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bolevas Amerikos siūlymą 
metė. Bet parėmė Jungt. Tautų 
gen. sekretorius Hammarskjol- 
das.

Vokietijoje, Ulme, balandžio 
23 prasidėjo teismas, kuriame 
teisiami nacių pareigūnai, žudę 
žmones karo ir okupacijos me
tu Lietuvoje. Kaltinami Bern- 
hardi Fischer-Schweder, buvęs 
Klaipėdos policijos šefas, ir 9 
buvę SS bei gestapo pareigūnai. 
Tie dešimtis kaltinami pri
klausę grupei, kuri nužudžiusi 
1941 iki vidurio spalio 132,000 

'žmonių, daugiausia žydų. Tiem 
dešimčiai priskiriamos 5502 au
kos.

Viceprez.dcntas Nixona-» iš
vyko į p etą Ameriką, valst 
sekr. ilal.es vyksta į Berlyną, 
rūdydami pelitinę iniciatyvą, 
tačiau spa.;d.;j vyriausybė kal
tinama n<ap.Jsprendiniu dėl 
rv*-i Europon Ir dėl vidurinių 
rytų.

Šiaurės ašigalio kontroles nebus?
AMERIKA IŠMĖGINO OFENZYVA IR. SULAUKUS PASIPRIEŠINIMO, TRAUKUSI
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Lietuvos gyventoją 
žudikai teisme

Saugumo Taryboje balandžio 
29 Amerikos atstovas Cabot 
Lodge jr. pasiūlė svarstyti kon
trolę nuo netikėto užpuolimo 
šiaurės ašigalio srityje.

Kontrolė turi būti tarptautinė. 
Ji turėtų apimti Sovietų Sąjun
gos. Jungtinių Valstybių, Kana
dos. Danijos ir Norvegijos sri
tis. kurios yra į šiaurę nuo aši-

galio regijono pakraštinės ri
bos. Tai būtų Kamčatkos, Kuri
lų, Aleutų salos, Alaska, Gren
landija ir kitos teritorijos, ku
rios yra į vakarus nuo 140 laips
nio vakarų ilgumo, į rytus nuo 
160 laipsnio ilgumo. į šiau
rę nuo 50 laipsnių šiaurės platu
mo.

Sovietų atstovas Arkady So-

HENRY CABOT LODGE aiškina Jungtinis Tautų posėdyje apie 
oro inspekciją.

Apie mokesčius vis kalbama
Bedarbių skaičius per balan

dį sumažėjo 78,000. Taip esti 
paprastai pavasarį, kad. praside
da žemės darbai. Bendras dabar 
bedarbių skaičius 5.120,000.

Demokratų lyderis- senate 
Johnson vėl aiškino, kad reiks 
mažinti mokesčius, jei kito ke
lio nebus. Sumažinimas 20 proc. 
paliktų apyvartai 7 milijardus 
dolerių.

Depresija ateina
AFL-CIO prezidentas Meany 

balandžio 28 kalbėjo, kad ūkinė 
depresija ateina, ne darbas dar 
nesąs pasiekęs savo “dugno”; 
gegužės mėn. bedarbių bus iki 
6 mil.. jei“ “neįvyks koks stebuk
las”. Kaltino, kad nei respubli
konai nei demokratai nesiima 
blogėjimo sustabdyti. Plieno 
pramonė nukrito iki 47.5 proc. 
savo pajėgumo. Tokio lygio nie
kad nebuvę. Pasisakė už mo
kesčių sumažinimą, už bedarbio
pašalpos pakėlimą bent iki pu- Lenkijos kultūros min. Ka- karinės Lenkijos filmas. Bet jis 
sės uždarbio. rol Kūryluk balandžio 29 atleis- padirbtas pagal rašytojo Marek

------------------------------------------ tas. Jo atleidimas laikomas pa
baiga laikotarpiui, kuris buvo 
vadinamas “liberalizmu” rašy
tojam ir menininkam. Kultūros 
ministeris buvo laikomas to li
beralizmo šalininku ir rėmėju. 
Tai nepatiko Gomulkai.

Paskutinis lašas Gomulkos 
rūstybei prieš Kuryluk buvo fil
mas. Kuryluk patiko, ir jis pra
leido filmą “Aštuntoji savaitės 
diena”; tai esąs geriausias po-

Liberalizmo galas Lenkijoje

švedas surado išeitį.
_Kai Sovietai griežtai at
metė Lodge siūlymus dėl aši
galio srities kontrolės Įvedimo 
o užs. reikalų min. Gromy
ko apkaltino, kad tai tik 
Amerikos propaganda, tai 
Švedijos atstovas Saugumo 
Taryboje balandžio 29 pasiū- 

. lė kompromisą — kontrolės 
klausimą perkelt į pasitarimą 
valstybių, kuribs prieina prie 
ašilgalio sričio, ir jų išvadas 
atiduoti viršūnių konferen
cijai.

Amerika žada šitą kompro
misą priimti. Tuo nieko ne
bus išspręsta, bet klausimas 
bus nustumtas ir išvengta 
sovietinio veto.

Mažesne 
blogybė

Viršūnių konferencijos reika
lu Amerika, Anglija, Prancūzi
ja atsisakė nuo savo reikalavi
mo ir priėmė iš dviejų Mask
vos siūlymų tą, kuris jom at
rodė mažesnė blogybė. Atmetė 
Maskvos siūlymą į pasitarimus 
viršūnių konferencijos reikalu 
priimti Lenkijos ir Čekoslova
kijos atstovus, o sutiko, kad 
Gromyko ir toliau tartųsi su A- 
merikos. Anglijos. Prancūzijos 
diplomatais skyrium.

KODĖL AMERIKA 
BYLA PRADĖJO?
Propagandinė reikšmė — tai 

Amerikos atsimokėjimas Sovie
tam už jų skundą Saugumo Ta
rybai dėl Amerikos oro strate
ginės komandos lėktuvų su a- 
tominėm bombom.

Politinė — Amerika ėmėsi i- 
niciatyvos iškelti nusiginklavi
mo klausimą iš kitos' pusės. Že
nevos konferencijoje 1955 Ei- 
senhoweris siūlė nusiginkluo
ti ir i vesti tarptautinę oro kon
trolę Sovietam ir Amerikai. So
vietai atmetė. Chruščiovas pa
sisakė nenorįs, kad amerikie
čiai vaikščiotų po jo virtuvę. So
vietai atsisakė nusiginklavimo 
klausimu kalbėtis Jungtinėse 
Tautose, jei nebus komisija to
kios sudėties, kokios jie reika
lauja.

Amerikos dabartinis siūly
mas yra maža dalis tos oro kon
trolės, kuria siūlė Eisenhovveris, 
yra taip pat kalba dėl nusigink- 
klavimo, kurio Sov. nenorėjo 
svarstyti Jungt. Tautose.

Sobolevas ir dabar siūlė, kad 
tai klausimas, kuris 
šūnių konferencijai

Ar Sovietai duosis 
Įtraukiami siūlymą 
ar jie nutrauks jį įprastiniu ve
to, parodys penktadienis.

tenka vir- 
svarstyti.

bent kiek 
svarstyti.

IŠLAISVINIMO ŠOKĮ VADINA 
NEMOKŠIŠKU ŽAIDIMU SU UGNIM

Savaitės eigoje žymus po
litinis aprimimas ir net pa
vargimas...

Buvo pereitą savaitę nuk
reiptos akys į Maskvos ir Ju
goslavijos apsikapojimą ir 
galimą iš naujo įtempimą. 
Jis pritilo pasistengiant iš 
abiejų pusių nepūsti gaisro 
ir negarsinti nuomonių skir
tumo. Tai nenaudinga nei 
Jugoslavijai nei Maskvai. Ju
goslavija nori būti tarp dvie
jų kėdžių, tarp Amerikos ir 
Sovietų, kad galėtų imti iš 
vienos kišenės dolerius, iš ki
tos rublius.

Po Sovietų skundo pereitą 
savaitę dėl Amerikos lėktu
vų Amerika išėjo su kontro
lės pasiūlymu Saugumo Ta
ryboje. Bet susikirtus iš iš-

Kalbėdamas apie Jugosląvi 
ją ir Lenkiją, sako, jog iš 
laisvinimo klausimas ten ne
gali būti populiarus. Lenki
ja ir Jugoslavija esą nenori, 
su Maskva susilieti, bet ne
nori nei atsipalaiduoti. ne- jos 
bijančios ne tik 'sovietinės 
armijos. bet ir susijungusios, 
atomais apsiginklavusios ir 
Amerikos remiamos Vckiet i- 
jos. Esą Vakarus jos laiko 
savo gynėjais nuo Maskvos.- 
bet Maskvą savo gynėju nuo 
Vokietijos bei Amerikos...

Mum skelbti išKsvinimą 
— įspėja Lippmannas — 
yra nenuoširdu ir demago
giška arba tai yra nemokšiš
kas žaidimas su ugnimi 
Sveiko proto žmogus negali 
laukti atviro sukilimo rytų 
Europoje. Sukilimas būtų . 
sutriuškintas, nes jo negalė
tų paremti Nato, nerizikuo
damas trečiu karu.

Ką gi Amerika turėtų da
ryti? — Nieko daugiau kaip 
dabar, leidžiant riedėti įvy-

MENAS IR
NEMENAS

Kongreso bibliotekoje gegužės 
1 atidartya šešiolikta tautinė 
pavasarinė meno paroda. Eks
pertų komisija iš 1.194 paveiks
lų. kuriuos susiuntė 523 dai
lininkai, atrinko tik 88.

New York Times, pranešda
mas apie tos parodos atidary
mą, įsidėjo dail. V.K. Jonyno 
anksčiau premijuotąją grafiką 
“Fifth Avenue”.

"800 pėdę nesąmonių"
Londone suskato rašyti apie 

Anglijos Karališkosios Akade
mijos pirmininko Charles Whee- 
ler kalbą.... Wheeler pats yra 
skulptorius, 65 metų.

Akademijos metinėje vaka
rienėje jis atsiliepė apie freską, 
kurią ispanų dailininkas Picas- 
so padarė UNESCO rūmam Pa
ryžiuje. To paveikslo mėlyname 
fone yra nupiešti peteliškės 
griaučiai, balta figūra kaip ir 
moteris ir dar kitos figūros. 
UNESCO pareigūnas aiškino, 
kad tai turi reikšti šviesos ir 
tamsos kovą. Bet akademijos 
pirmininkas kitaip paiškiho, 

' kalbėdamas:
"Daugel išminčių sakys jum, 

kad tai yra didelis meno veika
las, tuo metu kai savo ausyse 
jūs girdėsite mano inibždėji-

Hlasko, 25 metų, pasakojimą. 
Tas rašytojas dabar yrą Paryžiu
je, išleido čia du pasakojimu, 
nors jie Lenkijoje nebuvo leis
ti. Dar blogiau, jis davė pasi
kalbėjimą spaudai, pasisakyda
mas prieš totalizmą. O blogiau
sia yra tai, kad Hlasko išvyko į 
Paryžių kaip tik remiamas kul
tūros minislerio Kuryluk.

Balandžio 28 Gomu’ka filmą 
uždraudė, o miniteri išjojo.

Adene gaisras įsidega
Anglijos protektorate Adene 

sukilėlių ■ skaičius išaugęs iki 
1000. Su jais eina ir Yemen ka
reiviai. Anglai juos bombarda
vo iš lėktuvų 1090 svarų bom
bų.

MŪSŲ MIELIEJI VAIKAI
Massapeąua. L. I., 15 me

tų Bruce Zator balandžio 30 
mokykloje nušovė savo kla
sės draugą, su kuriuo prieš 
porą savaičių jau buvo susi
pykęs.

Elisabęthe. N. J., 12 metų siskyrus nuomonėm; kontro- 
mokiny's puolė su peilių sa
vo gimnastikos mokytoją taip pat žada nžtrmti atidė- palaipsniui atitraukti iš kon- 
Epsteiną, sužeisdamas ranką, jimu viršūnių konferencijai. tinento heeuropines jėgas

Pereitą, savaitę demokra
tai pasigarsino reikalavimais 
į Amerikos pasikalbėjimus 
įtraukti pavergtų kraštų iš
laisvinimo reikalą. Bet šią 
savaitę W. Lippmann atkal
binėja nuo tekio klausimo.

lės ašigalio srityje reikalą

kiam ir palaipsniui prarasti 
įtaką, kdrią turim. — arba: 
susitarti tarp Nato ir Var
šuvos pakto ir per eilę metų

Philadelphijojo. Pa., vie
nuolika 11-19 metų paaug
ini barbarišku būdu nužudė 
k orėj ietį studentą, norėda
mi jį apiplėšti, kad už atim
tus iš jo pinigus galėtų pa
sišokti ir pasiliksminti.

LAKŪNAS GELBĖJO DRAUGĄ

Viršum Texas sprausminis 
bombonešis B-47 balandžio 29 
užsidegė' Iš keturių vyrų įgulos 
du iššoko 30,000 pėdų aukšty
je su parašiutais. Pilotas leite
nantas Obenauf, 24 metų, taip 
pat .bėgo iššokti. Bet jis pama
tė, kad ketvirtasis iš įgulos, ma
joras Maxwell. 32 metų instruk
torius navigatorius, yra apalpęs 
ir iššokti negali. Palikti būtų 
jam tikra mirtis. Tada Įeit. Obe- 
nauf grįžo prie vairo ir mėgi
no leistis žemyn. Truko 50 mi
nučių. iki jis priskrido bazę už
300 mylių ir nusileido laimin- sidegti. Jeigu neužsidegtų, tai 
gai. Per tą laiką užgeso savaime 
1 iš 'šešių motorų. Lėktuvas, 
kuris kaštuoja pustrečio milijo
no, buvo išgelbėtas. Draugas.
taip pat. Tik paties lakūno vei- ga tai padaryti, paleidimo me- 
das buvo nušalęs nuo 450 mylių 
greitumo vėjo, kuris veržėsi į 
lėktuvą pro angą, išskirtus au
tomatiškai sėdynėm.

Kas kaltas dėl
Vanguardo

Laivyno Vanguard su sateli
tu balandžio 23 vakarą nepasi
sekė. Trečiasis raketos “aukš
tas” neužsidegė. Raketa su sput- 
niku iš 300 mylių aukščio lei
dos atgal ir nukrito i juras per 
1500 mylių nuo Floridos kran
tų. Dabar aiškina, kad galėjo 
būti nusu jungta kažkokia viele
lė, kurios dėka raketos trečias _ 
“aukštas” turi automatiškai už-

iš kontrolinės stoties žemėja 
gali būti duotas radijo signalas, 
kuris tada raketą uždega. Esą 
pareigūnas Gridley, kurio parei-

tu stovėjo rankas sudėjęs už nu
garos ir, iki prisirengė paspaus
ti mygtuką, jau buvo per vėlu.

Churchillis kaltas
Chicagos meno instituto di
rektorius D. C. Rich pasi
traukė iš pareigų. Jis nesu
tiko daryti Čhurchillio pa
veikslų parodos. Laikė juos 
neturint profesionalo kvali
fikacijų. Prieš parodos neda
rymą kilo nepasitenkinimo:

Kadangi paveikslas yra mil- Washingtonas ir New Yor- 
žiniškas — 845 kvadratinės pė- kas padarė parodą, o Chica- 

, dos. — tai Wheeler jį pavadino ga atsisakė... Tada atsisakė 
•800 pėdų nesąmonių”.

"Šitas garsus dailininkas pa
darė daugel gražių darbų. Šitas 
nėra vienas ii tų". Tie, kurie 
mėgsta tapybą, turį būti atviri- 
aiikino Wheoler — visais laikais 
naujom idėjom mene; bet jie 
turį taip pat saugotis nuo iar- 
latanų Hnaudojimo. ..

direktorius.

"PAUKSTE SU PAUKŠTUKAIS” — JAV didžiulis sprausminis lėktuvas rodo, kaip jis veža ir 
paleidžia raketas.

K

KAS ISGELBFJO AMJLljy 1910 METAIS?
vo suplanuota 194-9 rugpiutyje. 
3900 parašiutininkų turėjo su
daryti prietilčius. 20 divizijų tu
rėjo būti iškelta i Angliją, ir 
(meringas sakėsi, kad su savo 
nauja uniforma jis pasirody
sią-; Anglijoje rugpjūčio 13.

• Maroko, Tuniso, Alžiro par
tijų atstovu konferencija, vadi
nama šiaurės Afrikos konferen
cija, sutarė, kad Alžiras turi su
daryti egzilinę vyriausybe; taip 
pat turi būti sudaryta šiaurės 
Afrikos federacija.

Anglijoje buvo sudaryta lig 
šiol nuomonė, kad 1940 Angli
ja išgelbėjo nuo Hitlerio inva
zijos Anglijos lėktuvai. “Spit- 
fires” ir * Ihirricans”. Jie tiek 
pakenkę Vokietijos aviacijai, 
kad 1940 vasaros dienom vokie
čiai netekdavo po 30, 100 o rug
sėjyje iki 185 lėktuvų per dieną.

KALTINA AMERIKA G^nC'
Milne knyga, kurioje sakoma.

■ Indonezijoje sukilėliai dar kad vokiečių aviacijos nuosto- 
tebesipriešina. Indonezijos liai buvę lig šiol perdėti Vokie- 
vyriausybė paskelbė. kad čių aviacija, nepaisant visų nuo- 
Amerikos piliečiai padeda sto’ių, tada buvo pati galingiau- 
sukilėliam' kaip lakūnai ir šia pasauly. Autorius pateikia 
bombarduoja vyriausybės 
pozicijas. Grasino nutraukti 
santykius su Amerika. Prez. 
Ei<enhowcris kaltinimus at
metė ir pareiškė, kad Ame
rika griežtai laikosi neutra
lumo.

• Prancūzijoje tik savaitės 
gale paaiškės, ar Rene Plevenai 
pasiseks susitarti su socialistais; 
kad jie įeitu i vyriausybę; be jų 
paramos Plevenas nesitiki, kad 
jam vyriausybę sūdanti pasi
sektų.

• Chruščiovas ir toliau ka
ringas: kaltino Ameriką dėl 
lėktuvų, kaltino Angliją dėl

• Sueso kanalo bu v. akcinin
kam Egiptas sutiko atlyginti 82 
milijonus. Sutartis pasirašyta 
tuo reikalu Romoje balandžio 
29. Amerika ryšium su tuo at- 
šildo užblokuotus Egipto pini
gus.

Lippmanno simpatijos aiš
kiai linksta į antrą išvadą, 
į koegzistencijos, tikriau sa
kant. kapituliacijos.

Lippmannas nutylėjo tre
čią išeitį, kurią parodo pati 
Sovietų Sąjunga. Ji organi
zuoja infiltraciją, partizani
nius judėjimus Adene, Alži- 
re, Lebanone. Indonezijoje, ir 
kt.; ji nepabijojo pagrasinti 
Prancūzijai dėl Sueso kanalo ; 
raketom; ji nesidangstė ne
utralumu kaip Vakarai Ven
grijos ir Indonezijos konflik
tuose; ji negąsdino savęs, kad 
tai gali sukelti trečią karą... 
Bet tokis aktyvus kelias A- 
merikai su dabartiniu nuo
vargiu nesiūlomas; jis reika
lauja naujų pastangų ir ne
malonumų.

Kitaip vertina Joseph Al- 
sop. žiūrėdamas į vidurinius 
rytus. Jis kaltina, kad Ame
rika ėmė ieškoti gerų santy- 
kių su Nasseriu. mėgindama 
sykiu išlaikyti tokius santy
kius su Nasserio priešais, 
ligšioliniais ištikimais Letja- 
nenu, Iraku. Jordanija. Ta
čiau ten galima arba parem
ti draugus ir jų priešus lai
kyti savo priešais, prisi
imant visus nemalonumus, 
kurie yra su tuo susiję ■ 
mano Alsop; arba: turime 
prisiimti kitą nemalonumą 
labai brangia kaina ir pa
keisti nusistatymą link ara- ■ 
bų nacionalizmo, kuriam at
stovauja Nasseris. "Mes ne
galime laikytis abiejų kelių, 
kaip mes dabar darome... 
Vengimas nemalonumų nė
ra politikos darymas,"

davinius, kad vokiečių admiro
lą Raedc’į labiausiai atgrasinęs 
nuo invazijos Anglijos laivynas, 
ypačiai po vokiečių laivyno nuo- jos atominių bandymų, lą
stelių prie Norveguos, Vokiečių blausiai kaltino iš naujo 
laivyno priešinimasis sulaikė Matenkovą dėl nepasisekimų 
Hitlerį nuo invazijos. O Ji bu- žemės ūkyje.

