back into normai nerve tissue. 
capable of transmitting Hfe- 
giving nerve impulses as before. 
Thoogh discoveries at Spears 
have greatly aided our progresą. 
we are štili not happy witb our 
results on extremely advanced 
cases of multiple sclerosis, even 
thougb a goodly portion of those 

1 patients do go nome pleased. We 
[ are happy, however, that we have 
‘ proved that multiple sclerosis is 
! not unconguerable, and that our 
1 results are generally very gratify- 
1 ing to our patients.

Fortunately our findings in this 
' disease aid our progresą in the 

treatment of practically all other 
į types of paralyris, induding polio, 
1 cerebral palšy, strokea and many 
’ other crippling and killing dis-

Cord; itis, inftenm^th 
p„*rtimyeliti.« 
tion of the gmy

tuns of can<-er are more in
teresui! in relief than ethics.

Srientists and laymen alike 
invited to watch the re-

Body Hooh Seft
Vtriv it if<>t for the atnlity of 

to often repair 
hoi ng negleeted 
after accidents. 
m a u-orse con- 
daniaged auto- 

ivoh'.irt.- iro bn-yrie» which are 
įtoi-rt-di įtrtK tuken to the repair- 
O.ao Tb>s seU K-pairing ability 
<>’ tH- ?rt-<lĮ noi only foitunale, 
hof rth.:,-' rnlrsirtllulis In many 

htrtirtvęr. Ihe dsmiage re- 
.'tn”wos fri'tn so-rtidi-nt* is sueh 
llcil ii br correrled <»T

I. Pr«7»Hre «»n lli»- i'Hn.if i-tinl by rniiure «.ithout some
and nervm. rn’iiM-d hy npghlh i ;,«srst^p<T from a diN'tor schorded

Free at Spears Unless 
Results Are Satisfactory

to Artbritto Ralated ttCsaeae?
This may prove ihocking to į 

some people. būt the purpose of ■ 
research is to diswer fact s. : 
Knowing the facb tas not malte - 
any condition worse. A nd the 
facts are that the nsearchers at' 
S p e a f s Chiroiiiartie Hospital , 
have found much evidence indi-j 
eating that advanced arthritis is 
a rheumntoid typenfmalignancy 
Arthritis is scldom fotai, but its 
ąctions and symptnms «re šunį- 
lar in many ways toeerUtin types 
of caneer. Its principai distin-. 
guishing feature ir that it at- 
tacks only the jiimts. But, likę 
other types of irJignancy, it 
may manifest itself in growth or 
destruction, it may enlarge or 
destroy or do bothto the jnints 
it a t tarkš.

X-ray rovelalionj, eerLain blood 
and other tests sliottactly sim- 
ulnte those of caneer. Foods that 
aggravate caneer, tggravate ad-

Its s»»le |HM po6e is the sav- 
ing oi many lives now in 
great jnifiardy — livrs of 
motliers. fathers. helpless lit
tle children. of thousands are ................. .......... —= --
tvho have lošt luųie—thou- ĮsuHs of this guarantee. We 
sands who are štili desper-! niake no claims we have not 
a'ely see’ūng help — and gireadv proved with results. 
thousands tvho may haveĮ fanr-er patients should 
s»»nie disease mnidly pro- >hall«.*nge our erities to make 
gressing into caneer and -the guarantee—not by
don t Ftio'v ’t. į their words but .“by their

We vvill proliahiy be cntl-j vi(>|.į.s ye g^aij know them.” 
---------------------------------------- Stiperior results are the only 

proof of superiority. Almost 
every other produet and 
serviee is guaranteed—why 

!not the šame faimess in 
’ health produets and serv- 
lires? This is the way—and 
: probably the shortest way— 
: to real results and real prog- 
iress in the healing Sciences. 
! We do not claim to have 
i the only word or the lašt 
■ \vord. But the excellent re- 
! sults we are getting on thou-

Far many years, stientiste aB - 
over the worid have been desper- 
atdy searching for a simple rfiag- 
nostic tęst by which caneer and 
predi^oaitions to caneer eouid 
be easily deteeted. The aearch 
elzewhere is stiB going on. But 
Spears has perfected probably 
the most accurate tęst yet dto-

chiropractors everywhere, from 
these and many other diseases in 
patients of all ages.
Wbot k Artimtta

