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Kai Sovietai nušovė ir britų lėktuvą. 
Vakarai tebesigina protestais

Staliną palašĄojęs - pats mirė
Vokietija.— Kai sovietų lėk

tuvai kovo 12 nušovė dar ir 
britų lėktuvą, su kurkto žuvo

dviem anglų lėktuvams, Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos 
aukštieji komisarai, Sovietų 
atstovui Berlyne čuikovui įtei
kė notas, reikalaudami kalti
ninkus nubausti ir patvarkyti, 
kad daugiau taip neatsitiktų.

Anglai savo lėktuvams įsakė 
nesiartinti prie sienos per 10 
mylių, mokomuosius lėktuvus 
apginkluoti, o jei-reikia, lydėti 
naikintuvarps, bet jeigu susitiks 
su sovietų lėktuvais britams 
pirmiesiems nešauti. Panašius 
nurodymus gavo ir Amerikos 
lėktuvai. Net ir tuo atveju, jei

sovietų lėktuvai įskristų į a- 
merikiečių zoną, amerikiečių 
lėktuvai įspėti jų nešauti ir ne
provokuoti.

Sovietų parodytas dabar oro 
banditizmas vakarų spaudoje 
ir oficialių asmenų pareiški
muose pasmerktas labai ašt
riais žodžiais. Dalis spaudos 
raminasi aiškinimu, kad tai e- 
sąs naujos sovietinės valdžios 
nervingumo ženklas. Esą ji 
jaučiantis netvirtai ir dėl to 
daranti žygius, kuriais save 
padrąsintų. Reikią tik ramiai 
išlaukti. (Taip aiškintis, be a- 
bejo, bus galima ir tada, kai 
Sovietai “iš nervingumo” ims 
mėtyti parašiutininkus prie 
Reino).

Mirte' ar nužudytas Čekoslovakijos Gottwaldas?

Praha. — Konfuįefcfl^lovaki- Čekoslovakijos vyriausybėje
jos prezidentas Klement Gott- 
wald, grįžęs iš Stalino laidotu
vių, per 72 valandas, kovo 14, 
taip pat mirė. Miręs plaučių 
uždegimu. Tarp gydytojų, ku
rie pasirašė pranešimą apie jo 
ligą, yra ir Maskvos gydytojai.

Spauda spėlioja, kad Gott- 
wald galėjęs būti tų Maskvos 
gydytojų nužudytas. Tam prie
žastis — Maskva juo nepasiti
kėjo, nors jis ir stengėsi jai la
bai įsiteikti. Jis buvo įtaria
mas, kad nesąs užtenkamai iš
tikimas Maskvos linijai ir galįs 
virsti antruoju Tito. Dėl to nors 
jis buvo prezidento kėdėje, bet

Maskva įkišo jį į min. pirmi
ninko pavaduotojus.' Po dvejų 
metų Gottwaldas su savo drau
gu Slanskiu, dabar nužudytu, 
paruošė komunistinį pervers-
mą ir tapo min. pirmininku. 1- 
sitraukė į ministerius ir buv. 
prezidento Massaryko sūnų 
Jan Massaryk, kuris po kelių 
dienų buvo išmestas ar pats pro 
langą iššokdamas nusižudė, o
prezidentas Benešąs po kėlių 
mėnesių buvo priverstas atsi
sakyti ir netrukus mirė, o jo 
vietoj atsisėdo Gottwaldas.

Valydamas partiją daug sa
vo draugų Gottwaldas buvo lik-

Juoda kate tarp Eisenhoįverio ir senato
Washingtonas. — Kai Eisen- 

howerio vyriąusybė turi daug 
vargo su Europa, namie ji susi
laukia trynimose su senatu. 
Vienas tokio trynimosi ženklas 
yra pasipriešinimas prieš v^S» 
riausybės numatytą JAV atsto-" 
vą Maskvoje. Vietoj bolševikų 
išprašyto Kennano Dulles nu
matė skirti Bohleną, laikomą 
taip pat Rusijos žinovu. Jam 
Maskva savo pritarimą jau da
vusi. Bohlenas Jaltos konferen

cijoje 1945 buvo Rooseveltui 
vertėjas, šitas faktas labiau
siai sukėlė įtarimus, ar Bohle
nas tinka į Maskvą. Šen. Bri- 
dges reikalavo pirma ištirti, 
kckie buvo jo santykiai su His- 
teu. Opozicija dar padidėjo, kai 
prie jos prisidėjo šen. McCar- 
thy. Bohlenas virto visos Ache- 
sono politikos atstovu. Jo prie
šininkai kaltina, kad sutikda
mas siųsti Bohleną į Maskvą, 
Eisenhovveris tylomis grįžta

buvo apstatytas kitais Maskvai 
ištikimaisiais.

Gottwald anksčiau buvo 
vienas iš čekų vadovau ančių 
socialdemokratų, tik 1921 jis 
persimetė į komunistus ir ta
po jų gen. sekretorium: nuo 
vokiečių invazijos pabėgo į 
Maskvą. Po karo 1946 pirmoje

vidavęs ir po Slanskio netekęs 
bet kokių konkurentų. Bet jau 
ištisi metai vis buvo praneši
mų tai apie jo ligą, tai vėl apie 
pasveikimą. Tai reiškė, kad ir 
jis gali būti nuimtas. Kol buvo 
Stalinas, Gottwaldas turėjo jo 
pasitikėjimą. Bet Stalino mir
tis, Slanskio byla, ūkinis Čeko-

Pavergtų tautą reikalus amerikiečiai 
laiko savais — pareiškė valst sekr. Dulles
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slovakijos susmukimas, kada 
(žmonės negauna maisto nė to, 
kuris yra įrašytas kortelėse, 
viskas susidėjo iš karto, ir 
Gottwaldas turi būti pakeis
tas.

Spėjama, kad Malenkovo li
nijai bus ištikimesnis dabarti
nis min. pirm. A. Zapotockis. 
Minimas taip pat krašto apsau
gos min. A. Kopicka, Gottwal-
do žentas, kuris laikomas bru
taliausiu ir kruviniausiu Čeko
slovakijoje žmogum. Preziden
to vieta manoma bus visai pa
naikinta; jo pareigos perduotos 
parlamento pirmininkui kaip ir 
Sov. Sąjungoje.

10 CENTŲ

ATOMINIAMS BANDYMAMS Indiana Springs? Nevaria, aviacijos 
bazė rengiasi ’ panaudoti ir oro balionus.

ŠEŠIOS TAUTOS KONGRESE

LftKTVVAI KRINTA ŽEMRN. 
Kai Danijon (3) pabėgo lenkų 
lakfinaa sa rusišku MIG. tia ra-* 
siški sprausminiai lėktuvai ėmė 
leisti žemyn amerikiečių (2,

prie Achesono “komunizmo už
tvenkime politikos”, kurią res
publikonai yra pasmerkę ir rei
kalavę aktyvios politikos. Kal
tinimas prieš Bohleną netiesio
giai virsta priekaištu Dulles, 
kad jis nepakankamai energin
gai išvalęs departamentą nuo 
Achesono palikimo. Taftas pa
laiko Bohleną ir tvirtina, kad 
jis politikai neturėsiąs reikš
mės .nes JAV atstovas Mask
voje esąs įdėtas į narvą ir te
galįs stebėti ir pranešti vyriau-

• sybei.

MALENKOVAS IEŠKO KVAI
LIŲ, KURIE JUO TIKĖTŲ 
Maskva.— Aukščiausioji ta

ryba buvo sušaukta Maskvoje 
naujai vyriausybei patvirtinti. 
Vieną valandą trukusiame po
sėdyje, į kurį atstovai važiavo 
po porą dienų, Malenkovas pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga 
nori taikos su visais kraštais, 
tarp jų ir su JAV. čia jo kalba 
buvo Palydėta ovacijomis.

JAV Valstybės Departamen
to sekr. J. F. Dulles pirmojo 
tarptautinio Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos kongreso proga atsiuntė 
.Sąjungai tokio turinio laišką:

tų Europos tautos Sovietų do
minuojamų režimų valdžioj. 
Pasaulis žino, kad religijos ir 
religinių grubių puolimas tose 
srityse yra primityviu mate
rializmu pagrįstų režimų siste-

“Jūsų organizacijos suvažia: ' mmgos pastangos sunaikinti vi-
vimas atkreipia dėmėsi į atė
mimą švenčiausių religinių tei
sių, kurį kenčia Vidurio ir Ry-

Mire Kun. V. Čeeis
Šeštadienį, kovo 14 d., Phila- 

delphijoje mirė kun. Vladas 
Čėgis. Velionis visą gyvenimą 
buvo tikras trenNinys. Jis ka
lėjo ilgus metus bolševikų ka
lėjimuose Rusijoje. Į Lietuvą 
grįžo tik 1933 m. kartu su 
vysk. Matulioniu ir kitais kuni
gais, kurie buvo iškeisti. Lie
tuvoje paskutiniu laiku buvo 
Meškuičių klebonas netoli Šiau
lių. Pasitraukęs nuo bolševikų, 
gyveno Vokietijoj amerikiečių 
zonoje. Iš Vokietijos atvykęs, 
visą laiką gyveno Philadelphi- 
joje, šv. Andriejaus par.

sas dvasines vertybes. Tačiau 
pavergtos tautos gali turėti vil
ties, kad tai negali nuolat tęs
tis, nes tai nesutinka su pačia 
žmogaus prigimtimi ir apskri
tai priešinga žmonijai. Aš ti
kiuosi, kad Jūsų balsai pasieks 
už geležinės Uždangos ir pasa
kys prispaustoms tautoms, jog 
amęrikieičai laiko jų reikalus 
mūsų visų bendrais reikalais.”

ČEKŲ LĖKTUVAS TAIP PAT 
PABĖGO

Praha. — Trys Čekoslovaki
jos kariai iš aviacijos mokyklos 
kovo 13 atskrido į Austriją 
prie Grąžo paprastu senu vo
kiečių vartotu mokomuoju lėk
tuvu. Tokiu būdu kovo 5 buvo 
atskridęs lenkas .

Kovo 13-15 d. Nevv Yorke, 
Beekman Towel Hotel,. įvyko 
pirmasis tarptautinis Vidurio 
Europos Krikščionių Demokra
tų Sąjungos kongresas. Atida
romasis kongreso posėdis, ko
vo 13 d. 11 vai. ryt-., buvo pra
dėtas invdkacijomis, kurias pa
skaitė iš katalikų pusės kun. 
H. E. Smith (Corpus Christi 
Church) ir iš protestantų pu
sės Canon (E. N. West The 
Cathedral Church of St. John 
the Divine). Atidaromąją kal
ią pasakė Sąjungos pirm. 
Msgr. J. Kozi Hopvathjkurioje. 
ypatingai pabrėžė krikščiony
bės reikšmę kovoje su komunis
tine tiranija ir klaidą tų, kurie 
tiki, jog galima .pasiekti tarp 
krikščionybės ir komunizmo 
kokio nors kompromiso. Jo pa
siūlytą kongresui vadovau
ti prezidiumą sudarė B. Biega 
(Lenkija), B. Hovrig (Vengri

ja), Dr. A. Kuhar (Jugoslavi
ja) prof. Dr. A. Ramūnas-Pap- 
lauskas (Lietuva), Dr. F. 
Schwarzenberg (Čekoslovaki
ja) ir I. Vizulis (Latvija).

Kinija. — Raud. Kinija pra
nešė Japonijai, kad gali atsiim
ti 50,000 civilinių japonų, kurie 
byvo Kinijoj nuo karo likę. 
Spėjama, kad tai daroma Mas
kvos nurodymu. Tuo žygiu Ki
nija turi parodyti draugiškumo 
Japonijai ir atitraukti ją nuo

prie Resensburgo) ir anglų (1. 
prie Bleekede) lėktuvus. Kas iš

• Pijus XII pirmoje kalboje 
po savo ligos pasisakė už Eu-

to bus, dar reikia palaukti. ropos vienybę.

Ar Japonija nusisuks nuo Amerikos?
PARLAMENTAS PAREIŠKĖ NEPASITIKEIIMA VYRIAU

SYBEI, KURI RUVO PALANKI AMERIKAI

Tokio. — Japonijos parla
mentas kovo 14 pareiškė nepa
sitikėjimą vyriausybei 229 bal
sais prieš 21-8. Užuot atsistaty
dinusi, kaip reikalavo opozici
ja, vyriausybė paleido parla
mentą ir paskelbė naujus rinki
mus balandžio 19.

Ligšiolinis min. pirmininkas 
Yoshida laikėsi draugingos po
litikos Amerikai. Opozicija jį 
kritikavo dėl nesavarankišku
mo užsienio politikos atžvilgiu, 
reikalaudama, kad Japonija 
atgautų savo galybę ir laikytų
si' vidurio tarp Vakarų ir ko
munistų. Dėl vidaus politikos 
opozicija kaltino vyriausybę į- 
vedvs politinį režimą mokyklo
se, dartrininkų sąjungose. Opo 
zkdj4 sudarė progresistai, deši

nieji socialistai ir dalis pačių 
liberalų, kuriems priklauso 
pats min. pirmininkas. Kai vy
riausybei buvo pareikštas nepa
sitikėjimas,» tą pačią dieną 
prieš ją 40,000 komunistų su
rengė demonstracijas.

Yoshido konkurentai dabar 
yra du — progresistų vadas 
Shagemitsu, buvęs užsienių 
reik. min.. kuris pasirašė 1945 
kapituliaciją ir kuris 5 metus 
buvo laikomas karo ka+tięinku; 
antras — Ishiro Hatoyama, li
beralų partijos vienas iš vadų, 
kuris buvo nustumtas į užpa
kalį. negalėdamas amer, oku
pacijos metu politikuoti. Dabar 
jis su 22 liberalais mėgino nu
versti Yoshidą. Amerikiečiai 
seka, ką duos rinkimai. >

JAV.

AMBMUBCUI LAKCMAI, U. DmmM O. SmKli Ir 1A. G. Rw*w Ra r- -!o
WteabaieaB lourMame Kabe, kaip >e bara otpolti aaMeta IHcKnra tien Recembanru.
JAV Mtoje.

Kongresas susilaukė dėme- 
sveikinimų ir pareiškimų dėl 
šio JAV ir užsieny bei gausių 
Sąjungos džsimoto ir vykdomo 
darbo. Juos atsiuntė Valsf. De
partamento sekr. J. F. Dulles, 
Savitarpines Pagalbos direkt. 
H. E. Stassen, Atstovų Rūmų 
pirm. J. W. Martin, Jr., sena
toriai R. Taft, J. Sparkman, P. 
H. Douglas, J. F.Kennedy ir 
J. M. įves, JAV delegacijos 
Jungt. Tautose vardu ambasa
dorius J. J. Wadsworth, New 
Yorko gub. Th. Dewey ir Con- 
neetieut gub. J. Lodge, New 
Yorko majoras V. R. ImpeMit- 
teri, Ford Motor Co. prez. Hen
ry Ford II, JAV Tautinės Kata
likų Vyrų Tarybos pirm. F. J. 
Nally, The Christiąn Science 
Monitor redakt. E. D. Canham, 
Nation. Catholic Resettlement 
Council. Taip pat buvo gauta 
daug sveikinimų iš užsienio at
sakingų politinių asmenybių 
bei įstaigų. Iš Prancūzijos svei
kino MRP vadai užs. reik. min. 
G. Bidault ir buv. užs. reik, 
min. R. Schuman, parlamento 
atstovas ir buv. min. P. Schnei- 
ter bei Prancūzijos Laisvosios 
Europos Komitetas, iš Vokieti
jos kancleris K. Adenauer, ir 
krikščionių demokratų frakci
jos Vak. Vokietijos parlamente 
lyderis Dr. von Brentano, iš 
Belgijos užs. reik. min. P. Va n 
Zeeland, iš Italijos krikščionių 
demokratų part. politinis gen. 
sekr. L. Gonnela ir ministerių. 
kabineto direktorius Dr. G. 
Bemabei, iš Jungt. Tautų Ku
bos ambasadoriaus Dr. E. N. 
Poi ‘uendo ir k. Iš lietuvių raš
tu kongresą pasveikino J. E. 
vysk. V. Brizgys, Vliko pirm, 
prel. M. Krupavičius, Lietuvos 
įgaliotas min. Washingtone P. 
žadeikis ir Alto pirm. L. šimu
tis.

Iš krikščionių d^>nokratų są
jūdžio sveikino Krikščionių De
mokratų Internacionalo (NEI) 

•pirm. A. de Schryver ir gen.
sekr. R. Bichet bei įvairių kraš
tų krikščionių demokratų par
tijos, Krikščionių Demokratų 
Jaunimo Tarptautinės Sąjun
gos pirm. L. Schuermann ir pa
skirų kraštų krikščionių de
mokratų jaunimo sąjungos, o 
taip pat Tarptautinė Krikščio- 
nišl'ųjų Darbo Unijų Sąjunga ir 
paskirų kraštų bei regionų 
(Tarnamerikinė Regionalinė 
Dartm Unijų Sąjunga, Costa 
Rikos. Venezuelos. Belgijos ir 
kit.) krikščioniškosios darbo 
unijos. ’

Savo sveikinimus ir solidaru
mo kovojo prieš komunistinę

tir^TSją pareiškimus atsiuntė ir 
komunistų pavergtųjų tautų 
atstovai bei institucijos — Ru
munų Tautinio Komiteto pirm. 
C. Visčianu, Latvių Savitarpi
nės Pagalbos Komitetas Pran
cūzijoj, Kroatų agrarų partijos 
vardu Dr. V. Mačekas, Latvių 
agrarų partija ir kt-.

Paskelbus gautušA sveikini
mus, kalbas pasakevvisa eilė 
žymių kongreso svečių} Laisvo
sios Europos Komiteto vice- 
pirm. B. Yarrovv, tautinės.Ki
ni jos vyriausybės atstovas prie 
Jungt. Tautų Dr. T. F. TSiang, 
United Kingdom NEI atsto
vas prof. G. Catlin, Radio Free 
Europe atst. R. Lang, Brazili-' 
jos krikščioniškai demokratinio 
sąjūdžio Movimiento de Mon- 
tevideo vardu prof. A. A. Li
ma, Kolumbo Vyčių vadas J. 
Ph. McArdle, National Catho
lic Rural Life Conference et 
U. S. vardu kun. W. Gibbons, 
National Catholic Rural Life 
Conference of U. S. vardu kun. 
W. Gibbons, Costa Rica darbi
ninkų sąjūdžio Rerum Nova- 
rum atst. kun. M. Nunez, Chi- 
lės krikšč. dem. atst. Don Jose.. 
Pinera, JAV Katalikų Spaudos 
Sąjungos — kun. Th. Meehan, 
Venecuelos krikšč. dem. Dr. L. 
Fernahdez. žaliojo Internacio
nalo — St. Mikolajczyk, Libe
ralų Demokratų Vid. Europos 
Sąjungos — G. Assan, Vid. Eu
ropos Krikšč. Darbo Unijų Są
jungos — J. Melaher. baskų 
krikšč. dem. — J. Gaiindez. Es
ti‘os konsulas J. Kaiv, JAV ka
talikiškųjų darbo unijų atsto
vas. Latvijos Laisvės Komiteto 
vardu A. Klivc. Vlil*o ir Lietu
vos Laisvės Komiteto — V. Si
dzikauskas, Lenkų Taukinio 
Demokratinio Komiteto — K. 
Popiel, Laisvosios Čekoslovaki
jos Tarybos — Dr. K. Ripka, 
Vengrų Tautinės Tarybos —B. 
Varga ir Bulgarų Tautinio Ko
miteto — G. Dimitrov. Popie
tiniam posėdy atsilankė J. E. 
vysk. J. H. Griffith. kuris pa
sakė kalbą ir pasveikino New 
Yorko arkivyskupo J. Em. 
kard. F. Spelįmano ir Wa- 
shingtono arkivyskupo vardu.

Išklausęs sveikinimų bei pa
reiškimų dėl Sąjungos, viso 
krikščionių demokratų sąjū
džio ir vieningo antikomunisti- 
ino fronto ateities 'žygių, kong
resas tris dienas posėdžiavo, 
svarstydamas aktualias politi
nes problemas ir savo ateities 
darbo planus bei organizaci
nius klausimus. Tų darbu apra
šymą duosime kitame “Darbi
ninko" numeryje.



augštus pareigūnus, kai pe

stūmės A. VHtnskj. vėl ataMderašo:
xne nei jų taktikos, nei meto-

jrteagia “prtttik*” verti.

Tremtinių laukia liūdnos Velykos

rdo sunkvežimiai
Balto Centre Vaidyba

Velykų proga nepamirškime
MOKSLO NAUJIENOS

stovas, kai aš jam ipapasakojau, 
kokiais rekalais atvykau. —Jei 
ir pakitėjo kas, tai pakitėjo dar

nau, kad Maskvos nusistatymas 
Pabaltijo valstybių a

rodo, kad vien 
ir dįpĮomatųjJd 
simu 
ku.”