• Nasseris, Jungtinės Arabų 
valstybės prezidentas, balan
džio 29 Maskvoje buvo sutiktas 
su didžiausia pompa. Atvyko su
tikti ir Amerikos atstovas. Ang- • Anglijoje teista
tiįos ir Prancūzijos — ne Išbus lordų nariais būti 
kelias savaites

• Kard. Strich 
savo kambary* jau 
čioja

sveiksta;
pa vai kš-

rtm

nuo Mot 
ir mote-

ilal.es
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RAŠO ALMU S

kad motorizuotom dalim bus pa
rūpinta benzino 300 mylių žy
giui. E tikrųjų betgi teištesėjo 
to tik trečdalį. To vaisius buvo 
kad 2 šarvuotoji divizija laukė 
36 valandas benzino, kitos vi
sai jo negavo ir buvo ameri
kiečių apsuptos. Sausio 8 Hit
leris po visos nepavykusios “di
džiosios ofenzyvos” Įsakė trauk
tis.

Rytuose reiškėsi tas pats. Į 
gen. Guderiano, štabo viršinin
ko, aliarmą Hitleris leido per
mesti kariuomenės dalis iš va
karų į rytus. Bet permesti nuo 
Rheino iki Oderio nebuvo toks
pigus reikalas — garsioji Hit- BRIUSELIO tarptautinėje parodoje amerikiečiai rodo bilijoną kartų padidintą molekulę (Ferrocene) 
lerio pastatyta autostrada ne- 
betarnavo dėl tos pačios benzi
no stokos.

Dėl benzino stokos Lenkijo
je ir Rytprūsiuose be veiklos 
stovėjo 12 šarvuočiu divizijų.

Silezijoje. į kur buvo perkel
tos sintetinio benzino gamyklos 
ir kurios paskui atsidūrė Sovietų 
rankose, prie Baranovv stovėjo 
1.200 tankų, ir jais nebuvo ga
lima naudotis.

Priėjo iki to. kad viduje pa-

I

Gyvybė išgeso nuleidus kraują
Šiandien svarsto, kas buvo didžiausia priežastimi 
Vokietijos pralaimėjimo antrame pasauliniame kare

Chicagos šešėliai 
bolševikam patinka

cijoje, tepasirodė“ vokiečių lėk
tuvų tik 15.

Kiti buvo atitraukti kaip tik 
Į tas vietas, kur buvo gamina
mas sintetinis benzinas, nes per 
visą savaitę Amerikos ir Angli-

Technikos amžiaus kraujas 
yra nafta ....šiais metais iškei
sta Alexander Klein knyga “The 
Counterfeit Traitor” naujai nu
šviečia, kaip ir Vokietija pralai
mėjo karą daugiausia dėl to. 
kad jai buvo nuleistas tas mo-, jos bombonešiai taip buvo la- 
dernusis kraujas —benzinas,
sintetinis Vokietijos gamina
mas benzinas.

Kritiškiausi metai Vokietijai 
buvo 1944. kada Sovietai atėmė 
iš vokiečių Rumunijos naftos 
valyklas PloestL Vokietijai be
liko pasikliauti nuo tada.tik sa
vo gaminamu sintetiniu benzi- 
nu.

Bet Vokietijos . nelaimė — 
benzino gamyklas be paliovos 
ir sistemingai ėmė bombarduo
ti Amerikos ir Anglijos lėktu-

Bombardavimo rezultatai bu
vo Vokietijai katastrofiški. Ne 
tik dėl to. kad sumažėjo sinteti
nis benzinas; sumažėjo sykiu 
su benzinu gaminama ir sinteti
nė guma ir kiti sintetiniai gami
niai. Tai atsiliepė šaudmenų ga
mybai. Ji nukrito iki 30 proc. 
buvusios prieš bombardavimą.

Taupant benziną. Goeringas 
buvo priverstas susiaurinti 
skraidymą apmokomiem lakū
nam.

Jiem buvo leista treniruotis 
ore tik ketvirtadali valandų, ku
rias būdavo treniruojami Ame
rikos ir Anglijos busimieji la
kūnai.

Paskutiniu karo metu, išbu
vusius ore 40-50 valandų jau 
leisdavo į kautynes.

Neparuošus kaip reikaint la
kūnų buvo begalės katastrofų, 
net nesulaukus kautynių. Per 
mėnesi.taip suduždavo 1500 lėk
tuvų ne kautynėse. O tai jau 
didelis nuostolis, nes 1944- ge
gužės mėn. lėktuvų gamyba sie
kė 1523. birželio 1677. liepos- 
rugpiūčio po 2000. rugsėjyje

bai judrūs.
Tik 1944 rudenį Hitleriui atė

jo i pagalbą miglos, ūkanoti orai. 
Pasunkėjo bombardavimas. Per 
rugsėjo-spalio mėnesius numes
tų bombų tonažas sumažėjo iki 
dviejų penktadalių to, ką išmes
davo kitais mėnesiais. Tuo pa
sinaudojo ginklavimo ministe- 
ris Speer. Su savo 350,000 prie
vartinių darbinininkų jis atsta
tė sintetinio benzino gamyklas 
tiek, kad jos galėjo pagaminti 
benzino. 4u kartu daugiau nei 
rugpiūtyje. Tačiau vis tiek tai 
sudarė tik trečdali buvusios ga
mybos prieš bombardavimą.

Sumažėjus rudens mėnesiais 
bombardavimui ir padidėjus 
“kraujo apytakai”.

Hitleris pradėjo viltis sureng
ti ofenzyvą.

Ofenzyva turėjo parodyti są
jungininkam. kad Vokietija nė
ra palaužta. Po to turėjo eiti trankąs ir tankus kai kur trau- 
taika tarp vakarinių sąjunginin
kų ir Vokietijos ir karas turėjo 
nukrypti tik prieš bolševikus. 
Taip vaizdavosi Hitleris.

Ofenzyva buvo surengta 1944 
gruodyje. Kariuomenė puikiai 
reiškėsi. Tačiau Įvyko tai. ką 
buvo numatę generolai ir ko la
biausiai baiminosi — kad ofen
zyvos metu gali pritrūkti ben
zino

per 3.000.
Priešlėktuvinei paskutiniu 

laiku buvo Įsakyta tiek taupyti 
šaudmenis, kad reikėjo nešaudy
ti Į priešo lėktuvus, jei jie ne
bombardavo taikinių, kuriuos 
priešlėktuvinė turėjo saugoti.

Benzino trūkumas labiausiai 
atsiliepė fronte. Kai prie Arn- 
hem sąjungininkai nuleido pa
rašiutininkus už vokiečių pozi
cijų vokiečių lėktuvai nenu
šovė nė vieno sąjungininkų lėk
tuvo.

Prieš 4,600 sąjungininkų lėk
tuvų, kurie dalyvavo toje operą;

AR AMERIKIEČIAI PRI
TARIA KONFERENCIJAI 
Gallupo institutas i klau

simą: ar tamsta pritari vir
šūnių kenferencijai — atsa
kymų 52' < gavo "taip”. 23' < 
— “ne”’ ir 25 be nuomonės. 
Ir praeityje gyyvcntojų dau
gumas buvo pasisakę už su
sipratimą tarp Amerikos ir 
Sovietų — Trumano laikais 
du iš trijų amerikiečių; 1953. 
kai Malenkovas paėmė val
džią astuoni iš dešimties
amerikiečių pasisakė už su
sipratimą. Taigi dabartiniai 
52 procentai yra 'jau 
daug
derybom nei anksčiau. Pas
kutiniai įvykiai jį dar maži-

mažesnis pritarimą;

na.

■f JF "'v. -vnggoi
' i;
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DISKUSIJOS DĖL SANTYKIŲ SU PAVERGTA TAUTA
SPAUDA

kė arkliais ir karvėm....
Kraujui nutekėjus, galinga* 

sis nacinės Vokietijos kūnas ne
bepajudėjo. Tad ir buvo kapitu
liuota be sąlygų — 1945 gegu
žės 7.

Tik šiandien iškyla aikštėn, 
kas buvo tie. kurie nurodė, kur 
yra to moderniojo kraujo gys
los ii- kur jas reikia pradurti, 
kad kraujas nutekėtų, (b.d.)Hitleris užtikrino juos.

nes tuo bus padėta ir tautai. 
Tokie santykiai su tauta kol kas 
galimi, o kaip jie vystysis — 
dar pamatysime"’.

Autoriaus paskutinis teigi
mas, kaip reikia dabar santy
kiauti su Lietuvos žmonėm, at
rodo teisingiausias.

Teisingas ir tvirtinimas, kad 
uždanga šiek tiek pakelta ir pa
dėtis pasikeitus
pasikeitimas yra Lietuvos komu
nistų “skirtingo galvojimo" nuo
pelnas. Jei laiškai ir siuntiniai 
pasiekia; jei kanadiečių delega
cija buvo Lietuvoje, tai ne dėl 
to, kad Lietuvos komunistai 
“žymia dalimi skirtingai galvo- 

. ją’’, o dėl to, kad tai yra Mask
vos interesas, tai yra generolo 
Michailovo vykdomą linija.

Antra,
Tačiau tai neseiškia, kad tas 
tvirtinimas, jog anapus už- 

yra santykiai. Gyvenimas nešto- dangos jaučiama , kad “reikia

A. Margeris, “Naujienų" ben
dradarbis, parašė ir išleido kny
gą “Chicagos šešėliai”. Ji rado 
palankaus atgarsio “Tiesoje”. 
Jos bendradarbis A. Libartas 
cituoja jam patinkamas vietas 
iš tos knygos: “Ne! Nėra gyve
nimo ir nėra laimės mųsų bro
liams po aukštuoju Čikagos dan
goraižių ir garsiųjų skerdyklų 
dangumi. Ten. kaip grėsmingas 
šešėlis, viršum darbo žmonių 
galvų kybo nedarbo ir skurdo 
giljotina. Toji giljotina — JAV 
kapitalistinė santvarka, kurioj 
dievas doleris, kurioje viskas 
— žmogaus kilnumas, jo ty
riausi jausmai protas, svajo=----
nės ir troškimai matuojami do
leriu, perkami ir parduodami 
už dolerius".

Komunistam patinka toki at
siliepimai apie Chicagą. Tačiau 
dar labiau patinka patį Chicaga 
ir jos doleriai, nes jei nepatik
tų, tai joje nesėdėtų, o važiuo
tų į Chruščiovo rojų. “Vilnies” 
Andriulis tą “giljotiną" taip pa
mėgo, kad visom keturiom prie
šinosi, kad lik jo nedeportuo
tų iš po “giljotinos” į “rojų".

Baltijos studentai Maskvoje
Maskvoje studijuoja nemaža 

pabaltiečių jaunimo. R. Grigo . 
iniciatyva jie susiorganizavo į 
draugiją “Balticum”. Ji išsiplė
tė iš liet, studentų ansamblio, 
kuris 1954 buvo tapęs Maskvos 
saviveiklos kolektyvų laureatu. 
Studentai repetuoja savo pro
gramą kartą savaitėj. Kolektyvo 
dirigentai yra konservatorijos 
studentai Akvilija Gureskytė ir 
Dainis Zakis. Visų tautybių stu
dentai uoliai mokosi tautinių 
dainų, ir visi traukia studentiš
ką Gaudeamus igitur. Balticum 
koncertas buvo plačiai aprašy
tas Maskvos spaudoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo polemika tarp Al. Gimanto 
ir V. Sirvydo iš vienos pusės ir 
V. Kastyčio iš kitos dėl “santy
kių su tauta”, kaip tai pasako 
laikraščio red. J. Kardelis. 
Redaktorius iš visos polemikos 
daro išvadas apie tą santykiavi
mą: “.... beveik tikra, kad mū
sų tautos žmonės, kurie Lietu
voje pastatyti vaidinti Lietuvos 
valdžią, vis dėl to žymia dalimi 
skirtingai galvoja, negu okupan
tas diktuoja. Jie jau yra padarę 
ir tūlą evoliuciją Nes, pavyz
džiui, anksčiau jie buvo aklinai 
užsidarė. Jie net ir spaudą sekė 
per penktosios kolonos agentus. 
Dabar gi ‘Nepriklausomą Lietu
vą’ jie jau gauna oficialiai, už
siprenumeravę. Tai jau tūlas 
pažangos faktas.

“Beje, kalbant apie sovieti
nės laikysenos evoliuciją, gali
ma konstruoti faktas, kad iš 
anos pusės nuvo pasiteiravimas, 
ar mums reikia knygų? Buvo at
sakyta — -reikia, ypač vadovė
lių. bet kad ir to paties Žiugž
dos su Ambraška. tiktai be o- 
kupantinės propagandos. Ar- tykių bijome, bet jie — Lietu- . _
ba tokios literatūros kaip Puti- vos okupantas. Padėkime, kiek ti- kad pasikeitimas Lietuvoje Aldabergenov. kuris buvo Ka- 
no “Sukilėliai" ir panašiai. Deja, galime, savo tautos žmonėms. Yra maža dalis tos pačios zachstano atstovas Kairo kon-

--------- :------------------------------------------------------------------------- politikos, kurią Maskva vykdo ferencijoje. “Tiesos" korespon-

ant to paklausimo viskas ir su
stojo. Joks atsakymas negautas. 
O vis dėlto, neabejotina, kad 
ir anapus geležinės uždangos 
jaučiama, kad jaip, kaip yra, ne
gerai; kad reikia ieškoti geres
nės būsenos. Todėl ir pasiteira
vo. /

“Reikia spėti, kad ir kana
diečių ‘delegacija’ buvo pakvies
ta dėl tų santykių. Tiktai, kai 
Maskva viską diktuoja, kai pa
tiems valios neduodama, viskas 
ir merdi. Ir. sustoja ant pasitei
ravimo.

“0 vis dėlto, geležinės uždan
gos pravėrimas jau savaime lei
do emigracijos"’ santykių pravė
rimą su tauta. Per gimines, pa
žįstamus ir net nepažįstamus. 
Laiškai ir siuntiniai — taip pat 
\ia oauvyxvi<u. vjj vjciųuiao 11LJIV- ----j---------------------------------- •> ------— --------------- - •

vi vietoje, ir todėl absoliutiš- ieškoti geresnės būsenos , rei- Keliaujantieji korespondentai

proga naujiem posė-

popiežius". Dibeiius yra abie-3071

• New Yorko susisiekimo va
dyba metus žada baigti su 8.5 
mil. dol. nuostolių. Tačiau žada 
kalionės ne pabranginti iki 
1960, nes turi atsargas iš anks-

Yorke balandžio 26 sal- 
krautuvėje buvo nu-

IZRAELIS iventė 10 metų nepriklausomybės sukakti. Jeruzalės 
gatvėmis žygiuoja parašiutininkai su vėliavom.

dar pabrėžtina: ne mes tų san- galvoja nei Maskvoje. - - . - -
Yra daugiau pagrindo many- artelės pirmininką Nurmaldyj

Amerikos lietuvių kongresas Bostone
Birželio 27-28 Statler viešbu- šius viešbučiui laišką, pageidau- 

ty Alto šaukiamas kongresas, jamo kambario kainą atvykimo 
kurio paruošimo darbai yra pa- ir išvykimo dienas ( dar geriau 
vesti Bostono skyriui. i

Bus 
džiam

New 
dainių

kai numoti Į tai ranka —- ne tik kalingas papildymo ta prasme. Tiesos du korespondentai 
neprasminga, bet ir neįmano- tai nereiškia būsiant dau- S. Bistrickas ir V. Miniotas šiuo 
ma. Santvkiavimas vvksta. Ir giau laisvės tiem, kurie kitaip metu keliauja per Sovietų Są- 

’ ‘ ................. jungą. Kazachstane jie aplankė

skiriam, bet tame viešboty ga
li! aa kambarius užsisakyti ir be dviem asmenims su dviem lo- f

PASAULY NĖRA JAU TAIP PRASTAI
Naftos gamyba pasauly pakilo 9 
proc., o JAV net 42 proc.

Visos žemės gyventojų 6 proc. 
naudojasi puikia gerove. Pažan
giuose kraštuose “privilegijuoti" 
pašoka ligi 24 proc. Pasitenki
nusiųjų skaičius kuklus, bet jis 
didėja.

santykiuose su Vakarais. dentam jis sakėsi: “Seniai bu- 
Su Vakarais siekia Maskva vau Lietuvoje kariavau jū- 

taip pat “geresnės būsenos” ir Sl? žemėi; Teko kautis dėl Pa- 
ji bus pasiekta, jeigu Vakarai.... lanS0S- Klaipėdos, ties Kaunu, 

Tilže. Geras kraštas. Tik van
dens pas jus perdaug

"Super-market". Ignalinoj
Ignalinoj atidaryta maisto 

produktų krautuvė, kurioj nė
ra pardavėjų. “Tiesa” džiaugiasi, 

(nukelta i 3 pusi.)

Įpilietins esamą padėti. Jei tai 
bus pasiekta viršūnių konferen
cijoje. tai ir Lietuvos esama 
padėtis bus Įpilietinta. ir viso
kia laisvųjų lietuvių Įtaka iš ša
lies neteks savo ligšiolinio svo
rio.

Statlcrio viešbutis pažadifo -ra kongreso dalyvis.
kongreso dalyvius aprūpinti . Viešbučio kambariai vienam 
kambariais su sąlyga, jei rezer- asmeniui — $8.50. $9. $10. 
vacijos bus padarytos 2 savai- $11. $12. $12.50. $14; kam- 
tės prieš kongresą. Rezervaci- bariai dviem asmenims su dvi- 
įns kortelės išsiuntinėtos Alto guba lova — $14. $14.50, $15.

$16. $16.50. $18. Kambariai

SUPERIOR PfECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos

J bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos
| Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI MUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St.
Tclef AL 4-8319

Jungtinės Tautos paskelbė 
674 puslapių biuletenį — sta
tistinius davinius iš visų kraštų 
ir visokių sričių. Tai lyg didelio 
ligonkf gydytojų raportas. Ra
portas geras. Pasaulis neina blo- 
gyn-gerėja.

Nuo 1950 žmonių prieauglis 
kasmet didėja 1.6 proc. Tik Ry
tų Vokietijoj ir Airijoj žmones 
mažta.

Žmogaus amžiaus vidurkis pa
siekė 71.5. Dar tiksliau sakant, 
moterim 73 metai, vyram 70.

Mineralinė produkcija dar šautas 17 metų Ramos. Kitą 
1956 pakilo 225 proc., lyginant dieną buvo suimtas ir žudi- 
su 1938. Geležinkelių važma pa- kas 20 metų Serra. Abudu 
didėjo 250 proc., laivų padvigu- priklauso paauglių gaujom, 
bėjo, lėktuvų atsirado 8 kartus # NonTgija ir Mgija is 

, daugiau, automobilių pagamm- kraMu £biausiai j.
- . , • - ta 2oO proc. daugiau. dauja turistu. LabiaustaTtu-

ir valandos) ir kad prašantysis Televizijos aparatų yra 100 
milijonų, radijo — 315 milijonų. 4 
Veik pusė šių gaminių atitenka 
JAV. Kiekvieno krašto eksporto 
vidurkis pasekė 11 proc. daugiau 
nei praeitais metais. Anglies iš
kasama 1580 milijonų tonų. E-
lekttos gaunama 1678 milijonai čiau; pernai pelno buvo 6.5 mil. 
kilovatų daugiau nei 1929 m. užpernai 9.

t:> rezervacijos kortelių, para- vomis —$15.50. $16.50. $17.
$17.50. $18 ir $19. Kambary 
dviem asmenims už kiekvieną 
prisidedanti asmenį imama $3.
50 dienai. ’ Berlyne evangelikų vysku- atstovų. O prie bažnyčios.