These are general tems ap- 
plied to a painful and destroetive 
inflammatory process which af- 
fects joints, museles and some- 
times other tissues of the body. 
“Rheumatism” is the more gen
eral term, since it may apply to 
inflammation of the joints, mus
eles. heart or other tissues. “Ar- 
thro” means joint; "itis" means 
inflammation. T h u s, arthritis 
means inflammation or rheuma
tism of one or more joints. The 
various narnės given rheumatic 
and arthritic ailments stem from 
their location and degree of ad- 
vancemept.

Sometimes only on« joint is af
fected and sometimes several or 
all joints; sometimes only mus
eles; sometimes both museles and 
joints. Sometimes the whole Sys
tem is affected, often leaving an 
aftermath of “rhcumatic heart" 
or recurrent rheumatic fever.

Caneer is no respecter of per
sona. It attaeks the old and the 
young, the malė and the female. 
We are constantly treating can- 
cer .in humans of all types and 
ages, from tiny babies to near 
eentenarians. Of the hundreds of 
«SMBS:we have treated, only about 
one caneer out of every 25 showed 
on the outside of the body. The 
others were some place inside, 
and mostly in vital organs or 
glands.

Our greatest problem Is 
not the refief of caneer, 
but to overcome the ter- 
rible damage so often 
done by wrong or un- 
skilled treatment before 
patients reach us.

The reason is the call of the . 
outdoors with its inducements for < 
tree-climbing, bicycle riding, j 
vrrestling, diving, leap frog and 
other games through which spinal , 
injuries, exhaustion, and over- 
exposure originate. Its low in- 
cidence in vinter is the result of 
the youngsters being cooped up 
in schools and in their homes 
most of the time.

Why Are Some People 
Imame to Polio?

Because some do not sustain 
the type of injuries that result in 
polio; others are strong and 
healthy enough to resist or over
come spinal injuries and other 
polio-causing factors to which 
weaker and less healthy bodies 

! wou!d succumb. When only one 
child in a large family, school 
or neighborhood gets polio, more 
than likely the child had a fall or 
sustained some type of injury 
tvhich the others did not. When 
a number of children in the šame 
family, school or neighborhood 
get polio, a check tvill probably 
show that they had eaten the 
šame incompatible foods, engaged 
in the šame exhausting games, 
swam in the šame chilly waters 
or shared in some other injurious 
or energy-redueing adventure. 
Of the hundreds of cases of polio 
handled at the Spears Chiroprac
tic Hospital and the Spears Out- 
patiėnt Clinics, about 95% had at 
some time sustained definite 
spinal injuries.

I* (bara Aay Hope for Polio Ticttos?
Yes. With proper chiropractic 

meisures, most polio vietims, re- 
gardless of the parts affected oi 
the severity or ehronicity of the 
disease, have a good chance for 
complete recovery or gratifying 
relief. Thousands of avute and 
badly crippled cases recover un- 
der chiropractic care—by chiro- 
practora everywhere—each year. 
Research at the Spears Hospital 
has resulted in recent discoveries 
tvhich have been extremely effec- 
tive in the relief of polio.
IRfornlng ao PoAo Potleots

To assume there is no eure-or 
relief for polio is foolish. And lt 
is tragic when such assumptivn 
results in failure to seek better 
treatment when one fails to bring 
desired results in a reasonable 
time. To resign onesclf to a life 
on erutehes. in braces or a trheel- 
chair, tvithout givjnp chiropractic 
a fair trial, is illogical. And it te 
good judgment to seek chiroprac
tic firsl nhen possible. Polio 
museles degenerate *<> rapidly 
that treatment that di-es n»>t sh<»w 
definite improvement almost from 
the start, even though free. may 
prove eapensive and rcgiettable— 
too late.