' Krėvė kalbasibu“ Molotovu.; (I)

Molotovas moko Krėvę politikos
“Čia pat buvo nutarta, kad 

matyti su Molotvu ir, jei bus 

supažindinti juos su esama pa
dėtini, pareikalauti, kad’įsa
kytų savo atstovybei Kaune ir 
kariuomenės vadovybei nesi
kišti į vidaus reikalus, negriau
ti Lietuvos vyriausybės auto
riteto ir atšaukti savo piliečius, 
kuriuos yra neteisėtai susodinę 
vidaus reikalų ministerijoje.

Mes buvome pirmoji bolševi- 

dėi nenuostabu, jei manėme, 
kad daug to, kas čia dedasi, 
vyksta be Maskvos žinios ir 
pritarimo. Jei žymūs Vakarų 
Europos ir Amerikos diploma
tai davėsi apgaunami todėl, 
kad nesiorientavo, tai mums 
apsigauti ir patsai Dievas lei
do.

Kitą dieną pasiunčiau mūsų 
atstovui Maskvoje L. Natkevi
čiui šifruotą telegramą, kad 
išrūpintų man audienciją pas 
Molotovą ir tai padarytų kiek 
galima greičiau.

Priėmė nenorimi.
Iš Molotovo L. Natkevičius
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VINCAS KKkVk savo darbo kabinete Philadelphijoje.

Ir senovėje žmonės sirgo tomis 
pačiomis ligomis

Wisconsino universiteto prof. 
Dr. Envin A. Akerknecht yra 
padaręs įdomių tyrinėjimų a- 
pie ligas, kuriomis žmonės sir
go seniau. Jis yra tyrinėjęs 
žmonių ir gyvulių kaulus, ran
damus žemės sluoksniuose iš. 
senų laikų, taip, pat egiptiečių 
mumijas. Kadangi tam tikros 
ligos palieka savo pėdsakus 
žmonių griaučruo. e, o ypač jos 
gerai išlieka balzamuotose mu
mijose .tai nesunku nustatyt;, 
kokiomis ligomis seniau žmo
nės mirdavo. Dr. Ervvin Ackor- 
knecht sako, kad dauguma li
gų buvo tos pačios. Pavyzdžiui, 
arthritls yra laliai sena liga, 
randama dar pas žmones, gy
venusius urvuose. Senieji egip
tiečiai sirgo pneumonia, pleuri
tu, inkstų akmenimis, sinusi
tu, apendicito uždegimu, me
ningitu. raupais, lepra, maiari- 
ja, tuberkuloze ir k. Vėžys bu
vęs mažiau žinomas negu 
■bar. Polio (;>iralyžiaus) 
kankino žmones ir senais 
kais.
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Žydų pasaulinis kongresas 
šiomis dienomis paskėlė ofi
cialius žydų surašymo rezulta
tus. šiuo motu žyiių galima 
rasti 97 šalyse; jų iš viso šian
dien pasaulyje gyvena .11,672,-

kalę mimsteris ir min. pirmininko J. Paleckio pavaduotojas. Ma

kūną Vokietija su Sovietais pasidalino Lenkiją ir Baltijos vals-

ir Galvanauskas sukvietė keletą senosios kartos veikėjo, kurie

gavo neigiamą atsakymą, mo
tyvuotą tuo, kad dabar Lietu
voje yra N. Dekanozovas, ku
ris Maskvos vyriausybės įga
liotas tartis su Lietuvos vy
riausybe visais klausimais. Ne
taikus mane* aplankė patsai 
Dekanozovas ir pareiškė pre
tenzijų, kodėl aš kreipiausi pas 
Molotovą ne per jį. jei jau tu
rėjau būtino reikalo kalbėtis 
su užsienio reikalų komisaru. 
Jam visai nesuprantama, kodėl 
aš negaliu aptarti tų reikalų, 
dėl kin ių manau kreiptis pas 
Molotovą, su juo, IX'kanozovu, 
kuris tam ir pasiųstas čion.

000. Tai maždaug 6.5 mil. ma
žiau negu prieš pasaulinį ka
rą. Daugiausiai žydų gyvena 
JAV, kur jų yra apie 5 mil.: 
antroje vietoje — SSSR su 2 
mil. Izraelis užima trečią vietą 
su 1.45 mil. Procentualiai di
džiausias žydų sumažėjimas 
jaučiamas Lenkijoje, kur prieš 
karą gyveno apie 3 mil., 
dabar tik 45.000.

Ar žinai, kad
Stalinas pavergė bolševizmui 

šeštadalį visos žemės, o su sa
telitais visos žemės ketvirtada-

gyventojų ten 751 milijonai 
kenčia priespaudą:

tarp jų yra rusų 111 mil., uk
rainiečių 44 mil.. gudų 6.7 mil., 
žydų apie 3.8 mil., gruzinų 2,6 
mil.. armėnų«2.2 mil. 168 kitos 
giminės ir rasės bei tautos 
39.2 miL: . .

prie .jų dar prijungė Stalinas 
Kinijos 450 mil.. Lenkijos 25 
mil.. rytų Vokietijos >18 mil., 
Rumunijos 16 mil.. Cekoslova- 
kiojs 12 mil.. Vengrijos 10 mil., 
Bulgarijos 7 mil. Raitijos vals
tybių 6 mil.

Visa tai paėmė valdyti ir 
naikinti keturių gauja, 
remčiau m G iiiilijonų kum 
tija.

Atsakiau, kad Lietuva dar 
turi savo atstovą Maskvoje, per - 
kurį gali kreiptis į Maskvos 
vyriausybę, ir todėl nematau 
reikalo trukdyti Dekanozovo 
prašymu tarpininkauti. Tartis 
su juo būtų netikslu, nes visi 
susitarimai liko bergždi ir ne
davė teigiamų vaisių.

— Jūs, p. ministeri, šian
dien blogai orientuojatės susė
dėjusiose sąlygose, kurios žy
miai pakitėjo, negu buvo ta
da, kai mes čion atėjome, — 
pareiškė Dekanozovas. — Jūs 
geriau padarysite, jei mažiau 
klausysite, ką jums Galvanaus
kas kušta į ausį. Mes tai ge
rai žinome.

— Nesu mažas vaikas ir ge
rai suprantu, kas čia darosi, 
ir Galvanausko kuštėjimai, jei 

9okie tikrai būtų, manęs nepa
veiktų. Noriu patsai sau išsiaiš
kinti padėtį, kad netektų daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės laidotuvėse. Jei manęs Mo
lotovas nepanorės priimti, man 
ir be to bus viskas aišku, ir aš 
mokėsiu padaryti atitinkamas 
išvadas.

Tuo mūsų pasikalbėjimas ir 
pasibaigė. Tą pačią dieną pa
kartojau per mūsų atstovą Ma
skvoje reikalavimą, kad -mane 
Molotovas asmeniškai priimtų, 
ir šį kartą gavau teigiamą at
sakymą. kad užsienio reikalų 
komisaras V. Molotovas sutin
ka mane priimti birželio 30 die- 

'ną ketvirtą valandą vakare.
Natkevičius moko savo šefą
Pranešimą gavau birželio 

29 dieną. Turėjau skubėti ir tą 
pačią dieną išvažiavau į Mask
vą. Sutiko mane stotyje su į- 
prastu iškilmingumu: užsienio 
reikalų komisariato vicekomi- 
saras, kurio pavardės dabar ne
galiu prisiminti, Dekanozovas, 
kuris, kaip pasirodė, atskrido 
iš Kauno lėktuvu, Maskvos ka
ro komedantas, dar keli valdi
ninkai ir mūsų atstovybės pa
reigūnai su atstovu Natkevi
čium priešakyje. ’

Stotis buvo papuošta mūsų 
tautinėmis vėliavėlėmis.

L. Natkevičius nebuvo gerai 
nusiteikęs.

pasi-
. par-

pri-

nes

eghitę ir ja išvanojo žmoną.

ferį, kuris kiekvieną dieną juos 
nuveža i vietą, kur jie elgetau
ja. P. V.

Vokietijoje elgetaujanti šei
ma asurinko tiek pinigų, kad 
be pupirktos gražios automaši-

Įvairenybes

Pietų metu, apie trečią va
landą, paskambino į atstovybę 
iš užsienio reikalų komisariato, 
kad Molotovas priims mane ne 
kyrimas vienuoliktą valandą 
žadėjęs, bet vienuoliktą nak
ties. (bus daugiau)

Gerai žinome mūsų pasiliku
sių Europoje tremtinių sunkią 
medžiaginę būklę, jų nesibai
giantį vargą ir didelius neda- 
teklius jų apsirengimo ir mai
tinimosi reikaluose ir dėl to . 
Ralfas nuolat rūpinas, kad rei
kalinga jiems pagalba nenu- 
trūkrtų. Mes galime džiaugtis, 
kad iki šiol toji parama nenu
trūko ir čia daugiausia nuopel
nų turi Amerikoje mūsų tau
tiečiai, kupini meilės vargstan
tiems broliams ir sesėms Vo
kietijoje, Austrijoje ir kituose 
kraštuose, nuolat savo aukomis 
lengvina jųjų sunkią dalią.

buvo prašyto ir aiškinta, kiek 
lietuvių dar liko tremtyje, dėl 
ko ir koki jų materiale būklė. 
Tai nelaimingi ligoniai, sene
liai, invalidai, vaikučiai, dau
giavaikės šeimos. Jų padėtis nei 
kiek nėra pagerėjusi.

Artinasi Velykų šventės. 
Daugeliai tremtinių jos bus ne 
džiaugsmo, • li&desie šventėj 

mais, sės prie tuščio velykinio 
stalo, išbalę, figuisti vaikai ir 
nusiminę jų tėvai.

Todėl Balfo Centro Valdyba 
kreipias į visu» Amerikos lie
tuvius, prašydama kiekvieną 
dirbantį skirti pagal išgales 
savo auka sušelpti mūsų nelai
mingus lietuvius šių Velykų 
švenčių proga. Balfo vadovybė 
kuo skubiausiai perduos jūsų 
aukas seneliams, ligoniams, 
vaikučiams Europoje.

geniams, seneliams ir vaiku
čiams gelbėti. Aukas neatidė
liojant siųskite:

United Uthuanian Relief 
Fund of America, Ine.

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Amerikos lietuviai parodė 
didelį solidarumą ir dosnumą 
praėjusių Kalėdų švenčių metu. 
Jų dėka visi vargstą lietuviai 
buvo sušelpit. Pasitikėdami lie
tuvių tarpusavia meile, didele 
užuojauta mūsų vargstančių 
tautiečių ir giliu supratimu 
mūsų uždavinių, kviečiame vi
sus į tą kilnų bendrą velykinį 
vajų!

Nuoširdžiai prašome visų 
geraširdžių, neatidėliojant siųs
ti aukas per Balfo skyrius ar 
tiesiog į Balfo Centrą, kad spė
tume dar prieš Velykas jūsų 
aukas padalinti vargstantiems 
lietuviams tremtyje.

Mielas lietuvi, paaukok mūsų 
vargšams! Ir mums čionai Ve
lykos bus linksmesnės, žinoda
mi, kad tąja auka prisidėjome 
prie savųjų tautiečių gelbėji
mo.

Ūkininky S-gus na
riam, bičiuliam
žiauriai kankinama paverg

toje Tėvynėje mūsų tauta, o 
ypatingai didžios baudžiavos 
naikinami ūkininkai. Tos bro
lių kančios, o mūsų didžiausias 

riegoja mus visus kuodaugiau- 
sia dirbti, kad kankinamieji" 
būtų greičiau išlaisvinti. Mes 
tvirtai tikime, kad bus išlais
vinti, tai sugriautų ūkių atsta
tymui taip pat turime ruoštis.

Lietuvos 'Ūkininkų Sąjunga, 
dalyvaudama darbuose dėl Lie
tuvos išlaisvinimo ir planavime 
dėl jos ūkių atstatymo, nori 
kiek gedima daugiau įtraukti į 
šiuos dariems savo narių ir ar
timųjų. Dideles kliūtis sudaro 
tolumas vienų nuo kitų gyve
namų vietovių. Adresams pasi
keitus, nutrūksta ir ryšiai.

L. G. S-gos C. Vaidyba šiuo 
kviečia atsiliepti savo narius

menti*, 1530 So. Kenneth Avė., 

riausybę, parodo savo nusista^

negalima prieiti, kol nėra su
tarta šiais dviem klausiniais: 

. 1) koks autoritetas bei kokia 
tvarka lems vyriausybės suda- 
mą, jos sudėtį ir veikimo vie
tą, 2) kaip ji tam autoritetui 
bus atsakinga”. Laikraštis ma
no, kad susitarti tuo klausimu 
turėtų VLIKas ir Diplomatija, 
o taip , pat Lietuvių Rezistenci
nė Santarvė. Totas susitarimas 
esą apimtų “beveik visos išei
vijos opiniją”. Ir “tada nebe
būtų svarbu, ar ji būtų sudary
ta iš absofiučiai geriausiu ar 
tik iš geriausių pasiekiamųjų 
asmenų.” Bet laikraštis suabe
joja, kad pasisektų susitarti, 
nes^“ligšiolinis patyrimas jau 

tarp Vliko 
iūrųšiuo fclau- 

nutiesti labai sun-

Sandara kovo 6 rašo: “Kai 
kuriuose laikraščiuose tenka 
pastebėti pranešimų, jog toje ir 
toje vietoje,, minint Vasario 16 
dieną.aukų Tautos Fondui su
rinkta tiek ir tiek. Kai kurie 
gali pamanyti, jog čia pasireiš
kia koks nors skilimas ir net 
aplenkimas Amerikos Lietuvių 
Tarybos paskelbto Lietuvos 
Laisvinimo Vajaus." Laikraš
tis mano, kad Tautos Fondo 
vardu netikslinga aukas rink
ti, nes niekas už Tautos Fondo 
vardu renkamas aukas oficia-

Mums rodos, kai skelbiama 
Tautos Fondui aukos, tai žmo
nės supranta, jog pinigas ren
kamas laisvinimo reikalais. Bet 
jeigu laikraštis kalba apie tiks
lingumą ir atsakingimą už su
rinktas lėšas, tai geriausiai, 
kad tas atsakingumas būtų at
eityje pareiškiamas ne tiktai 
skelbiant, kiek aukų surinkta, 
bet kiek Altas jų davė Tautos 
Fondui, kiek pasiliko savo veik
lai, kam tie pinigai Alto ir Vil
ko suvartoti ir kokie 
darbai už juos nudirbti. Tai 
negali būti jokia paslaptis, o 
tokia apyskaita sutvirtintų ir 
visuomenės pasitikėjimą ir dos
numą.

Ar žinote?
Laisvė kovo 7 rašo: “Ar ži

note, kad tik per porą desėtkų 
metų (nuo 1930 iki 1950) mū
sų krašto kalėjimuose buvo e- 
lektros kėdėje sudeginta arba 
šiaip nužudyta 3,029 žmonės”.

Gerai, kad tą žinią paskelbė 
greta didžiausiom raidėm pra
nešimo apie Stalino mirtį. Ta
tai skaitytoją skatina taip pat 
klausti: “Ar žinote, kad Stali
no kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose laikoma apie 20 
milijonų žmonių; kad per me
tus trečdalis jų išmiršta; kad 

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti šių knygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. —
Nelo Vian, ŠV ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE 

PASAULIO PABAIGA, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas.
V. Biržiška, VtSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p.
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA, I dalis. 325 p.

” ” ” D dalis, 308 p.
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p.
I. Simonaitytė, AUKSTUJU ŠIMONIU LIKIMAS

_ 437 p. $3.50
G. Da Fonseca, MARIJA KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS. Bolševizmo Metai, 150 p. $300
H. Mačiulytė-Daugirdienė,TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. IL20
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p. $1.50
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. 211 p. $2.23

DAR BININKAS
«M BI SHHVI AVĖ.. BROOKLYN »l. N. Y.

imta, nužudyta ar žudoma apie 
800,000?” Utovi, žinoma bai
sisi tuo kraštu, kur nužudomi 
tūkstančiai, bet ji žavisi ‘tuo, 
kur žudomi milijonai. Komu
nistų skonis visur tas pats.

jų ir vyresniųjų
Ateiti^ jaunimo laikraštis, 

jau ne pirmas kartas pastebi, 
kaip šalia senesniosios kartos 
iškyla jaunoji su savo atskiru 
pasauliu. Laikraštis skatina 
laiku jaunuosius suprasti ir ry
šio su jais neprarasti. Vasario 
2 nr. atkreipia dėmesį vėl į 
jaunimo prisirišimą prie ne
priklausomos valstybės. Esą 
jaunajai kartai nebuvo supran- 
(tama, kaip Lietuva kada nors 
galėjo neturėti laisvės. Dėl to 
bolševikams atėjus jaunimas 
daugiausia pasipriešino, tuo 
talpu kai vyresnieji buvo susi
rūpinę šeima, turtu ar gyvybe. 
Dabar emigracijoj jaunimas tu
ri to pat entuziazmo, bet jam 
gresia didesnis pavojus pakliūti 
į svetimas įtakas. Kad neati
trūktų, kad entuziazmo nepra
rastų, laikraštis laiko vyresnių
jų uždavinių leisti jauniesiems 
pažinti, kiek stiprybės, meilės 
ir paskatinimo duoda tautos 
praeitis. Ne vyresniųjų žo
džiai, beit darbai traukia jau
nuosius. “Kur tik susvyruoja 
vyresniųjų meilė savo kalbai ir 
praeičiai, ten šala ji ir jaunųjų 
jausmuose.”

Tas pats laikraštis 
lietuvybei išlaikyti skatina 
jaunimą organizuoti atskirose 
vietose literatų būrelius.

Nauja Fordo sunkvežimių 
skiauterė, pritvirtinta dangčio 
priešaky, ir paauksuotais kraš
tais kaulinis sukaktuvių ženk
las, žymintis Ford Motor Com- 
pany 50 metų pažangą, yra 
tarp naujų 19Š3 m. Fordo 
sunkvežimių ypatybių.

Nauja sunkvežimio skiaute
rė savo bendra išvaizda panaši 
į Fordo keleivinių automobilių 
skiauteres su išgraviruotu For
do vardu jos viršuje, praneša 
L. W. Smead, general sales 
manager of Ford Division. Ant 
išvagotos plastikas dugno pri
taisytas ženklas, reiškiąs jėgą. 
Per ženklą įžambiai, iš dešinės 
į kairę lekia žaibo brūkšnis, 
reiškiąs greitį. Naujos skiau
terės spalvos yra sidabrine, 
mėlyna ir raudona.
Ant visų 1952 m. Fordo sunk

vežimių pritaisytas kaulinis 
ženklas — sukaktuvių medali- 
jonas, su nauja Fordo sunkve
žimio skiautere vidury, apsup
tas šiais žodžiais: “50th Anni- 
versary 1903-1953”. Ford Mo
tor Company buvo įkurta ve- 
lionies Henry Ford 1903 m. 
birželio 16 d. Detroite.
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KCRYBO POKfTAS
VYTAUTAS MAČERNIS

Grincevičiaus vargonai

Ateina Jis, vienintelis Karalius: 
Tegu ugny paskęsta rūmų salės! 
Tegu dainas beprotiškai linksmas 
Mergaitės kaip svajonės nerealios

‘'Vkiimnakčio Vargonai” — 
pirmo ji ČL Grincevičiaus nove- 

. Mų knyga. Joje telpa 12 “isto
rijų”. Ir; dargi, “neįtikėtinų 
istorijų.”

Kiekviena istorija tikra tiek, 
kiek ji yra Sne&iota autoriaus 
dvasioje ir tiek, kiek jai rastas 

< tinkamas pavydalas. Ir mes lin
kę mažiau rūpintis kaip tik tuo 
ktausanu. Sta-ptelkime ties 
klausimo esme: kaip perteikė

dalytojui ir literatūrai?
“Vidurnakčio vargonai” ro

do autorių ieškant savęs. At-

kelią, kuris ir atitinka jo kū-

riausias ten, kur paliečia savo 
“istorijose” artimiausius nove
lei elementus. Iš to šviečia au
toriaus polinkis į novelę. Jis 
vaizduoja kondensuotai, trum- 

r*v.
bus verbosus”, kada autorius 
nebenugali besiliejančios į jo 
kūrinį žodžių versmės.