Delegatų mandatuose pažy- pas Dibeiius paragino protes- kurioje jis kalbėjo, komunis- 
mimas delegato vardas, pavardė, tantų dvasininkus nesikišti lai surengė demonstraciją su 
adresas, organizacijos pavadini- į atominių ginklų reikalus, šūkiais: “Karo kurstytojas”, 
inas ir jos narių skaičius, o juos nes tai gali suskaldyti pa- Partijos centro komiteto gen. 
pasirašo pirmininkas ir sekreto- ’ čios bažnyčios vienybę. Jis sekretorius Norden tuojati 
rius. atkalbinėjo nuo rezoliucijos, pareikalavo, kad kiti prOtcs-

. .. kuri buvo iMisiūlyta Vokieti- taniu bažnvčios atstovai nu-
Orgamzadjos prašomos man- arminiam ginklavimui trauktu santykius su Dlbe- 

Ilatų nuorašus tuoj atsiMsti jr pasmerkti, nes tai bus tik vic- lium. nes jis esąs -antike, 
mtomiacuu klausljadresu; Alto nTn-zoliuop daugiau mitinis atominių bombų po-
Boslono sk.vnus MBBroadaa^ 1 mita5 js |inb Nato
So. Boston 2«. Mass. Tol. AN 8- '

Atomai skaldo protestantų bažnyčią
Help stop senselcss killing on our highways.
Drivo safely yourself. Insist on striet law 
enforcement for your own protertion. Work 
actively with others to support your local 
Safety Council. Kemember—vsherc tralfic lavrs 
are štrictly enforced. dealhs go <lown.

testantų evangelikų sinodo 
.susirinkime, kur buvo 80 va- jų Vokietijų protestantų 

Alto Bostono Skyrius karų ir 40 rytų Vokietijos dvasinis vadas.
Publii&d ūt <m rffort *» ,wr ftrrs, m
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ORGANĄ DARBININKĄ Ir UITUVIŲ ŽINIAS.

Šviesaus mąstytojo tamsus pasaulis
Romano Guardini, itališkos 

kilmės vokiečių katalikų teolo
gas ir filosofas, sulaukęs 73 m. 
yra plačiai žinomas savo gra
žaus stiliaus, aiškios išraiškos 
ir gilios minties paskaitom ir 
veikalais. Tai mūsų laikų vienas 
iš žymiųjų katalikų mąstytojų ir 
autoritetų krikščioniškos! pa
saulėžiūros klausimais. Jo žodis 
svarus ir pagautas, verčiąs gi- - 
liai susimąstyti ties kasdienos _ 
iramžinybės problemom.
- Svarstydamas dabarties die
nas. Romano Guardini apmąstė 
žmogaus santykį su kultūra ir 
savo mąstymus išdėstė veikalu 
apie dabartinio kultūrinio pasau
lio galą. Iš vokiečių kalbos vers
tas tasai jo veikalas vadinasi 
“The End of Modem World”. 
Leidėjai tą veikalą pristato, kaip 
“pačią niūriausią knygą, išleis
tą Vokietijoje po Trečiojo Rei
cho mirties”. Kuo toji knyga yra 
niauri?

- Balandžio 17-20 Šveicarijoje 
vyko tarptautinės studentų or
ganizacijos — Pax Romana — 

tis į plačiasias erdves. Anie lai- centro valdybos posėdžiai, ku
kai, kai žmogus tvirtai laikėsi riuose dalyvavo ir dr. V. Vy-

žemės kaip cento, jau praėję, gantas, atstovaudamas Studen
tų Ateitininkų Sąjungą. Tiek
posėdžių metu, tiek kelionėje
dr. V. Vygantas susitiko su į- 
vairių tautų žmonėmis, o paš
nekesiuose palietė aktualius da
barties reikalus. Tad Darbinin
kas, norėdamas supažindinti 
skaitytojus su Pax Romana or
ganizacija, su jos problemomis, . ’

Žmogus besidarąs visatos gy
ventoju, bet tokiu, kuris neži
nąs, už ko užsikabinti ir į ką at
siremti Išjudinęs gamtos jėgas, 
galįs savo nelaimei patekti į 
chaosą. Iš čia ir ateinąs didėlis 
pavojus.

Kitas pavojus ateinąs iš nu

tai glaudžianti į krūvą, kad žmo
nės pradedą gyventi tartum 
bandoje. Joje nykstąs ne tiktai 
asmeninis, bet ir šeimynis gy
venimas. Tiktai didvyriškom 
pastangom atskiri žmonės galė
sią iškilti aukščiau tos masės. 
Ir tik Dievo Apvaizda tegalinti 
žmones nukreipti nuo abiejų tų 
pavojų..

į dr. V. Vygantą. Savo atsaky
muose dr. V. Vygantas paliečia 
ne tik Pax Romaną, bet ir Len
kiją, Afriką, Vokietiją ir mūsų 
tremtinių svarbius pasiruoši
mo rūpesčius. (Red.)

oaMininkas 3

Nuotaikos*pokarinėje Europoje
Pasikalbėjimas su dr. Vytautu Vygantu • *

Negalėdamas atsipalaidoti 
nuo tarnybinių įsipareigojimų, 
buvau priverstas pasitenkinti 
vienos savaitės kelione į Euro
pą. Iš New Yorko tiesiai nuskri
dau į Duesseldorfą. Ten trum
pai pabuvęs, aplankiau Ham
burgą, kur kiek ilgiau sustojau. 
Iš ten trumpam nuvykau Į 
Muencheną ir toliau Į Zuerichą, 
gi po 2 vai. kelionės šveicariš
ku traukiniu pasiekiau savo ke
lionės tikslą. Ten 4 dienas rim
tai ir uoliai posėdžiavome, gi 
grįžau per Zuerichą Į Frankfur
tą, iš kur be sustojimo parskri- 
dau į New Yorką. Nors ir 
trumpas buvo šis išvykimas 
iš JAV, tačiau laikau jį visais 
atžvilgiais naudingu ir įdomiu. 
Žinoma, turistiniais džiaugs
maisgėrėtis progos nebuvo, ta* 
čiau buvo Įdomu aplankyti kele
tą "tų vietų, kur prieš 9 metus 
teko gyventi.

nešimą apie egziliniŲ federaci
jų padėtį ir jų minties pasau’Į. 
Iškeltos mintys bei sumir.ė-i 
faktai atrado gyvą su/domėji- 
mą, ir išsivystė Įdomios di.ku- 
sijos, kurioje ypatingas dėme
sys buvo nukreiptas į ruošimą
si ateities gyvenimui. Nevienas 
dalyvis norėjo patirti, kaip trem
tiniai studentai ruošiasi patys 
ir ruošia savo tautiečius lai - 
vam gyvenimui tėvynėje. Jei 
pasėdyje tos minties ir neišreiš
kiau, tai negalėjau atsikratyti 
susirūpinimo, kad mes beveik 
nieko šioj plotmėj nedarome, 
o čia yra puiki proga teigia
mam kūrybiniam darbui kiek
vienoje srityje.

studentija bei intelektualai-sen- 
draugiai, šis sąskrydis numaty
tas rugp. 33-rugsėjo 6 Vienoje. 
Prieš tai Eichstaette, Vokietijo
je Įvyks studentų sąjungų visuo
tinis suvažiavimas.

problemos bei jų sprendimai 
ryškiai parodė, kad vyrauja glo
balinis žvilgsnis ir mastas. Šiuo 
metu ypatingas dėmesys krei
piamas Į Afrikos kontinentą ir 
kraštus už geležinės uždangos, 
su kuriais dar galimas ryšys pa
laikyti. Afrikoje prieš keletą 
mėnesių buvo pravestas labai 
pasisekęs seminarais, kuriamd 
dalyvavo beveik visų to konti
nento universitetų katalikų stu
dentinis elitas. Afrika, anot vie
no PR pareigūno, tas didysis 
atbundantis milžinas, — šian
dien visu intensyvumu ieško sa
vęs. Nenuostabu tad, kad ten 
dabar vyksta pati didžiausia idė
jinė kova dėl to kontinento dva
sinio apsisprendimo. Krikščio
niškoji pažiūra susiduria su ko
munistais ir i kitomis idėjinė
mis srovėmis. Savo pastango
mis Pax Romana judėjimas pri
sideda prie to kontinento su- 
krikščioninimo, ir seminaras 
buvo tik viena iš daugelio rei
škimosi formų.

Nemažesni dėmė j' PR ski
ria ir tiems kraštams, kurie bent 
truputį pravėrė galežinę uždan
gą-

Tačiau nesiribojama vien tik 
tomis dviem plotmėmis. Su ne
mažesniu ryžtu ir entuziazmu 
veržiamasi ir į kitas svarbias 
problemas. Dar šiais metais į- 
vyks bendrinis Pax Romana 
kongresas, kuriame dalyvaus

Koks yra Pax Rcmana dėmesys ' 
tremtiniams studentams?
— Pax Romana yra vienas j 

iš nedaugelio tarptautinių sąjū
džių, kurie tremtyje esančioms 
savo organizacijom ir toliau 
pripažįsta pilnutines nario tei- ' 
sės be jokių suvaržymų, ryšium 
su krašto, laisvės nustojimu. 1 
Tremtiniai šio judėjimo rėmuo- ~1 
se plačiai reiškėsi. Tiesa, per J33 Olandijoje. Jis ką tik buvo 
paskutinius 2-3 metus nebuvo--grįžęs iš 5^savaičiųtrukuios ke- - 
tremtinių organizacijų atstovo 
centrinėje valdyboje, tačiau dėl 
to kalti patys tremtiniai.

Ne kartą esu pajutęs, kad 
tremtiniuose ryškus didelis ne
rangumas svetimųjų atžvilgiu. 
Gaunasi įspūdis, kad esame pa
veikti iliuzijos, jog “mums pa
saulis kažką skolingas esąs” ir, 
sėdėdami savo pilaitėje, laukia
me, kol kepti karveliai pradės 
i mus skristi. Ir taip save ap
gaudinėdami, sėdime be akci
jos, svetimuosius kritikuoda
mi, kai tuo tarpu gyvenimas vi
su smarkumu toliau verda, ir 
mes nuo jo vis daugiau atsilie
kame.

Posėdžių metu man teko pa
daryti platesnio pobūdžio

Kas Jum paliko ci’iau-į įspūdi?
— Posėdyje dalyvavo vienas 

Indonezijos studentas, šiuo me
tu baigiąs savo doktarato studi-

lionės po Lenkiją, kur lankė ka
talikus studentus. Su juo min
timis pasidalinti, tiksliau jo* įs
pūdžius patirti, man ir buvo be
ne Įdomiausias momentas. ,

Lenkijos ateitis, jo nuomone, 
gan pesimistiška, nes ji tokia 
paradoksiška, nelogiška. Ners ~* 
ir buvo jaučiamas vengrų revo
liucijos tragiškumas, tačiau vi
sos viltys nukreiptos Į vakarus. 
Kiekvienas iš vakarų ateinąs 
reiškinys yra pamegdžiojamas, 
juo persiimama. Ir tai daroma 
nebūtinai todėl, kad tai patinka, 
bet kad tai tampa protesto sim
boliu.

Lenkijoje jaučiamas skurdas, 
jei gyvenimą lyginsime su va
karų Europos štandartais. Liau
dyje labai stiprus katalikišku
mas; tikėjimas tikrai tvirtas, ta
čiau labai trūksta intelektuali
nių katalikų pajėgų. Jų labai ma
ža. ir todėl toks ryškus minties 
alkis. Jei Lenkija staiga susi
lauktų laisvės, iškiltų daugybė 
probleminių klausimų, kurių 
sprendimas dėl katalikiškos in- 
telegentijos stokos būtų nepap
rastai sunkus.

Apibendrindamas šią sa-.O 
patirtį, minėtas studentas yra 
giliai įsitikinęs, kad fremtiniŲ 
uždavinys yra ruoštis grįžimui, 
nes jie bus labai reikalingi sa
vam kraštui. Ruošimasis turi 
būti konkretus, realus ir einąs 
su gyvenimu. Praeities iliuzijas 
reikia pamesti, tačiau protingas 
ruošimasis yra būtinybė.

Šie Azijos akademiko žodžiai 
mumyse turėtų atrasti rimto at
garsio, ir mes tikrai turėtume 
susirūpinti šia problema.

Koks yra Pax Romana veiklos 
laukas?

- Jei praeitais metais daly
vaudamas visuotiname suvažia
vime vidurinės Amerikos EI 
Salvadoro valstybėje pajutau, 
kad Pax Romana išaugo iš sa
vo prieškarinių europinių rė
mų ir tapo pasauliniu sąjūdžiu, 
tai ši kartą Šveicarijoje posė
džių metu turėjau dar kartą pro
gos tuo visapusiškai Įsitikinti. 
Posėdžio dalyviai, svarstomos

Jūsų kelionės tikslas?
— Pax Romana sąjūdžio stu

dentų centrinė valdyba kasmet 
bent 2 kartus renkasi savo po
sėdžiams, kuriuose dalyvauti 
teisę turi ir rinkti centro valdy
bos nariai bei rinkimams nomi- 
notų sąjungų atstovai. Pirmasis 
šių metų posėdis Įvyko balan
džio 17-20. Šveicarijos Fribour- 
ge. kur savo nuolatinę būstinę 
turi Pas Romana sekretoriatas. 
Vykau Į tą pasėdį atstovauda
mas Studentų Ateitininkų Są
jungą, sekančiuose rinkimuose 
turinčią teisę išstatyti kandida-

Fr. Clarke, S J., Fordhamo 
universiteto profesorius, į atei
ties tamsų veikslą pažiūri iš 
šviesesnės pusės. Clafke nurodo, 
kad žmogui yra skirta pasidary
ti gamtos viešpačiu. Pacitavęs 
šv Povilo žodžius “mes esame 
Dievo vaikai o jeigu vaikai tai 
žmogui yra duotas paskyrimas 
ir tėvoniai”, Clarke išveda, kad 
Dievo vardu Įsiskverbti į giliau
sias gamtos paslaptis ir jas pa-

~________ _________ lenkti savo gerui Visa proble- i centro valdybą.
dar turėjusi visoje savo istorijo- w esanti ne ta, kad žmogus 
je. Gyventi tokiame pasaulyje Pasikinko gamtą, o ta, kad jis

Naujasis pasaulis, kuris esąs 
jau prie mūsų durų, anot R. 
Guardinio, galutinai palaidosiąs 
dabartinės, vadinamos moder
niosios kultūros ir asmeninio 
bei šeimyninio gyvenimo pa
grindus ir tradicijas. Tasai nau
jas pasaulis gimstąs toksai ne
žmoniškas ir nuasmenintas, tok
sai žiaurus, kokio žmonija nėra.

Is Lietuvos . . .
(Atkeltas iš 2 pus.I)

kad parduodama tris kartus dau
giau nei krautuvėse su parda- 

sos išsilaikyti ir atsispirti gmuž- —*“ ’ vėiais
dančiam masės spaudimui Į Tėvu. ^>8^ pitaiistims išmislas” kurio so-

.. . r____ __ ___ •.  santvkis su Dipvu vra individu- uaujiao , au.iu ov

ir išlikti tikru žmogumi, burna- U darytl* darnas vienybėje 
su Dievu. Ir žmonių glaudyni-nistu, būsią nepaprastai sunku,crgal iTvS nS™. Krikš- * Pasaulinę bendrųome- 

čionim reikės didvyriškos drą- Prastas ir nepavirs ma-
sos išsilaikyti ir atsasoirti eniuž- bus išlaikyta vaikų vie- . Nerašoma, kad tai “ka

ų nežmoniškai pasauk, nonme "etų ‘<*sI>«rtar’ i5m<>k0
ar nenorime, visus stumiąs A- suprma ^m^j m pade^ landydami Amerikoje, 
menkos ir Rusijos lenktymavi- neprotm- K<^ _ revfaionhn^ tebei.

gą mases spaudimą. r na
Romano Guardini tai žino, “Tiesoje” kartojamas ruso

Pavojus gresiąs dvejopas: iš bet jis nurodo logiškas pasėkas J. Kuskov pasmerkimas visiem, 
technikos ir iš žmonių masės, dabartinio istorijos vyksmo. siekiantiem “Tautinio komuniz-

rnas. Kur čia glūdįs pavojas?

Pasidaręs galingas savo techni- Clarke gi nurodo to vyksmo mo” ir “revizionizmo”. Tebe- 
ka, žmogus žemėje netenkąs diktuojamas krikščionim parei- kartojamas senas komunistų 
tvirtesnės atramos. Viskas ąp- gas: veikti taip kad technika ir mokslas: “Be proletariato dik- 
link jį sujudę ryšium su atomi- žmonių masė būtų pakreiptos tatūros socializmo niekad ne- 
ne energija ir bandymais skverb* kurti šviessesnį pasaulį. pastatysi”. TYRINĖJAMA, kodėl nepakilo naujas Vanguardas

pra-

HERRE MAURICEPAMESTIEJI grįžimas namo. Jis tuojau liepė 
Maksui ateiti. Buvo jo žmona ir 
Dorotas. Susikryžiavęs ant krū
tinės rankas, drebėdamas iš pa
sipiktinimo, Enguerrandas ta-j 
rė: — Niekše!

leidote suprasti, kodėl aš tu
riu išsižadėti savęs daugelyje 
aplinkybių. Tai buvo gryna pa
juoka man drausti viena, man

Kaip dabar ai-odo Vokietija ir 
kuo rūpinasi jos žmogus?

— Paviršutiniškas stebėji
(Nukelta Į 4 pusi.)

— Tai būtų išmintinga. Aš Enguerrandas, regėdamas te
bėgsiu į užsieni. kį elgesį, bijojo, kad sudaužys

— Aš nesutinku. Pirmiausia, savo sūnui galvą. Paskui, visai
. tu ten būtum sulaikytas taip nustojęs vilties, jis patraukė pe-

drausti kita tuomet, kada jūs pat lengvai, kaip Paryžiuj. Pas- ^ais ir nuėjo Į salono kampą
r _ \ kui, man priklauso nustatyti atsisėsti.dėjote prieš mane gyvenimo jęuj, man priklauso nustatyti atsisėsti.

S^ufT S Smalka- UU Vtet’- “J “v' ba"dė nukreiPU 
, . ruoštą ouietą, Kaaa esi auta- ras ka(j |U (en negalesi kenk- ba.

pats save padariau. Jei man nas, juk tai yra aiški beprotystė!

rėjau išsaugoti Enguerrandų 
garbę. Sutašiau ten partiją, dar 
blogiau — pralaimėjau.'

— Sulošti partiją, griebiantis 
apgaulės ir vogimo, bet juk tai 
bjauru! Kur gi pagaliau tavo

Maksas suprato to žodžio sąžinė?
reikšmę ir išbalo. Paskui susi- — Ak, atsiprašau, juk nė aš
kaupdamas atsakė:

— Aš nesuprantu! trūksta sąžinės, ar tai mano klai- —Tai jau per daug; tylėk tu,
Jo tėvas pakartojo: da? Be to, tu man niekados ne- tylėk!

_____________________~ Niekše! galėjai išaiškinti to žodžio. _ 0, jei tu nori. Aš žinau, 
(33) J>neš__________f6? J“ . — Paaiškink, aš tave prašau. — šis žodis neišaiškinamas; kad jūs nesusiprasite niekados.

Kai apie įvykį buvo pranešta prT-savc dvideširat ketunas kalbėsi apie Armstrongo jis jaučiamas! Tačiau aš pripažĮstu kad atsi-
į banką, tą pasą rado ant žemės. M Gal būt, kadaise aš jį trupu- v dūriau bjauriose aplinkybėse.