For further Information, see 
your local chiropractor and u rite 
Spears Chiropractic Hospital, 
Ihenver, Colo., for 72 pages 
of authentie, documeiitcd Proof of 
results in scores of different dis
eases—free. Also ,«cnd narnės of 
friends you want to get our lit-

unio- o| the spmiii .-<»r 
are cm»p<»s<-<t .>! ih» m- 
mosi iv rontiol th«» mo-. 
Of the bmly aini 
arn:.- and iegs Ii i- trr 
Of the spim.l r«.in 
Wnich often n— ui:- >r. 
of p>u-<cle^ <d »h»- 'v- n. 
orc:<»? «»f hrt';i'k
Wbor Coosev PeltMSfcittiv

Likę rnurij st ' 
eart^ rt-veral «

the treatment of pnln, 
Oclerostrt eam-et cetefirat p:«I.«v 
arthritis an<» rbeuii.M i.-m. h, art 
epilejisy, tube(rnl..-i.« -ui:- ■»’»< 
dystrophy mynstfe-rmi 
rheuoiatie feve, >>. 
Other probtem <)>*•
Wbor h PolioinyeHnv?

“polios” n«::»l>r eiav. n i-.

\VHY DO WE ADVERTISE?
How tise could "hopeless” siek felks 

Ico. i. cibout our work before H is too 
loie? Our government odvertisas sol va* 
tioe of freecJom—■our chorelius advertise 
sdlvation of the soul—Chiropractic ad- 
yertises salvatton of lito. Medicina ad- 
vertises— ??——most of all.

it not i Z. Stasis or congestion in the 
, ( __į spinal cord and motor neįves

■ted. we m.t e i- .» : Mipplving the affected museles.
b-ir-ve most '

■ m us: Your < How 8asie $“PP|e«n«nrary 
’ ■■ , Coases Gembine to Bring Aboot Polio>»«f tfrat^.cnt

. . Prcssure on or irntation oi a
mopey b::>- - . : n.-rve. before or after it leaves
■ Because ii-•!i,, ■-. a ivnstiria spinal cord, congests and in- 
and eripplinc <!•—it natūra.ly -vrfere? with the flow of nerve 
takos iongrti toi ..ptiir.iin. results ,.(;e,Sy and other life factors 
than in rros.' <iis.-as«-s Bu: aftci ; tj)r,,usrh such nerve. This lowers 
esamination the nnhin.tim ti(w res(stan<-e and brings about 
reųuired urnlei our oltri wi!l ’rt- pnraivsis and impoverishment of 
given each imtu-nt. If our rules t),e ,;,0!U.ies alid tissues supphed 
are observed .and it rw.s->nab»-■ |,j. „erve Snpplcmentary 
results have mrt b<-en obtąmvd 'n rį„.ry <vn„.b help bring on

■ ponu wtien b<><ly resistance is loiv, 
Jaro: (1) Exhaustion. (2) getting 
į tu«> hot oi t»o c«ld. <3) an ac- 
icumuiation of cxcess body waste, 

reinelt i (41 virus croa’cd by body waste, 
poli/- ’(•»> over eating. (6) incompatible 

dūrine ' combinations and (7) Severe 
tteres į emotioiial ui«s< ts.

vanced arthritic conditions; and 
the treatment at Spears that is 
proving so effective in caneer, is 
very helpful in the treatment of 
advanced arthritic conditions.
Ccacer Ead Prodoct of
Osher Diseases

Our research shows that can- 
cer is seldorn a separate and d:s- 
tinet disease. lt is usua’ly the 
end produet of other diseases and 
often flourishes in combination 
with other diseases. The diseases 
svhich may end in a malignant 
condition known as caneer are 
usually of the inflammatory or 
"itis” types, and the advanced 
stages of arthritis, knmrn as hy- 
pertrophic arthritis. atrophic ar
thritis, rheumatoid arthritis, and 

J arthritis deformans are so ma- 
iignant they might accurately be 
considered rheumatoid types of 
joint caneer.