Grincevičius prieina prie dė
stymo noveliškai ir neišsvaido 
dėstymo esmės po smulkmenų 
vaizdavimo pločius. Keli saki
niai — duotas vaizdas; keli 
bruožai — suteikti žmogaus 
kontūrai. Tai viskas ir būtina 
ir būdinga novelei. Be to, kas 
ir svarbiausia, Grincevičius tu- 

-- ri sugebėjimą už veikėjų nuga
ros parodyti mums foną ir vi
są vaizdą užpilti nuotaika. Jis t lengvai pagaunamas ir pertei- 
duoda novelei koloritą. • kiamas. Bet konkursų rezulta-

KOVO MENESIO “AIDAI”
Jau .pasirodė kovo mėn. Ai

dai. Jie turi šiuos straipsnius: 
A Maceina — Nantu baimė, 
V. čižiūnas — Lietuviškoji ir 
•mišrioji šeima tautinėje misijo
je, L. Dambriūnas — Keletas 
pastabu A. Jakšto - Dambraus
ko charakteristikai, V. Krėvė 
— Pasikalbėjimas Maskvoje su 
Molotovu; dailiosios literatūros 
skiltyse: G. Tblauskaitė — ei
lėraščiai, V. Ališas — eik, Jo
nas Grinius — žiurkių kame
ra, Ant. Vaičiulaitis —Šv. Ka

zimiero šventėje.

Karaliaučius.
Atkelta iš 3 p.

. laikraštis čia leidžiamas — 
v vos 8,000 tiražo. Maskvos 

Pravda ir Izvestijos atgabena
mi lėktuvu.

Karaliaučius Sovietams turi 
didelės strateginės reikšmės, 
tad čia stiprios kariuomenės į- 
gulos. Priešlėktuvinės artileri
jos kareivinėse ir kareivinėse 
prie vadinamojo “Lietuvių py
limo” (Litaueriai 1) įkurdinti 
stiprūs šarvuočių daliniai, kū
rei bemaž ištisus metus ma
nevruoja po tuščius apylinkės 
laukus. Sembų krašte statomos Į 
aviacijos bazės kaip papildo
mosios bazes prie aerodromų 
Gcldschmiede, Naujakiemhiose 
ir Naujakuriuose. Spėjama, 
kad orinės pajėgos turi saugo
ti V raketų bazes, esančias tarp 
Piliavos ir Fischhauseno.

Karaliaučiaus uosto atstaty
ta tik maža dalis.. Atremontuo
tos tik reikalingiausios prie* 
plauk os.

kurias gamina rytų Vokieti
joje ir išgabena paskui į So
vietų Sąjungą. Karaliaučiaus 
griuvėsius sovietiniai darbo 
vergai kai kur atkasinėja, rū
šiuoja ir medžiagą, tinkamą 
statybai, taip pat kraują i lai
vus ir gabena į Leningradą.

Karaliaučiaus celiuliozės 
fabrikai dirba visu spartumu. 
Darbininkai yra kaliniai, .darbo 
vergai. Panašiai ir kituose fab
rikuose. r

Rinkinio novelės: “Nenuo
bodi vasara”, “Atlaidų išvaka
rėse”, “Nejtiketina istorija” ir 
‘Tavėjtd mflieštas” — puikiai 
įrodo autoriaus sugebė^mą ap
valdyti anekdotiškos novelės 
žanrą.

Greta to anekdotiško novelės 
žanro, Grincevičius duoda 
“Vidurnakčio Vargonus”. No
velė parašyta puikiai. Aš neti
kiu, kad tai yra “neįtikėtina 
istorija”. Kiekvienas skaityto
jas, kartu su Labūnavos klebo
nu pradeda tikėti, kad Labūna
vos bažnyčioje vidurnaktį dun
da kažin koptos nežemiškos bū
tybės valdomi vargonai.

“Kalėdų žiburėliai” — daly
kas vienas iš geriausiųjų šioje 
knygoje. Jis patvirtina mums, 
kad Grincevičius įvairus ir 
jautriai įžvalgus į žmogaus psi
chikos vidų. Tas Vinco staigus 
potroškis gelbėti į įžeidusią se
nę ir jo posūkis iš pusės kelio 
vėl į sniego audrą — atestuoja 
rašytoją kaip plačios kūrybinės 
amplitudės kūrėją.

Gerą novelę parašyti yra to
lygiai nelengva kaip parašyti 
gerą romaną. Deja, nevisi taip 
galvoja.. Mūsų novelių konkur
sai vis sulaukia dešimtimis pa
siūlomus rašinius. Jų autoriai 
mano, kad novelės žanras toks

Kūrybos pasaulyje randame 
literatūros, meno, visuomeninio 
gyvenimo ir pastabų skyrius. 
Literatūros skyriuje: Aug. Ra
ginis: Ties Maironio lyrika, 
Petras Babickas — Brazilijos 
literatūros 1952 m., A. Audrius 
,—R. Spalis: Didžiosios atgai
los, A. Kučas — Užmiršti kraš
tai, A. Bendorius — Tautybių 
problema Rusijoje. Meno sky
riuje: A. gkėma — Replika 
Jurgiui Blekaičiui. Visuomeni
niame gyvenime: T. Andriekus, 
OFM., — Žvilgsnis į šalpos rei
kalus, Dr.-V. Tercijonas —Me
dicinos laimėjimai Lietuvos 
nepriklausomybės metais. Pas
tabos r V. Utenis — Kaip nerei
kia rengti Vasario 16-tos, J. 
B. Apie masonus, B. Mikelio- 
nis — Nepaiso pavardžių.

Numeris iliustruotas šių dai
lininkų kūriniais: Z. Kolbos, 
Giotto, Arbit Blato, V. K. Jo
nyno, J. Vienožinskio, A. Vit- 
kauskaitės-Merker, Ludols Li- 
befts, DolcL

tai rodo, kad premijuotieji ku
riniai dar nėra novelės. Kad tai 
tik jury komisijų-bei konkurso 
dalyvių kompromisas novelei.

Kaip tik novelėje iškeltini 
žodinis santūrumas, lūžio pras
mingumas ir nuotaika. Grince
vičius meta trumpais ir dailiais 
sakiniais, jis lengvai šypteli a- 
nekdotiškoj novelėj ir objekty
vus dramatiškoj situacijoje. 
Todėl jo anksčiau paminėtieji 
dalykai padsavintini į mūsų 
geriausios lektūros atsargas.

Grincevičius sustoja prieš 
mus be suraitytų sintaksės for
mų. Jis sustoja prieš mus savo 
“Nenuobodi vasara”, “Atlaidų 
išvakarėse” ar “Kalėdų žiburė- 
liuose”'novriėse kaip 
sakotojas, dėstymo 
prantąs rašytojas, 
mišinys humoristo
verčia mus tikėti, kad Grince- 

' vičius, kultivuodamas mūsų 
“short story” žanrą pasireikš 
naujais gražiais laimėjimais.

geras pa-
skonį su-

Švelnus
ir lyriko

T. Babuškinaitės šokių studija ir “Florindos sapnas”
Amerikoj yra puikių baleto 

trupių, garsių ir talentingų 
klasikinio šokio šokėjų. Atva
žiuoja j šį turtingą kraštą pa
sirodyti ir geriausi Europos 
baletai, pajėgiausi užmarių šo
kėjai. Taigi tiems, kurie gėrisi 
dailiuoju šokiu, alkio ir trošku
lio nėra. Tačiau, kaip mūsų iš
mintingieji tėvai sakydavo, ar
čiausiai kūno yra savieji marš
kiniai. Kiekvienas lietuvių kul
tūros vardu ruošiamas paren
gimas greičiausiai pasiekia 
mūsų širdis. Tuose parengi
muose mes stiprėjame, atsi
gauname, juose męs pamatom, 
kad ir mūsų žmonės jau yra 
atsiekę pasigėrėtinų laimėjimų./ 
Savaime suprantame, visos 
kultūrinės apraiškos, kurios 
reiškiasi mūsų tarpe, yra mū
sų kilimas į aukštumas, mūsų 
žingsniai į priekį.

Bostono lietuvių klutūrinia-. 
me gyvenime žingsnis į priekį 
—Florindos Sapnas, kurį ma
tėme š.m. kovo 1 d. Florindos 
Sapną, vykusiai parinkdama ar 
pritaikydama Čaikovskio mu
ziką, įscenizavo ir sudarė T. 
Babuškinaitė. Tai jauniems 
šokėjams pritaikytas 2-jų veik
smų baletas. Ir jo draminiai į- 
vykiai nesudėtingi. Motina su 
dviem dukrom, Florinda ir Mi- 
randa, švenčia Florindos gim

tadienį. Renkasi mažosios duk
relės viešnios ir svečiai. Prasi
deda dovanų dalinimas ir žai
dimai. Kai svečiai išsiskirsto, 
mažoj Florinda'(V. Ščiukaitė)

čių kambarį ir čia su lėle ran
kose užsnūsta.

Antrąjį veiksmą sudaro Flo
rindos sapnas, kurį jį regi, gra
žiųjų vakaro įspūdžių paveik
ta. Ji sapnuoja neregėtas šo
kėjas ir nuostabius šokius. J 
gražiai sukomponuotą pabal^p* 
įsijungia ir pati Florinda.

Florindos Sapną T. Babuški
naitė pastatė skoningai ir su 
įsijautimu į savo meną. Gražiai 
buvo pastatyti atskiri šokiai, į- 
spūdingai ir darniai šokamos 
masinęs scenos. Turint galvoj, 
kad daugumas/šokėjų mokosi 
šokti tik porą metų — T. Ba- 
buškinaitės darbo vaisiai suke
lia tik pasigerėjimą. Jei žvilg- 
Itersime į T. Babuškinaitės mo
kinių amžių, tai matysim, kad 
D. Vizgirdaitėj tikrai su išraiš
ka pašokusi Lėlės šokį, turi gal 
tik 5 metelius, o įspūdinga Va
karo Žvaigždė — B. Cohen, gal 
jau peržengusi ir 17-kos slenks
tį. Savaime aišku, nelengvas 
T. Babuškinaitės darbas su to
kiu šokėjų sąstatu, tačiau ta
lentinga mokytoja Florindos 
Sapną mums parodė kaip 
grakštų ir įtikinantį kūrinį.

DaiL Vikt. Andriušio-- deko
racijos — meisterio darbas. 
Pakilus uždangai, žiūrovai V. 
Andriušio scenos Taizdą pasi
tiko karštais plojimais. Skonin
gi, darnių spalvų ir visi šokėjų 
drabužiai. Čaikovskio šokius su 
reikalingu ritmingumu ir įsi
jautimu paskambino E. Golem-' 
biovskis.

T. Babuškinaitė, įsikūrusi

Mergaftt
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Klišė iš naujausio “Aidu” numerio.

Bostone su savo vyru J. Vasi
liausku, ryžosi keikti ir dirbti. 
Pradžioj jie įsteigė baleto stu
diją Bostone. Tą studiją dabar 
lanko virš 30 mokinių. T. 
Babuškinaitė nekartą prasita
rė, kad ji turinti tikrai gabių 
šokėjų,- kurių dauguma sudaro 
lietuviai, bet keletas yra ir a- 
merikiečių. Aišku, nevisi jie 
bus profesionalai baletininkai, 
kiti ateina į studiją tik grakš
tumo- ir gražesnių judesių pasi
mokyti, bet visi T. Babuškinai- 
tės mokiniai dar tebėra labai 
jauni, tžld ir jų ateities keliai 
mums neįžvelgiami. Svarbu, 
kad dirbama, kad jieškoma. Il
gesnį laiką T. Babuškinaitė į 
savo studiją vykdavo tiesiog iš 
fabriko. Tik dabar, kai ją, kaip 
baleto mokytoją, pakvietė ži
nomasis pirmųjų piligrimų 
miestas Plymouthas j savo 
Kultūros Institutą, kai įsistei
gė jos studija Worcesteryje, ji 
galėjo atsidėti tik dailiojo šo
kio mokytojos pareigoms. Bet 
ir to neužtenka. Kiek jai tenka 
dirbti, kokių laimėjimų pasise
ka atsiekti, pamatė visi tie, 
kurie atėjo pažiūrėti Florindos 
Sapno.

Grakščiai, su regimu atsako
mybės pajautimu Florindos 
Sapne šoko šios T. Babuškinai- 
tes mokinės: V. Ščiukaitė, S. 
Vasiliauskaitė, A. Kubiliūtė, 
B. Cohen, D. Vizgirdaitė, D. 
Mockapetrytė, S. Brazdžionytė, 
G. Budginaitė, S. Makaitytč, 
B. Thomas, D. Vakauzaitė, D. 
Gimbutaitė, T. Golembiovsky, 
R. Spirauskaitė, P. Strazdaitė, 
U. Svincova, N. Bemiss ir J. 
Marr.

Nuostabu tik tai, kad Flo
rindos Sapne nedalyvavo nei 
vienas berniukas — juos turėjo 
pavaduoti mergaitės...

Šokis yra tokis senas, kaip 
žmogus šioj žemėj. Būtų ilga 
istorija, jei bandytumėm nors 
trumpai papasakoti, kiek kuri 
tauta yra prisidėjusi, beugdant 
baleto meną.-Faktas tiktai, kad 
Nepriklausomoji Lietuva nebu
vo šokio meno paniekinusi. 
Valst. Lietuvos Baletas jau bu
vo taip išaugęs, kad su pasise
kimu gastroliavo Monte Carle 
ir baleto Išlepintame britų 
Londone. To mūsų Baleto daly
vė yra T. Babuškinaitė. Rei
kia nuoširdžiai pasidžiaugti, 
kad šokio meilę ir gražiąsias 
lietuvių Baleto tradicijas ji 
bando įdiegti mūsų jaunajai 
kartai. Ak, JI savo mokines ir 
mokinius ne tik dailiai, šokti 
mqko, bet daugumai Florindos 
Sapno dalyvių pati ir drabu
žius pasiuvo. Taip, tokios da
bar yra mūsų kultūrininkų vei-

Dainuoja dyvinai aukštais balsais 
Apie menus-ir riterius žavingus, 
Kurie, praėję žingsniais išdidžiais, 
Kolosais, jūsų atminty sustingo!

Ateina Jis, vienintelis Karalius: 
Jo akyse regėti dideli sapnai 
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaites, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes jo širdis šiandien už milijardus plaka

KULTŪRINE KRONIKA
• Prof. Dr. Alfred Senn va

sario 27 d. Philadelphijoje 
skaitė paskaitą angliškai apie 
Vincą Krėvę kaip lietuviškų 
herojų kūrėją. Prof. Sennas 
profesoriauja Philadelphijos u- 
niversitete, dėstydamas vokie
čių ir baltų bei slavų filologi-

• Skulptorius A. Mončys, gy
venąs Paryžiuje, vėl pakviestas 
į Laon miestą, kur anksčiau 
bažnyčiai sukūrė kryžiaus ke
lius ir keletą statulų. Išvyksta 
kovo mėn. ir vėl 
statulas.

kals naujas

• Lituanistikos 
kuriuo laikinuoju 
yra Petras Jonikas, į savo Iž
do Tarybą įtraukė vietinius 
biznierius. Dabar Iždo Tarybą 
sudaro: pirm. irZž. A. Rudis 
(Chicago, III.), vicepirminin
kais rezortų savininkas J. Ba- 

. čiūnas (Sodus, Mich.) ir adv.
P. P. Gaddy, ižd. D. Kuraitis, 
Milda Buick, Ine. savininkas; 

-sekr. J. Kutra, nekilnojamojo 
turto pardavėjas visi 3 iš Chi- 
ėago, III.)

Institutas nori baigti savo 
organizavimosi laikotarpį, pa
daryti Instituto narių suvažia
vimą ir išsirinkti pirmininką ir 
toliau tęsti lituanistinius moks
linius darbus. Pirmoje vietoje 
numatoma lietuviškų moksli
nių knygų leidimą. Bus išleis
ta ir keletas veikalų angliškai 
apie Lietuvą.

Institutas, 
pirmininku

Prie pasikalbėjimo 
su N. Mažai ai te

Manau, kad nemoku pasako
ti, kai gresia užrašinėjimas, 
nes pasirodo, jog kolega P. J. 
sudėstė mano įvykius truputį 
kitaip. Norėčiau “atsiimti” sa
vo knygos vardą.

Prof. K. Pakštas 1934 m., 
pakvietęs be manęs dar du ki
tus rašytojus rašyti Ateitinin
kų kongresui misteriją, nesiūlė, 
nei užminė kaip turėtų būti ji 
pavadinta. Tačiau, kad miste
rija buvo planuota statyti Klai
pėdoje, prie jūros, tema turėjo 
rištis su jūra. Nežinau, kaip ir 
ką parašė anie kolegos, — man 
gi, gal kaip beveik pajūrio gy
ventojai, iš senų seno vaideno
si legendarinis Gintaras —kaip 
turtas ir kaip grožis — ir pro 
tokius vartus lietuviški laivai 
galėjo išplaukti į pasaulį, paro
dydami Lietuvos vardą. Taip 
ir suradau sau tą vardą. Sve
tur gi pamatėme, kad laisvė y- 
ra brangesne už viską, — ir ją 
grįžtančią pro Gintarinius var
tus, grįžtančią ir mus grąži
nančią — tikiu.

Nele Mazalaitė

kimo sąlygcs.. Betgi, kai kovo 
1 d. gražus būrys Bostono lle 
tuvių artėjo pažiūrėti Florindos 
Sapno, tuo jų apsilankymo bu
vo atlyginti jaunieji šokėjai, 
tuo už įtemptą dačbą buvo pa
reikšta padėka ir mūsų miela- 
jai T\ Babuškinaitei.

SL S.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius, koncertavęs New Yor- 
ke, greit vyksta koncertui į‘ 
Torontą, paskui į Rochesterį ir 
Hartfordą.

• • Lietuvių meno paroda nu
matoma suruošti šiemet Syd- 
nėjuje ir apdovanoti tris ge
riausius darbus premijomis. 
Apsispręsta tokią parodą rengti 
kas metai ir ateityje. Sydnėju- 
je, Melbourne ir Adelaidėje ar 
■kitur. Australijos krašto val
dyba pakvietė visus Australi
joje, N. Zelandijoje gyvenan
čius lietuvius dailininkus daly
vauti parodoje.

• DaiL Pranas Lajiė pradėjo 
piešti iliustracijas Antano Ba
ranausko “Anykščių Šileliui”, 
kurį liuksusiniu leidiniu lei
džia Gabijos leidykla.

• Įteiktos Liet. Rašytojų 
Draugijos premijos. Kovo X d. 
Chicagoje įteiktos Liet. Rašy
tojų Dr-jos premijos: Nelei Ma- 
zalaitei už “Gintarinius Var
lius”.— 500 dol. ir jaunimo li
teratūros premija P. Orintai- 
tei (Balei Vaivorytei) už “Vil- 
trakio vaikus” 100 dol. Litera
tūros - muzikos vakare dalyva
vo: laureatės N. Mazalaitė ir 
P. Orintaitė, toliau: G. Tulaus- 
kaitė, solistė A. Dičiūtė, pia-’ 
nistė A. Praguolenyte ir rašy
tojas Alk. Valentinas.

• Dail. Ad. Varnas jau ku
ris laikas piešia karaliaus Min
daugo vainikavimo paveikslą. 
Turėdamas palankesnes darbo 
sąlygas, dailininkas sakosi da
bar galįs geriau atsidėti kūry
bai.

• Uet. Rašytojų Dr-jos pre
mijai po 100 dol. paaukojo kun.. 
Dr. A. Juška ir Anatolijus 
Kairys.

• Dail. A. Tamošaitienė bai
gia austi kilimą “Jūratė ir 
Kastytis” pagal to (paties var
do Maironio baladę.

• Igno šeiniaus romanas 
“Raudonasis tvanas kyla” nu
matomas versti iš švedų kalbos 
į anglų kalbą. Romaną vers 
buvęs vienas JAV konsulas 
Lietuvoje.

• Chicagos lietuvių teatras 
gastroliavo Clevelande ir su
vaidino A. Rūko “Bubulį ir 
Dundulį.”

: J*O i«ėjn M ofMudiM R«r%U»H
Į ' IGNO ŠEINIAUS
j RAUDONASIS TVANAS j
Į Tai noKnksTna knyga, ir via dėl- = 
Į to tai knyga, kuri turi būti Į 
i skaitoma, nes ji tikrai pavaiz- = 
: dtioja Lietuvos tragedija. r;i<e Į 
| apo jos daniškąja laida danų Į 
| laikraStis Borlingske Tldendr. : 
j Si knyga yra netik svarbus į 
: Šaltinis tcisyind ir ypač s<rvieių j 
j taktikai pavergiant Baltijos Į 
: valstybes pažinti, bet drauge ;.i- = 
i bai įdomus, jaudinantis ir pstna . ? 
| įtampos pasiskaitymas. teko- ? 
Į mcndavo -^tvodų skaitytojams i 
t Helsingsborgs I’ostrn.