— buprantu, Maksas turės __ yen jau sutvarkyta, tį jaučiau. Bet žiūrėk, aš taip Ką gi, čia bus sunku apmokė- 
Atsakyk: ar pažįsti tu kažkokį pat jaučiau, kad ji galėtų būti tl Dvidešimt tūkstančių fran-

Jis priklausė....
— Nebaikite! Nelaimė galu- bėgti ____

tinė. “ Gerai. Jūs išmokėsite pa- Darnasą?
— Taip, nelaimė didelė. Bet vogtuosius. Tuomet galėsiu vi-

negalima bus pasakyti, kad aš sai ramiai numarinti bylą. Mes darė pastangų atsigauti.
būsiu niekiek nebandęs išgel- tuo laiku turime tiek skauda- _ - prieštarautų mano norams; tad
bėti savo draugą. ^ kad pa- šešis mėnedus bus nepažįsta1 to pono ’ aš ją nutildžiau.

Enguerrandas jautė, kad jį užmiršta jūsų sunaus apsnrogi- Kad nepūstu io pono.
jėgos palieka. Bet dar Mikstelė- — baudžiamoji by- — O! be abejo, bej^/ur būt
jo jam viltis: la, ir jūsų vardas bus mestas >> piniginė tau yra labai arti- vo

u iūsu Driežams tamovti. nia?

. —Maksai, pagalvok, aš ta-
*MU? Vie^a’ ^Ur ve prašau, apie tą moralirų skur- 

patiktų. dą. kuriame tu savo tėvus skan-
— Svetimšalių legijonas. Ten dini. Jie iš tavęs daug ko gero 

tavęs nesuras. Kai paleis, vis- tikėjos, ir štai tu juos privedi 
kas bus užmiršta. Tu galėsi nuo prie bedugnės krašto. Aišku, tu 
to laiko pradėti savo gyvenimą netiki dieviškojo teisingumo, ta- 
ant rimtesnių pagrindų. čiau turi likti tavyje truputis

man ramumo neduodančiu drau- kų .... nes viskas yra išgaravę.... —- Pasakyk, tu nori, kad ma- širdies.
Maksas pamėlynavo. Jis vėl- gu per tą trumpą ir be ryto- aš turėjau ir kitų skolintojų, ne ne nužudytų?

jaus gyvenimą; kad dažnai ji vien Armstrongą.
— Dieviškasis teisingumas— 

— O. žinai, tavo gyvertimas koks juokingas pasakymas! Rei- 
daugiau man nesvarbus. kia būti nuosekliam; jei aš bū-

Ponia Enguerrand sušuko: člau tikė’?s * aukš,esn‘
_ . .ir dieviška teisingumą, tikrai- Paul.au, yra tavo su- būaau pagalvojęs abej0 

nus‘ . . būčiau susilaikęs. Visi dalykai
Daugiau jis ne mano sū- man »ūtu atrodę visai kitaip; aš 

nūs. Atsakyk, ar nori vykti i le- apic kelis fcartus esu galvo
jęs. Aš esu karštuolis, pone Lo- 

nonu Aš tuolau surinkau anie tuma’ — •••• ausi »n»en ans, tiara nusimi- nu paieKu j liejimą. r°te; aš esu cinikas, as tai sū-
^žiniaTj^busS^mn^ - Skite, eikite, prisiminki- ~Tur*t’ SUtUla’ “ Ne ^Įėjimas. - Gerai, aš du«lu penkias
Be to, priešingoji jums spauda te jūs Gautiero bylą, aš dar lie- P5?* žodžio- O sūnus. Itilusio pykčio bet sunkiųjų, darbų kalėjimas minutes pagalvoti. Praėjus tam
tuojau pagruS MĮvyM. M jau kuri jum. skoUngas. Patinta., traukė toliau:
gavau -vteno laikraščio nr. iš to Ir žurnalistas, galvą įtraukęs j38 dvide5im 1
dvokiančio Cusinardo. Rytoj ki- | pečius, slidinėdamas kaip gir- Unail frankų.

Maksas atgavo savo drąsą ir jota smaguriauti. Bet kieno var- nau. kad ir jums tai ne labai negaliu padaryti. Einu Į legijo-
iškėlęs galvą, nuostabiai bėgė- du ir kam? Ar dėl garbės? Aš malonu ... na. Be kita ko. iš ten galima
diškai tarė: niekados gerai nesupratau to — Lieka tau vienas galiniu- pabėgu ir galima pamatyti nau

jų kraštų.

— Per vėlu, skundas už pa
dirbimą ir pasinaudojimą padir- 

Enguerrandas pasisuko į sa- bimu yra paduotas ir rytoj ry
tą teisingumas pradės veikti.

—Pasakyk jam, kad nutiltų; Maksas išsišiepė. Tikrai, tai
sui; tur būt jis galėtų atsiimti — Ak, mano drauge, jūs įlie- “"L". t5 . v pasakyk jam, kad aš jį noriu nemalonu. -
savo skundą. jote truputį vilties į širdį. Kaip #.,Taip pat W 30 kny" užmuštL . -^.a? PePa bai* gi joną?

—Aš nevisai pasitikiu tuo jums išreikšti visą mano dėkin- ^tė Bet vargše moteriške, nulei- me: tai policija Ąš visai neno- _ Nenoriu
.......... dusi žemėn akis, tikra misimi- nu patekti į kalėjimą. ^enunu. 
Tur būt, tu gerai pažįsti nimo statula, negalėjo ištarti — Ne paprastas kalėjimas,

ti Jojikai sukils. Reikia, kad iki tas žmogus, išėjo iŠ prokuroro 
ryt ryto jūs ką nors sugalvotu- kanceliarijos.

tavęs laukia.
— Argi aš prašiau leisti į pa- Maksas šaltai pridūrė: — Kokios rimtos priemonės!

šaulį? Jūs vienas ir kitas nore- — Tiesa, tavo tiesa. Aš ma- Aš nusileidžiu, nes nieko kito

laikui, skambinu Į policija. m3s dideliems dalykams. \ ra 
visame palaidūno gyvenime sa
votiškos minutės, kada jis yra 
vertas pasigailėjimo ar kito ko
kio jausmo, panašaus i jį. Iš
klausykite istoriją.

go Martin kad jis nieko Deda- Baisus buvo Enguarrando su- — Tegu, nusvilau! Ką gi tu- žodžio. Niekados jūs man ne- mas — tai pabėgti. (bus daugiau)

Paul.au
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Radijo bangom lietuviškai kalbama 60 valandų
Lietuviškos radijo valandėlės*Išplitus radijo tinklui Ameri

koje, pradėjo ir lietuviai orga
nizuoti savo radijo valandėles. 
Pradžioje jų susikūrė daug. Vė
liau šis “biznis” pradėjo nesi
sekti, vieni pamatė, kad nėra 
taip lengva ir paprasta; kitiem 
pačios stotys atšaukė sutartis. 
Taip radijo valandėlių skaičius 
sumažėjo. Atsiradus tremtiniam 
vėl jų skaičius truputį pakilo. 
Daugiausa radijo permainę per
gyveno Chicaga.

Čia daug lietuvių, daug buvo
ir radijo programų. Dabar be- Peržiūrėjus savaitės dienas,

veikia tik dvi. Chicagą pralen
kia Bostonas ir Pittsbutghi?, 
kur dabar veikia po 3 lietuviškos 
radijo valandos.

Visoje Amerikoje, neskaitant 
Amerikos Balso, dabar veikia 
20 lietuviškos radijo programos.

Dvi iš jų kasdien duoda sa
vo programą. Tai Chieagos Mar
gutis ir S. Barčus. Kitos 18 vei
kia tik vieną kartą savaitėje.

Ateitininku koncertas New Yorke
Pereitą šeštadienį, bal. 26, 

Apreiškimo part salėje įvykęs 
koncertas dideliu pasisekimu 
vainikavo New Yorko studentų 
valdybos pastangas ir rūpesčius. 
Koncerto ruošimo didžiausia 
našta buvo atitekusi A Dzikui 
—draugovės pirmininkui, ku
ris ją atliko su didele energija 
ir užsidegimu.

Pora šimtų svečių pusantros 
valandos gyveno jaunų New 
Yorke dar negirdėtų ir nęmaty- 
tų menininkų burtais. Progra
ma buvo tikrai įvairi; buvo re
prezentuotos dainos, šokio, dra
matinio skaitymo, ir piano me
nas.

Alvydas Karaša — baltimoriš- 
kis, savo sodriu, iki aukšto ly
gio išlavintu bosu atliko Karna- 
vičiaus, Tallat-Kelpšos, Nauja
lio, Šimkaus, Rodgers, Verdi ir 
Mozarto kūrinius. Savo jaunat
viška dainų interpretacija, en- 
tuziastinu, kartu giliu išpildy
mu, Alvydas tiesiog užbūrė pūb-.

Juozas Daubėnas, studijuo
jąs dramą Columbijos un-te, su 
tikru profesionalo giliu veikalo 
supratimu ir išgyvenimu paskai
tė V. Krėvės patetišką, vietomis 
juokais pamargintą ištrauką iš 
apysakos “Skerdžius” ir J. Bi
liūno liūdną “Brisiaus galą,”

rūmas laikė žiūrovus tyliai pri
rakintus vietose iki pat galo.

G.

tų”, kurią Nijolė gerai sce
noje išgyveno.

Diana Papievytė švelniu me
lodingumu paskambino Debus- 
sy ir Schumanno veikalus. Ypač 
skambinant Schummano “Pa- 
pillon” — “Drugelis”, užsimer
kus, beveik galima buvo maty
ti margaspalvį drugelį, tupinė
jantį vasaros žieduose.

Baletą atstovavo Lina Skučai
tė, kurią publika tik nenoromis 
išleido nuo scenos. Lina turi 
vieną didį balerinos privalumą: 
būtent — taip moka žiūrovus 
užkrėsti šokio dvasia, kad net 
ir seneliukas pasijunta plunks
nele skraidąs palei lubų kan
deliabrus. Linos šokį lydi jos 
žaismingas šypsnys, o grakštūs, 
ytin ekspresyvūs rankų judesiai 
giliu menu jungia jaunąją šokė
ją su muzikos pyne. Lina puikiai 
atliko Johanu Strausso “Polką”

Antroje koncerto dalyje pa
šoktas Prevart-Mercer-Kasma 
“Rudens Lapai” taip pagavo 
publiką, kad tarp gausių ploji
mų buvo girdėti šauksmai “dar! 
dar!”

Programa buvo užbaigta due
tu iŠ “Don Giovanni”, kurį iš
pildė N. Ambrazaitė ir A. Kara- 
ša.
Nors programa buvo gana il

ga, tačiau ji neištyso, o jos įvai-

sekmadienis turi daugiausia lie
tuviškų programų, net 13. Dau
giausia kalbama rytais ir per 
pietus, šeštadieniais turime 4 
lietuviškas programas, o penk
tadienio vakare tik vieną (Cle- 
velande).

Valandų laikas įvairus, nuo 
25 minučių iki valandos ir dau
giau.

Sudėjus visas radijo valan
das, per savaitę lietuviškai ra
dijo bangomis kalbama 25 vai. 
ir 10 minučių.
Radijo valandėlės veikia šiuo

se miestuose: Amsterdame, 
Baltimorėje, Bostone, Chicago- 
je, Clevelande, Detroite, Los 
Angeles, New Yorke, Philadel- 
phijoje, Pittsburghe, Pittstone, 
Rochestery, Waterbury, Wil- 
kes Barre.

Už Amerikos sienų pirmoji 
stotis yra Toronte, kur kas sa
vaitę duodama valandos lietu
viška programa. Toliau Brazili
ja. Ispanijoje iš Madrido kas
dien penkiolikos minučių pro
grama siunčiama į Lietuvą. Dvi- 
dieninės programos perduoda
mos iš Romos — Vatikano ir 
italų vyriausybės.

Amerikos Balsas lietuviškai 
kalba iš Washingtono ir iš Euro
pos. Kasdien parengiama pusės 
valandos programa ir pakarto
jama tris kartus.

Peržvelgus laisvajame pasau
lyje visas radijo valandėles, ku
rių skaičius deja dar nėra pil
nas, apytikriais skaičiavimais 
per savaitę radijo bangomis lie
tuviškai kalbama apie 60 valan
dų.

SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS
Atlanto rajono skautų ir 

skaučių vadų suvažiavimas 
įvyko balandžio 26-27 New 
Britain, Conn., šv. Andrie
jaus parapijos salėje.

Suvažiavime dalyvavo apie 
60 vadovų iš Bostono, Wor- 
cesterio, Hartfordo, 
Britaino, Waterburio, 
Haveno, Bridgeporto, 
betho ir New Yorko.

Paaiškėjo, kad tik

New
New

B. Zdanavičienės vadovau
jama Hartfordo skautų tau
tinių šokių grupė.

Suvažiavimo ir skautų 
globėjo šv. Jurgio šventės 
proga per vietos lietuvių ra
dijo programą kalbėjo New 
Yorko skautų tuntininkas R. 
Kezys.

Po suvažiavimo įvyko iš
kilminga Hartfordo skautų 
— skaučių sueiga su įžodžiu 
ir paskaita apie šv. Jurgį. 
Paskaitą skaitė kun. -Dr. V. 
Cukuras.

Suvažiavimą ir dalyvių

nizavo Hartfordo skautai, 
vadovaujant vietininko ps. 
V. Zdanio. , (SKS)

Nijolė Ambrazaitė žavėjo pub
liką savo ypatingai grakščia lai
kysena scenoje ir išpildytais Ka- 
čanausko, Sarpaliaus, Ambrazo, 
R. Strausso, Mozarto ir Verdi 
kūriniais. Ypatingai publikai pa
tiko Nijolės tėvelio kompozici
ja “Jei kas šiandien prakalbę-

LITU ANUS

laukia talkos — surask jam 
už 2 dolerių naują skaitytoją 
916 Willooghby Avė., Brook-

NAUJAS JĖZUITŲ FILMAS lyn 21, N. Y.
Kun. Bernard Hubbard, jė- ... , . , ,,............. ,

zuitų žinomas mokslininkas ir 
tyrinėtojas, pastatė pusė valan
dos spalvotą filmą, kurioje pa- 

gyve- 
“Pla- 
(Blue

rodoma jėzuitų broliukų 
nimas. Filmas pavadintas

* nas juodam drabužiui” 
Print for a Blackrobe).

Filme pirmą kartą parodama 
vidaus pašaukimo istorija, pa
šaukimo ne | kunigus, bet į bro
liukus. Scenarijų parašė Holly- 
woodo scenarijų rašytojas pro
fesionalas Stephen McNally.

Nors filme rodomas tik jėzui
tų broliukų gyvenimas, bet jis 
pritaikomas bendrai visų reli- 
giniam gyvenimui ir visiems 
vienuolynams.

Filmas duodamas veltui ka
talikų bendruomenėms. Reikia 
tik parašyti: Hubbard Labora
tories, University of Santa Cla- 
ra, Santa Clara, Calif.

PRESIDENT DWIGHT D. EISENHOWER SAYS:

"One of the best ways to help 
strengthenthe country’s peace power 

is to buy U. S. Savings Bonds”
The U. S. Government does not pay for this adveritsinR. The Treasury Department thanks.

NUOTAKOS POKARINĖJ EUROPOJ
(Atkelta iš 3 psl.}

. ... . . . mas įgalino padaryti šias išva-tautmio lavinimo . .das. Gyvenimas jau normalus;
griūvėsiu beveik nėra, gi kur

repre
zentacinių vienetų bus įma
noma pasiųsti į Tautinę 
Stovyklą Pontiac, Mich. Li
kusiems pramatoma suorga
nizuoti stovyklą rytiniame 
pakrašty. Vilkiukų stovykla 
bus liepos mėn. Visi vadovai 
entuziastingai pritarė skau
tų sporto šventei, kuri numa
toma birželio 21-22 Worces- 
ter, Mass. Tuo pačiu metu 
Worcestery įvyks Atlanto 
rajono skautų tėvų metinis 
suvažiavimas. Be to, bus dis
kutuota
reikalai ir k.

Suvažiavime dalyvavo Se- jje atrandaihi, tai ten pat ir 
sijos vyriausioji skautininke vyksta statyba; krautuvės lūž- 
L. Čepienė, kun davė pašne- Įa nuo gėrybių; labai daug au- 

T. tomašinų. žodžiu, Vokietijoje
gyvenimas menkai kuo skiriasi 
nuo kasdienybės šiame kraš
te.

Tačiau bent kiek giliau pa
žvelgus, jaučiama, kad darbi
ninkui sunkesnės sąlygos sena
me kontinente, nes jo uždarbis 
pirkimui nėra toks palankus, 
kaip čia. Dvasinėje plotmėje 
daug dėmesio skiriama Afrikai, 
gi ekonominis planavimas yra 
nukreiptas į Afriką bei Aziją, 
kad ateityje būtų galima išplės
ti plataus pobūdžio rinką. Ben
drai. vokiečiai gan smarkiai už
imti savo pastangomis “gerai 
gyventi” tad mažai laiko turi 
dvasinio pobūdžio klausimams.

kesį “Jaunuolio charakterio 
žymės”. Taip pat dalyvavo 
Brolijos vyr. sk-tų pavaduo
tojas A. Matonis.

šeštadienį vakare buvo 
viešas koncertas
Meninę programą atliko 
Y. skautų vyčių oktetas

šokiai.
N..

JĖZUITŲ broliukai tvarko naująją filmą.

Pralinksmink savo gimines siuntiniu. Pasinaudok patarnavimu patikimos firmos, kuri 
atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0, INC.
(UCENSED BY THE UJ5J8.R.)

135 West 14th Street, CHeteea 3-2583 New York 11, N. T.
Mūsų firma gavo iš Inturiato Maskvoje leidimą siųsti siuntinius į visas Sov. Sąjungos respublikas

Galim* siųsti tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Pristatymas, garantuojamas. Kiekvienas siuntinys apdraustas. Siuntėjas gaus pašto pakvitavimą ir 
asmeniška gavėjo parašą. Turime neribotą pasirinkimą prekių.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai, v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
116 East 7 Street, 
New York, N. Y. 

TeL VU 2-8386
900 Literary Road,

TeL TOwer i - IMI

135 West 14th Street, 
New York 11, N. Y.

TeL CHetoea 3-8583 
11839 Jos. Campau, 
Detroit 12, Mieli;

TeL TOwn*end 9 - 3988

332 Flllmore Avenue 
Buffalo 6, New York 

Tel MOhawk 2674
632 W. Girard Avė.,

Viliuosi, kad su įvedimu šių me
tų gale sprausminių lėktuvų, ku
rie kelionę į ten ir atgal sutrum
pins iki 15 vai. ir vėl bus pro
gos ten nuvykti ir kiek daugiau 
pasidžiaugti tuo žemynu ir jo 
kultūra.

MES NESAME PATENKINTI IKI
JŪS NESATE PATENKINTI“^

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Nevvarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

PATERSON, N J.
Lietuvių Moterų Klubas, ge

gužės 10 d., 6:30 vai. vak. ren
gia vaidinimą. Statoma Nau- 
miestiškio 3 v. drama “Aną Bir
želį” Vaidina artistai iš Broo- 
klyno. Vadovauja ir režisuoja 
aktorius Vitalis Žukauskas. Vai
dinimas įvyks didžiulėje 10-os 
mokyklos salėje. Biletai: 1:50 
dol. moksleiviams — 75 et ga
lima įsigyti “Neringos” krautu
vėje, 61 Lafayette St.. pas klu
bo nares ir prie įėjimo. Drama 
vaizduoja tragiškuosius Birže-, 
lio įvykius. Ją turėtų pamatyti 
kiekvienas lietuvis. Nepalikite 

~_____ ____ _____ _ namie vaikų ir paauglių. Jie la-
Dar neatsidžiaugta materialinė- ^’au suPras tautos kančias, kai 
mis gėrybėmis, kurios turi la- pamatys tų kančių vaizdus, 
bai ryškų amerikietišką ant- Pirmasis Lm. piknikas-gegu- 
spalvį — pradedant juke-box- bus gegužės 18 Lžndbergh 
ais ir baigiant įstaigų statyba, parke, Sicomac Rd., N. Haledon, 
Tačiau jokiu būdu nenorėčiau N.J. Pradžia 1 vai gros puikus 
sukurti neigiamo vaizdo. Labai orkestras. Autobusas veš nemo- 
miela, kad ir trumpai buvo pa- karnai: 2 vai. 30 min. išvyksta 
sisvečiūota mieloje Europoje. (Nukelta | 8 psl.)