Just as some cancers are com
binations of both the growing 
and the “eating” types, in its ad
vanced stages arthritis of'en is a 
combination of grovring and de- 
generating processes f n some ar
thritic joints. the e.- ; tifages 
forming the articu’:i ng surfaces 
are litcrally dcc ved; and in 

j others the joint- cnlarge by ex- 
| cess bony but diseased grovvth, 
' while some joints sh«»w similaT 
i enlargements combined with de- 
struction of both the cartilage

■ and the articulating ends of the 
'bones
; Joint VVork o* Speon Amazing

The discoveries and develop- 
ments made at Spears <?hiroprac- 

. tie Hospital for the regeneration 
Įof damaged or destroyed joints 

in children and the reuctivation 
:of adult joints badly damaged by 
' other diseases. are also proving 
i helpful in many instances in the 
į treatment of malignant arthritic 
! joints.
< Tboasoads Happy wM» Resalto
Į Although thousands of patients 
. who fiock to Spears from every 
statė in the linam and several 

i' foreign countries prpelaim their 
j results as miraculous, we do not 

i į claim to eure. Oniy nature eures.
i Our job is to assist nature. This 
we are doing to the satisfaction 

■'of many thousamia. Because 
. Į about 9f>% of our patients reach 
•' us after having been given up or
• d e c I a r e d incurahle elsevvhere. 
< natūrali? some of them arrive

too late for complete relief. but 
I the great majority go hvme «ell-
• satisfied aml happy. These tn- 
t dude hundreds of cases of ar-
■ thritte and rheumatism

sddom a separate and distinet 
disease. It is usually the end 
produet of other diseases and 
often flourishes in combination 
with other diseases. The major 
problem in diagnosing early can- 
cer lies in the difficulty in dis- 
covering where certain other 
pathological or cancerogenic con
ditions end and caneer begins. 
The diseases which often finally 
end in caneer are usually of the 
inflammatory or “itis” types- Al
though caneer is thought by 
many to be a separate and dis
tinet morbidity, we have found 
itisactually a combination of the 
disease from which it stemmed 
and its own malignant pathology.
Coocer Is the Lašt Stoge of

{dy to the area affected;
(2) Body wastes — poisons — ze- 

sulting from poor elimination 
from one or more of the 
ėliminative organs;

(8) Wrong foods and food com
binations, which cause vita- 
min imbalances and over- 
stįmulate the growth of can- 
cer cells;

(4) Trauma—-injuries or irrita- 
tion ot tissue cells;

(5) Hormonai imbalances, result- 
ing from some hormone- 
forming glands manufactur- 
ing too much and others too 
little of their natūrai secre- 
tions;

(6) Enzyme imbalances, result- 
ing from Chemical alterations 
in digestive juices, and body 
metabolism;

(7) Imbalances ot vital combina
tions between hormones,’ en- 
zymes and vitamins, result- 
ing from Chemical alterations 
in these substances.

(8) Pathogens and malignins — 
poisonous excretions thrown 
into the blood stream from 
the diseases progressing in
to caneer and the first and 
succeeding lesions of caneer 
itself.

-■M
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IŠNUOMOJAMAS 5 kamba
rių butas su apšildymu 805 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: CL 7-2413.

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.....

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga. 250 p....... .....
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.......... ..........

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas, 606 p............................ 4.50
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

leidimas, apsunkina paštą, ir 
jis negali greitu laiku prista
tyti laiškų. Kas. nežino , tiks
liai savo zonos numerio, turi 
kreiptis į artimiausią paštą, 
kur jam bus pasakyta: Brook- 
lyne nuo gegužės 17 paskelb
ta speciali savaitė, kurioje 
prašomi gyventojai neužmirš
ti zonos numerio.

_• i '■ . ■

Angelų Karalienės parapijos 
šv. Vardo draugija rengia iš
važiavimą autobusais į Oakrid- 
ge, N. J. Išvažiuoja nuo Ange
lų Karalienės bažnyčios birže
lio 24 d. 8:30 ryto. Vieta pui
ki maudytis ir pasilinksminti 
Bilietas ten ir atgal 2.50 dol. 
Juos galima gauti pas šv. Var
do vyrus ir parapijos raštinė- 
nėje.

Dail. J. Pautieniaus
paroda Great Necke, Almaus 
galerijoje, turi pasisekimą ir 
ji pratęsiama dar dviem savai
tėm iki gegužės 27 d. Naujor- 
kiečiai jau nupirko kelis pa
veikslus. Almaus galerija ati
daryta savaitgaliais nuo 2 iki 
5 v. p. p., adresas— 77 Steam- 
boat Rd., šalia Kasmočiaus 
svetainės ir Kingspoint parko.