Bet Raudonasis tvanas turi i ■ J: didžiausios reikšmės mums, nes •
Į ten aprašoma mūsų paitų t ra- Į
f gėdija |
| Paskubėkit0 užsisakyti Šiuo :

adresu: :
STEPAS 3OBAR$KAS

I ISR Lo*m Street
| Brovktjm *, Nrw V*rk
j Knyga turi 32S psl. Kaina $3 .30 i 
J :

I



kiltyje! ar sutiktanei pašvęsti Una< v. Paulauskas

lietuviai? kckŠa. tavo many-

kolų ratttnMBd Po užkandžių

šūkiu: "Vyttikai, Ltetuvtikni, 
KataBHfital”. Vedėjas buvo T.

sitartamm
Užkandžius sutatoė vietinė* 

kuopos jaunosios Mmtainkšs

Pertraukos metu buvo pada
ryta rinkliava Lietuvai vaduo
ti. Surinkta 54.20 dol. Stambes
nes Miltas audėjo: F. ir A. 
Svirtimi (5dol.), P. ir R. Jan-

Lietuvos Vyčių N. Anglijos 
Apskrities Studijų Diena vi-

Kr?'

* ' ■ ' r* ..

nk> popieti kovo 8 d., suvažia
vo virš rimto Vyčių iš dešimts 
kuopų aptarti savo organiza
cijos reikalų. Čia nebuvo sei
melis, bet tiktai jaunimo prdb- didžiausia silpnybė? . Išrinkta 
lemų studijos popietis.

Vietinės Vyčių 103 kuopos 
pirm. J. Nazaka, pasveikinęs 
svečius ir viešnias, perdavė 
vesti programą Apskr. Valdy
bos pirm. V. Gražuliui. Po 
maldos, kurią atkalbėjo Apsk. 
Dvasios Vadas Tėv. dr. A. 
Jurgelaitis, domininkonas iš 
Providence Kolegijos, vietos 
klebonas kun. J. Vaitiekūnas, 
Vyčių garbės narys, tarė į-

komisija šiuos lapelius peržiū
rės ir rezultatus patriks aps
krities seimeliui.

Po bendros programos susi
rinkusieji pasidalino į keturias 
grupes. Pirmoji grupė nagrinė
jo “Vyties” pagerinimą; antro
ji grupė svarstė naujų narių 
vajų, trečioji diskutavo naujų 
darbų projektą; ktvirtoji ta
rėsi apie lietuvybės palaikymą 
ir gaivinimą. Diskusijas vedė

Vasario 16 paminėta New Haven, Conn
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimą minint vasario 22 
d., buvo atnašautos šv. mišios, 
kurias taikė kun. A. ZanaVi- 
čius už visus Lietuvos žuvu
sius karius ginant tėvynės lais
vę, už partizanus ir už visus, 
kurie buvo nekaltai nukankin
ti priešų ir ištremti j Sibirą. 
Mišiose su'pakilusiomis maldo
mis buvo prašoma, kad mūsų 
brangi tėvynė Lietuva ir vūl 
neužilgo keltųsi laisva iš ver
gijos. Pritaikintą pamokslą pa
sakė klebonas kun. E. Gradec
kas. Mišioms užsibaigus, choras 
sugiedojo Lietuvos himną.

Po pietų parapijos svetainė
je buvo iškilmingas susirinki
mas, kurį suruošė Alto vieti
nis skyrius. Įžanginę kalbą pa
sakė pirm. M. Vokietaitis, ku
ris vadovavo visai programai. 
Ji pradėta JAV himnu, kurį 
sugiedojo par. choras, vadovau
jant varg. Aug. Rosselli. Po to 
kalbėjo kleb. kun. A. E. Gra- 

. deckas ir nepaprastas šio vaka
ro svečias, nuoširdus mūsij 
tautos bičiulis prof. Raphael 
Lemkin, Yale teisių fakulteto 
profesorius ir Genocido Kon
vencijos-autorius. Jis ragino
laiškais prašyti valdžios parei
gūnų užtarti Lietuvos reikalus. 
Pagrindinę kalbą pasakė Kip
ras Bielinis. Lietuvos Laisvini
mo Komiteto narys. Buvo atsi
lankę Ukrainų Tarybos Ame
rikoje atstovai. Iš jų kalbėjo 
Ivan Teluk. Dr. W. Nebeluk ir 
Dr. Kujdash.

Meninėje programoje parapi
jos choras išpildė liaudies dai
neles. o jaunamečių grupė, va
dovaujama Rasto iš Bridge- 
port. Conn., padainavo ir paro
dė gyvų paveikslų, kurie publi
kai labai patiko. Vietos šešta
dienio mokyklos mokinės bei ris‘vaizdžiai papasakojo apie 
mokiniai taipgi dalyvavo meno komunizmą ir jo aukas, 
programoje.

Aukų surinkta $360.00. 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė paaukojo $73.00 Vlikui 
Vokietijoje ir $30.00 Tautos 
Ę8B0MĖ. Po $10: kun. A. E. 
Gradeckas, A. Ramanauskas, 
B. Strimaitis, R. Dulskių šeima, 
SLA 142 kuopa. Po $5.00: M. 
Benevičius, V. Mackevičiūtė, 
O. Viksriūtė, kun. A. Zanavi- 
čius, J. Vėbra, J. Dičkienė, V. 
Kronkaitis, V. Norkūnas, A. 
Leika, P. Židonis, V. Paulionis, 
A. Gruodis, Gruzdys, Šiaulių 
šeima, A. Usevičius iš Bridge- 
port, J. Šaulys, V. Plečkaitis, 
M. Jokubaitė. Po $2: R. Samu
lis, J. šilkienė, A. Klumbokai- 
tis, V. Kronkaitis, A. čapkaus- 
kas, K. Ramanauskas, F. Va- 
linca, A. Pilvelienė, J. Gruodis, 
S. Cvirka, B. Zembliauskienė, 
J. čepokas, O. Norkūnaitė, A. 
Aleksaitės, K. Krizevičius, J. 
Mišeikis. Labai daug kas auko
jo po Si. Už aukas vietinio 
skyriaus tariama visiems nuo
širdi padėka. Ypatingai dėko
jam LB už gausias aukas ir 
visiems geros valios lietuviams, 
kurie prisidėjo prie šio vakaro 
pasisekimo, šv. Kazimiero cho
rui ir jo vedėjui, gabiam varg. 
Aug. Rosselli. .

Šy. Kazimiero vyčiai
Kovo & d. vyčiai paūmėjo šv. 

Kazimiero šventę. Visi bendrai 
su savo tėveliais ir motinėlė
mis dalyvavo pamaldose ir 
bendrai dalyvavo šv. Komuni
joj. Po pamaldų įvyko pusry
čiai, kuriuos paruošė šv. Kazi
miero parap. vyčių mamytės ir 
geros valios bendradarbės.

Klebonas kun. A. E. Gradcc- 
kas pristatė kalbėtoją kun. J. 
Daubert, M.M., kuris neseniai 
yra sugrįžęs iš Kinijos, ir ku- 

M.

ŠVENTO ANTANO GARBEI
PRANEŠIMAS

•H * •h

mius klausimus apie Vyčių or
ganizaciją, lietuvių kalbą, ir 
katalikų veikimą. Buvo matyt 
iš pakilusios nuotaikos, kad šis 
naujasis būdas vyčiams broliš
kai (pasitarti labai visiems pa
tiko.

Dabar N. Anglijos vyčiai - 
laukia apskrities seimelio, ku
ris įvyks Cambridge, Mass.., 
balandžio 24 ir 25 d. Čia galės 
pradėti įgyvendinti tai, kas bu
vo aptarta Studijų Dienose.

Vytuks Nemažhiks

b

ŽINIOS Iš KEARNY, N. J
Gyvas šv. Vardo Draugijos 

susiraktanas
Kearny - -Harrison lietuvių 

Šventojo Vardo Draugijos su
sirinkimas, įvykęs š.m. kovo 9 
d. draugijos patalpų salėje, bu^ Norintieji pusryčiuose daly
to gausus dalyviais ir gyvuT 
savo sprendžiamomis proble
momis.

Be einamųjų draugijos rei
kalų svarstyta eile kitų klausi
mų, kurių svarbesni yra:.

$200 stipendininkams
garsinantiems lietuvio var

dą. Ligi šiol šios apylinkės jau
nimas, atstovavęs tris organi
zacijas: Lietuv. Pol. Klubą, bus 
sujngtas į vieną sporto vienetą 
“Lithuanian” vardu. Veiks 
jaun. ir vyr. baseball koman
dos. kurioms vadovaus Schillon 
ir Baranauskas.

Uniformai, sporto reikme
nims ir kt šiemet numatyta a- 
pie $600. Solidariai imant, 
kiekvienai draugijai tenka po 
$200 išlaidų.

“Corpus ChristT
garsus vyrų choras iš Has- 

brouck Heights dalyvaus Šv. 
Vardo Draugijos ruošiamoje 
kovo mėn. 29 d. bendroje ko-

Kovo-March 17 dieną, 1953 m.
LIET. PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kenncburtk Pbrt, Maine,
PRASIDEDA

Iškilminga 13kos dieny Novcna 
kuri baigsis birželio 4-13 d.

§V. ANTANO MIŠIŲ NOVENA
Už vigus šv. Antano 13-kos antradienių pamaldos ir 

novenos dalyvius bus laikoma
KAS ANTRADIENI:

7 vai. ryto—iškilmingos šv. Mišios,
7 va), vakaro—iškilmingos pamaldos prie išstatyto 

Švč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 

kuriomis pranciškonai melsis.
Vkns §v. Antane Mylėtojus Kviečiame 

jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir 
šv. Mišiose, kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano 

užtarimą iš Dievo išprašytume:
TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI, 
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE 

REIKALINGOS PAGALBOS.
Prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas šiuo adresu: 

VERT REV. PROVTNC1AL SUPER1OR, 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Buitkoa ir J. ir M. Šilanskai— 
po 2 doi. Didelė dauguma da
lyvių aukojo po 1 flbl. ir ma
žiau.

Minėjime dar priimtos rezo
liucijos prie* komunizmo tero
rą Baltijos kraštuose. Jos pa
siųstos valstybės sekretoriui 
John F. Dulles ir šen. J. F. 
Kennedy.

Minėjimą surengė vietos Al
to skyrius. Jam vadovavo P. 
M. Jankauskas, žmonės skirs
tėsi labai patenkinti. Alto sky
riaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems minėjimo daly
viams, paskaitininkams, meni
nes programos išpildytojams ir 
dosniems aukotojams. Aukos 
pasiųstos Alto Centro Valdy
bai. P. M.

munijoje ir bendruose pusry
čiuose. Per mišias (8 vai. ry
to) šis choras giedos bažnyčio
je, o pusryčių metu duos kon
certą.

vauti ligi š.m, kovo mėn. 23 
d. užsirašo šv. Vardo Draugi
jos klube, 6 Davis Avė., Kear
ny.

Nauja konstitucija
kuri jungs Kearny lietuvių 

katalikų visuomenę į vieną or
ganizacinį vienetą, nusiųstą ati
tinkamoms institucijoms pat
virtinti. Tikimasi greito jos le
galizavimo.

$2300.—pelno
davė parapijos bazaras, su

rengtas šio mėn. pradžioje. 
Pelnas eina Bažnyčios statymo 
Fondui. Dvasios vadas kun. D. 
Pocius dėkojo draugijos’ na
riams už bazaro parėmimą, o 
šv. Vardo Draugijai už dovną, 
kuri davusi $130 pelno.

Susirinkimą vykusiai prave
dė draugijos pirmininkas Wm. 
Grinevičius. Atskirus praneši
mus draugiją Hečiančtais klau
simais padarė draugijos na
rys P. Velevas. J. M.

ANHEUSER-BUSCH BBEWERY*S inMnėje Newartae, N. J.. įvyko 
eksplozija, kurioje 13 imonių užmaštu ir 25 Miiehti. Sprogimo 
prteiUtys tiriamo*.

Vysk. V. Brizgys atvyks į Nonvood, Mass.
Kun. F. Norbutas, lietuvių 

parapijos klebonas, šiais me
tais švęs savo 25 metų kuniga
vimo jubHėjų. J šią šyerrtę pa
žadėjo atvykti ir dalyvauti Jo 
Ekscelencija vysk. V. Brizgys 
ir daug kitų garbingų svečių. 
Parapijiečiai jau stropiai pra
dėjo ruoštis šiam minėjimui, 
kuriam vadovauja energingas 
šios parapijas vikaras kun. P. 
Šakalys, šventė įvyks pavasa
rio laiku .— gegužės mėn.

Kun. F. Norbutas, be savo 
tiesioginių pareigų, gyvai reiš
kiasi ir lietuvių visuomeninia
me gyvenime. Jis yra gilus ir 
nuoširdus savo senos tėvynės

HARTFORD, CONN.
K. Binkio “Atžalyną” bos- 

■toniškiai vaidintojai, vadovau
jami A. Gustaitienės, Hartfor
de vaidins kovo 22 d. šiuo
vaidinimu vietos lietuvių visuo- lietuvių gimnazijai Vokietijoje 
menė labai susidomėjusi, nes 
jo premjera Bostone praėjo su 
dideliu pasisekimu. Atrodo, jog 
Bostono vaidintojų atvykimas 
į Hartfordą praeis lygiai gerai, 
kaip praėjo ir Cievetando čiur- 
lioniečių, kurių spektaklis jo 
rengėjui Balfo skyriui davė

■pie porą tūkstančių dolerių pel
no, o koncerto dalyviams gra
žios progos pasidžiaugti lietu
viškuoju menu.

Pian. A. Kuprevičiaus kon
certas, kaip teko girdėti, Hart
forde įvyks po Velykų. Jam 
jau užsakyta Bušhnell Memo- 
rial salė. “D.” koresp. MC

Su dideliu džiaugsmu prane
šama, kad Lietuvių Melodijos 
Valanda jau pradės perduoti 
antrą programą per stotį W.A. 
T.R. 1320 išWaterbury, Conn., 
kovo 22 d. 3 vai. p.p. Nereikia 
man jums rašyti, kad LMV y- 
ra perduodama kiekvieną sek
madienį per Stotį W.H.I.L. Med- 
ford, Mass., ir kad visas Bosto
nas su apylinkėm yra susipaži
nęs su ta programa.

Maloniai kviečiame visus 
Waterburfo ir apylinkės lietu
vius atsisukti radiją kovo 22 d. 
lygiai 3 vai ir kartu su mumis 
praleisti linksmą valandėlę. 
Tos valandėlės vedėjai ir pra
nešėjai yra: Mykolas Pluta, 
Steęonas Butkus (AI Stevens) 
ir Nell P. Meškūnas. Lietuvių 
muziką, perduoda Al Stevens 
ir jo orkestras iš Bostono; vyrų 
grupė ir jūsų “Nelyto” per
duos jums lietuviškas dainas. 
Tad iki kovo 22 d. 3:00 vai. p.p. 
Širdingai kviečiame pasiklau
syti. Vedėjai:

Mykolas Pluta 
Steponas Butkus . 
(Al Steevens) 

mylėtojas, gyvena jos dabarti
niais vargais, rūpinasi jos liki
mu. Jis nuolat sielojasi lietuvių 
tautos/mažėjimu ir skatina lie
tuvių jaunimą mokytis lietuvių 
kalbos ir tėvynės pažinimo. 
Šiam tikslui jis savo parapijoj 
įsteigė šeštadieninę lituanisti
kos mokyklą, parūpino moky
tojus ir savo asmeniniais ištek
tais ją išlaiko. Mokyklą lanko 
140 vaikų, mokina trys moky
tojos — lietuvaitės vienuolės 
iš Brocktono. Dėl šios mokyk
los jis turi labai gražių ateičiai 
sumanymų, kuriuos jau dabar 
pradeda realizuoti. Jo jautri 
širdis siekia lietuvį, kur tik 
gali pasiekti, kad palengvintų 
jo vargą. Atjausdatna Vokieti
joje augantį lietuvių jaunimą, 
remia jo auklėjimą ir švietimą 
lietuviškoje dvasioje. Šiam tiks
lui jis realiai pasireiškė šiais 
metais, pasiųsdamas Diepholzo

dar-
Jo 

dau- 
K.

100 dol. Vasario 16 dienos pro
gą Lietuvos vadavimo reika
lams paaukojo 50 dol. Jis šau
kia vienybėn visus lietuvybei 
išlaikyti čia ir vieningan 
ban Lietuvos reikaluose, 
gražūs pavyzdžiai Skatina 
gelį sekti.

Netoli Velykų šventės. Pri
siminkime taip pat savo brolius 
ir seses, kurie dar tebevargsta 
tremtyje. Suteikime jiems vely
kinio džiaugsmo, skirdami tam 
tikslui auką. Visas aukas siųs
kite:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.

105 Grand Street • 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV

M. and Z, AUTO COUBSION WORKS
Lietuvių Specalistu collision ir auto taisymo ri-vė

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLĖTE AUTO PAINTING DUCO REFIN'ISHING

Atliekami v»»l coUMon. dažymo Ir mech. tapymo darbai.
Tepimas ir pofiravmas,—Darbas atliekamas pigiai ir sgttotngai.

d. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Linden St.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER-

Geros rftile* įvairios mėsoj 
Ir kiti maisto produ

W-M Myrtle Are. ,
GienAale, N. Y.

SS-M Avrnnr
Rtdrew«od. N. Y.

19S-SS Romrrrlt Avrnfte 
FlmMnc. N. Y.

60-A* Wood«i<l«* Avrnue 
H omHide. N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

-I’ORK STORES 
>. paukštiena, dešros, kumpiai 
iktai šiose krautuvėse:

183-24 HorOcv* IfanUns Rh<i 
Fronh Flmhinir

216-17 Jarnaie* Avenur 
VHM*e, N. Y.

176 lto<*l<0way Avrnnr 
V aitry Ktrram. N. V.

43M Ultite Haim Roa4 
flr«nx, X. Y.

19 WrM Pont R«mmI
\\hlte PteiiM. N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

J*

IŽ VISUR Į
• PreL L. Tulaba, daugiau 

kaip savaitę pragulėjęs lovoje 
dėl širdies sutrikimų, daktarui 
leidus, jau vaikšto. Jis yra sus
tojęs Brockton, Mass., Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyne.

• “Sveika Marija”, kun. St. 
Ylos maldaknygė jau atiduota 
įrišti. Užsisakiusieji už poros 
savaičių ją gaus. Maldaknygė 
kainuos tik $2. Maldaknygė 
originali, graži lietuvių kalba, 
daug įvairių maldų. Ją išleido 
Nek. Pr. Seserys, Putnam, 
Conn.

• Lietuvaitės studentės, lan
kančios Annhurst kolegiją So. 
VVoodstock, Conn., viename ko
legijos koncerte padainavo ke
letą lietuviškų dainų. Jas pa
ruošė įprof. V. Mariuosius. Visi 
dalyviai buvo maloniai nuste
binti lietuviška daina. Tai jau 
ne pirmas pasirodymas, pernai 
toj pačioj kolegijoj jos gražiai 
pašoko .porą lietuviškų šokių.

•Kun. St. Ylai, Nekalto 
Prasidėjimo Kongregacijos se
serų kapelionui, Putnam, 
Conn., padaryta Worcester, 
Mass., ligoninėje aperacija,

• Jonas Jankus, marinų ka
pitonas, apdovanotas Gold 
Star medalium už atsižymėji- 
mą oro kautynėse Korėjos ka
re. Jo tėvas Vincas Jankus 
gyvena Hyde Park, Mass.
• Danutė KraučeHfinaftė, Da

nutė Vebeliūnattė ir Rita Kapo- 
čittė mergaičių Adatkemijoj, 
Putnam, Conn. labai sekntiftgai 
ištaikė pusmetinius egzaminus, 
jos visos įtrauktos į garbės są
rašą. ► .. *
PADĖKA KUN. V. PUIDOKUI

Nuoširdžiai dėkoju West- 
field, Mass., šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. V. Pui
dokui už leidimą savo parapi
joje platinti katalikišką spau
dą. Ta pačia proga primenu, 
kad dabar šioje parapijoje 
95% parapijiečių skaito kata
likišką spaudą. Garbė ir padėka 
WestfieW, Mass., klebonui.

T. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

SCIIOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame i krautuves ir 
privačius namus.