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja 18 stiprio* radijo stotie* WLOA. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI., 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGRTS OF LTTHUANIA WL0A
BRADDOCK, PA.

1 1VI ■B'V III Vm b. vlv^l

portreto, šeimos, valkų, įvairią progų, 
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, RHgewood, Brooklyn, N. Y, 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tel. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o 'šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEBARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

78 Second Avenue 
NEW YORK 3. N. 
ORegon 4-1540 
Atidaryta kasdien

Mūsų skyriai:
11601 JosCampau Av. 121 S. Vermont St.

Y. DETROIT 12. MICH. LOS ANGELES,CAL.
TOwnsend 8-0298 DUnkirk 5-6550

1241 Ashland Avė. 
CHICAGO 23, ILL. 
HUmboid 6-2818

832 N. 7th Street 
Philadelphia 23. Pa. 
VVAInut 3-1747

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
LIETUVIŠKAI. y

651 Albany Avenue 
HARTFORD, CONN. 
CHapel 7-5164

Lietuvių Radijo Valandos Programa j

WHIL — 1430 kilocyde* — Medford. Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEIŽIUI — Litbuairiaa Radi® Ronr. M CM-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1446; SOnth Boston 8-4618 ar 
8*1848; Kirkiami 7-8688.

LAISVES VARPAS

WORC, 1310 kHocyMos 
Worctster, Mass.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vaL ryte

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kfccyctes

Medford, Mass.

VEDĖJAS —. P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS,
Tel. JUniper 6-7209



diena ir Lietuvos laisvė
Ne savo valia atėjome į šį 

kraštą. Mums nebuvo leista nė 
pasirinkti gimtojo krašto. Die
vas mums davė gyvybę ir Jis pa
rinko mums gimtinę. Kas Die
vo valia gimė Lietuvoje ar iš lie
tuvių tautos, tam yra pareiga 
nepamiršti savo tėvų žemės; tos 
žemės, kuri šiuo metu didžiai 
kenčia. Ką reiškia nepamiršti?

Nesakytume, kad Lietuvą pri
miršta net ir tie, kurie nėra jo
je gimę. Dažnai apie ją pakal
bame, laikraščiuose paskaito
me, atsidustame dėl jos var
gų, tariamės dėl jos išlaisvini
mo. veikiame, kiek galime, pri
dėdami ir pinigų. Dažnai ir at
sidustame:” Mes nepamirštam 
tavęs, brangi tėvyne”.

Toks nepamiršimas yra šal
tas. be kraujo ir širdies. Tikras 
ir gilus nepamiršimas turi bū
ti persunktas maldos bei atgai
los dvasia, kuri yra pasiekiama 
tik per auką ir pasiaukojimą. 

VYSK. FULTON SHEEN dalyvavo prel. L. Mendelio pagerbtu- Tik išsiskaidrinę karštos mal- 
vėse Baltimorėje. dos ir nuoširdžios atgailos sro-

DR. V. GIRTAUTAS

ugny. 
Dievu 
žemės

BALTIMORĖJ PAGERBĖ PREL. LIUDVIKU MENDELĮ
Šv. Alfonso parapijos klebo

nas prel L. Mendelis buvo ypa
tingu būdu pagerbtas jo 30 mo
tų kunigavimo ir 60 metų am
žiaus sukakties proga semadie- 
ni, balandžio 20, iškilmingame 
bankiete Emersono viešbuty. 
Prelatas L. Mendelis visus savo 
kunigavimo metus praleido dirb
damas lietuių tarpe šv. Alfonso 
parapijoje Baltimorėje. Jo nu
veikti darbai Dievo garbei ir 
Tėvynės naudai yra gausūs, šis 
energingas kunigas visus savo 
talentus ir gabumus naudoja 
žmonijos gerovei. Jam rūpėjo ir 
vis rūpi ne tik savo parapiečių, 
lietuvių dvasios reikalai, bet 
ir jų kasdieniniai vargai. Jo dos
ni atjaučianti širdis nevienam 
palengvino gyvenimo naštą. 
Kaip tikram misionieriui, jam 
rūpėjo ir rūpi tie, kurie gyvena 
tolimuose kraštuose. Jis ragino

Parapijos rekolekcijos
šv. Alfonso bažnyčioj prasi

dės gegužės 4 ir baigsis 11 d. 
Jas ves kun. Augustinas Sabas, 
salezietis. Pamokslai rytais po 
8:30 vai. mišių: vakarais — pir
madieni ir antradieni 7 vai., ki
tomis dienomis 7:30 vai. Visi 
nuoširdžiai kviečiami rekolekci
jose dalyvauti, nes tai yra gera 
proga tinkamai pasiruošti Mo
tinos dienos minėjimui, arba, 
kaip mūsų parapijoj priimta 
vadinti, bendrai šeimų komuni
jai.

tis, Įdomiai pakalbėjo apie didį 
lietuvį. Cezaris Surdokas ta pa
čia proga prisiminė Lietuvoje 
mirusį vyskupą Kazimierą Pal
taroką.

Pirmoji komunija
šv. Alfonso parapijos vaiku

čiams bus gegužės 4 per 8:30 
vai. mišias. Suaugusieji, -ypač 

-tėvai ir motinos, raginami tą 
dieną taip pat priimti komuni
ja

vėj. mes ir mūsų vaikai būsim 
verti išvysti laisvą Lietuvą—že
mę Nekaltos Mergelės Marijos.

Mūsų sąžinė sako, kad yrą ne
atšaukiamai svarbu bent vio. 
na dieną metuose paskirti mal
dai ir atgailai tėvynės laisvės 
vardan. Tai turi būti ypatingos 
aukos diena. Tą dieną mums 
reikia pamiršti savo asmeninius 
rūpesčius, norus ir ilgesius; 
reikia atsipalaidoti nuo savęs 
ir nuo žemės, nuo viso, ko ne
pakenčia sąžinė. Išskaidrinę sa
vo sielą tobulo gailesčio 
drįsime pasikalbėti su 
svarbiu reikalu-gimtosios 
išlaisvinimo reikalu.

Kai motinos gyvybė yra pa
vojuje, jos geras sūnus, visa pa
likęs, skuba pas geriausi dakta
rą, prašo jį tvirtais ir karštais 
žodžiais, išreikšdamas jam pil
nutinį pasitikėjimą, ir nesigaili 
bet kokios aukos, kad ir labai 
stambios pinigų sumos, nes 
trokšta išgelbėti mielą motiną 
nuo mirties. Mūsų motinos, Lie
tuvos, gyvybė yra pavojuje. Ji 
merdi vergystės agonyjoje.

Dažnai atrodo, kad tik visa
galio Dievo ranka ją begali iš
gelbėti — išvesti į gražesni gy
venimą. Į laisvę. Tai mes jau
čiame kiekvieną dieną, skaity
dami politinius pranešimus. 
Maldos bei atgailos dieną tu- 

t rime su ypatingu atsidėjimu pra
šyti Visagali išlaisvinimo malo-

nės mūsų pavergtai tėvynei
Mūsų maldos žodžiai bus stip

resni ir reikšmingesni. jei iš
plauks iš musų širdie;. nu.-Aud
rintos atgaila ir arka.

Juo daugiau pajų d skausmo 
aukodamas, juo karštesnėj at
gailos ugny degsi, tuo tyresnė 
bus tavo širdis ir tuo malones
nis bus jo; troškimas Dievui — 
tuo g? eičiau užtekės laisvės sau
lė pavę-gtos žemės vaikams, su •• 
kuriais mus riša ne vien ta pati 
kalba, i torija ir tradicijos, bet 
taip pat ir tas pats kraujas, ta 
pati religija, tie patys idealai. 
Todėl: jei yra sunku aukoti de
šimt dolerių labdaringam tiks
lui. aukok dvidešimt: jei bažny
čioj nusibosta viena maldos va
landa. ištverk dar antrą: jei su 
kaimynu, kuri laikai savo prie
šu, yrą kančia pa.- ^sveikinti, su
tikęs ji. kalbėk taip, tarsi jis 
būtų tavo draugas; jei jautiesi 
nesmagiai nevalgęs mėsos vie
ną dieną, nevalgyk jos ir se
kančią dieną; atsižadėk bent 
kartą tai. kas yra leidžiama, 
lengvai pasiekiama ir labai ma
lonu. Kentėk daugiau ir giliau, 
tai nebus veltui.

Kančia nuskaidrina širdį, ku
rios didis troškimas matyti Ma
rijos žemę laisvą bus išpildytas 
galybių Viešpaties. Tada gyve
nimas bus šviesesnis.

Viena tokia maldos ir atgai
los diena mūsų laukia — tai 
gegužės 13. Gerai ją Įsidėmėki
me!

SVENC. MARIJOS statula, kelia
vusi per JAV lietuvių kolonijas.

Marianapolv
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Arkivyskupijos
katalikų labdaros vajus šiais 

metais tęsis nuo gegužės 4 li
gi 18 d. Šv. Alfonso parapijoj 
vajui vadovauti paskirtas kun. 
A. Dranginis. Jis tuo reikalu 
visiem parapiečiam išsiuntinė
jo jautrius laiškus, prašydamas 

žmones saro aukomis prisidė- bū‘i gaūestingiem ir atjausti sė
ti prie šio kilnaus darbo, ir žmo- nehų- , na?’alclų bel vargstan’ 
nes gražiai atsiliepia į jo pra- J - 
šymą. Jis jau surinko misijom iteitininkai

9 Darbininkas gegužės 
mčn. išeis vieną kartą savai- • 
teje prieš Šeštines (geg. 15) 
ir prieš Vainikų dieną (geg. 
30). Tekiais atvejais Darbi
ninkas išleidžiamas trečia
dieniais. Korespondencijos, 
kuries taikomos tekiem nu
meriam,. redakciją turi pa
siekti ne vėliau pirmadienio.

• Kun. K. Vasilauskas. 
Įšventintas Lietuvoje 1946, 
šiemet Prisikėlimo (Velykų) 
pamaldas laikė Vorkutoje. 
Vorkuta. Sibire, yra viena 
iš baisiausių vergų stovyklų. 
Joje gyvena ir kenčia nema
žai lietuvių. Jokios bažny
čios Vorkutoje .nėra; pamal
dos atlaikytos privačiai. Kun. 
K. Vasiliauskas Vorkutą ap
lankė jau antrąjį kartą. Prieš 
tai jis buvo vikaru Vilniaus 
krašte.

• Hartfordo studentų atei
tininkų metinis koncertas 
Įvyks gegužės 17. šeštadienį, 
šv. Trejybės parapijos salėje.. 
Koncerto pradžia 7:30 vaL 
vak. Programą išpildys Hart
fordo ir kitų vietovių studen
tai. Po programos bus šokiai.

• Fausto opera, statyta 
Chicagoje. nėra davusi nuos
tolių/ kaip buvo rašyta Dar
bininke balandžio 22. Mums • 
iš Chicagos rašo: “Mes čia 
labai juokėmės iš žinios apie 
operos nuostolį... Faustas 
nuostolio nedavė, išsivertė 
maždaug lygiomis“. Pasiro
do. klaidingas žinias apie 
Fausto operos nuostolį pas
kleidė "Sandara".

Naujosios Anglijos lietuviai 
katalikai rugsėjo 7 ruošia iškil
mingą jubiliejinių 350 metų 
švenč. Marijos apsireiškimo Ši
luvoje minėjimą Marianapoly. 
Thompson, Conn.

Kunigų Vienybės Hartfordo 
ir Bostono provincijų kunigų 
susirinkimo išrinktas komite
tas iš prel. Pr. Juro. Mariana- 
polio virš. T. J. Dambrausko. 
M.I.C. ir kunigų — B. Gaurons- 
ko. V. Puidoko. J. Steponaičio. 
A. Vainausko ir V. Martinkus. 
Komitetas intensyviai jau dir
ba.

Šventės programoje numaty
tos iškilmingos mišios, kuriais 
aukos Norvricho vysk. Bernard 
J. Flanagaii D.D.: procesija su 
švenčiausu Sakramentu ir 
Marijos garbei akademija su 
paskaita ir menine programa.

\Vorcesterio šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Ipolito Nauragio. giedos iškil
mingų mišių metu. Procesijos ir 
akademijos metu giedos jung
tinis N. Anglijos lietuvių para
pijų choras. Giesmių repertu
aras jau nustatytas ir chorams 
išsiuntinėtas.

Tėvai Marijonai paruoš- alto
rių. vaizduojantį Šiluvos Mari
jos šventovę. Planuojama pa
vaizduoti Aušros Vartus ir ki
tas Marijos šventoves Letuvo-

Šv. Kazimiero minėjimas Nonvood, Mass.
Šv. Kazimiero 500 metų gi

mimo, o kartu ir Lietuvos ne
priklausomybės 40 metų, sukak-' 
čių minėjimas Norwoode vyko 
balandžio 20. Minėjimus ruošė 
Katalikų Federacijos vietinis 
10-tas sū rius, r Prasidėjo 9 vai. 
mišiomis šv. Jurgio bažnyčioj.

CYO 
bendroji komunija ir pusry

čiai balandžio 27 praėjo religi
nio susikaupimo ir nuoširdaus 
draugiškumo ženkle.

Cezaris Surdokas 
p$r jietuyių meliodijos radi-

‘ jo programą balandžio 27 aiš- _ , „__ „___
kino ateitininkų ideologiją bei Antroji minėjimo dalis tęsėsi pa- 
tikslus. Neorganizuotąjį lietu- rapijos salėj popiet. Minėjimą 
viską jauimą ragino stoti į a- atidarė ALRK Federacijos 10- 
teitininkų organizaciją. į0 skyriaus pirmininkas V.J.

Kudirka. 'Maldą atkalbėjo kleb. 
kun. F.E Norbutas. JAV him
ną sugiedojo choristės. Minėji
mo vedėju pirmininkas pakvie
tė A. Tumą. Paskaitą, taikytą 
jaunimui, apie šv. Kazimierą 
skaitė kleb. kun. F.E. Norbutas.

Susituokė A
Antanas Eringis su ElenaStudentai.... .......... .

daugiau, kaip milijoną dSt?rių. balandžio 27 d. 5 vai popiet Schmelling balandžio 27 Dievo
ir virš 10 tūkstančių dolerių šv. Alfonso mokykloje suruošė Kūno bažnyčioj, 

prel. A. Dambrausko—Adomo
Baltimorės lietuviai gali di- 20 metu mirties minėji- senos kartos baltimorietė ba- 

džiuotis savo klebonu ir parapi- ^ą. Kalbininkas Leonardas Dam landžio 16 buvo sunkiai sužeis- 
briūnas, artimas Jakšto giminai- ta pravažiuojančio automobilio.

Paguldyta Marcy ligoninėj*. Li
gonė pamažu sveiksta.

Jonas Obelinis

raupsuotiems. Ona Ivoškienė,

ja. kuri yra plačiai žinoma vi
sam pasauly. Baltimorės lietu
viai, įvertindami prel. L. Men- 
delio nuveiktus darbus, viešai 
jį pagerbė gausiai dalyvaudami 
minėtame bankete. Dalyvavo

BRIDGEPORT, CONN.

Balandžio 13 mūsų bažnyčio
je sumos metų sutvirtinimo sak- 

virs 700. Jį pasveikinti ir palin- ramentą teikė Bridgeporto vys- 
kėti jam ilgiausių metų buvo at
vykęs miesto majoras T. Dales- 
sandro ir vysk. F. J. Sheen. ku
ris savo kalboje nuoširdžiai 
sveikino prelatą už jo nuveik
tus darbus per 30 kunigavimo 
metų. Mes didžiuojamės, kad 
šis pasižymėjęs vyskupas, pla
čiai žinomas pasauly, pagerbė 
musų mylimą kleboną prel. L. 
Mendelį.

kūpąs Lavvrence J. Shehan. Mi
šias aukojo kleb. kun, J.V. Kaz
lauskas. vaikučius tvarkė 
P. Pranokus.

Berniukai ir mergaitės 
gražiai pasipuošę. Mišių 
parapijos choras giedojo 
viškas giesmes. Žmonių 
pilna bažnyčia.

kun.

buvo 
metu 
lietu- 
buvo

GEGUŽĖS 13
MALDOS IR 

ATGAILOS DIENA

LB rinkimai
balandžio 27 Baltimorėj pra

ėjo gyvai. Lietuvių svetainė bu
vo atidaryta nuo vidurdienio li
gi 6 v.v.

Toliau dar kalbėjo kun. Vik
toras Dabušis. Ateities adminis
tratorius ir generalinis Ateiti
ninkų Federacijos sekretorius. 

, atvykęs taip pat iš Brooklyno.
Prelegentas giliai ir patraukliai 
kalbėjo apie šv. Kazimierą, su
riedamas jį tampriai su Lietuva 
ir lietuviais. Jo kalba paliko vi
siem gražų Įspūdi

Meninėj daly gražiai pasi
reiškė seselių paruošti vaiku
čiai sudainuodami dainelių ir 
pasakydami eilėraščių. Vargo- 
ninkui V. Kamantauskui vado
vaujant. par. choristės padai
navo kelias patriotines dainas: 
be to. skautės taip pat dainavo 
ir pašoko tautinių šokių. Jom 
akompanavo V. Kamantauskas.

Minėjimas visais atžvilgiais 
laikomas pasisekusiu ir daly
viams patikęs. Galima tik pa
stebėti. kad žmonių galėjo dau
giau atsilankyti. Bet matyt, iš 
senų ir jaunesnių yra tokių, ku
riem šie dalykai nerūpi ir jie

• Bedford. Mass. Edvar
das ir Valerija Varekojai su
silaukė sūnaus, kuris ba
landžio 27 pakrikštytas Vilia
mo Alberto vardais. Krikš
tynose
Rockford. III.. Lewiston. Me.. 
ir Medford. Mass.. Varekojai

dalyvavo giminės iš

augina dar kitą sūnų Tomą.
• Eduardas Jasaitis, dr. 

Viktoro Jasaičio sūnus, šiais 
metais baigia JAV karo mo
kyklą — West Point. Baigi
mo iškilmės vyks birželio 3
— 4. Kariūnas Ed. Jasaitis, 
yra pirmas ir vienintelis iš
naujai atvykusių lietuvių, 
kuris buvo priimtas ir bai
gia \Vest Point karo akade
miją.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
svečias Simas Sužiedėlis. Dar
bininko redaktorius iš Brookly
no. N.Y. Jis gyvai ir išsamiai nu
švietė sunkų kelią ir ilgas kovas 
į Lietuvos nepriklausomybę. Pa
pasakojo atsiminimų apie pir
mąjį nepriklausomybės minėji
mą Lietuvoje. Taip pat* paregi- nesilanko j jokius religinius, kul

tūrinius' ar tautinius susibūri
mus. '

Federacijos 10-to skyijąus 
valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką kleb. kun. F.E. Norbutui. 
svečiams kalbėtojams, seselėm 
ir parapijos vaikučiam .choris
tėm. varg. V. Kamantauskui, 
skautėm bei visiem dalyviam, 
aukotojam ir aukų rinkėjom O. 
Pazniokaitei. S. Navickenei, B. 
Kamantauskicnei ir D. Razulevi- 
čiui. Aukų surinkta 83 dol.

no konkrečiais būdais dirbti ir 
budėti dėl Lietuvos laisvės at
gavimo.