Amerikos lietuvių katalikų 
istorijos

reikalu “Darbininko patalpose 
gegužės 16 posėdžiavo redak
cinė komisija: dr. A. Kučas, 
sekr. dr. T. V. Gidžiūnas, ižd. 
preL Pr. Juras, ir nariai: kun. 
J. A. Karalius ir S. Sužiedėlis. 
Dar vienas narys — kan. J. B. 
Končius, Balto pirmininkas, 
šiuo metu tebėra Europoje. 
Posėdyje nutarta pirmam to
mui apie parapijas medžiagą 
baigti rinkti ligi 1956 m. gruo
džio 15 d. Rankraštis spaustu
vei numatoma atiduoti 1957 
vasarą ir ligi tų metu pabaigos 
knygą išspausdinti Antrasis 
tomas išeitų 1958 m.

A. Blato paroda
Dabar New Yorke Fine Arts 

Associates galerijoje vyksta A. 
Blato grafikos paroda. Iškabin
ta 31 darbas. Parodos atidary
mas įvyko gegužės 14 d., kuria
me dalyvavo New Yorko aug- 
štąji meną vertinanti visuome
nė. Paroda tęsis iki birželio 2 
d. Galerija yra 41 E. 57 St., 
šešioliktame aukšte.

tės minėjime maloniai kviečia
mi dalyvauti visi Maironio šeš
tadieninės mokyklas mokiniai 
Kuopos nariams dalyvavimas 
būtinas.

Mm. Stasys Lozoraitis • 
birželio 2 iš Romos atvyksta į 
J. A Valstybes. New Yorke 
jam sutikti susiorganizavęs 
komitetas, sudarytas iš visos 
eilės (lietuvių organizacijų at
stovų, birželio 3 d., sekmadie
nį, 3:30—6 vai. p. p. Park 
Sheraton viešbutyje (7 Avė. ir 
55 Street, Manhattan) rengia 
eoetailio pobūvį ir kviečia lie
tuvius į jį gausiai atsilankyti.

Įėjimas — 5 doL Kvietimus 
dar galima gauti pas komiteto 
narius ar šiose vietose: J. 
Ginkaus svetainėje (495 Grand 
Stteet, Brooklyn, Telef. EV 
4-9293-, J. JakubaiČio parduo
tuvėje (331 Union Avė.. Brook
lyn. Telef. EV 7-2089), “Vie
nybės” redakcijoje (412 Bed- 
ford Avė., Brooklyn. Telef. 
EV 4-0862) ir J. Kiaunės krau
tuvėje, 52 Hudson Street, 
Brooklyn. Telef. UL 8-7821).

Šv. Vardo D-jos iškyla
Šv. Vardo draugijos nariai 

gegužės 13 ėjo bendrai komu
nijos. Po mišių parapijos salė
je įvyko susirinkimas, kurį 
pravedė pirm. V. Žemantaus- 
kas. S. K Lukas perskaitė 
vyskupijos raštą, pranešantį, 
kad gegužės 27 (esant blogam 
orui nukeliama į birželio 3) 
ruošiamas šv. Vardo draugijos 
paradas, Ebbets Field, Brook- 
lyne. Prašoma gausiai daly
vauti.

Nauju nariu įsirašė A. But- 
’ kus.

Šv. Vardo draugija ruošia 
išvažiavimą į Oak Ridge, N. J., 
birželio 24 d., sekmadienį, po 
8 vai mišių. Autobusai jau už
sakyti. Kelionė ten ir atgal 
$2.50. Bilietai gaunami Angelų 
Karalienės parapijos raštinėje 
ir pas šv. Vardo dr-jos narius. 
Gali važiuoti kas tik nori. Pra
šoma iš anksto įsigyti bilietus.

S. K. Lukas.

AIR CONDITIONED
DANQUET ROOMS, MEETING ROOMS, BALLROOMS, 

Accommodations for 1000.

STUYVESANT CASINO
UKRAINIAN NATIONAL HOME

140 2nd Avenue, betw. 8th-9th Sts., New York City

Call GR 3-5289 from 12 noon to 9 P. M.
RESTAURANT COCKTAIL LOUNGE

Koncerto programa nebus

ir sunkesniais dalykais, kurių

burtojo nemažo pasirengimo
ir technikos.