< 
<

<

<

t<

Stephen BredesJr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083
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kirtyje? ar sutfttumri pašvęsti

4

si tarimu*.

kuopos jaunosios MmininMs

SOkiu: “Vyttikai, UetuvMfcai, 
KatahkWud”. Vedėjas buvo T. 
Jurgrisitis, O. P., kuris paren*

Lietuvos Vyčių N. Anglijos 
Apskrities Studijų Diena vi
sais atžvilgiais sėkmingai pa

ryta rinkliava Lietuvai vaduo
ti. Surinkta 54.20 doi. Stambes
nes aukas audėjo: P. ir A. 
Svteakal (5 doi.), P. ir R. Jan-

Buttkos ir J. h* M. Šilanskai— 
po 2 doi. Didelė dauguma da
lyvių aukojo po 1 Sol. ir ma
žiau.

lietuviškai? kokia, tavo many
mu, yra Vyčių organizacijos

nio popietį kovo 8 d., suvažia
vo virš šimto Vyčių iš dešimts 
kuopų aptarti savo organiza
cijos reikalų Čia nebuvo sei
melis, bet tiktai jaunimo prob- didžiausia silpnybe? Išrinkta 
lemų studijos popietis.

Vietinės Vyčių 103 kuopos 
pirm. J. Nazaka, pasveikinęs 
svečius ir viešnias, perdavė 
vesti programą Apskr. Valdy
bos pirm. V. Gražuliui. Po 
maldos, kurią atkalbėjo Apsk. 
Dvasios Vadas Tėv. dr. A. 
Jurgelaitis, domininkonas iš 
Providence Kolegijos, vietos 
klebonas kun. J. Vaitiekūnas, 
Vyčių garbės narys, tarė į-

komisija šiuos lapelius peržiū
rės ir rezultatus pateiks aps

krities seimeliui.
Po bendros programos susi

rinkusieji pasidalino į keturias 
grupes. Pirmoji grupė nagrinė
jo “Vyties” pagerinimą; antro
ji grupė svarstė naujų narių 
vajų, trečioji diskutavo naujų 
darbų projektą; ktvirtoji ta
rėsi apie lietuvybės palaikymą 
ir gaivinimą. Diskusijas vedė

Aukų surinkta $360.00. 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė paaukojo $73.00 Vlikui 
Vokietijoje ir $30.00 Tautos 
Fondui. Po $10: kun. A. E. 
Gradeckas, A. Ramanauskas, 
B. Strimaitis, R. Dulskių šeima, 
SLA 142 kuopa. Po $5.00: M.

Mackevičiūtė, 
O. Viksriūtė, kun. A. Zanavi- 
čius, J. Vėbra, J. Dičkienė, V. 
Kronkaitis, V. Norkūnas, A. 
Leika, P. Židonis, V. Paulionis, 
A. Gruodis, Gruzdys, Šiaulių 
šeima, A. Usevičius iš Bridge- 
port, J. šaulys, V. Plečkaitis, 
M. Jokubaitė. Po $2: R. Samu
lis, J. Šakienė, A. Klumbokai- 
tis, V. Kronkaitis, A. Capkaus- 
kas, K. Ramanauskas, F. Va- 
linca, A. Pilvelienė, J. Gruodis, 
S. Cvirka, B. Zembliauskienė, 
J. čepokas, O. Norkūnaitė, A. 
Aleksaitis, K. Krizevičius,, J. 
Mišeikis. Labai daug kas auko
jo po SI. Už aukas vietinio 
skyriaus tariama visiems nuo
širdi padėka. Ypatingai dėko
jam LB už gausias aukas ir 
visiems geros valios lietuviams, 
kurie prisidėjo prie šio vakaro 
pasisekimo, šv. Kazimiero cho
rui ir jo vedėjui, gabiam varg. 
Aug. Rosselli,

Vasario 16 paminėta New Haven, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės 

’ paskelbimą minint vasario 22 
d., buvo atnašautos šv. mišios, 
kurias laikė kun. A. ZanaVi- 
čius už visus Lietuvos žuvu
sius karius ginant tėvynės lais
vę, už partizanus ir už visus, 
kurie buvo nekaltai nukankin
ti priešų ir .igtremy, j Sibirą. ^JSenevičius, V. 
Mišiose su> pakilusiomis maldo
mis buvo prašoma, kad mūsų 
brangi tėvynė Lietuva ir vėl 
neužilgo keltųsi laisva iŠ ver
gijos. Pritaikintą pamokslų pa
sakė klebonas kun. E. Gradec
kas. Mišioms užsibaigus, choras 
sugiedojo Lietuvos himną.

Po pietų parapijos svetainė
je buvo iškilmingas susirinki
mas, kurį suruošė Alto vieti
nis skyrius. Įžanginę kalbą pa
sakė pirm. M. Vokietaitis, ku
ris vadovavo visai programai. 
Ji pradėta JAV himnu, kurį 
sugiedojo pa r. choras, vadovau
jant varg. Aug. RosseHu Po to 
kalbėjo klcb. kun. A. E. Gra
deckas ir nepaprastas šio vaka
ro svečias, nuoširdus mūsų 
tautos bičiulis prof. Raphael 
Lemkin, Yale teisių fakulteto 
profesorius ir Genocido Kon
vencijos autorius. Jis ragino 
laiškais prašyti valdžios parei
gūnų užtarti Lietuvos reikalus.

; Pagrindinę kalbą pasakė Kip
ras Bielinis. Lietuvos Laisvini
mo Komiteto narys. Buvo atsi
lankę Ukrainų Tarybos Ame
rikoje atstovai. Iš jų kalbėjo 
Ivan Teluk. Dr. W. Nebeluk ir 
Dr. Kujdash.

Meninėje programoje parapi
jos choras išpildė liaudies dai
neles, o jaunamečių grupė, va
dovaujama Rasto iš Bridge- 
port. Conn., padainavo ir paro
dė gyvų paveikslų, kurie publi
kai labai patiko. 'Vietos šešta
dienio mokyklos mokinės bei 
mokiniai taipgi dalyvavo meno 
programoje.

mius klausimus apie Vyčių or
ganizaciją, lietuvių kalbą, ir 
kaltalikų veikimą. Buvo matyt 
iš pakilusios nuotaikos, kad šis 
naujasis būdas vyčiams broliš
kai pasitarti labai visiems pa
tiko.

Dabar N. Anglijos vyčiai 
laukia apskrities seimelio, ku
ris įvyks Cambridge, Mass.., 
balandžio 24 ir 25 d. Čia galės 
pradėti įgyvendinti tai, kas bu
vo aptarta Studijų Dienose.

Minėjime dar priimtos rezo- 
ihadjoa prieš komunizmo tero
rą Baltijos kraštuose. Jos pa
siųstos valstybės sekretoriui 
John F. Dulles 4r šen. J. F. 
Kennedy.

Minėjimą surengė vietos Al
to skyrius. Jam vadovavo P. 
M. Jankauskas. Žmonės skirs
tėsi labai patenkanti. Alto sky
riaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems minėjimo daly
viams, paskaitininkams, meni
nės programos išpildytojams ir

- dosniems aukotojams. Aukos 
pasiųstos Aito Centro Valdy-

Vytuks Nemazhiks bai. P. M.

ANHEUSER-BUSCH BHEWERY*8 jnMnčje N. J., jyyko
dcaptosija, kurioje 13 žmonių Užmeštų i* 25 sužeisti. Sprogimo 
priežasty* tiriamo*.

Vysk. V. Rrizgys atvyks į Nonvood, Mass.

Kun. F. Nortnrtas, lietuvių 
(parapijos klebonas, šiais me
tais švęs savo 25 metų kuniga
vimo jubHėjų. J šią šyerttę pa
žadėjo atvykti ir dalyvauti Jo

ŽINIOS IŠ KEARNY, N. J
Gyvas šv. Vardo Draugijos 

susirinkimas
Kearny - Harrison lietuvių 

Šventojo Vardo Draugijos su
sirinkimas, įvykęs š.m. kovo 9 
d. draugijos patalpų salėje, bu
vo gausus dalyviais ir gyvi; s 
savo sprendžiamomis proble
momis.

Be einamųjų draugijos rei
kalų svarstyta eilė kitų klausi
mų, kurių svarbesni yra:

§v. Kazimiero vyčiai
Kovo 8 d. vyčiai pamnėjo šv. 

Kazimiero šventę. Visi bendrai 
su savo tėveliais ir motinėlė
mis dalyvavo pamaldose ir 
bendrai dalyvavo šv. Komuni
joj. Po pamaldų įvyko (pusry
čiai, kuriuos paruošė šv. Kazi
miero parap. vyčių mamytės ir 
geros valios bendradarbės.

Klebonas kun. A. E. Gradec
kas pristatė kalbėtoją kun. J. 
Daubert, M.M., kuris neseniai 
yra sugrįžęs iš Kinijos, ir ku
ris vaizdžiai papasakojo apie 
komunizmą ir jo aukas.

M.

garsinantiems lietuvio var
dą. Ligi šiol šios apylinkės jau
nimas, atstovavęs tris organi
zacijas: Lietuv. Pol. Klubą, bus 
sujngtas į vieną sporto vienetą 
“Lithuanian” vardu. Veiks 
jaun. ir vyr. baseball koman
dos. kurioms vadovaus Schillon 
ir Baranauskas.

Uniformai, sporto reikme
nims ir kt šiemet numatyta a- 
pie $600. Solidariai imant, 
kiekvienai draugijai tenka po 
$200 išlaidų.

“Corpus Christi”
garsus vyrų choras iš Has- 

brouck Heights dalyvaus Šv. 
Vardo Draugijos ruošiamoje 
kovo mėn. 29 d. bendroje ko-

munijoje ir bendruose pusry
čiuose. Per mišias (8 vai. ry
to) šis choras giedos bažnyčio
je, o pusryčių metu duos kon
certą.

Norintieji pusryčiuose daly
vauti ligi š.m. kovo mėn. 23 
d. užsirašo šv. Vardo Draugi
jos klube, 6 Davis Avė., Kear
ny.

Nauja kmistitacija
kuri jungs Kearny lietuvių 

katalikų visuomenę į vieną or
ganizacinį vienetą, nusiųstą ati
tinkamoms institucijoms pat
virtinti. Tikimasi greito jos le
galizavimo.

$2300.—pelno
davė parapijos bazaras, su

rengtas šio mėn. pradžioje. 
Pelnas eina Bažnyčios statymo 
Fondui. Dvasios vadas kun. D. 
Pocius dėkojo draugijos na
riams už bazaro parėmimą, o 
šv. Vardo Draugijai už dovną, 
kuri davusi $130 pelno.

Susirinkimą vykusiai prave
dė draugijos pirmininkas Wm. 
Grinevičius. Atskirus praneši
mus draugiją Hečiančiais klau
simais padarė draugijos na
rys P. Veleyas.

ir daug kitų garbingų svečių. 
Parapijiečiai jau stropiai pra
dėjo ruoštis šiam minėjimui, 
kuriam vadovauja energingas 
šios parapijos, vikaras kun. P. 
Šakalys, šventė įvyks pavasa
rio laiku ,— gegužės mėn.

Kun. F. Norbutas, be savo 
tiesioginių pareigų, gyvai reiš
kiasi ir lietuvių visuomeninia
me gyvenime. Jis yra gilus ir 
nuoširdus savo senos tėvynės

HARTFORD, CONN.
K. Binkio “Atžalyną” bos

toniečiai vaidintojai, vadovau
jami A. Gustaitienės, Hartfor
de vaidins kovo 22 d. šiuo 
vaidinimu vietos lietuvių visuo
menė labai susidomėjusi, nes 
jo premjera Bostone praėjo su 
dideliu pasisekimu. Atrodo, jog 
Bostono vaidintojų atvykimas 
j Hartfordą praeis lygiai gerai, 
kaip praėjo ir Cievelando Čiur- 
lioniečių, kurių spektaklis jo 
rengėjui Balfo skyriui davė z- 

•pie porą tūkstančių dolerių pel
no, o koncerto dalyviams gra
žios progos pasidžiaugti lietu 
viskuoju menu.

Pian, A. Kuprevičiaus kon
certas, kaip teko girdėti, Hart
forde įvyks po Velykų. Jam 
jau užsakyta Bušhneli Memo- 
rial salė. “D.” koresp. MC

mylėtojas, gyvena jos dabarti
niais vargais, rūpinasi jos liki
mu. Jis nuolat sielojasi lietuvių 
tautos?mažėjimu ir skatina lie
tuvių jaunimą mokytis lietuvių 
kalbos ir tėvynės pažinimo. 
Šiam tikslui jis savo parapijoj 
įstrigę šeštadieninę lituanisti
kos mokyklą, parūpino moky
tojus ir savo asmeniniais ištek
tais ją išlaiko. Mokyklą lanko 
140 vaikų, mokina trys moky
tojos — lietuvaitės vienuolės 
iš Brocktono. Del šios mokyk
los jis turi labai gražių ateičiai 
sumanymų, kuriuos jau dabar 
pradeda realizuoti. Jo jautri' 
širdis siekia lietuvį, kur tik 
gali pasiekti, kad palengvintų 
jo vargą. Atjausdahia Vokieti
joje augantį lietuvių jaunimą, 
remia jo auklėjimą ir šri^limą 
lietuviškoje dvasioje, šiam tiks
lui jis realiai -pasireiškė šiais 
metais, pasiųsdamas Diepholzo’ 
lietuvių gimnazijai Vokietijoje 
100 dol. Vasario 16 dienos pro
gą Lietuvos vadavimo reika
lams paaukojo 50 doi. Jis šau
kia vienybėn visus lietuvybei 
išlaikyti čia ir vieningan dar
ban Lietuvos reikaluose. Jo 
gražūs pavyzdžiai skatina dau
gelį sekti. K.

• Prel L. Tulaba, daugiau
kaip savaitę pragulėjęs lovoje J
dėl širdies sutrikimų, daktarui |
leidus, jau vaikšto. Jis yra sus- \ | 
tojęs Brockton, Mass., Nukry- w
žiuotojo Jėzaus seserų viertuo- «
lyne.

• “Sveika Marija”, kun. St. 
Ylos maldaknygė jau atiduota 
įrišti. Užsisakiusieji už poros 
savaičių ją gaus. Maldaknygė 
kainuos tik $2. Maldaknygė 
originali, graži lietuvių kalba, 
daug įvairių maldų. Ją išleido 
Nek. Pr. Seserys, Putnam, 
Conn.

• Lietuvaitės studentės, lan
kančios Annhurst kolegiją So. 
Woodstock, Conn., viename ko
legijos koncerte padainavo ke- * ' 
lėtą lietuviškų dainų. Jas pa
ruošė įprof. V. Mariuosius. Visi 
dalyviai buvo maloniai nuste
binti lietuviška daina. Tai jau
ne pirmas pasirodymas, pernai 
toj pačioj kolegijoj jos gražiai 
pašoko porą lietuviškų šokių.

•Kun. St. Ylai* Nekalto 
Prasidėjimo Kongregacijos se
serų kapelionui, Putnam, 
Conn., padaryta Worcester, 
Mass., ligoninėje aperacija.

• Jonas Jankus, marinų ka
pitonas, apdovanotas Gold 
Star medalium už atsižymėji- 
mą oro kautynėse Korėjos ka
re. Jo tėvas Vincas Jankus 
gyvena Hyde Park, Mass.
• Danutė Kraučeliūnattė, Da

nutė Vebekūnritė ir Rite Kapo- 
čittė mergaičių Adakemijoj, 
Putnam, Conn. labai sėkmingai 
išlaikė pusmetinius egzaminus, 
jos visos įtrauktos į garbės są
rašą.
PADĖKA KUN. V. PUIDOKUI

Nuoširdžiai dėkoju Weri- 
field, Mass., šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. V. Pui
dokui už leidimą savo parapi
joje platinti katalikišką spau- 

'• dą Ta pačia proga primenu, 
kad dabar šioje parapijoje 
95% parapijiečių skaito kata
likišką spaudą. Garbė ir padėka 
WestfieM, Mass., klebonui.
T. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

ŠVENTO ANTANO GARBEI »
V*

Kovo-March 17 dieną, 1953 m.
LIET. PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port. Maine,

Iškilminga 13koe dienų Novcna 
kuri baigsis birželio 4-13 d. 

ŠV. ANTANO MIŠIŲ NOVENA
Už visus šv. Antano 13-kos antradienių pamaldos ir 

novenos dalyvius bus laikoma
KAS ANTRAMENJ:

7 vai. ryto—iškilmingos šv. Mišios,
7 vai. vakaro—iškilmingos pamaldos prie išstatyto 

švč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 

kuriomis pranciškonai melsis.
Visos šv. Antane Mylėtojus Kvkėhnr 

jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir 
šv. Mišiose, kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano

užtarimą iš Dievo išprašytume:
TEISINGOS TAIKOS, 
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI. 
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE 

REIKALINGOS PAGALBOS.
Prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas šiuo adresu: 

VERY REV. PROVTNClAL SUPERIOR, 
KENNEBUNK PORT, MAINE

PRANEŠIMAS

Su dideliu džiaugsmu prane
šama, kad Lietuvių Melodijos 
Valanda jau pradės perduoti 
antrą programą per stotį W.A. 
T.R. 1320 išWaterbury, Conn., 
kovo 22 d. 3 vai. p.p. Nereikia 
man jums rašyti, kad LMV y 
ra perduodama kiekvieną sek
madienį per stotį W.H.I.L. Med- 
ford, Mass.. ir kad visas Bosto
nas su apylinkėm yra susipaži
nęs su ta programa.

Maloniai kviečiame visus 
Waterburfo ir apylinkės lietu
vius atsisukti radiją kovo 22 d. 
lygiai 3 vaL ir kartu su mumis 
praleisti ■ linksmą valandėlę. 
Tos valandėlės vedėjai ir pra
nešėjai yra: Mykolas Pluta, 
Steponas Butkus (Al Stevens) 
ir Nell P. Meškūnas. Lietinių 
muziką perduoda Al Stevens 
ir jo orkestras iš Bostono; vyrų 
grupė ir jūsų “Nelytė" per 
duos jums lietuviškas dainas. 
Tad iki kovo 22 d. 3:00 vai. p.p. 
Širdingai kviečiame pasiklau 
syti. Vedėjai:

Mykolas Pluta 
Steponas Butkus . 
(Al Steevens) 
Nell P. MmkuMM

Netoli Velykų šventės. Pri
siminkime taip pat savo brolius 
ir seses, kurie dar tebevargsta 
tremtyje. Sutrikime jiems vely
kinio džiaugsmo, skirdami tam 
tikslui auką. Visas aukas siųs
kite:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.

105 Graad Street •
Brookiyn 11, N. Y.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St., Brookiyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame i krautuves ir 
privačius namus.

Stephen
ADV*OKATA

37 Sheridan Avė.,
Brookiyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 7-7083

V

TH. BV

M. and Z. AUTO COLLISSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAlNTING DUCO REFINTSHING

Atliekami visi coilMon, «i*iymo ir mech. takymo darbai.
Tepimas ir pofifavmav—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

i. MALDUTIS Z ZAUAUSKAS
1506-16 Myrtle Avė. Brookiyn, N. Y.

Tarpe Gate* Avė. ir Linden St.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER —PORK STORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
Ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

1S3-24 Hnr*cr Hardine Blvd 
FrrMi PloMtlne

219-17 Jamaic* Avrnnr 
Qw«*em VilM*e, X. Y. 

!7* ltnrk*way Avrnnr 
VaNry Strram, X. Y.

433tf Mklte Plaim Rntd

Glemtal?, N. Y.

M-M ForeM Avenne 
RMgewood. X. V.

1M-59 Jtoo*rvHt AvenSe 
FlmMng, X. Y.

M-A< Wood*W«* Avcnur 
IVnndMd*. X. Y.

19 Pont Ro*d
Whltr PtaiiM, X. Y.

MAIN STORE 
620’-III MYRTLE AVĖ. GI.ENDAI.E 27. N. Y.



iįjfpKOKO?

ŽVIRBLIS PASUOTAS
Aną dieną išgirdau, kad 

rtfiminAa IftTltW^WXrUkfr piBU10MS9 Vd&SZultJ XOu 

Aš tuoj iŠ palėpės išsitraukiau 
dvidešmkę. Sakau, dėsiu irpa- 
murdysiu, tegu auga Tautos 
Fondas. Užkišau pinigą už ma
žosios piunksneKs ir į spar
nus!

Man niekada nėra nei tiltų, 
nei raudonų šviesų. Aš skren
du nėr visų galvas. Taip ir 
nudūmiau tiesiai j didžią salę. 
Brasigrūdau per spūstį ir man
dagiai, kitus užleisdamas, tai
kiausi prie durų, bet mane ė- 
mė ir sulaikė toks ponulis:

— Tikietą prašau.
— Ką tamsta, čia ne risty- 

nės, ne mūvis, kokių čia tikie- 
tų. Aš patriotas, — pradėjau 
čirkšti. Tačiau manęs neklausė 
ir nuvarė nuo durų.