WATERBURY
Motinos dienos minėjimas gegužės 10, mūsų mažiesiem

Mūsų vyskupijoje dabar vyks- Per eilę praėjusių metų. Mo- ateiti į WWC0 radijo stotį, 
ta vajus. Senelių namam pas- 'tinos dienos minėjimas būdavo 65 Bank St., pasveikinti savo 
tatyti norima surinkti vieną mi-- ruošiamas lituanistinės mokyk- mamytes. Programos vedėjai 
lijoną dol. Visos parapijos turi los tėvų komiteto. Šiais metais ypatingai laukia mokyklinio ir 
duoti tam tikra kvotą. Lietuviai
savo kvotą jau išpildė..

•į GEGUŽINE-ŠOKIAI
t?|

vietos bendruomenės skyriaus prieš mokyklinio amžius vai- 
valdyba ėmėsi iniciatyvos minė- kūčių. Kad viskas sklandžiau 
jimą suruošti platesnio masto, 
šiam reikalui buvo sukviestas 
lietuvių organizacijų atstovų 
pasitarimas. Pasitarime dalyva
vo 16 atstovų, atstovavusių apie 
20 organizacijų, šventei rengti 
buvo sudarytas- 5 asmenų ko
mitetas. Į kurį įeina: pirm. A. 
Paliulis, sekr. mok. M Klcinai-

eitų, norintieji savo mamytes 
sveikinti turi kreiptis i progra
mos vedėjus Mrs. Colney tcl. 
PL. 3- 4747. arba i A Paliuli 
tcl. PL 3- 5041

Ieškomi

įvyks

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 17 DIENĄ
ŠVENTO JURGIO SALEJE

180-2 NEW YORK AVENUE, NEĮTARK. N. *3.

ŠOKIAMS MUZIKĄ DUOS

<• M b o n d u s t r r
VAIKIAI IR GĖRIMAI

Pradžia M vai. vakaro.

tis. —nariai

Aleksandras Gašlūnas, ki
lęs iš Pikčiūnų kaimo. Paš- 
vintinio par.. anksčiau gyve
nęs Baltimorėj. Ieško brolio 
sūnus. Atsiliepti: Petras Va
liulis. 237 Munsell PI.. Green- 
port, L. L. N. Y.

Elena Juozaitytė,

šiuo metu parapijose organi
zuojami šventės rengimo pagel- 
biniai komitetai.

Komitetas prašo tą dieną ki
tose vietovėse nedaryti suvažia
vimų nei vakarų bet visiems 
burtis j Marianapoli. Juo gau
siau susirinksim, juo iškilmin
giau atšvęsim.

Komitetas dėkingas So. Bos
tono lietuvių šv. Petro par kle
bonui kun. Pr. Virmauskui už 
i00 dol. auka chorams gaidas 
paruosti.

anks-
čiau gyvenusi 122 Pine St.. 
Eiizabeth. N. J. Ieško Elena
Palekaitė — Pocienė. Klabu
kaimas. Kvcdanos paštas.
Šilalės ra j. Lietuva.

Jonas ir Juozas Dūdos,
sūn. Martyno, iš Utenas. Gy
veno ir gal tebegyvena New 
York?. Atsiliepti: Charles

Aukojo: kun. F.E Norbutas. j 
kun. J. Svirskas ir P. Jaras po 
10. dol.. A ir V. Tumai 5. J 
ir S. Duobai 4. V. ir B. Kaman
tauskai 3: po 2 dol. — D. Ra- 
zulevičius. B i: O. Kudirkai. 
M.Minkevičius. U Pazniokienė. 
Ieva " Vaškienė. V j A. Kudir
kai; po 1 dol. K. Puzinienė. 
H.J. Balutis. J Sestavickas. A.

— Verikaičio vvnr kvartetas su .. . , c .. .• \ enckus. J Smilgius. P. Kuras.
E. Kuodienė. K. Kasauskicnė. 
U Navickiene. O. Chervokienė.
M. Kavolynivnė. O Zašinskicnė. 
E. Kvcderavičicnė. E. Pakark- 
lienė. P čironkienė. E. Stadal- 
nikienė. B. Adomaitienė. E. 
Samsonicnė. J Avižinis. A. Rep
šys. Mrs. Picrcc. J Vcrsiackas. ‘ 
S. Jasionis. B Petronis. B Kriau
čiūną*. K, Šimėnas. Z Anfonai

Du Koncertai
Apsnūdęs kultūrinis gyveni

mas su pavasario šiltais spindu
liais vėl atgijo. Vienos savaitės

. .... Valiulienė. R. 'jVvko du koncertai
Tonkunaite ir J. Gaidys ’

Motinos dienos minėjimas K Kcpalaiic sutrati-
gegužes 11 prasidės 11 vai. pa- skaiih, &ftrov„
maldomis sv. Juozapo par baž- tj(,k()an]j 

programą.
Kitą koncertą davė Hartfordo 

lietuvių choras, vadovaujamas 
jauno ir gabaus muziko .1. Pct- 
kaičio

g, nyčioje. Pamokslą pasakys prel.
J M. Krupavičius. Po pietų 3 vai 

i parapijos salėje bus oficialioji , 
minėjimo dalis. Kalbės dr. A 
Šerkšnas iš Hartfordo.

Menine programos dalį atliks 
lituanistinės mokyklos moki--

1 niai ir skautai. įėjimas nemo- 
į karnas.

... i ' u ui '-'i Lietuvių radijo programos gegužės 18 3 vai. p.p. Bus ren- 
ų pra z.i«i y •' v<wiAioi Mrs (’nlnov ir ,v karna nauja apylinkės valdyba.

Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas šaukia

mas lietuvių klubo patalpose

Svidis. 1026 W. 20th Place.
•c.V.M Chicago 8. III

Latest Dividend Declared at the
Increased 

Rate oi

regular plūs 1'»'

Q U A R T E R L Y
avė Heiv And Prelit More Kight Now

SAVINGS BANK
h',o:rp<';a?.'«i IStiO

2 COXVENTENT Oh'FU'ES.
:K 3 .\v»*nu<?

K.-».,'i'r:i Parlcvav a
J vedėjai Mrs. Colney ir A. Pa- 
* liulis suteikia progą šeštadienį

FetferAl

GK Žvilgąs



DARBININKAS

DR. A. GRIGAITIS

O KO KO?
DEMOKRATINIAI NERINKl-

MAI

Lenkiškas- laikraštis “War- 
mia i Mazury” neseniai rašė, 
kad Karaliaučiaus universitetą 
sukūrę “lenkai Kulwiec ir Rafai- 
lovvicz“. Lenkiantis prieš, len
kų tautinio socializmo autori
tetą, reiktų taisyti Lietuvių En
ciklopediją, kurioje Kulvietis ir 
Rapailionis yra lietuviai. Dabar 
atėjo laikas, kad lenkiantis prieš 
Naujienų socializmą reikėtų 
.Lietuvių Enciklopediją vėl tai- 
syti....

Enciklopedijoje apie demo- 
~ kratiją rašoma, kad ji "yra vals

tybės forma, kurioje valdžia ky
la H pačios tauta -per regu
liariai ir laisvai vykdomus vi
suotinius rinkimus." Naujienos 
balandžio 25 paskelbė, kad lie
tuvių bendruomenės vadovy
bės sudarymo būdas — rinki
mai — nesąs demokratinis — 
(bendruomenė renka sau vado
vybę tiesioginiu, slaptu, visuo
tiniu balsavimu). Naujienos 
sako, kad demokratinis esąs ki
tas kelias, ir jo pavyzdžiu nuro
do Altą ir Balfą. Tai "egzistuo
jančiu lietuviu organizacijų su
sitarimo kelias".

Vadinas, iš demokratinio val
džios sudarymo būdo reikia iš
mesti ‘rinkimus”, o įvesti “su
sitarimus”.

Nusilenkiant tokiam demo
kratijos aptarimui, teks ir Jung
tines Valstybes mesti lauk iš de
mokratinių valstybių, arba jei 
jos norės palikti demokratų są
raše, tai “egzistuojančios orga
nizacijos” — demokratai ir kon
servatoriai, liberalai ir progre- 
syvai, komunistai ir £ar kitokie, 
— turės dėl savo atstovų kon
grese susitarti, bet ne juos 
rinkti. Taip pat Kanadoje libera
lai. konservatoriai ir kitos “eg
zistuojančios organizacijos” tu
rės irgi susitarti. Jie visi turės 
pasiųsti po 10, po 20 atstovų į 
kongresą, parlamentą. Tada bus 
jau demokratiškas kongresas 
ir parlamentas.

Kraujo grupės ir jo transfuzija

tai artimo 
nelaimėje, 
tos artimo 
kiti už ji

Kraujo transfuzijos atveju 
yra du veiksniai — kraujo da
vėjas ir kraujo gavėjas. Per 
kraujo transfuzija du žmonės 
susigiminiuoja (Seniau indėnai, 
įsipjovę pirštą ir susitepę viens 
kito kraujų, laikė save broliais.)

Duoti kraują — 
meilė, kuri padeda 
Vieni duoda kraują 
meilės sumetimais, 
gauna atlyginimą.

Kraujo transfuzijų reikia la
bai daug ir taikos metu, o ką be
kalbėti apie karą. Jei anksčiau 
didelis procentas mirdavo karo 
lauke dėl kraujo netekimo, tai 
šiandien daugeliui karių sugrą
žinama gyvybė. Kai nustojame 
40 procentų kraujo, kūnas ne
pajėgia pats atsistatyti. Reika
lauja pagalbos transfuzija. Jei 
anksčiau vienas trečdalis kūno 
nudegimo, buvo mirtinas, tai 
šiandien, perpilant kraują, ir 
prie dyiejų trečdalių nudegimo 
galima išgelbėti nuo mirties.

Kraujo transfuzija — perpi- 
limas vartojamas prie maža
kraujystės ir šiaip prie daugel 
ligų. Tai yra didelė pažanga me
dicinoje. didelė pagalba ligo
niui.

H

Vienu metu žmogus gali duo* 
ti kraujo nuo pusės iki vienos 
paintės, žiūrint jo sveikatos. 
Po dviejų trijų savaičių vėl tas 
kraujo kiekis jo organizme pa
sipildo. Žmogaus, kraujo staty
bos organai labai greitai išlygi
na kraujo netekimą. Yra a žmo
nių, davusių toki kraujo kiekį, 

i kurs pereina jo atsargas orga
nizme. Jei skaityti, kad žmo
gus turi 6 litrus — kvortas 
kraujo, o per metus yra davęs 
30-60 litrų kraujo, tai jo krau
jas per tą laiką atsinaujimo 
bent dešimt kartų. Po kraujo 
davimo turi būti pusantro ir 
dviejų mėnesių pertrauka. Tu
ri būti vėl atstatytas kraujo kie
kis prieš naują davimą. Kraujo 
davėjas turi gerai maitintis, pa
ilsėti. Yra žmonių, kurie per de
šimtys metų kartas nuo karto 
duoda ligoninis kraują ir nepa
kenkia savo sveikatai. Galima 
pradėti nuo 18-20 metų ir ištęsti 
iki senatavės. žiūrint davėjo 
sveikatos.

Imant plazma, nereikia nustaty
ti davėjo ir gavėjo kraujo gru
pių. ši. galimybė leidžia plazmą 
vartoti sunkiuose atsitikimuo
se, kai nėra laiko nustatinėti 
kraujo grupės.

Tam. kuris duoda kraują, 
pirmiausia patikrinama sveika
ta, ar neserga kokiomis užkre
čiamomis ligomis, kurios gali 
būti perduodamos gavėjui. Ypač 
kreipiamas dėmesys, ar krau
jo davėjas neserga džiova, ma- 
larija. sifiliu, užkrečiama gel- 
teige ir t.t.

• Transfuzijos yra du būdai: 
tiesioginis ir netiesioginis. Tie
sioginis būdas yra tada, kai iš 
davėjo čia pat tam tikru apara
tu perpilamas kraujas ligoniui. 
Šis būds yra kombinuotas ir 
labai retai vartojamas.

Dabar vartojamas paprastes
nis būdas — budelis su krauju 

; vamzde- 
Pa* liais. Adata kraujas įvedamas 
ku- j rankos alkūnės veną. Ant gu- 
ne- mos vamzdelio uždedamas 

spaustukas, kuris praleidžia 
kraują tik lašais.

ir patys žūva. Visur, kur tik į- 
vyksta kova tarp baltųjų krau-

I jb kūnelių ir mikrobų, karo lau
ke lieka lavonų — šių garbingų 
žmogaus kūno gynėjų.

Įsipiovus į pirštą, jūs paste
bite. kad kraujas pradeda tirš
tėti tikriau sakant — sukre- 
šėja. Tai paaiškinama gana di
deliu kiekiu baltymų Jcraujuje. 
Vienas iš jų vadinamas fibrio- 
no genu, turi ypatybę krešėti. 
Krešant kraujui, fibrono genas 
virsta ploniausiais siūleliais! 
Toks pakriktėjas kraujo balty
mas—fibrino genas vadinasi fi
brinų. >

Kraujo sukrešėjimas tai ypa
tingas organizmo savumas, ku
ris kartais išgelbsti žmogaus gy
vybę prie kraujavimų.

Ši kraujo ypatybė ilgai buvo_______ _____
kliūtis, dėl kurios negalima bu- sujungiamas gumos 
vo daryti kraujo perpylimo. ~ 
galiau buvo surasti vaistai, 
rių Įpylus į kraują, kraujas 
krešėja, bet lieka skystas.

-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitnr už viltam*. taikąs yra niaiesois. negn už pAAlOtas Mikn»l-« 

Viiiiota-e ntauižiaKM* is ritiniu Ir atlaikai? pačiom prietaamiauaemi kainom 
viAsm •ifll.i S MAmbloa krautuvai*

118-125-133 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525
S R--«-k-iwi-lrw> kruni uvA^* kalbiom ir iikr*lni‘ti.*k«i

K R AUTU ves ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 4:30 VAKARO 

Atsineškite 5į skalbimų, kuris bus ypatingai įvertintas _

b

i
J*'

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei $ 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. t 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: T
I. CIGMAN, INC. i

161 Orchard Street. New York X N. Y. t 
TeleL GR 5-8168 I

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai T
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. " ~ T

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

• Juozas Aleksa Argenti
noje yra vienos vyno gamy
bos inspektorius. Jis važinė
ja po Argentinos provincijas i

Kraujo grupės
Bet ir tai dar ne viskas. Pas

tangos perpilti vieno žmogaus 
kraują i kitą baigdavosi mirti
mi. Pamažėl mirties priežastis 
buvo išaiškintos ir nustatyta 
perpylimo taisyklės. Taip da
bar išgelb-tima daugybė žmo-* 
nių.

Transfuzijos metu reikia 
vartoti tokį kraują, kurį priima 
ligonis. Kai kurių kraujas turi 
medžiagų, vadinamų agliutini- 
nais. kurie sergančiojo krauju- 
je sukelia raudonųjų kūnelių 
sulipina. Tada sulipę raudonie
ji kūneliai užkemša mažas arte
rijas. ir tai gali būti mirties prie
žastimi. Buvo susekta, jog vienų 
kraujas sulimpa. kitų ne. Vėliau 
žmonių kraujas buvo paskirsty
tas į 4 grupes ir perpilant krau
ją, pirmiausia nustatoma davė
jo ir gavėjo kraujo grupė. Krau
ją perpilti galima tik vienodos 
grupės.

Tel. EL 4-1711

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamst* rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<wbolesaleį kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth. N. L1158 Rast Jersey Street

LAS VEGAS apylinkėje susidūrė keleivinis lėktuvas su kariniu. 
Žuvo 40 žmonių.

Kraujo sudėtis
Kraujas susideda iš skystos 

dalies, vadinamos plazma, ir 
plaukiojančių joje raudonų bei 
baltų kraujo kūnelių. Skystoje 
kraujo dalyje — plazmoje — 
yra ištirpytos maisto medžiagos, 
kurios išsisiurbia, iš žarnų ir 
krauju išnešiojamos visiem kū
no narveliams.

Raudonieji kraujo kūneliai 
turi metalinių pinigų for
mą ir vadinami .eritrocitais. 
Šie eritrocitai duoda kraujui 
raudoną spalvą, nes juose yra 
spalvota raudona medžiaga — 
hemoglobinas, šie kūneliai gau
tą plaučiuose deguonį išnešioja 
po visą kūną.

Bė raudonųjų kūnelių, eritro- 
citų, kraujuje dar yra baltieji 
kūneliai, leikocitai, didesni už 
eritrocitus. Baltieji kūneliai tu
ri plaukelių, kurių pagalba ju
da iš vienos vietos į kitą..

Baltieji kraujo kūneliai 
organizmo apsaugos armija, 
ri kovoja su papuolusiom į
ną bakterijom, pasalina iš kū
no mirusias sudėvėtas narvelių 
dalis. Kai tik kurioje nors kū
no dalyje pradeda mirti narve
liai arba organizman patenka 
pašalinis kūnas, pav., pašinas, 
mikrobai, baltieji kraujo kūne
liai išeina iš kraujo indų ir ap
supa pažeistą vietą. Suvirškin
dami mikrobus, bakterijas, dul
kes. pūvančias maisto liekanas 
ir kitas panašias dalelytes, bal
tieji kūneliai atlieka kūno valy
mo darbą. Kartais jie nepajėgia 
nugalėti didelių kiekių mikrobų

PRIE CITY SAVINGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyru drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

nev Orders)
Kreiptis —

i Aptarnavimui ir informacija! rytuose praAome kreiptis:

Tel. TW 4-3OT7

Tel. BA 3-1342

3*75

i 8-7462

7-3393

4313 Ne. Bread SU PMta, Pa.

tai 
ku- 
kū-

f
|

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlrhlean Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgas metus gaminamas 
Jone Ir Angelines AndrioHą ir Jq šeimos, Fountain, Micb.

pjisiūsti į susirinkimą atstovus.. 
Alto Clevelando Skyriaus Val
dyba.

634 N. fw*ntM»n Street. Baltimon, Md. Tel. Ixm<w«»od 6-2622

MEClstOVAS KAVALIAUSKAS
24 Pruspert Mrret. Ilvde Park. Mass. Tel. Ryde Fark 

(.FORGE GALUNAS
I4W« Caniff. Detrnit. Mieli. Tel. T. O.

STANLEY METRICK
Tel. Yards

PFTI.R LISAUSKAS 
69-15 5.7rd Avrtitie, Maspelh, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS

Alto metinis susirinkimas (Jevelande

Pagal Naujienų naują aiški
nimą reikės pakeisti pažiūras ir 
į Lietuvos istoriją. Mat, ligi šiol 
buvo aiškinama., kad nepriklau
somoje Lietuvoje buvo du lai
kotarpiai — demokratinis ir au
toritetinis t.arba vadistinis). De
mokratinis. kur valdžia buvo 
renkama, ir vadistinis. kur rin
kimų nebuvo. Kai Naujienos da
bar rašo kad bendruomenės 
rinkimų nori “valdžios ištroškę 
vadukai“, tai apie Lietuvos pra
eiti reikės rašyti: Vos nepriklau
somybę atgavus, tuojau prasi
dėjo vadizmo laikotarpis, nes 
valdžios ištroškę vadukai orga
nizavo rinkimus ir “nenorėjo 
sukti demokratiniu keliu”. Po 
šių “miglų, pučiamų nesusivo- 
kiantiem žmonėm Į akis”, atė
jo demokratinis laikotarpis, ku
riame valdžia buvo sudaryta su
sitarimo keliu Smetonos ir Vol
demaro.

Ir Amerikos lietuvių dabarti
nę istoriją reikės taip rašyti.... 
vadizmo šalininkai griežta reik?, 
lavo rinkimų, net gi Alte, o de
mokratai narsiai kovojo už de
mokratinius ne rinkimus...

2v. BePastogis

Krauįo bankas
Antrojo karo metu JAV buvo 

sukurti taip vadinami kraujo 
bankai, kad turėtų kraujo su
žeistiems. Kraujo bankuose su
renkamas kraujas, sumaišomas 
su vaistais, kurie prašalina krau
jo sukrešėjimą, nustatomos gru
pės ir Lt. ir padedamas sande
liu tinkamoj temperatūroj, kol 
bus panaudotas.