Programoje numatytų daly
kų tarpe yra Rubensteino pia- . 
no koncertas D minor, Griego 
koncertas A minor, amerikie
čio kompoitoriaus Addinsell 
Warsaw koncertas ir kitL Jie 
bus atliekami dviem pianinais, 
palydint pačiam studijos mo
kytojui Aleksui Mrozinskui. 
Toliau programoje bus Beetho- 
veno, Chopino veikalai ir kitų 
tarptautinių bei lietuvių kom
pozitorių kūriniai

d., sekmadienį, 3 v. p. p. Inter
national Institute patalpose 
Bostone, 190 Beacon St Mr. 
Evelyn Windau papasakos savo 
įspūdžius, kaip ji lankė pabal- 
tiečius Australijoje, ekrane pa
rodys nuotraukų iš savo kelio
nės. Muzikinėje programoje: 
Jadvyga Adomavičienė -— dai
nininkė, Einar Hansen— smui
kininkas iš Bostono simfoninio 
orkestro ir Ednel Kalam — 
smuikininkas. Po programos

Qtpe Code, Valerijos Nor
vaišienės “Nidoj”, geriausia 
vasaroti.

čia atviras Atlantas. Golfo 
srovės šiltu vandeniu švelniai 
skalauna geriausio Amerikoj

Pilkasis žmogus nori ramiai gyventi
(Atkelta iš 4 psL) 

vietomis gera, bet vietomis 
perdaug metasi į isteriką. Ge
riausias jnra Fredric March, 
sugebėjęs šiltai atvaizduoti 
šiaip jau nelabai dėkingą cha
rakterį. Gera savo trumpoje 

Pirmieji du koncertai per- rolėje ir Marisa Pavani, at- 
nai ir užpernai nujorkiečių 
tarpe susilaukė susidomėjimo 
ir turėjo didelį pasisekimą. Ir 
šis tretysis pasirodymas žada 
sutraukti dar daugiau klausy
tojų. Į koncertą kviečiami vi
si, suaugusieji ir jaunimas. 
Bilietų kainos: jaunimui — 1 
doL, o suaugusiems — 1.25 
doL Po programos bus šokiai, 
kuriems groja Romo Butrimo 
orkestras.

Šiame koncerte pasirodys 
tik viena dalis Alekso Mrozins- 
ko studijos mokinių, būtent 
pianistai. Be jų, dar veikia 
akordeono ir dainavimo sky
riai Pati studija veikia nuo 
1951 m., tačiau tik 1953 m. 
sumanyta rengti tokius moks
lo metų pabaigos koncertus. 
Jie mokiniam suteikia naujo 
impulso mokytis ir nuolat 
žengti pirmyn. Tie koncertai, 
iš kitos pusės, susilaukia pri
tarimo ir mokinių tėvų tarpe. 
Jie pamato viešai, ką jų vaikai 
per metus yra išmokę.Mokyto- 
jui irgi yra malonu, kad moki
niai įpranta drąsiai laikytis 
scenoje ir viešai rodytis, 

šalia darbo savo studijoje 
Aleksas Mrozinskas, kuris pats 
yra baigęs muzikos mokslus 
pas mūsų žymiuosius pianistus 
— B. Dvarioną ir A. Ružickį, 
plačiai reiškiasi muzikiniame 
gyvenime ne tik New Yorke, 
bet visuose JAV rytiniuose pa- . 
kraščiuose. Pastaruoju metu 
keliuose iš eilės koncertuose 
jis yra dalyvavęs Brooklyno 
Operetės choro gastrolėse, sta
tant “Joninių burtus”, kuriems 
jis yra ir muzikos parašęs.

mintina iš “The Rose Tatoo”. 
Režisūra ir skriptas Nunnally 
Johnsono. Filmas spalvotas ir 
cinemaskopinis.