— Tai atėjo laikai, — galvo
jau, — patriotas patrioto ne
įleidžia. Ir vaduok tėvynę, kad 
nori

V ištiek tikieto nepirkau, į- 
smukau per galvas. Maniau, 
bus svietelio suplaukę kaip se
nais čėsais, kai net sienos lūž
davo. Bet kur tau — skysto
ka .Manęs žvirblio lietus neiš
baidė, o juos taip ir paliko na
muose. Taip viskas ir vėlinosi, 
kol šiek tiek prisirinko. Tada 
prasidėjo.

Kalbėjo kiekvienas pagal sa
vo plauką ir vis kartojo tą patį 
iš pradžios: Lietuva kūrėsi, 
Lietuva būrėsi, paskui atėjo 

-bolševikas, taip ir baigtas da
lykas. Neištvėriau ir užsnūdau. 
Kai pabudau, vėl girdėjau tą 
patį.

Mes žvirbliai kitokį, mes kal
bame truųipai: arba rėkti arba 
bjgri, o žmonės — ilgiau jie 
ItaĮba ir daugiau duonos suval
go.

ureit atėjo valanda, kai pra
dėjo aukas rinkti. Aš. prastas 
pflkas žvirblelis, pirmas įme
čiau, tariau, kitus paskatinsiu. 
Bet tuoj vienas mane ir nu
tvėrė:

• — Ką tamsta, ar visai iš- 
kvaišėjai, ar pinigus kaip gry
bus suslėgęs laikai. — Tuoj ki
tas gnybė, tuoj pastūmė. Pas
prukau ir dairiausi. Visi ponu
liai, prie pinigo ir prie garbės, 
tik deda, tik deda po dolerį, po 
dolerį ir net į, popierių užsira
šo.

Tada nebeiškenčiau:
— Patriotai, neversiu jūsų 

rausti, — ir pribėgęs papra
šiau grąžos 19 dolerių ir 50 
centų.

Tie, kurie mane žnaibė, da
bar paglostė ir pasakė: tikrai 
tu patriotas. Eime prie bufe
to, užfundysiu, ko tik norėsi ir 
kiek tik reikės.

Tuoj prišoko vienas ir kitas, 
taip mes prisigrūdome prie bu
feto ir pradėjome “vaduoti
Lietuvą”. Ant scenos sudaina
vo, ėmėme ir mes dainos pps- 
mą, bet liepė mums nutilti ir 
stikliuką paimki.

Kai nutraukėm putas, su- 
arpė muzikantai, prasidėjo šo
kiai. Suragino ir mane, bet aš 
atsakiau:

— Liūdnos dabar šventės, 
nots ir mes susilinksminę. Su 
patriotais geriau nešokti, dar 
koją numins. Rėžiau spardais ir 
išdūmiau namo. iv. BePaategis

WINTER CARDEN TAVERN. Ine.
KABARETAS

BARAS. SALE susirinkimams, 
vestuvėms etc.

VYT BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties

PelŽdv“ orkestrui
1883 MADISON fTT. • * BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-S6M (Prie Forrat Avė. itotica), Ridrewood

MM

Savaitėje mūsų bažnyčioje bus

są savaitę vakarais. Lietuvių 

7.45. šiais metais esame labai 

norintieji galės įsigyti liet, kai- 

škaplierių, medalykėlių, o po 
pamaldų imsŲonierius pašven
tins.

vo 8 d. buvo parengimas. Jį 
surengė- geros širdies moterys.

niai apdovanoti. Parengimu 
daugiausia rūpinosi ę. Navic
kienė, jos duktė Jokapec ir ki
tos moterys.

Petras Kloviškis nupirko na
mą 32-je gatvėje. Jis pats dir
bą prie namų statybos. . Nors 
jam buvo progos įgyti namą

GARDNER, MASS.
Lietuvos Nepriklausomybės 

dienos minėjimą Gardner Ope
ra Hali salėje vas. 21 d. vienin
gai paruošė ir pravedė ir se
nieji, ir naujieji ateiviai. Prog
ramą atliko jungtinėmis jėgo
mis trijų miestų lietuviai: 
Gardnerio, Atholo ir Worces 
terio.

Po Amerikos himno neilgą, 
bet turiningą žodį tarė kun. 
Bakanas. Koncertinę dalį atli
ko Worcesterio tremt. moterų 
sekstetas ir vyrų oktetas. Z. 
Snarskiui vadovaujant, mote
rys padainavo M. Petrausko 
Geismai ;.ir svajonės, Vanagai
čio Kur sapnų grožybė ir vieną 
liaudies dainą, o vyrai —švedo 
Kur banguoja Nemunėlis, 
Graužinio Jau pravertos dvaro 
stonios, Račiūno Karas ir Gai- 
levičiaus Ramovėnų maršą. A- 

u komponavo O.. Keraytė.
Antrąją dalį paįvairino vai

dintojai, atlikę linksmą J. Be- 
nešiūno trijų veiksmų komedi
ją, autoriui režisuojant ir da
lyvaujant. Be-jeuiar vaidino 
atholiečiai: B. Tamašauskienė, 
O. Stembokienė, J. Stembokas 
ir gardneriečiai: V. Dautartas 
ir A. Butkutė. Pastaroji yra čia 
gimusi lietuvaitė, bet švaria 
lietuviška tartim savo rolę at
liko pasigėrėtinai.

Pilna atsilankiusiųjų salė bu
vo patenkinta neilgu, gyvai 
praėjusiu minėjimu. Užbaigai 
suskambėjo Lietuvos himno 
garsai. Minėjimą pravedė ir 
padėkos žodį svečiams ir daly
viams rengėjų vardu tarė J. 
Bekeris, o B. Višniauskas tvar
kė administracinius reikalus.

A. N.

Balfo vadovybė išsiuntė lie
tinių tremtmią šalpai vasario 
mėn. 1) Vokietijon: $2,936.64, 
2 CARE pakietus ir 18.545 sv.. 
rūbų ’ir avalynės; 2) Prancūzi- 
jon $100, 10 CARE pakietų ir 
5.000 sv. rūbų; 3) Austrijon: 
$400.00; 4) Lenkijon: 148 sv. 
rūbų ir avalynės; 5) Šveicari
jon: $150.00.

Viso išsiuntė $3,586:64 ir 
‘23.833‘sv. gėrybių, vertės $31.- 
764.00.

šiuo pasauliu p. Ona Bamberie- 
nė, kuri ilgai Omahoje gyveno. 
Taip pat pasimirė p. Antanas 
Balkus. Jis buvo geras parapi
jos rėmėjas ir pavyzdingas ka
talikas. Jis yra kilęs iš Vilniaus 
krašto ir buvo labai nuoširdus.. 
Nors pats jau seniai nebegalėjo 
dirbti, o parapiją vis tiek rė
mė.

Taip pat po ilgos ligos mirė 
p. Juozas šūkis. Jis pats dirbo 
Skerdykloje. Išaugino tris sū
nus, kurie visi priklauso prie
mūsų parapijos. Ponų Jasnaus- 
kų dukrelė, 5 metų amžiaus, 
labai skaudžiai apsidegino ir po 
ilgų kančių vaikų ligoninėje pa
simirė; buvo palaidota iš mūsų 
parapijos bažnyčios. Motina 
dukrelės atminimui paaukojo 
mokyklos statybai 128 dol. Ji 
pasakė: “Nors mano dukrelė 
nelankys šv. Antano mokyklos, 
bet tegu kiti vaikučiai naudoja
si ir būna katalikiškai auklėja
mi. Vietinis

CAMBRIDGE, MASS.
Karo tarnybon kovo 3 d. pa

šauktas W. Luinis ir J. Skirus. 
Jie yra iš pirmųjų jaunamečių 
pašaukti, 19 metų amžiaus 
grupės. ,

Sirgo p. W. Janeliūnas, par
blokštas gripo. Išsirgo visą 
savaitę. Taipgi p. B. Žilienė 
sirgo visą savaitę.

Pataisa. Praeitame “Darbi
ninko” nr. aprašant parapijos 
bankietą, pasitaikė klaida: 
praleistas p. M. Paliulienės 
vardas ir taipgi tilpo p. A. Za- 
vecko vardas. Jis parapijos 
bankiete nesidarbavo, bet pra
vedė Vasario 16-tos programą, 
kuri sykiu buvo sujungta su 
parapijos bankietu.

Artinasi Velykos! Mielas 
Tautieti! atmink, kad tūkstan
čiai lietuvių ligonių, senelių, in
validų, našlių su vaikučiais te- 
bekenčia Europoje. Sušelpk 
juos. Aukas siųskite:

United Uthuanian Relief 
Fund of America, Ine.

105 Graad Street 
Brooklyn 11, N. Y.

PRISIUNTĖ AUKŲ DARBININKUI PAREMTI
Atlygindami už “Darbininko” 

kaleadorią aukojo:
New York; Mrs. E. Zaboraus- 
kas, S. Eitavičius, Mrs. J. Ka- 
šėtienė, C. Smolskis, Mrs. P. 
Balsevičienė, J. Trainavičius, 
F. Pašakamis, A. Norkus, J. 
Rutkauskas, L Rudokas, 
Brockton; Mrs. R. Ligmalis, 
Miss D. Janušytė, Mrs. J. Ži
linskas, J. Kulpanas, J. Galvy
dis, So. Boston; J. Andriliūnas, 
Mrs. M. Gasiūnienė, J. Galiū
nas, M. Kabišaitis, J. Lukas. J. 
Stačiokas, P. Strepiakas. St. 
Vidugiris, J. Gildutis, J. Šal
kauskas, M. Šalkauskas, Mrs. 
P. Dargelienė, Miss

Lietuvos VyČiy Radijo Programa
Traatikraja H stipri** rmHj* stotie* WIX>A, 15M kylocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ — nuo 1:30 iki 2:00 vai Jei norite f 
tioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: |

KN1OHTB UF LrrmiANIA WTX)A
munnocK, pa. |

darbams ir iki apie jį jokių

su dviems‘mokyklinio amžiaus

vyzdingai gyvena.
Mirimai, žiemos metu mir

tis aplankė mūsų koloniją ir 
keletą senesnės kartos žmonių

venti su lietuviais. Taip pat

LAMA SU SAVO VAIKU pozuoja fotografams Melbourne, 
Australijoje. (

ROCHESTER, N. Y.
Rochesterio lietuvių choras 

prie* didelius bandymus. Ba
landžio 24 d. Rochester, N. Y. 
Eastman salėj e įvyks Roches
terio jungtinis ir pavienių (bo
rų pasirodymas— koncertas. 
Ta proga, choro vedėjas Petras 
Armonas, gerokai pasidarba
vęs, sutelkė 75 choristus, tuo 
būdu žymiai praturtno chorą 
reikiamais balsais. Dabar tik 
lieka gerokai padirbėti, kad

Mirė. Kovo 9 iš N. P. baž-' 
nyčios palaidota šv. Mykolo 
khpuose Marijona Bogužaitė. 
Velionė buvo tik 40 metų am
žiaus.

Šv. Vardo draugijos metinis 
bankietas įvyko kovo 8 d. Vy
rai po bendros šv. Komunijos 
turėjo puikius pusryčius, gerų 
kalbų ir puikią sporto filmą. 
Kadangi bilietai nebuvo labai 
gerai išplatinti, tai nebuvo tiek 
vyrų, kiek buvo numatyta.

Aukojo rūbų Klevai iš Cher- 
ry St. Jų dovanoti rūbai labai 
geri. Taip pat Freimantas pa
žadėjo didelį kiekį gerų drabu
žių. Balfo centras priėmė 400 
svarų drapanų siuntą iš A. 
Daukanto, o dabar rengiamos 
drapanų siuntos Korėjai.

ALTo skyriaus susirinkime 
kovo 1 d. išrinkta šiems me
tams nauja valdyba: pirm. J. 
Turauskas, I vicepirm. V. J. 
Sabas, I vicepirm. J. Andrews, 
sekr. V. Steponaitis ir J. Nau
sėda, fin. sekr. B. Jakutis, ižd. 
J. Vinciūnas, ižd. globėjais — 
P. Kadaitis ir K. Pikonis. A. D.

P. Simaučiūtė, K. Vatke- 
vičius, Athol. Mass., J. Inčiū- 
ra, Mrs. A. Atkočius, Worces- 
ter; E. Martišius. J. Duoba, 
Norwood; A Rakauskas, Mrs. 
J. Markšienė, E. Bajerčius, J. 
Bakšys, M. Trečiokas, J. Vai
čiūnas, Dorchester; Ch. Bush. 
P. Tamašauskas. Lawrence; 
Mrs. A. Juknevičienė. P. Tiro
lis, Stoughton; A. Malinaus
kas, Cambridge: A. Glebaučis, 
Gardner, Mass.. Mrs. J. Straz
das, W. Newton; Mrs. M. Po
cius, Roslendale: J. Novach. O- 
range: P. Amsiejus. Haverhill; 
Mrs. V. Klovienė, Taunton; T. 
Versiackas, Lowell: Mrs. A.

tinkamai galėtų pasirodyti Ro
chesterio miesto chorų koncer
te.

Kraity skerdynių 60 metų 
sukaktuvėms paminėti, Ro- 
chestery ateitininkai stato Auš
ros sūnų dramą, kurių repetici
jos jau kuris laikas vyksta su 
visu atsidėjimu. Režisuoja An
drius geminis, dekoracijas 
rengia agr. Juozas Sodys. Vai
dinimas ir Kražių' skerdynių 
minėjimas įvyks balandžio 11 
d., šv. Jurgio parapijos salėje.

Susitvėrė antikomunistinis 
frontas. ‘Tradiciniai priešai su
sijungė į kovą prieš komuniz
mą”, taip praneša Rochester, 
N. Y., Democrat and Chronicle, 
kovo m. 8 d. rytinė laida, įsidė- 
jus didelę nuotrauką trijų Ro- 
chestery gyvenančių tautybių 
vyrų nuotraukas: Petro Norke- 
liūno, ALT skyr.fpirm., W. 
Popovvich, ukrainiečių sąjungos 
pirm, ir lenkų civ. centro sekr. 
Edw. Cielinski. Tas pats dien
raštis toliau rašo, kad kovo 7 
d. ukrainiečių namuose šių tri
jų tautybių atstovai sudarė 
Rochestery bendrą kovos fron
tą prieš bendrą Amerikos ir jų 
senųjų tėvynių priėšą — ko
munizmą, kad aktyviai parem- 

. <tų jų tėvynių išlaisvinimą iš 
dabartinės Rusijos vergijos. Ta 
proga ukrainiečių namuose bu
vo parodyta filmą iš Katyno 
skerdynių, kur Sov. Rusijos ko
munistai išžudė 15,000 lenkų 
karininkų. Vinicos skerdynes, 
kur taip pat nuo bolševikų kul
kų žuvo per 20,000 ukrainiečių 
ir Korėjos fronte rastus masi
nius amerikiečių ir korėjiečių 
skerdynių kapus. Sb.

Raižis, Northampton; Mrs. A. 
Juzukonis, Everett; S. Zdanys, 
Miss B. Juodaitė, J. žemaitis, 
Mrs. F. Povilaitis, P. Šopis, J. 
Niaura, Mrs. M. Bražonis, F. 
Deimantas, Waterbury; M. 
Stankevičius, J. Bekeris, Hart
ford; Miss K. Kaminskiūtė, 
Simsbury; Mrs. G. Kižis, S. 
Windsor; P. Savolskis, W. Ho- 
mestead; M. Galejauskas, M. 
Mažeikienė, Z. Krištaponis, 
Phila.: Mrs, A. Vaicekauskas, 
Minersville; P. Miller, Drexel 
Hill; St. Narbut, Pittsburgh; J. 
Tamolonis, P. Stončius, Na- 
shua; Mrs. P. A. Dehnis, Man- 
chester; V. Kuprys, Chicago; 
M. šiurkus, St. Variakojis, De- 
treit; J. Kubeles. Deep River, 
Wash.; Mrs. U. Kupraitis, She- 
boygan; J. Karalius, Chardon; 
Z. Gudelis, Dayton; A. Yuo- 
dziukinas, Linton.

Po 50 c.:
K. čepliauskas, B. Bogužas, 

(Pabaiga 7 pusi.)

Chicagiečiai vaidino Clevelande
Bubulte ir Dundulis buvo 

atvežtas Chicagos Lietuvių Te
atro kovo 7 d. Vaidino: A. 
Brinką (Bubulį), St. Kielaitė 
(Rožę), Ir. Nivinskaitė (Rada
stą), J. Kclečius (Dundulį), 
K. Gar.drimas (Dobilą),£. Ve
lička (Girdžių), P. Mačys (šal
tekšnį), O. Petravičiūtė (Agu- 
lę), V. Petrauskas (Tarulj). 
Režisavo veikalo autorius A. 
Rūkas. Dekoracijos dail. Vikt. 
Petravičius, kostiumai E. Ve
ličkienės, apšvietimas St. Ga
šlūno. Veikale rėdomi “nutiki
mai” iš lietuviško kaimo gyve
nimo, tačiau natūralaus kaimo 
gyvenimo neduoma — ir vei
kėjų išvaizda, ir laikymasis, ir 
aplinka (deko:-acijos ekstra 
modernios!) savaip sustilizuo
ta. Todėl kas ėjo pamatyti lie
tuviško kaimo — jo nematė.

Chieagoje įkurta LB apylinkė
• Lietuvių Bendruomenes 

Bridgeponto apylinkės įsteigta 
kovo 8 d. Apie LB uždavinius 
ir sutinkamas jam kunti kliūtis 
kalbėjo Dr. P. Bajerčius. Susi
rinkimas pareiškė pasipiktini
mą tais asmenimis ir spauda, 
kurie stoja ant kelio LB orga
nizavimui. Valdybon išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
St. Rauckinas, vicepirm. Ad. 
Banys, sekr. J. Grigaitis, ižd. 
J. Valaitis, kult. reik. P. Bag
donas, kartotekos ved. J. Jo- 
kubka. Revizijos komisiją su
daro: Dr. M. Nasvytis, A. Ba- 
leišis ir Al. Blinstrubas.

• Kun. V. Dainys, prieš pir
mąjį Didįjį karą buYęš Rusijo
je ir ten palikęs, paskui bolše
vikų suimtas, ir kanikntas So- 
lovkų lediniuotoje koncentraci
jos stovykloje kartu su vysk. 
T. Matulioniu, vėliau Lietuvos 
iškeistas už komunistus, šiuo 
metu “gyvena Chicagoje ir 
švenčia savo kunigystes auksi
nį jubiliejų. Kovo 22 d. jis lai
kys šv. Jurgio bažnyčioje mi
šias ir suteiks popiežiaus palai
minimą. Lietuviai prašomi at
silankyti kiek galima gausiau

Tdephone: DEARBORN 2-0819 
jO PLACE HELP WANTED ADS.

\ • Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

II.LI5OIS CENTRAL R. R.
NEEDS 1M SWITCHMEN 

TO PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT 
START $15.78 PER DAY

Experienced or will train men. Age 17 to 40 
__Check these “J®b Benrfits”

• VACATTONS • FEDERAJ. PENSION PLAN * FEDERAL STCKNESS 
AND CNEMM.OYMENT COVERAGE * HOSPTTAL PLAN * GP.OVP 

INSURANCE * OTHER EMPLOYEE BENEFITS
Work South and Southwe«t Side of City Mušt have 20*20 visiont 

withouth Glasses. Apply 
EMPLOYMENT OFFICE

ROOM 1«1 1«9 EAST ROOSEVELT RD.
(MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

JAUNŲ VYRUKŲ

Valandos nuo 8 iki 5
Pusantrų laiką po 40 vai.
Patyrimas nėra būtinas 

Bendram dirbtuvės darbui

CLEAN HOME
PRODUCTS CO.

2029 Clybourn Avė.

^^RyStZfcT^tini^kut^
roc žnnnlą “Aidus”

Help Wanted Female
MERGINŲ IR MOTERŲ

Nuo 18 iki 45 metų amžiaus 
Lengvas sustatymo PILNO* LAIKO DARB.AS 

Laikas ir pusė po 40 valandų • 
Valandos: 8:00 ryto iki 4:00 po pietų 

Apmokėtos atostogos ir šventadieniai — Uniformos duodamos 
ATEIKITE PASIRENGUSIOS DARBUI! -

CLEAN HOME PRODUCTS CO. 
2MB Clytom Avrne

- šiaipjau veikalas žiūrimas įdo
miai — gyvas, veikėjai simpa- 
sirnos bažnyčios vardas bus: 
Nekalčiausios Marijos širdies, 
tik laukiama, kada bus galima 
tingi (net tada, kai jie “bara
si”, “pykstasi”, savotiškai švie
sus pet ir pats didžiausias “ne
vy'.ėlis” — tas viengungis šal
tekšnis), daug saulės, daug 
giedrios nuotaikos. Žiūrovui 
daug progų linksmai nusišypso
ti, deja, giliau susimąstyti be
veik nėra dėl ko. Todėl ir di
desnio įspūdžio iš spektaklio 
neišsineši. žmonių teatsilankė 
nedaugiausia (svečiams buvo 
galima parodyti daugiau dė
mesio). Po vaidinimo akto
riams buvo gausiai paplota, 
autorius ir rožisorius iškviestas 
į sceną. A. V.