Grynas kraujas negali ilgai 
būti sandėlyje. Jis sugenda To
dėl jo vieton vartojama kraujo 
plazma (kraujas be kraujo kū
nelių), kuri veikia neblogiau 
kaip ir pilnas kraujas. Dabar 
kraujo plazma plačiai vartoja
ma ligoninėse, o ypač karo me
tu. Plazma gali būti sušaldyta ir 
sandėliuojama keletą mėnesių.

Gegužės 4, sekmadieni, tuoj ir einamieji reikalai.
po pamaldų šv. Jurgio parapi- Visų vienetų, priklausančiu 
jos salėje įvyks Amerikos Lie- Alto Clevelando sk., prašome 

'tuvių Tarybos metinis-atstovų
susirinkimas. Darbotvarkėje: su
sirinkimo atdarymas. prezidiu
mo sudary mas, protokolo, skai
tymas, valdybos pranešimai 
pirmininko, iždininko., iždo glo- SKAITYK VARPELį. Įdomus, 

naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me- 
tams tik $2.0C. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

Perkant - parduodant namus, ar is-

S’JMMER CAMPS

( am p Fordham
SUMMITVILLE, N. V.

l or Buys — Six to Foortera 
A PTKFECT SPOT FOK 
A PERFECT VACATION
F n»- Ioc.it lor. Fine Food

M ate. r. f.icilitics
i 'ai p l'< - dh 'm ••vith 5OO ucres of 
fonini: hiJV and woodl> nds» is lo- 
i-.i'ed r .n a privarė lakė high up io 
tlic p •or*»;«qū.'’ ifcer-counfry of thc 

perfcct spot for a’

Ixnv ncekJy bodgrt rates
Cnfalomc *»n
IIAROIJ) BEAK

96 E. 286Ui St.

Call FAteteak* 5-5821

bėjų ir kitų riariu; diskusijos dėl 
pranešimų ir apyskaitų patvirti
nimas, valdybos rinkimai, dele
gatų Į Amerikos Lietuvių Kon
gresą rinkimas, birželio tragin- 
gujų Įvykių minėjimo reikalai

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IRIŲ ŠEIMOS

nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudovS reikalais, federaliniij ir vals
tybiniu taksij (Income Tax) užpildy-
ti, pirkimui piniginiu perlaidu (Mo-

MR3. FRCD B. COWQSN, B3 metų, pssfnautfodame liktuvv, 30- 
lanM aavo dektarla Kėllfomljeje (apaeiejei ir Beatoje. Senei* 
gyvena New Bedlord, Mase.

5 W W

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan ,

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis Jums 
pasakys Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuiiarinot Micbigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patj geriausią sūrį.

MK'HIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICH.

lxwi w I7th St . ('hieaco. III. 

JOHN SHURNA 
5413 So Alhany Uhieage, UI. Tel. GrnvehiH 3-7733

4I.LAN STHVAKT

Joseph Audrusis Insurance

87-09 J.A.MAICA AVĖ WOODHAVEN SI, X. T.

TEK AT 7-4477

šiokiadieniais—9 vai. ryto ligi 9 vai valu, 

sekmadieniai* — 1 vai p.p. Hgi 5 vai. vak.



1953 m.,

SPORTAS

VIENAMEČIAI: 3' metukų Marka* kalbasi New Yorke su tokio 
pat amžiaus oranguntangu.

Kickers Offenbach Amerikoj*

Gegužės 1, Lufthansos lėktu
vas į New Yorka atgabeno ži
nomą pietų Vokietijos Oberly- 
gos komandą, “Kickers Offen- 
bach”. Offenbacbo prie Maino 
miestas, netoli Hanau, nuo se
no žinomas ne tik odos išdir
biniais, bet ir futbolo koman
da Kickers, kuri išpopuliarino 
miesto vardą, visoje Europoje. 
Šią komanda kiekvieną sezo
ną galima buvo rasti pirmeny
bių lentelės viršūnėje. Laimėjo 
net ir pietų Vokietijos meisterio 
vardą, nors visos Vokietijos
meisteriu būti neteko. Vienais Aa^bjka ava b 
metais Kickers Offenbach bu- SACHBAAklAl 
vo net baigmę pasiekęs, bet 
Berlyne turėjo nelaimingai nu
sileisti VfB Stuttgart 1:2. Ko
manda nuo senai pasižjymėjb 
švelniu ir geru technišku žaidi
mu. Žaidikų iš svetur per daug 
neieškodavo, pasitenkindama sa
vu prieaugliu bei apylinkės že
mesnių klasių futbolininkais. Ir 
šiais metais Offenbacbo Kickers 
smarkiai atjauninęs ekipą kiek 
pakeitė žaidimo stilių, virsda
mas daugiau kovotojišku vienet- 
tu, prarasdamas dalį techniškų 
plonybių, bet vistiek yra pir
menybių lentelės viršuje. Ko
mandoje žaidžia žymusis Kauf- 
hold, žaidžiąs dešiniu kraštu ar
ba pusdešiniu, mors paskutiniu 
laiku kiek neformoje. Veteranas 
Weber, savo laiku žaidęs pietų 
Vokietijos rinktinėje, dabar jau 
nevisados į ekipą patenka, bū
damas kartais atsarginiu. At
kreiptinas dėmesys į vidurio 
puoliką Preisendorfer bei deši
nįjį Kraus. Amžiumi dar visai 
jauni Nazarenus ir Gast laiko
mi — žaidikais su puikia atei
timi.

.. Veda K. Merkis
Ruoškimės susitikti Cleve- 

lande. Sutelkime visus mū
sų pajėgesnius šachmatinin
kus į š. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybes, ku
rios įvyks gegužės 30 — bir
želio 1 d. d. Cleveland Chess 
Center patalpose, 1610 Euc- 
lid Avė. Amerikiečiai parodė 
mums malonų gestą užleis
dami lietuvių pirmenybėms 
jųjų centrą. Dalyviai prašo
mi registruotis iki gegužės 
15 d. pas Fasko sekretorių 
Alg. Bielskų, Clevelaiide. In- 
formuokitės apie šias pirme
nybes pas šachmatų vadovą 
Kazį Merkį, So. Bostone, tel. 
AN 8-1282.

REAL ESTATE 

OUR LADY OF 
PERPETUAL HELP PARISH

PELHAM MANOR, N. Y.
Bedrooms, 3 Baths, Corner 

PE 8-0908.
4
mid 20’s. Owner.

Lot,

OUR LADY OF 
ASSUMPTION PARISH

in COPIAGUE, L. I.
Fieldstone Cape Cod, 4 bedrooms,

120x100 Lot. Sacrifice $13,495
65 Maple Ct.» Copiague, L. I.

AM 4-2294

HOLY ROSARY PARISH 
IN ROOSEVELT, L. I.

4 Rooms Bungak>w with Porch 
Stoker Radiator HeaL Partly Fin
ished Basement Suitable. Elderly 

FR 8-4475
Couple or small family. Price $8,100

YOUNG MENI SS 
Weekend Retreats

throughout JULY and AUGUST 
Amld the peaee and guiet of the country 

Conducted by the
Salesian Fathers of St. John Boseo 
write to: DON BOSCO RETREAT HOUSE 

Box 12, Newton, New Jersey 
LIMITED ACCOMMODATIONS

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

H. W. FEMALE

WAITRESS
desires work in Rectory, 17 
years experience, have refer- 
ences — RA. 1-0233.

SUMMER RESORTS

YACAUOH IN BERKSHIRES
ON LAKE PONTOOSUC

SWIMMING—BOATING

VOCATIONS

invite generous young ladies (14-23) 
to help bring Christ to souls and
to propagate His doetrine of love 
among all peoples, regardless of 
race, color or creed. Ūse cf the 
most modern methods: Press, Ra
dio, Motion Pictures and T.V. opens 
a vast apostolic field to the most 
varied talents of young ladies. For 
Information about these Missionary 
Sisters, write to:
Rev. Mother Superlor, Daughters of 
SL Paul, 50 St. Paul’s Avė., Jamai- 
ca Plain, Boston 30, Massachusetts.

PILGRIMAGES

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APptegate 7-0349

PARDUODAMA su. NUOLAIDA:
B TELEVIZIJOS APARATAI,
B HI-FI FONOGRAFAI,
B ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
B VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
B ANTENOS. BATERIJOS, radio ir T V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijai?, HiJ/i
Darbas garantuotas, atliekamas
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Montrealio pirmenybėse 
pr. metų miesto meisteris 
L. Joyner suklupo prieš Al- 
len Reiterį, o Ignas Žalys su 
Witt sulošė lygiomis.

Didžiulės Montrealio pir
menybės, trukusios 12 sek
madienių užsibaigė šitaip: 
1. A. Reiter 10-2, 2. Ignas 
Žalys 9^2 tš_, 3. Gersho 9 tš. 
4-7. Guze, Lee, Matthai, Witt 
po tš. Gerai baigė p-bes 
Baikovičius surinkęs 7^ taš
kų ir Judzentavičius su 6 tš. 

. . ..... Viso dalyvavo 69 žaidėjai.American lygos nnktae, per- pasSnlymas puikus!
nai dar net ir Kaiserslautemą į- J F

Mass. Schoolboy baigmi
nėse varžybose Bostone ba
landžio 26-27 d.d. 1 vietą 
laimėjo G. Sprinsky su 5^ 
— V2 taško, James O’Keefe 
antras su 4r/2 tš. Mūsų Ged. 
Kuodis, pats jauniausias pir
menybių dalyvis 13 metų, su
rinko 3-3 taškų, atsistoda
mas vidury lentelės. Gegu
žės 18 d. Boylstono šachmatų 
klube įvyks Massachusetto 
valstijos moksleivių žaibo 
turnyras (10 sek. ėjimas). 
Dalyvaus taipogi mūsų 
moksleiviai: Gediminas Kuo
dis ir Algis Makaitis.

Vilniaus p-bes laimėjo stu-

Offenbacbo komanda gastro
les Amerikoje pradeda rugtynė- 
mis New Yorko Randelis Island 
— Downing Stadium, kuris pa
siekiamas važiuojant Triboro 
tiltu. Priešininku yra German-

veikusį ir iki šiolei jokio pra
laimėjimo nepatyrusi.

ŠĮ sekmadienį, 4 gegužės, kaip 
ir kiekvienais metais, tokia pro
ga Randalls Island įvyksta di
delė švente su paradu, kuriame 
dalyvauja visi vokiečių lygos 
klubai Lietuvių Sporto Klubas, 
kaipo German-American lygos 
narys, šiame paraduje jau eilę 
metų dalyvauja, šį sekmadienį 
mūsiškius taip pat matysime su 
lietuviška vėliava kitataučių 
sportininku eilėje.

Maskvoje Botvinnikas su 
Smyslovu veda matčą, san
tykiu 11-8.

REAL ESTATE

ST. RAYMOND’S PARISH

EAST ROCKAWAY. 2 Family — 
$18.700. 5 minutes Catholic Church 
& School. Buses & Stores. Ist flr. 
4 rooms & bath. 2nd flr. 4 rooms & t 
bath. Finished attic, garage, drive- 
way & PaUc. — LY 9-1380.

ENJOY NEARBY BERKSHIRES 
SYMPHONIC FESTIVAL 

THE BERKSHIRES 
DANCE FESTIVAL 

and many other
CULTURAL & SOCIAL EVENTS 
“Where The Select Enjoy The Best”

BRHZY KNOU INN
Ralph C. Giannone, Host 

Pittsfield, Mass.

REDEMPTORIST PILGRIMAGE

TOURS to Shrine of St. Anne de 
Beaupre in Canada.
Memorial and Labor Day Weekends 
cost — $75.00.

For further Information write

PILGRIMAGE DIRECTOR

173 E. 3rd SL, New York 9, N. Y. 
OR 3-4224

COTTAGE FOR RENT

NOYAC—PECONIC BAY 
DE LUXE COTTAGES

HARTFORD. CONN.380 MAPLE AVENUE,

Maloniai patarnauja hetuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

*49060092

ST. CATHARINE PARISH 
$24,500

CENTER HALL, COLONIAL, 3 
BEDROOMS, 1% BATHS, OWNER 
MOVING, MUŠT SELL. MAKE 
OFFER TODAY.

PEIham 8-2646

o ON LAKE KEZAR
Į ... "Į Ideal Family Resort

,1 Directly on Lake
)gįXajiwui51 All facilities for Summer 

Af of Fun and Re!axation.i Comfortable rooms. tempt-
mg meals. Friendly. in- 
formai. $42.50 to $60.00 
week incltiding meals. 
' ■ Write for Folder.

ANTHONY S1CKLE, owner-mgr. 
North Sutton, N. H.

Lots & Cottages For Sale 
H. F. ROBERTSON, Noyac Road

Phone Sag-Harbor 5-0697

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tet EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKUBAIČLA1
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei t 
kitoms progoms

INCARNATION PARISH
BELLAIRE, N. Y. Detached, Brick 
& Frame, 6 rooms, large living 
room, full dining room, modem 
kitehen. Finished basement, patio, 
1% bath, brick garage, slate roof, 
new decorated. possession.

HO 8-9877

ST. FRANCIS OF ROME PARISH
6 rooms, large sunparlor. Ule 

bath, ^Southern exposure, near pa- 
rochial Schocl & Catholic Church, 
Buses & Subway, walk to St. Mi- 
cheal Church. Asking $14,000.

FA 4-7636

ST. FRANCIS OF ROME PARISH
Detached 1 Family, 1M baths, 

garage. oil, garden, possession.
$16,000.00 

CLARA FOLEY
E. 207 St., Bronx, N. Y.

Kl 7-5875
250

DISPLAY

1 2-ROOM APT., $350 season;
3 3-room apts., $400 season. Large. 
All Utilities fumished, 2 min. bath- 
ing, fishing, church. Directly on 
Route 213, High Falls, N. Y.

OVERLAND 7-9937

THIS SUMMER Enjoy Yourself on 
Beautiful Saramac Lake, N. Y.

The Panorama Lcdge invites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountains— with all modem 
conveniences—All Sports and activ- 
ities — with exquisite food — Ali 
this and more at reasonable rates. 
Write for Booklet "L”, Panorau^ 
Lcdge. 88 Riverside Drive, Saramac 
Lake, N. Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmor* 2 — 6916

LOCUST GROVE HOUSE
HONEYMOON or VACATION

Open All Year On Rte. 209 in the Pocono Mountains

TRY TO BEAT THIS! — from $48 per person
Ali sports, NEW Svvimming Pool, Outdoor Dancing, BoaUng, Cocktail 

Lounge, Rooms with or without Bath. Informal, Excellcnt Meals.
Catholic Churches Nearby. Booklet “L” on Request

EAST STROUDSBURG 4, PA. Phone: BUshkilI 8-6643 
or N. Y. C. OFFICE: OX 7-0158

LIVING ROOM. SUITES 
AND- CHAIRS

Ali Work Done on Premises

Beautifully Fitted Slipcovers Made
to Order.

G. & J. VAN D AM
367 5th Avė. SOuth 8-5822. Brooklyn

Martha Raye Qub
Weddings . Banąuets 

Sočiai Functions
Dancing—Friday Saturday

LARGE BALLROOM 
CONTINENTAL CUISINE 

CALL

TUlip 2-9844
4069 BRONXWOOD AVĖ.

Near Cor. 229th St.
BRONX, NEW YORK

STHlwen 4-5875

RILEY BROS
Our 75th Year 

Certified Barre, Vt. Granite

DĖMESIO
Jau išėjo iš'spaudos Darbininko dramos konkurse

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Kaina $2.00

Užsakymus siųsti: DARBININKAS,
910 Wiltoughby Avenue, Brooklyn 21, N.“ I.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, etc.
i 1883 MADISON ST.

Programą Randalls Island 
pradeda 11:30 futbolo rungty
nėmis New Yorko jaunių rink
tinė — Philadelphijos jaunių 
rinktine Newarkiečių , tarpe rinkęs 914-2 ^2 tš., antnioju
greičiausiai matysime ir musų baigė Višomirskis su 9 taš- 
Budrecką. Toliau rankinio (hand koig 
boto) rungtynės ir po jų jaunių 
estafetės. Iš Lietuvių 
Sporto Klubo startuoja Budrec- 
kas, Klivečka, Remėza, Stanaitis, 
Krušinskas. Po pietų 2 vai. bus 
NY Turn-Verein gimnastų ma
sinis pasirodymas; 2:20 —jau
nių estafetes baigminis bėgimas ST. RAYMond’S parish 
2:25 — dviračių lenkynės; 2:35 lynbrook vicinity
— Long Island lygos rinktinė 7 4 cxtra larg8
— German American lygos rink- rooms - Modem Kitehen & Bath. 
tinė futbolo rungtynių antrasis Finished basement — $23,500. 
kėlimus; 3:15 — visų klubų 
paradas ( laukiama apie 2,000 
dalyvių): 4:00 — futbolo rung
tynes Kickers Offenbach — Ly
gos rinktinė; 4:55 —Audubon 
būgnų ir trimitų ansamblio pa- baths. sun shower. $15,500.

LY 9-3965

ST. PASCAL PARISH 
QUEENS VILLAGE

6*4 room brick, attached, neW 
knotty kitehen, ncw oil burner, 1*4

sirodymas. šis vienetas yra J. 
A.V. meisteris šiuo metu; 5:15 
— futbolo rungtynių antrasis white plains — vicinity 
kėlinys. lęggy conneetlng. air-condttioned 3

Bilietu kaino? 33 ir SI SO Per- WWOnu *p,it' 2’4 hatta.Bilietų Kainos w IT rer- M<xJrrn kitehen, paneted Den, 
kant pas LSK valdybos narius, Screened paUo. landucapc. 5^ 
... nn. Mortgage, kw taxes. — $32,750.klubas gauna 30 proc. pajamų. -------------
Bilietų galima įsigyti LSK būs
tinėje Wintcr Garden Tavern st. martin parish 
1883 Madison St Brooklyne. MASSAPEąUA park.

3 bedroom ranch, Living <6 Dining
Kickers Offenbach dar ap- room. eat m kitehen. Mg bath. 

lankys Hartford?. PMadelpM-
ją, Detroitą, ir Chicagą. school a r.r. May 17 occupancy.

$3500 down. 4’4 G.I. Mortgage.
AtlBtM. Ll 1-2846 .

SP 6-3476

wm e T. r, W

AUREL-BROOK-COTTAGE, BARRYVILLE 10, N. Y. 
RAILROAO STATION, SHOHOLA, PA. Tel. 2372 22-ND SEASON
Accom. 60 gtiests; modem; hot and cold water all rooms; also new dabins 
with private bath, $50 weekly; showers on all floora. Ovcrlooking Delaiyarc 
River. Excellent home cocking. Concrete swimming pool, recreation room, 
softball field, near movies and Catholic Church. Rates: $40-$45 Weekly. 
Booklet "P’. A. D. BURGESS.

Summer C a m p s

CAMP DON BOSCO (FOR BOTS)
EAST BARRINGTON, N. H.

Offera Ali This ...
SUPERVI8ION 'round the cfock — Salesian PersonneL 

65 Acrrs of Land and pinos. 
1,000 feet high. 
Two miles long — spring fed. 
12,000 sąuare feet of fine turf.
9 cnbins in the pine-grove: bathroom 
facilities in every one.

FOOD Tasty, Plentiful, Variom. 
RĄTES Uhbolievable Low! . . .

PROPERTY 
ELEVATION 

LAKE
BALLFIELD 

CABINS

You Mušt See Our Camp to Appreclate H. 
lnqulre NOW, FATHtR JOHN, Salesian Oratory 

1*9 Paris St retf, East Boston. Mas*.
CALL NOW — East Boston lx»gaa 7-0508

MONUMENTS
Ror All CathoMc Cemeteries 

48th SL and Laurel Hill Blvd. 
52nd SL and Oueens Blvd. 

Entrance to Calvary Cemetery

WOODSIDE 77, N. Y. 
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy., Hawthorne, N. Y.