The Man Who Never Was. 
Kai praėjusio karo metu vo
kiečiai buvo išstumti iš Afri
kos, nebuvo aišku, kur sąjun
gininkai bandys keltis Euro
poje. Sicilija, ar Graikija? Vo
kiečiams suklaidinti anglai 
sugalvojo triuką. Buvo gautas 
kažkieno lavonas, jam sugal
vota ir gerai išdirbta fiktyvi 
jo gyvenimo istorija, ir vieną 
naktį šis lavonas su specialiais 
slaptais dokumentais išmes
tas į Atlantą prie Ispanijos 
krantų.. Vokiečių šnipai, tu* 
radiniu susidomėję, rado, kad 
dokumentai buvo skiriami są
jungininkų karo vadams Afri
koje ir rašė apie numatytą iš- 
sikėlimą Graikijon. 'Vokiečiai 
žinias patikrino ir didelę dalį 
savo divizijų iš Italijos perme
tė Graikijon. Tuo tarpu są
jungininkai puolė Siciliją.

Visa ta nuostabi istorija,

tik truputį padailinta, ir ro
doma šiame filme. Filmas ne
paprastai geras visais atžvil
giais. Režisorius Neame išga
vo stiprius efektus, naujai 
prieidamas prie paprastai jau 
filmuose gana nudėvėtų vaiz
dų, Pavyzdžiui tokia pradinė 
scena, kur bangos į krantą iš
plauna lavoną, žiūrovui palie
ka didelį įspūdį gal vien dėl 
to, kad kartu girdisi puikiai 
pritaikyti žodžiai. Vaidina 
Clifton Webb (kapitoną Mon- 
tegue, kuris tą visą aferą su
galvojo ir įvykdė), Gloria Gra
bam ( kaip ir visada truputį 
per daug šaržuota) ir kt. Fil
mas cinemaskopinis ir spalvo
tas.

The Conųuerer. Išleista 6 
milijonai dolerių (taip bent 
reklamos rašo) ir gautas dide
lis... “kaubojinis” filmas iš 
Genghis Chano gyvenimo lai
kų Azijoje. Tokius vaidmenis 
pratęs vaidinti John Wayne ir 
čia pasireiškia visoje savo 
“kaubojiškoje” didybėje. Su- 
san Hayward, gi, visai nebeat
pažįstama po savo puikios ro
lės “1’11 cry tomorrow”. Tik 
tiek, kad filme yra masinių 
ir gerai surežisuotų kautynių 
scenų... žinoma, kam tokie da
lykai patinka, šiaip, tie 6 mi
lijonai neverti įėjimo bilieto.

jb

PIKNIKAS
LRKS Amerikoje 94 kuopa, 

atžymėdama savo 70 metų su
kaktį, rengia gegužinę — pik
niką, kuris įvyks birželio 3, Ro
muvos parke, Brockton, Mass. 
Programoje dalyvaus O. Ivaš- 
kienė su savo tautinių šokių 
grupe ir Bostono vyrų choras, 
vadovaujamas komp. J. Gaide
lio. šokiams gros populiarus 
Smito orkestras. Veiks turtin
gas bufetas su skaniais valgiais 
ir gėrimais. Vaikučiams pra
mogėlė arkliukais pajodinėti.

Autobusai nuo Lietuvių Pi
liečių klubo, 368 W. Broadway, 
išeis 1 vai. p. p. Kelionė ten ir 
atgal su įžanga $1.50. _

Visus kviečia į šią pirmą pa
vasario gegužinę

Rengimo komisija.

IŠNUOMOJAMAS
butas iš 5 kambarių lietuviškai 
šeimai. Kreiptis į J. J. Beyer, 
1588 St. Mares Avė. Brooklyn 
33, N. Y. Ten pat ir butas. Tel. 
DI 5-2236.

IŠNUOMOJAMI gražūs, nau
jai atremontuoti, atskira vo
nia, su baldais ir be baldų 
kambariai nevedusiems 86th 
St., Woodhaven, N. Y. Teirau
tis tel.: VI 6-7543.

čia gražiam pušyne naujos, 
patogiai įrengtos vilos duoda 
geriausias poilsio sąlygas.

čia puikus, lietuviškai ga
mintas maistas - ir visuomet 
maloni atmosfera greit atneša 
visiems gerą nuotaiką ir grą
žina išsekusias jėgas.

čia pat Hyannis miestas su 
visais modernaus kurorto į- 
rengimais bei visokiu sportu 
sausumoje ir vandenyje.