» ir pagerbti tą Lietuvos kunigą 
' kankinį. Jo asmenyje pagerbsi
me ir kitus lietuvius kunigus 
kankinius, kurių daug bolševi
kai nužudė kalėjimuose ir Sibi
re.

• Dr. Ona Vaškevičiūtė, at
vykusi iš tremties Vokietijoje, 
išlaikė IHinois valstybės gydy
tojos egzaminus ir gavo teisę 
verstis praktiką. Medicinos 
mokslus ji yra baigusi Kaune ir 
praktiką atlikinėjusi Kėdainių 
ligoninėje. Paskui gydytojos 
pareigas ėjo Lietuvoje ir Vo
kietijoje.

• Stasys Baranauskas^ turįs 
sultingą tenoro balsą, daug kur 
dainavęs Vokietijoje ir paskui 
Amerikoje, kovo 15 d. "Daina
vos” ansamblio koncerte, įvy
kusiame Marijos aukštesnėje 
mokykloje ,atliko solo partijas 
iš C. Sasnausko kantatos “Bro
liai.”

• Dr. M. Kavolis, gyvenęs 
Chicagoje ir buvęs Lietuvių 
Teisininkų Dr-jos C. Valdybos 
nariu, galutinai persikėlė gy
venti į Toronto, Kanadoje, kur 
jis pakviestas pastorium į lie
tuvių liuteronų parapiją.

MAŠINISTAI

LATHES — MILLS 
PLANNERS—ASSEMBLY 

45 valandos į savaitę
Nauja atlyginimų lentelė 

6 apmokamos šventės 
Apmokamos atostogos

Gydymo planas 
Naujas modernizavimo 

planas
KUX MACHINE CO.

6725 N. Ridge



v'-a r ’' -■

^SPORTAS
akimi* ttriirt, drastiška reforma bus 
įvykdyt*. Futbolui ji tačiau labai 
padėtų. Labai Įdomiai finansine kri- Dr. S. Ckernoff P. J. BAGDANAVKIUS, M. D

beisbate rodo tekt**. kad Motais 
dienomis iš Italijos j JAV atvyksta 
italas G. G Glorioao, kurk planuoja 
žaloti tetatelą už Oevejand Indiana.

Naujai išrinktq|t Amerikos mėgė
jų krepšinio rii&tinėje (AB Areeri- 
cans> 3 žaidėjai lanko katalikiškas 
kolegijas. Tai W. Duke* iš Seton 
Hali. J. O*Brien iš Seattle ir T. Gėla 
iš La Šalie. Kiti 2 žaidėjai yra iš: 
Pennsylvamjos universiteto — Beck 
ir iš Washingtono — B. Houbreg*.

Amerikos teniso pirmenybių salėse 
vyrų grupė* varžybas laimėjo Ar- 
thur Larsen, finale nugalėję* Dani
jos meisteri. K. Ntetoen per 4 setus. 
Moterų grupėje pirmoji vieta atiteko 
australe! T. Long, kuri nepaprastai 
puikioj kovoj laimėjo finalini susi
tikima prieš B. Davidson. *

Remiantis Londono Daily Mirror 
pranešimais, Anglijoje planuojama 
įvesti futbolo stadionuose tinkamą 
apšvietimą idant būtu galima rung
tis ir vakare ir tuo sutraukti kuo 
daugiau žiūrovu. Ne vienas Anglijos 
futbolo klubas šiuo metu išgyvena 
finansine krizę. Norima net ir toli
mesniu reformų: leidimo žaisti sek
madieniais. Iki šiol Anglijoje fut
bolą žaisti (bei bendrai viešo pobū
džio sporto varžybas pravesti), buvo 
galima tik savaitė* darbo dienų - 
metu. Sunku pasakyti ar ši, britų

futbolo klubas Jie kreipėsi i visus, 
kurie klubo veikla domisi ir prašė 
jų bent smulkiomis aukomis prisė
dėti prie naujų žaidėjų verbavimo. 
Tuo būdų surinkt* nemažai pųūgv 
ir klubas jau pajėgė vieną kitą ge
resnį žaidėją *nusipįrkti'. Gi žiūrovai 
džiaugiasi, nes jie aktyviaL prisidėjo 
prie Stos akcijos ir jau turėjo pro
gos pasdžiaugti laimėjimai*.

Birmiagham distrikto lauko bėgi 
mo varžybose atsitiko įdomus kurio
zas 6 mylias nubėgę at etai buvo 
painformuoti, kad dėl blogo starto 
ši* bėgimas neužskaitomet ir tūc 
būdu teksią dar kartą varžytis. Mat 
pasirodė, kad starto signalą padavu: 
buvo pastebėta, kad kgli dalyviai to 
ženklo nesuprato. Buvo baidoma 
bėgančius sustabdyti, bet šie buvo 
labai greiti ir jų nebuvo galima pa
gauti. Telao palaukti kol jie tikslą 
pasiekė ir tuomet jiems nemaloni 
žinia buvo pranešta. ■ P. V.

Hfclp wanted Female
SUKNELH.7 SR VEJOS 

darbui prie vidutinė* kaino* išeiginių 
(party) šaknelių Pastovu* darbas.

Kreiptis:
ESTEL - MARIE

133 W. 21 8L, N.YjC. (11 aukštas) 
Tel. CH 3-5*80

sroviuos Brookhm \ N. Y. ?

Aitrite tr chouUki susirgimai 
gydomi peūidlinu. oda. hormo-

Darbininko rėmėjai
(Prapdžia 6 pusi.)

Mrs. U. Janush, V. Kazakevi
čius, SL Kligys, Mrs. U. Šašis, 
E. PI lupelis, A. Simulinas, 
Brooklyn; V. Slepakovas, Pa- 

" terson, N. J., J. Dauda, Roches- 
ter; J. Rutkauskas, A. Babutis, 
J. Česnulevičius, M. Jakavonis, 
A. Akstinas, J. Gaigalas, P. 
Danyla, Mrs. E. aJckeviėienč, 
Brocton; Mrs. K. Klebauskas, 
Athol; Mrs. A. Stepankevičius, 
Gneenfield; Mrs.-M. šapamie-

MERGINOS - MOTERYS 
pakavimo darbut Pastovus darbas, ge
ra* atlyginimas. Puikios darbo sąly
gos. Kreiptis:

LONG ISLAND BAKING CO. 
«3-*8 — «Pth Place

Middle VHlage, Long Isiand

HELP WANTED COUPLE

. DVIEJU ASMENĮ’ ŠEIMAI 
nuostabi proga susidaryti puiku pra
gyvenimą su priedu prię nuolatinio 
atlyginimo. Priežiūra privačios nuo
savybės Ramsey, N. J., — sodininka
vimas ir namų apyvokoj pagalba— 
virti nereikia. Papildomų informacijų 
kreipti*: D. SURACL 472 Broome 8L, 

nė, Dorchesterf A. Andriukai- 4 N. ¥ Jė ivortk ^i**. 
tis, Lawrence; Mrs. A. Augus- 
tauskas, P. Šmotas, V. Urbo
nas, P. Kuzminskas, Mrs. M.
Stankevičius, Miss M. Kašėtai-‘'^k'ltogteh?

Call at onee. FA 1-6843

SUPERINTENDENT
Couple; 22 family housc: small re- 
pairs. 3 rooms; gobd neighborhood.

KOVKBKBAT
137 Graad K, (7 aakttaa), N.Y.G 

TeL WO MS55

Šeštadieniais. 10—12 ryto ir susitarus.
Tai. MAIN 4-232*

Ofiso etiudo*: kasdien 10-6:45

KRUST aąd JACOBI 
345 Jay St. Brooklyn 

TeL UL 5-4881
SIUVĖJOS

moterų baltiniu*. Itetavu* darbas, ge
ra* atlygintina*. Kreiptis:

B. G. UNDERWEAR
72 Madisea Ave^ N.Y.C.

OSKAB SIFOS AND SON 
24*3 — 31*4 St Aatoria, U

FINGERWAVER

SIUVĖJOS
Įgudusios Singer molinomis siūti

be*, geras atlygiaMU. Maloni darbo 
atmosfera ir puikios sąlygos.

Kreiptis:
EXCELSIOR

814 E. 149 8., Bronį TeL MO 9-8785

MESGINOS
darbui prie skrybėlių. Puiki proga. 
Geras atlyginimas, malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

BRAE BURN HAT
65 W. 39 St, 19 Flr^ N. Y. C.

SIUVĖJOS 
mokančios Singer mašinomis visą ar 
dalini (section) bliuzių siuvimą. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: 
BENETTE BLOUSE CO. 

5*2 E. 183rd St, Bronį, N. Y.

SIUVĖJOS
Bet tik patyrusios. Darbas prie baldų 
apvalkalų. Pastovu* darbas, geras 
atlyginimas. Kreipti*:

PINCUS DECORATORS 
1209 Kingą Hightvay, Brooklyn 

TeL ES 6-3488

SIUVĖJOS 
patyrusio* prie suknelių. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

PENTAGON SPORTS2VEAR 
575—8th Avė., N.Y.C. (8tb floor)

gos. Kreiptis:
GLAMOUR TOGS

52*—8th Ave^ (arti 37th St,) N.Y.C,

FENGERWAVER 
mokanti visus grožio puoselėMmo 
darbus Pastovu* darbas, gera* atlygi
nimas. Kreipti*:
NOONAN PLAZA BEAUTY SALOJ* 
133 W. 1*3 St, Bronį. TeL CY 3-097]

MANIKIURISTE
naujoj ištaigoj Brome. Dalinis laikas 
(part time) — 3 dienos j savaitę. Ge
ra* atlygintinas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

SYLVA HAIRDRESSERS
932 Sberidan Avė- Bronį, N. Y.

TeL JE 6-8527 (teirautis Mr. Paul)

PATYRUSI ŽNYPUNINKE 
(PLIER WORKER) 

darbui prie drabužiams puošti bran
genybių. Pastovus darbas, gera* atly
ginimas. Malonios darbo sąlygos. 
Kreiptis: 

TULIP SHOPS INC.

TeL TE 6-41*0

tė, P. Jokubaųskas, Z. Kara- | 
Tris, Mrs. M. Mikietonas,* J. 
Joktfcauskas, D. Smolskis, Mrs. 
P. Laurynaitis, Mrs. M. Stokna, 
A. Zabelskas, St. Tolius, V. 
Liugminas, A. šambaris, Mrs. 
E. Matuiiūnas, Mrs. A. Janu- 

. šaltis, Manchester: Mrs. O. Na-1 
vickienė, Hartford; M. Kaspa-! 
ravičius, Mrs. D. Saramitienė, 
St. Kupčiūnas, J. Overka, V. 
Mitcheil, Mrs. A. Wallent, J. 
Rotkevičius, Providence, R. I., 
Mrs. M. Kurelaitis, Baltimore, 
Md. Nuoširdus ačiū.

T.T. PRANCIŠKONAI

EMPLOY AGENCIES

DAY VVORKERS
WORK FOR L. I. NICEST WOMEN

PART TIME
Hours to suit your convenicnce

Sleep In—$35 to $50
SOME WITH WEEK-ENDS OFF

Sleep Out—$30-$45 
AMITY EMPLOYMENT AGENCY 
135-50 Roosevelt Avė., cor. Main

Flushing

TARNAUTOJA
12 valandų pamainai. 6 dienos, nuo 
8 ryto iki 8 v. vakaro, arba 5 nak
tys nuo 8 v. vakaro iki 8 v. ryto. Pa
stovus darbas. Geras atlyginimas. 
Puiki proga progresuoti.

Teief. OL 4-3484, arba rašyti: 
Box M11C. RM 88*. H W. 42nd St.

N. Y. C.

DEKORATORES IR RCSIUOTOJOS 
darbui prie-lempų. Pastovus darbas.

geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

THE ROSE LAMP COMPANY 
34 Franldin Ave^ Brooklyn, N. Y.

FARMS

PARDUODAMA FARMA
Ideali vieta medelynui ar vištininkuL 
Gero* pajamos ir vedant pieno ūki. 
Arti miesto, vištoms'narvai, cementi
nė daržinė, vanduo, elektra, 3 namai 
prie pagrindinės gatvės.

Rašyti: Box M-4.
Rwm 3M. 11 W. 42 SL, N.YjC.
Arte telef. HE 7-6217 - HE 7-7861

FUNERAL CHAPELS

ERICSON & ERICSON 
t Dignified Funerals 

Reasonable prices 
500 STATE STREET 

BROOKLYN 
Call TR 5-0637 for 

Prompt Considerate Service 
MODERN CHAPEL 

Facilities Fumished in Ali Borougte

CATHOL. RELIG. ART,

for *11 religious artieles in good 
taste. Cassoks, surpliccs. meme
nai chaliees, wedding iavita- 

tions. Hallmark cards.
ROSEMARY T. OTKEEFFE, 

REUGIOU’S ARTICLES 
2134 IVestchester Avė. Bronx 

(Near St. Helena’s Church) 
TA 0-0724

SU VEJOS MASINOM
Patyrusios su dviguba adata apsiūti 

Stanikų viršus ir apačias. Taip pat 
reikalingos geros. siuvėjos vienguba 
adata. Geras atlygintinas. įmonė pri
klauso unijai. Kreiptis:

BENNETT BRASSIERE CO.
5 E. 16th SL, N.Y.C.

Skambinti OR 5-8749

DISPLAY

SCHMIDTS FARM
Fort Kilt Romi. Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

qucts — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 peopie.

Phone Scnndale 3-12*4
OPEN EVERY DAY

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI 
PLANEB OPERATORS 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

TURRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CIJTT1NG MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreintia pas Jmotifa supertatendeBtą 

■no R vai. ryt. Ugi 4 vai, p.p.

IMPROVED MACHINERY INC
150 BURKE 8TR^

BEAUTTCIAN — PATYRUSI
5 dieno* i savait*. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:
ULLIAN WILSON BEAUTY SHOP 
94*1 — 3rd Avenne Brooklyn, N. Y. 

Tel. BE 8-1128

DARBININKES—BINDERY 
įgudusios dirbti 22g-Zag mašinomis 
prie pragominiu batų gamybos. Pašto 
vus darbas, geras atlyginimas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

BAMBI FOOTWEAR 
2*26 Pacific St, Brooklyn 

(arti How*rd St) TeL DI 20*08

DARBININKfiS 
patyrusios Merrow-overloek mašino
mis gaminti trikotine* moterų kelines. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 

Kreiptis: R. A K.
48 W. 27th Str„ N.Y.C.

Tek MU 6-3325

SIUVĖJOS MAŠINOM 
Dalini* (section) darbas prie sukne- 

ir bliyzių. Pastovus darbas, 
atlyginimas. Kreiptis: 

COHEN DBESS 
126 — 13 Street, Brooklyn 

Važiuoti IND “F” traukiniu iki -4th 
Avė. stotie*, arte BMT — 4th Avė. 
local iki 9tb St stoties.

DAILININKE
tekstilės piešėja. Prityrusi prie neper
matomo darbo (opaąues). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

MABLIN STUDIES
650 Broadway, N.Y.G TeL GB 7-8120

liu Ge
SIUVĖJOS

mokančio* douMe needle (sttteMag on 
cups), o taip pat single needle siuvė
jos. Pastovus darbo* prie’vtanikų

MERGINOS - MOTERYS
Tinkančio* lengvbm fabriko darbii: 

montavimui ir pakavimui plastikinių

klos pakilimo sąlygos. Kreiptis: 
BRASSIERE CONTRACTING CO.

1853 Cropsey Ave^ Brooklyn
TeL ES 2-3587

nimas. Kreiptis:
AURORA PLASTIC CORP. 

• 1428—36 St, Brooklyn
TeL UL 4-*953

SIUVĖJOS, 
patyrusios prie bUuzh) 

taip pat rrtkaHnga floor giri, mokan
ti visus darbu*. Geras atlyginimas. 
Unijinė dirbtuvė. Kreiptis:
Gloria Bloase and Sportsarar Co. 

1**-*4 — i*i Ave_, Ozone Park, L. I.

KNTTTER 
On L & L Queeas Power 

Machines
HENGAU KNTTTING MILLS 

1*86 Cypras Avė.
Call: HE 3-* 149 Brooklyn

2ND LALNDRESS 
FOR INSTITI ITON

Live In — References
IBABELUi HOME 

M1 West 19* St N.Y.C.
LO 3-52**

SIUVĖJOS
mokančios visą darbą — siuvamos 

suknelės. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis: CITY DBESS CO.
2*4 E. 1*7 St (2 fOgMs np). N.Y.G 
arte rašyti: Boa 17 Hellgate Station,

SIUVĖJO* 
mokančios single needle prie siuvi

me medvilninių baltinti*. Pastovu*

darbo mlygos. Kreipti*:
SEL-BEHT UNDERGARMENT

USIUVTNETOJOS

Darban pnatovua. Kreipti* telef.
Mutray HIB 3-*233

11 W. 42nd St, N. Y. C.

SIUVĖJOS 
patyrusio* prie užvalkalų (sltp co-

tiri 1 vai. p.p.

’ HKUP W ANTED FEMALE

FLOORUDY ASISTENTE 
patirtus! prie rerecae* rtiiea vaikų 
drabotių. Pastovu* darbas, gera* at- 
lyginiiiMs PriHanate proga noHHmni 

Kreiptia: ,
BORGENICHT BROS.
52*—te Avė, N. Y. G

SIU V R J 08
pašynsriM prie HBttafai arte madvil- 
nėa Mūrių — atfficti visą darbą arte 
darif (aeetiea). Pastovus darbas, geras 
atiygfaimas. Kreiptis:

8TAR GOWN
<56 Nertraad Are. Brooklyn

S1UVŽJOS 
jgudurio* siūti uiašiiMHnk. Puiku* at
lygintinas, pastovu* darbas. Btelonios 
darbo sąlygos Kreiptis:

•1 CreaeeatSL, Brooklyn, N. Y.
Tol AP 7-3634

LANKSTYTOJO^ RANKA 
prie od*s dirbinių. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Paikio* darbo są
lygos. Kreipti*:

TERBY LEATHEBGOODS CO. 
1*2 W. 141 St, N.Y.C.

TeL AC 2-85M

MERGAITES 
vyšnių pakavimo įmonėj. Pastovus 
darbas, gera* atlygintina* Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

BONOa PACKING CO. 
4006 — 2nd Avė. Brooklyn

R N. SLAUGE 
vietoj gyvenanti, silpnų asmenų prie
žiūrai. Pilnas išlaikymas. Sočiai aecu- 
rity. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

BAPTIST HOME FOR AGED 
Tel KI 3-3576

SIUVĖJOS 
mokančios paprastą siuvimą Singer 
HMritaomis. Pastovus dstrbas prie suk
nelių. Gera* atlyginimas. Unijinė dirb
tuvė. Kreiptis: P and J, 172*—67th 
St, (arti prie liti Avė), Brooklyn. 

Te! CL 3-2*38

SIUVĖJOS 
patyrusios prie single and double- 
needle mstitinų. Pastovu* darbas, geras 
atlygintinas. Malonios darbo sąlygos. 
Kreiptis:

PERETZ BROS.
327 W. 36 St, N.Y.C.

DABBININKE8 
vikrios — surinkimo darbui. Darbas 
lengva* ir pastovus. Geras atlygini
mas. Malonios darbo sąlygos.

Kreipti*:
PARIS PEBFUMES, INC.

27 E. tiri St, N.Y.G

FINGERU’AVER
i mokanti visus grožio puoselėjimo dar

bus. (Pradedančios nepriimamos).
į Daug darbo turinti ištaiga Savaltga- 
rliai, pastovus dsrtua Gera* atiygisii- 
maa Maloni darbo stimosfera.

Kreipti*:
COSMO HAIR STYLIST

36*8 Mermaid Avė. Brooklyn
Tel. Esplanssde 2-9*23

SIUVĖJOS
single needle. Nuotetini* psutovus 
darbas, aukšta* atlyginimą*. Paikio* 
darbo sąlygos. Kreiptis:

ULYETn BBAS8IERKS 
342 Brosriway (priešais Ohrtech’s)

N. Y. C.

ATBAIGEJOS
partyrusias prie suknelių. Ptetovus 
darbas, geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

L NEUREN
34 Weat 17tK SL, N.Y.C. (1* aukštas)

SIUVĖJOS
pat j rasini prie geresnės rūrie* nyloaa 
btaių. Aukšti attygtnimaL Jft* ga ite 
■Mirkti daaųiaa, kaip M*-7*. Pmrta- 
vos dartea Heal*s darbo sąlyga*.