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė- stoties) Ridgewood i 

S 
iBi lOnOiitntNOFtRMP

PLUMBING & HEATING 
CONTRACTOR3 

Jobbing — Gas Installation 
and Alteration*

BRENNAN BROS. CO.
944 Cofumbue Avė. (106th St.) 

Day RI9-4488 N *Bht EN 2-3514

REDEMPTIONI8T PILGRIMAGE 
TOURS TO SHRINE OF ST. ANN

de BEAUPRE In Canada. 
MEMORIAL A LABOR DAY

Wookem*s Cost >75.00
For Information Write 

PILGRIMAGE DIRECTOR grons1

mwBnu
HniSIDEIl 
W>63®5
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BOSTON, MASS.BARBININKAS1 t

NAUJIENOS^
Sodaliečiy sąskrydis

Maspethe gegužės 4 sekmadie
nį. bus sodaliečių sąskrydis, ku
riame dalyvauja vienuolika apy
linkės lietuviškų parapijų. Re
gistracija prasidės 1 v., 2 vai. 
posėdžiai, kalbės Mrs Willson iš 
kat. moterų draugijos, 4 vai. 
procesija ir pamaldos bažnyčio
je, statulos vainikavimas, vado
vauja kun. B. Kruzas; 6 vai. 
National Hali — vakarienė ir 
šokiai. Sąskrydyje dalyvauti jau 
užsiregistravo per 200 vakarie
nėje per 350.

- Aktoriaus Vitalio Žukausko
vadovaujama Brooklyno yai- 

dintojų trupė gegužės 3, šešta
dienį, 6:30 v.v. vaidina Pr. Nau- 
miestiškio 3 veiksmų “Aną bir
želį”. Dekoracijas piešia dail. J. 
Juodis. Po vaidinimo šokidi, gro
jant R. Butrimo orkestrui. Pa
rengimas vyksta Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne.

Autobusais į Putnamą
Per Sekmines, gegužės 23, 

Putname ruošiama jubiliejinė 
Marijos šventė. Iš Brooklyno or
ganizuojami autobusai. Kelionė

• 6 dol. Užsiregistruoti ir smukles- 
niom informacijom gauti, pra
šoma kreiptis į lietuviškų para
pijų klebonijas.
Dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė,

vaikų ligų specialistė, balan
džio 20-23 dalyvavo New Yorke 
vykusiam Amerikos vaikų ligų 
specialistų gydytojų suvažiavi
me. Suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 6,000 vaikų ligų specia- e e
lįstų iš visos Amerikos ir kitų Dantų gydytoja ar. Regina Salemonaite- 
pasaulio kraštų buvo Statlerio i. , 1 .
viešbutyje. Saldaitienė atidarė savo kabinetą

veltui negaišo, o įstojo į Tue- 
bingeno universitetą ir 1950 bai
gė odontologiją ir parašiusi 
mokslinį darbą įgijo odontolo
gijos daktaratą.

1950 atvyksui į JAV, dr. Re
gina savo įsigytąja specialybe 
negalėjo verstis. Tokia jau čia 
tvarka. Amerika leidžia prak
tikuoti tik Amerikoje mokslus 
ėjusiems dantų gydytojams. Ta
čiau dr. Regina, kaip ir eilė ki- 

,tų lietuvių dantų gydytojų, ry
žosi įveikti ir šią įstatymų kliū
tį. Padirbėjusi trejus metus la-

Prel. J. Balkonas
gegužės 8 kalbės New Yor

ko Mokslo Akademijos rūmuo
se (2 E. 63rd Št.) klausimu “Ko
kia koegzistencijos su Sovietų 
Sąjunga kaina?” Tuo klausimu 
diskusijas (seminarą) ruošia Bal
tijos Moterų Sekcija prie Lais
vos Europos Moterų organiza
cijos (Women for Freedom of 
Europe). Diskusijų pradžia 6:30 
vai. vak. Pirmininkauja Mrs. 
Robert P. Patterson. kalba dar 
Mrs. Stacy May, ekonomistė iš 
International Basic Economy 
Co. Įėjimas laisvas. Smulkesnių 
informacijų galima gauti ad
resu 8 W. 40 St. New York 11, 
N.Y. telf: LA 4-1476

Romas Kezys
balandžio 24 baltų studentų 

klubo susirinkime City College, 
NY.^skaitė paskaitą apie ne
priklausomos Lietuvos pažangą 
politikoje, kultūroje, ūkyje ir 
kitose srityse. Klubo pirminin
kas yra lietuvis J. Bačanskas.

Ateities žurnalo
naujas numeris šią savaitę ar- 

spausdinamas ir išsiuntinėja
mas skaitytojams. Kitas nume
ris išeis gegužės mėnesio pir
moje puėje. 4

Pirmoji treniruotė.
Gegužės 3 (Šeštadieni) 4 vai.- 

p.p. New Farmers Ovai Įvyksta 
pirmoji Lietuvių. Sporto Klubo 
futbolo rinktinės treniruotė. 
Rinktinės vadovas A. Mileris 
kviečia visus iškviestuosius žai- 
dikus šioje treniruotėje daly
vauti. Joje bus aptariama to
limesnė eiga.

(LSK)

VIII žaidynių komitetai
Ryty Sporty Apygarda Dra- 

neša, kad šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto VIII žaidynėm, ku
rios vyks New Yorke liepos 
4-6,’ yra sudaryti garbės, organi
zacinis ir varžybinis komitetai.

Garbės komitetą sudaro: 
prel. J. Balkūnas, gen. konsulas
J. Budrys, Lietuvos Laisvės ko
miteto pirm. Vac. Sidzikauskas, 
Vliko pirm dr. A Trimakas, 
dr. A Nasvytis, J. Šlepetys, 
S. Sužiedėlis, J. Tysliava, dr. M 
Vinikas, J.,Stukas.ir J Ginkus. 
Dr. A. Trimakas pareiškė, kad 
sportinės žaidynės pakelia spor
tininkų jaunavišką dvasią ir pa
skatina toliau plėtoti savo fizi
nes ir dvasines jėgas. Dr. M. 
Vinikas, SLA sekretorius, džiau
giasi rengiamom žaidynėm ir 
reiškia viltį, kad SLA ras gali- 
limybę šią sportininkų šventę 
paremti materialiai.

Organizacini komitetą suda
ro: pirm. J. Kepenis, vicepirm. 
T Prąnciškus Giedgaudas, O. 
F.M. sekr. J. Lapurka, ižd. Ig. 
Gasiliūnas, spaudos ir propagan
dos vadovas Romas Kezys, pra
mogų ir vaišių — Ed. Staknys, 
aukų ir dovanų — A. Ruzgas, 
nakvynės — K. Skobeika, leidi
nio redaktorius — K. čerkeliū- 
nas.

Varžybinį komitetą sudaro: 
pirm. A .Vakselis, pavaduoto
jas A. Birutis, lengvosios atle
tikos vadovai — J Vilpičaus- 
kas ir J. Klivečka, lauko teni
so — V. Saldaitis, futbolo —
K. Brazauskas plaukimo — V. 
Steponavičius, vyr. žaidynių tei
sėjas A. Bielskus. Pirmoji pagal
ba — dr. A Snieška ir dr. Vil- 
pišauskienė.

Organizacinio komiteto ad
resas: 360 Palmetto St., Brook- * 
lyn 27, N.Y. !

Ryty Sporto Apygarda <

ŽIMOS_

Ii

Pagerbs motinas
Bostono skaučių ir skautų 

tuntai gegužės 4 d. 2 vai. po 
pietų rengia Motinos dienos mi
nėjimą ir pikniką Romuvos par
ke Brockton, Mass. Apie Moti
nos dienos prasmę kalbės prof. 
B. Vitkus. Po kalbos, vaidinimas, 
deklamacijas, dainos ir muzika. 
Po meninės dalies prasidės šo
kiai ir užkandžiai. Uniformuo
tiems skautams ir vaikams Įėji
mas veltui.

U N E R A L 11 O M
254 VV. Broadway 

South Boston. Mass.

BARASEVIČIUS ir SCNUS » 
E !

*
JOSEPII BARACEVTČH S 

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

JULIJOS RAJAUSKAITĖS
FORTEPIJONO REČITALIS

Įvyks Gegužes 11 <L 2 vaL 30 min. p. p.
NEW YORKE TOWN HALL

123 WEST 43rd STREET (TARP 6-tos IR 7-tos AVĖ.)

KONCERTO RUOŠIMO GARBES KOMITETĄ sudaro: 
PreL J. Balkūnas, p. L. Bieliukienė, p. S. Čerienė-Mulks, 
kun. V. Dabušis, p. J. Ginkus, p. M. Kižyte, p. J. Štokas, 
p. J. Šlepetys, kun. P. Totoraitis, p. L Trečiokienė ir prof.

! J. Žilevičius.

Gegužinės pamaldos
Šv. Petro parapijos bažny

čioje gegužinės pamaldos pra
sidės balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. Jos bus šiokiom dienom 
vakarais 7:30 vai. o sekmadieni
ais — 2:30 vai. po pietų.

Primoji komunija
Šv. Petro parapijos vaikų pir

moji komunija bus gegužės 4 
d. 9 vai. ryto. Komuniją priims 
62 vaikučiai.

W a i t k u s I
F U N E R A L II O M E |

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS | 

Laidotuvių Direktorius * 
ir Ealsamuotojas J 
Canibridge, Mass. | 
NOTARY PUBLIC }

Patarnavimas dieną ir naktį i 
Nauja moderniška koplyčia šer- | 
menims dykai. Aptarnauja Cam- » 
bridpe ir Bostono kolonijas že- | 
mtausiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir į kitus miestus. »
Reikale Saukite; Tei. TR 6-6434 J

Pagerbs dr. Jakimavičių
Dariaus Posto legionieriai ge

gužės 4 d 6 vai. vak. Liet Pi
liečių klubo salėje rengia dr. 
Povilo Jakimavičiaus pagerbi
mo banketą. Bankete gautasis

5 pelnas eis šv. Petro parapijos
6 CYO benui.

NEW YORKAS-

i Vaikų diena
Naujosios Anglijos liet para

pijų vaikai gegužės 4 susirenka 
Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių vienuolyno sodyboje Brock
ton, Mass. šv. Petro parapijos 
CYO benas ir vaikučiai autobu
sais išvyks 1 vai. po pietų.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

prie Lietuvių Klubo. Vadovau
ja veiklusis Antanas Gudonis,

PATERSON, N. J.
(Atkelta iš 4 psl.)

v

Dr. R. Saldaitienė

PROGRAMOJ: BACH, BEETHOVEN, BANAITIS, 
ČIURLIONIS, LISZT.

BILIETAI 2.50, 1.75 IR 1.15.

KONCERTĄ RUOŠIA
COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT.

Bilietai iš anksto parduodami
PAS P. J. GINKŲ IR T0WN HALL

i

talkina viaa eilė energingų rie
tas lietuvių ir Lietuvių Moterų 
Klubo veikėjos.

AL. Bendruomenės vietos 
apylinkė išrinko naują valdybą. 
Pirmininkaus ir šiemet Antanas 
Rugys, o kiti nairiai — Marija 
Šaulienė, Vacius Augulis, Al
girdas Eitmanas ir Vladas Sta
naitis. Kontrolės komisija: J. 
Jasys, A. Masionis ir Kl. Pralei- 
ka. Susirinkimas paskyrė po 
50 dol. auką Amerikos lietuvių 
kongresui ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimui.

Naujas verslininkas. Valde j 
maras Jonas Stanaitis, 
metus dirbęs įvairiose 
pardavimo firmose Connecti- 
eut ir New Jersey valstybėse, 
balandžio 30 atidarė mėsos krau
tuvę “Family Meats”, Garfield, 
(So. Hackensack), N.J. Sveikini- vokiečių okupacijos metais — 
mai naujam verslininkui. 1943. Dėl bolševikų invazijos

Jurg. Ežėr. pasitraukusi iš Lietuvos, laiko

i J-.

t

■ I

apie 7 
mėsos

Tautininkų suvažiavimas Nevv Yorke
Gegužės 30-31 birželio 1 New 

Yorke susirenka tautininkų kon
gresas.

Kongresui rengti komitetui 
pirmininkauja inž. Eug. Bart
kus.

Kongreso metu bus taip pat X <%vtxx «X3X UVJUO U1VVVUJ xa~* ° F *

borante. 1953 įstojo į New Yor- banketas^ Jarn^ pravesti yra su
ko Universitetą, kurį 1957 sėk- “ - - --
iningai baigė. 
. Nesitenkindama akademinė
mis žiniomis, dr. Regina dar 
specializavosi garsiojoj Memo- 
rial ligoninėje dantų chirurgi
jos srityje.

Visais banketo reikalais kreip
tis j globos komiteto pirminin
ką J. Ginky 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y., telf.: EV. 4- 
9293

Tumo Vaižganto minėjimas 
Gegužės 3 d. 8 vai. ryto šv. 

Petro bažnyčioje bus šv. Mišios 
už kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
sielą, o gegužės 4 d. 3 vaL pp. 
įvyks viešas minėjimas tauti
ninkų namų salėje.

šiemet balsavo mažiau 
balandžio 27 bendruomenės 

rinkimuose, palyginus su 1955 
metais, balsavo žymiai mažiau, 
šias metais balsų paduota tik 
120, o 1955 jų buvo apie 200. Į 
bendruomenės tarybą kondida- 
tavę daugisusia balsų gavo St 
Barzdukas (80), J. Kapočius (80), 
kun. St Yla (69), dr. M. Gimbu
tienė (66), M. Katiliškis (62).

TeL STagg 2-5043

Mattheiv P. Baltas
F U N E E A L HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

669 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Ieškoma ateinanti į namus 
moteris, kuri galėtų nuo 4 v. p. 
p. išvirti pietus 3 asmenų šei
mai, gyvenančiai Ridgevvood ra
jone. Teirautis telefonu EV. 6- 
6879 nuo 6 vai. vakaro iki 8 v.v.

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Kun. J. Žuromskis
ir dar keletas bostoniečių ba

landžio 27 buvo nuvykę j Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų rė
mėjų seimą Worcester, Mass. 
Seimas vyko Aušros vartų lietu
vių parapijos salėje. Bostono 
rėmėjai įteikė seserim 970 dol. 
auką koplyčiai Brocktone staty
dinti.

darytas banketo globos komite
tas. kurio pirmininku yra J. 
Ginkus. Vicepirmininkai —J. 
Sirusas ir B. Paprockienė, sek
retoriai — V. Jonuškaitė-Les- 
kaitienė ir dr. Br. Nemickas, 
nariai — V. Alksninis. G. Dir- 
žienė, A. Grigaliūnas, P. Juknys, 
A Krikyla, P. Mačiulaitis, Mrs. 
M.' MRchell, inž. K. Krulikas, P. 
Narvydas, P šimėnienė. J. Šle
petys, A Šetikas, A. Vakselis, 
V. Vyšnias, Z. Zubrys.

Organizacijų atstovai: Tauti
nio Sąjūdžio —P. Ališauskas, Skaitykite. 'Aidus* 480 Bush> 
Laisvės Kovotojų — V. Alksni- wicfc Aro. Breektyn 21, N. Y. 
nis, Lietuvių Komercijos Rūmų

—J. Garšva, Tautinio Akad. 
Sambūrio S. Jakštas, .Tautinin
kų S-gos Newarko sk. — A. Ja
tulis, Elizabethosk. — B. Vy- 
liaudas, Dantų Gydytojų Dr-ją 
— dr. S. Dimienė. Tautininkų 
klubo — D. Klinga, Tautininkų 
Sąjungos 11 sk. —S. Mockevi
čius, 1 sk. — J. Valakas, Gyd. 
Korp. Fratemitas Uthuania

—dr. A. Snieška. Rezistenci
nės santarvės — V. Žilinskas.

J. B. S h a 1 i n s -1 

Jalinskas 1 
Laidotuvių Direktorius I 
84-02 JAMAICA AVĖ. | 

(prie Forest Paricway Station) { 
VVoodhaven, N. Y. » 

Suteikiam garbingas laidotuves. | 
Koplyčios nemokamai visose | 
miesto dalyse; veikia ventiliacija | 

Td. VIrginia 7-4499

Išnuomojami du atskiri kam
bariai; vonia ir vurtuVė vartoja
ma bendrai. Pageidaujama mo
ters. Skambinti vakarais po 10 
vai. ir šeštadieni visą dieną. HY 
1-4996.

New Yorko lietuviai sulaukė 
vėl vienos savo tautietės specia
listės. Nuo gegužės pradžios dr. 
Regina Salemonaitė-Saldaitienė 
perima iš Otto T. Rosenn, D.D.
S. dantų gydymo kabinetą. 88- Išlaikiusi ne tik “State Board”, 
02 91st Avė, Woodhaven. N.Y. bet ir “National Board” egzami- 

Dr R.S. Saldaitienė yra že- nūs, suteikusius jai praktikos 
teisę 32 valstybėse, dr. Regina 
vis tik apsisprendė likti New 
Yorke.

Dr. R. Salemonaitės-Saldai- 
tienės dantų kabinetas (88-02 
91 St. Woodhaven) pasiekiamas 
BMT Jamaica linija, išlipant 
Forest Parkway Stoty, arba At
lantic Avė. autobusu iki 88 St. 
Jos kabineto telefonas: Vlrgi- 
nia 9-1630, buto: EVergreen 7- 
5791.

New Yorko lietuvių bendruo
menė džiaugiasi, sulaukusi dar 
vienoj savos tautietės, iškopu
sios į profesines aukštumas. Dr. 
Regina yra jautri tautiniam 
reikalams ir veikli lietuvių ben
druomenėje. R. šmk.

maitė. Kelmės gimnaziją baigė

Paremkime jaunąsias L. S. K. 
KREPŠININKES

ATSILANKYDAMI Į JŲ RENGIAMĄ

i ŠOKIŲ VAKARĄ Į $

1

S1 SEKMADIENĮ, GEGUŽES 11 DIENĄ
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ VILNONIŲ, ŠILKINIŲ BEI 
KITOKIŲ

MEDŽIAGŲ
gausite pas

%

P R O G

2.

RAMOJE :

Įdomi filmų apžvalga iš New Yorko 
sportininkų gyvenimo.
Gausus bufetas su užkandžiais.

$
i

ŠOKIAMS GRIEŠ R. BUTRIMO KAPELA.

PRADŽIA: 5:00 vai. vak. ĮŽANGA—auka $1.00

L S. K. MERGAIČIŲ KREPŠINIO SEKCIJA

8HIII88

i
H. K O II E N

NEW YORK 2, N. Y.
(kampas Essex Street)

Atdara kasdien; šeštadieniais nuo 1-6 vai. popiet

ii . . . ______
ii III DELANCEY STREET,

t

Likviduojasi senos draugijos
Balandžio 27 likvidavosi šv 

Kazimiero pašalpinė dr-ja, iš
dalinusi nariam savo, fondo li
kučius. Gegužės 11 tokį pat lik
vidacinį susirinkimą šaukia Kęs
tučio klubas.

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

APREIŠKIMO PAR. SALEJE
North 5th Ir Havemeyer Sts., Brooklyn. N. Y.

Gegužes 3, šeštadienį,
vaidina

AN| BIRŽELĮ
Pik NAUMIESTIŠKIO 3 veiksnių vaidinimas 

Dalyvauja: V. Gintantaitė, G. Purelytč, R. THvUcaitS, M. 
Žukauskienė, L Karmazinas, J. Lapurka. P. Nekrošius, 
V. Trainys, Z. Zubrys ir St. Vaškys.

William J. Drake 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

I
• 1 1
Ii

chorvedžiu 
dėmėsi ui

Išleista II laida

Kalėdų Balsai
30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. ŠAUČICNAS

8
i
i ’

Režisierius: Vitafis Žukauskas
Dekoracijos: dail. J. JuocHio
Vaidinimo pradžia: 6:30 vakare.

ĮĖJIMO AUKA $2.66 ir $1.50. ŠOKIAMS $1.00

Po vaidinimo šokiai, grojant R. BUTRIMO orkestrai

Kaina $1.00. 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS, 
910 IVilloughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.
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