Sezonas “Nidoj” nuo gegu
žės 27 dienos, iki vėlyvo ru
dens.

Nepavėluokite užsisakyti 
kambarius.

Užsakymai su rankpinigiais 
priimami šiuo adresu:

V. Norvaišienė, 536 E. 
Broadway, So. Boston. Mass. 
Tel.: AN 8-3461.

Po gegužės 27 dienos: “NI
DA” P. O. Box 367, West 
Hyannisport, Cape Cod, Mass. 
Tel.: Hyannis 1687-W4.

Paaidoti
iš šv. Petro bažnyčios S. Bos
ton:

Petras Tamulionis (balan
džio 25) 74 m. Velionis gyve
no 1790 Columbia Rd. Nuliū
dime paliko žmoną ir dukterį. 
Palaidotas šv. Mykolo kapinė
se.

Viktorija Gumbakienė (ba
landžio 26) 81 m. Velionė gy
veno 11A 1 St. Nuliūdime pa
liko vyrą, dukterį ir du po
sūnius. Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.

Ona Romikaitė (balandžio 
26) 73 m. Velionė gyveno 183 
H St. Nuliūdime paliko du 
brolius. Palaidota 
jos kapinėse.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

PARDUODAMA 3 mūriniai na
mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 šeimų kampinis, Cy- 
press HilI -3šeimų po 6 kamba
rius, Cypres Hill - kampinis 5 
šeimų ir krautuvė. Yra taip pat 
ir dviejų šeimų namų.

Pirkti galima tik per J. Vas- 
tunas, Real Estate Insurance 
broker, 108-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill, New York Tel. 
VI 8-2239

RELIGUA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......... ............
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p..........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p....
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. _______ ____________ _____
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p.

- Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p. .......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ...................................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa......

įrišta......
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos
antologija. ..................................  ...2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna................................2.00

Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Medinis arklys, E. Williams, 192 p............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.....................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ..................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p.......
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p......... ......
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. ..................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p........
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p....................
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p....................

LIBERATION RALLY
FRIDĄ Y, MAY 25 - 8:15 P. M., TOWN HALL

SPONSORED BY

AMERICAN FRIENDS OF THE CAPTIVE NATIONS

BALTIC DEPORTATION DAY
And 

For liberation of captive countries 
Release of Deportees from Slave Labor Camps 
Protection of Refugees from Red Agents

Speakers 
Senator Wllllam F. Knowland General Wllllam J. Oonovan
Congreasman Harrlaon Wllliama General Wlady»law Andcra

Co-Sponsors 
International Renrue Commlttee — Catholic War Veteraną — Jewlah War Veteraną — Veterane of 
Fore! g n Wara — Asaembly of Captive European Nationa — American Uthuanian Council— Baltic 

Freedom Cooncil, etc.

MALDAKNYGES
Atlaidų Šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas............... 4.00
Būk mums malonas, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p....................  2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p. ______ 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p. ....... 1.50

” ” geresniais viršeliais ....... 2 50
Viešpaties Angelas, kan. A Sabaliauskas, Odos
de luxe. ................  4.50
Odos imitacija ................................. 2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa......... 1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas-----— 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai, 100 p. --------------------- :-------- 0.25
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p.......... 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, vac.

Birtiška, 100 p. . ........................................
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. ..
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p. ..
Laisvę ginant I t., Pulk. J. Petraitis ....... .
Laisvę ginant II t., Pulk. J. Petraitis.........
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis.....

1.00
0.50
2.00
2.00
3.00
1.80

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.....................
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p........ 
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p..........................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. ......
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p..........................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p. ...............
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p.................
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.-----

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis...... .......
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas, 133 p.

VAIKŲ LITERATŪRA 
Motulė paviliojo. L. Pelėda- .....
Lapės pasaka. V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 
Pasakos, Haufas. 93 p...............-...............
Velykų pasakos, N. Butkienė. 32 p..........
Baltasis vilkas, K. Binkis. 36 p................... . 1.00

2.60
2.00
1.50
3.00
1.80
1.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
2.00

0.10
010

.1.00
1.50
100
0.50
1.25
1.00
3.00
100
2.00

2.50
1.50
1.50

1.50
3.50
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