Kreipti*: COOPEB MFG.
132 Wat 21*t St, Vic. 6th Avė, 

Tel. CH 2-42** N. Y. C.

OPERATORS
Exp'd on Gowns

Steady work. pleasant surroundings 
McCARTHY & SIMON

7 W. 36. N.Y.C. 7th floor
J / • 1 11

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. VIrginia 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwtek Avė., Brooidyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 Ir 6—S p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoja*. 

Apžiūrėjimas ir kraujo-tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-3.
Mokslus baigęs Europoje 

123 E. 8Cth STSEET NEW YORK CITY
Virš Lauington Avė. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Help wanted Female Help wanted—Malė

Telef. SL 3-3737,

DRStBMAKERS
Etp'd on Gown*

Steady Work—pleasant *urroūndings
McCARTHY A SIM0N'* 7 vCsŽ'N.YC, ' ?th floor

MERGINOS AR MOTERYS 
prie dėžių pamušalų. Pastovus darbas, 
gera* atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos Kreiptis:

OCEAN CASKET
17 Thomas Str.- Brooklyn

Tol HY 7-*77*

DARBININKAI MĖSAI NUO KAU
LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS)

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vaL darbo savaite. Jmonės pir* 
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING CO. 
75 Stockton St, Newark, N. J.

SIUVĖJOS 
prie bliuzių ir kettnaičių (skorts) siu
vimo. Darbas dalimis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

K. and A. NOVELTY CO. 
1466—5th Ave^ (118-119 SL) N.Y.C.

WE NEED MEN

SIUVĖJOS
Įgudusio* siūti kostiumus (suits). 
Darbas dalimis. Unijipė dirb
tuvė. Pastovus darbas. Lengva pa
siekti. 85* i savaite. Kreiptis:

RAL MFG.
397 Bridge St, Brooklyn (7 aukštas) 

TeL UL 5-8292

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti medvilninius sijonus. 

Taip pat 
Pinking ir Blind Stitch. 

Pastovus darbas, geras atlyginimas. !
Kreiptis MANISCOLA

141 W. 36 St, N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios Singer mašinomis siūti kos
tiumu* (suits). Pastovu* darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis: 

ROSEBUD HOUSEWEAR 
111 W. 19th St, N.Y.C.

SIUVĖJOS 
prie paprasto siuvimo. Turi būti pa
tyrusios. Puikios darbo sąlygos.

Kreiptis: CELEBRITY 
151 W. 26. N.Y.C. (antras aukštas)

SIUVĖJOS 
pripratusio* prie Zig-Zag mašinų. Taip 
pat automatinėmis mašinomis klosčių 
dirbėjos. Pastovu* darbas, geras at
lyginimas. kreiptis:

CRESCENT ART LINEN
6 East 32nd St, N.Y.C.

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
double needle mašinomis prie Stanikų 
(brazziers) Mūvimo. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:

MARVELLE UNDERWEAR CO.
541 Broadway, N.Y.C. Tel. CO 8-5760

MERGINOS
mokančios aplikavimo darbą Zig-Zag 
maštimnti*, o taip pat imiuvinėtojos 

geras atlygi- 
pasi iūlyrna

ranka. Pastovu* darbas, 
nimas. Pradedančių 
svarstomL Kreiptis:

ALA EMBBOIDERY
71 Kast Broedvvay (Top floor), N.Y.C. 

Tel. RE 2-238*

CY).. INC.

SIUVĖJOS—PAVYZDŽIU DIRBĖJOS 
pilnai mokančio* darbą. Viao* maši
nos, moterų apatinuką (stips), austi
niai Ir trikotiniai. Geras atZyginlmas 
pastovus darbas. Kreipti*:

PERKREST
781 E. IMSt, Bronį, N. Y. 

Tel. CY 2*«87

MANTKIURISTR 
turinti patyrimo kirpykloje. Pastovu* 
darbo*, gera* atlyginimas. Kreiptis: 

OOURT SQUARE BARBER SHOP 
4-4 Court Sąvare, Boro Heli

TeL MA 5-M80 Brooklyn

SIUVĖJOS
stati sharle needle Šlageri*

Kreiptis: KTURO SPORTSWEAR 
247 Vare* 8L, Brooklyn 

Tol HY 7-232*

FOR 
AUTOMOBILE A8SEMBLY 

work on moving 
conveyej- line 

METAL FINISHERS 
SPRAYERS 
W F.T .PERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Aftemoon shift
• Good base rates
• Cost of living bonus
• Other employees benefits

Apply in person 
Personnel Office open
7 A.M. to 8.15 P.M.

LINCOLN-MERCURY PLANT
Roote 25

Metuchen, Nevv Jersey

MEZGĖJAS 
įgudęs dirbti “drcular rib” mašina. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. 

TeL UL 7-21**

MLLWRIGHTS 
ELECTRICIANS 

MACHINISTS 
TINSMITHS 

CLERK-TYPISTS 
STENOGRAPHERS

FOR AFTERNOON SHIFT
• Good pay
• Cost of Iving bonus
• Shift premhim
• Other employees beenfits

Apply in person 
Personnel Office open 
7 A. M. to 8.15 P. M.

LINCOLN-MISCURY PLANT 
Roote 25, Metochen, New Jeney

VYRAI FABRIKO DARBUI
(Nuo 25 ligi 50 metų) 

Turi mokėti anglų kalbą. Patyrimas 
nebūtina* Apmokami šventadieniai, 
atostogos ir kit.

Teirautis 9-11 prieš pietus Ir 2-4 
po plot.

NATIONAL 8ILVER.
432 12 SC Brooklyn

IND “F" traukiniu ligi 7th Avė. 
stotie*.

GELEŽIES APDIRBĖJAI
LAYOL'T MEN

Prie ornamentuotų geležies gabalų. 
Puiki proga. Pastovus darbas - ant- 
valandž:ai. MR. BERG.

IRON ART INC. 
275 Jericho Turnpike, Mineoia, L L 

Tel. GA 7-*46«

for parts on 
week.
FOR

TOOL A DIE MAKERS 
DIESETTERS 

mfg of smail precision 
slainlcss stori. 5 day 
TIME & ONE HALE 

SATURDAY
Progressive firm stoady csccllcnl 
xvorking conditions. Altractive 

rates. 
MOVING TO MINEOLA IN MAY 

JOHNSON A HOFFMAN 
Ougley SL, Rockville Centre. L. L 

Roricville Centre *-*5**
45

WANTRO 
HELPER IN CARPRNTER 

SHOF

FRIEDRICHS. lt* Sųllvaa St 
(near Prince Str.)N.YAX



pirmą

Jo

no malda. Po užkandžių ir jau-

šen. Th. F. Green — JAV dele
gacijos prie UN ir užsienio rei
kalų komisijos Senate narys,

turėjusi koncertus Berlyne, 
Vienoj, Prahoj, Paryžiuj, Bu
dapešte, Muenchene, Romoj ir 
visose Baltijos valstybių sosti
nėse. Yra dainavusi didžiosiose

šešti mokyklos mokytoja, 
guli Carney ligoninėje. Jai* pa-

repe komiteto pirminirricas, 
šen. A. E. Flanders — vicepir-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston. Mnss.
D. A. ZaletskBK. F. E. ZaietakM 

Grabortal ir >i
Patarnavim ena ir naktį.

KoplyčifT šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-M1S

SOuth Boston 8-SCM

darius James J. Wadsworth.

ŽymiŲjy solistę koncertas

t -'W"’ v -
j—1

__ _ - - ' ■ * ’■ . ..«___

t- •

MisUos
Kovo 15-22 dd. Angelų Ka

ralienės bažnyčioje, Brooklyne, 
ant So. 4-tos, yra vedamos mi
sijos. Misijų pamokslai vaka
rais sakomi 7:30. Pamoks
lus sako T. Viktoras Gidžiū
nas, OFJL Į misijas kviečiami 
visi: seni ir jauni lietuviai; A- 
merikoje gimę ir neseniai atvy
kę iš tremties. Misijos visiems 
rengiamos ir visiems bus pri
taikintos.

Dalyvaujant apie
500 atstovų ir svečių, vaišės

ti, sukėlė audringi ovacijas ‘ 
Iš lietuvių atstovų ir svečių da- 

' lyvavo prof. K Pakštas, V. Si
dzikauskas, kun. V. Bagdonavi
čius, Dr. D. Jasaitis, K. Jurgė- 
la, St Lūšys, Dr. VL Viliamas, 
Pr. Vainauskas, J. Balčiūnas,

Mišios už kan. J. Končiaus 
sveikatą

Kovo 22 d., sekmadienį, 11 
vai. Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčioje Maspethe (64-14 
56th Rd.) prelatas Jonas Bal
konas atlaikys šventas mišias, 
intencija, kad Balfo pirminin
kas Kanauninkas Juozas B. 
Končius kuo greičiausiai pa
sveiktų.

Balfo bendradarbiai, rėmėjai 
ir lietuvių visuomenė nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiose 
pamaldose.

L/-:.
O' 

r»e i-.

Antanas Benderius,
ką tik pasirodžiusios “Lietu

vos geografijos” autorius, ir 
leidėjas šulaitis, kovo 12 d., 
ketvirtadienį, pasikvietę Brook- 
lyne išeinančių laikraščių re
daktorius ir žurnalistus, suren
gė pobūvį. Buvo pasidžiaugta 
naująja knyga ir pasidalyta 
mintimis.

i

Prel. J. Balkūnas buvo išvy
kęs savaitei atostogų. Beato
stogaujant atsikartojo arthrito 
aantpuolis, privertęs grįžti na
mo ir atsigulti. LOKo pirmi
ninko pareigas pavedė eiti vi- 
cepirm. Dr. Colney. Be to, at
šaukė ir savo kalbą, numatytą 
pasakyti kovo 22 d. per TV 
charmel 4 (WNBT). Minėtu lai
ku (9 vai.) televizijos progra
moje dalyvaus tiktai V. J. Atsi
mainymo parapijos choras.

Dr. J. Ramūnas-Paplauskas 
profesoriaująs Ottawos uiti 

veratete, Kanadoje, buvo atvy- 
kęs į krikšč. dem. sąjungos 
kongresą ir lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoje.
-Apreiškimo parapijoj misijos 

moterims prasidėjo kovo 16 
d. Veda Tėv. J. Bružikas, S.J. 
Jos truks ištisą savaitę. Kitą 
savaitę misijas vyrams ves Tėv. 
Vaišnys, S.J.

s-

įraukiame nepaprasta “Aidu” koncerto
Bernardas Brazdžionis 

balandžio 12 d. “Aidų” 
. Muzikos - Literatūros vakare 

Apreiškimo parapijos salėje 
paskaitys savo naujausios kif 
rybos.

Bernardas Brazdžionis, vie
nas pačių didžių ų lietuvių tau
tos poetų, gimė 1907 m. Pum
pėnų valsčiuje, Stebeikiškių 
kaime. Mokėsi Biržų gimnazi
joje, studijavo Vytauto Didžio--

jo Universitete. Iki šiol yra 
Išleidęs 10 savo poezijos rinki
nių ir 15 rinkinėlių vaikams 
Vytės . Nemunėlio “Slapyvar
džiu; redagavęs nemažai perio
dinių ir vienkartinių leidinių, 
apsčiai rašęs kritikos dalykų, ir 
šiandien gyvai tebesireiškiąs 
lietuvių literatūriniame gyve
nime.

Bernardas Brazdžionis atėjo 
į mūsų literatūrą pilnas reli
ginių, patriotinių, gamtinių, 
visuomeninių ir erotinių emo
cijų ir vaizdų, kurie yra visiš
kai nauji lietuvių raštijoje. O- 
riginaliausių religinėmis temo
mis eilėraščių jis vienas prikū
rė daugiau kaip visi lietuvių 
poetai per 400 metų. Brazdžio
nio kūrybos pagrinde yra per 
pasaulį keliaująs žmogus. Jo 
susilietimą su Dievu, tėvyne, 
savo broliais, gamta ir pačiu 
savimi įvairiose žemiškos bū
tybės kryžkelėse šis poetas y-
ra be galo nuostabiai pajutęs, ’ kovo 19 d. 
pergyvenęs, apdainavęs. Ir 
dabar jis turi paruošęs kelis 
noezros rinkinius.. Jo naujau
sios kūrybos išgirsime “Aidų”

BERNARDAsteRAZDtioNis. Muzikos-1 .iteratūros vakare.

Kovo 15 i New Yorko 
komunistai “Rusiškosios Uk
rainos Komiteto" vardu Man- 
hattane okvo 15 rengė koncer
tą Stalino garbei Prie salės 
antikomunistai išstatė piketus 
su plakatais prieš Staliną. Bi
lietų tebuvo nupirkta 35. Ma
žam koncerto klausytojų skai
čiui susirinkus, piketininkai į- 
sibrovė į salę ir po grumtynių 
klausytojus išsklaidė. Koncer
tas neįvyko, t

Vakariene, 
ruošiama Tėv. J. Bružikui,

S. J., pagerbti ir jo misijų nau
dai, įvyks kovo 22 d. 5 vai. 
vak. Apreiškimo parap. salėje. 
Įėjimas $1.50. Rengia draugi
jų kon^itetas.

Pagerinimai siuvėjams
Kovo 11 d. siuvėju unijos pa

talpose įvyko trijų lokalų italų 
siuvėjų susirinkimas, kuriame 
New Yorko-jungtinės tarybos 
menadžėris J. ta Capria pada
rė pranešimą, kokias pagerin
tas sąlygas unija jau išsiderėjo 
iš siuvyklų savininkų sąjungos. 
Tie pagerinimai įsigalioja: nuo 
šjn. ^balandžio 1 d.

Pagal pasiekrtą susitarimą, 
susirgus siuvėjui ar jo šeimos 
nariui, apmokama gydymasis 
ligoninėj 30 dienų po $9. Ope
racijos atveju pridedama $200. 
Jeigu eis per unijos kliniką, o- 
perapja bus padaroma nemo
kamai Susižadimų atveju dūo- 
dama vienkartinė $50 pašalpa. 
Šieno ligos (Hay Fever) atveju 
jš_anksto užsirašiusiems klini
koje bus duodami nemokamai 
vaistai.

Atostogų bus apmokama už 
dvi savaites iš karto 21/>% nuo 
uždarbio. Taip pat į metus bus 
apmokamos šešios šventes, ne
atsižvelgiant, jei tos šventės 
pasitaikytų ir šeštadieniais ar 
srionadieniais.

Visuotinio algų pakėlimo

• Rašyt Jurgis Jankus at
vyksta į New Yorką ir daly
vaus “Aidų” literatūros vaka
re. kuris įvyks balandžio 12 d.
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Kovo 22 d., 4 vai p.p. So. 
Boston High School salėje į- 
vyksta seniai laukiamas žymių
jų solistų koncertas su rimta ir 

, įdomia programa.
IŠ Miami, Florida, 

kartą į Bostoną atvyksta Lie-
■ tuvos operos įžymi solistė Ab-

parapijoj lietuviškos misijos 
prasidės balandžio 12 d., ang
liškos — balandžio 19 d.

Kovo 27 d, skautai rengia 
savo Tėvų vakarą, į kurį kvie
čiai atsilankyti tėvus ir drau
gus. Įėjimas nemokamas.

Vincė Januškaitė
ir pianistas AL Mrorinskas 

-sekmadienį, kovo 15 d. koncer
tavo Philadelphijoje.

ra, Vienna City opera, Augs- 
burg opera ir Baltijos valsty
bių operose. Visur spaudos at
žymėta labai puikiai.

Būdama no karo Vokietijoje, 
dainavo v daugely Vokietijos 
miestų ir turėjo daug koncertų 
amerikiečių, prancūzų, britų 
kariams. Yra įr Bostone tokių 
amerikiečių, kurie j^ girdėjo 
Vokietijoje ir dabar nori vėl 
išgirsti ir rengiasi ateiti į šį 
koncertą. -

Atvykusi į Jungt. Amerikos 
Valstybes, jau turėjo daug 
koncertų didžiosiose scenose ir

operos solistas, taip pat turėjo 
daug koncertų su pasisekimu 
Europoje ir Amerikoje. Po 
šio koncerto tuoj rengiasi vyk
ti koncertui į Kanadą.

Abiems solistams akompa
nuoja komp. J. Kačinskas.

Su solistais dalyvauja ir ak
torius IL Kačinskas. Visiems 
žinomas kaip nepaprastai pui
kiai perdūodąs lietuvių autorių 
kūrinius H. Kačinskas šį kartą 
skaitys J. Grušo ir A. Miškinio 
kūrimų, pabaigai žada duoti 
linksmą A. Gustaičio feljetoną. 
Visi renkimės šiam nepapras
tam koncertui Pelnas skiria
mas šeštadienio mokyklos 
naudat Bilietai po 1,50, 1 dol. 
ir vaikams po 50 cnt. gaunami 
pas pardavėjus ir prie įėjimo 
nuo 2 vai. 30 min.

kimas įvyksta ketvirtadienį, 
kovo 19 d.

Vyčių seimo parengiamieji 
darbai jau eina, šiais metais 
jubiliejinis Vyčių seimas, skir
tas paminėti 40 m. veiklos su
kaktį, bus Bostone.

Ką veikia liet gydytojai New Yorke
New Yorko Lietuvių Gydytojų 

Draugija
yra užsimojusi sutelkti į 

- vieną bendrą profesinę organi
zaciją tiek nuo seno JAV gyve
nančius, tiek naujai atvyku
sius lietuvius gydytojus ir pa
gyvinti jų visuomeninę veiklą. 
Tuo tikslu jau praėjusiam me
tiniam susirinkime Draugijos 
valdyba buvo galiota susisiek
ti bei susitarti tuo reikalu su 
Amerikos Liet Daktarų Drau
gija bei Chicagos, Clevelando ir 
kitomis tremtinių gydytojų 
draugijomis. Norima taip pat

išleisti medicinos metraštį ar 
2-3 kartus į metus išeinantį 
medicinos žurnalą arba biule-' 
tenį. Draugijos valdybą šuo 
metu sudaro pirm. Dr. A.

1 i

Balandžio 12 d
NEW YORKO APYLINKES LIETUVIAI TURĖS PROGOS

AIDI)
‘kult ūros žurnalo

MUZIKOS-LITERATŪROS VAKARE
išgirsti garsiąją operos solistę ANTANINĄ DAMBRAUSKAITĘ 

ir pianistą ALEKSĄ MROZINSKĄ
Be to, savo kūrybai skaityti pakviesti šie rašytojai:

BERNARDAS BRAZDŽIONIS, JURGIS JANKUS, NEUK MAZALAITft, JONAS 
MEKAS, ALFONSAS NYKA-NILTONAS.
Programos meta bus įteikta “Akto” leidėja Mdrta mokAdam veikalai pranija.

Po programos šokiai. Gros Joe Thomo orkestras, veiks turtingas bufetas.
Bilietus prašome įsigyti iš anksta
Bilietų galima gauti “Gabijoj”, pas J. Ginkų, “Palangoj”, “Darbininko” redakcijoj 

ir administracijoj, parapijų raštinėse ir pas pavienius platintojus.
Pradžia 5 vai. p^. |i jno taką i dot

t

New Yorko Liet. Tarybos 
valdybos posėdy kovo 10 d. 

žžd. Dr. V. Vilimas padarė a- 
pyskaitą iš Vasario 16 minėji
mo Webster salėje. Pridėjus 
dar $200, surinktus minėjime 
Maspeteh, viso pajamų susidarė 
$917.30. Tai Didžiajam New 
Yorkui labai maža. Atskaičifts 
stambias išlaidas, nedaug belie
ka. Dėl to kalti pirmiausia tie, 
kurie neatsilankė į minėjimą. 
Apie 700 asmenų lijęs minėji
mo dieną lietus nebuvo kliūtis 
nuvykti į Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą. Tačiau dau
gelis pasirodė labai biją lie
taus. Nemaža kaltė tenka ir vi
siems tiems, kurie ištjsąis mę? 
tais puola Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbantį Vliką ir Altą. O 
gal didžiausias viso Lietuvos 
laisvinimo darbo parėmimo 
priešas tai nemažos dalies mū
sų visuomenės šykštumas. Rė
kaujama, kodėl to ar kito daly
ko Vlikas ar Altas nepadarė, į 
metus paaukojus vieną dolerį 
ar net ir nieku to darbo nepa- 
remiant. Tač’au žindime. kad 
tuščiomis rankomis joki darbai 
dar niekada nebuvo atlikti ir 
nebus. J. P- M.

B. Radrivanas ir Dr. "n. Ter- 
cijonas, I sekr. Dr. J. Dičpi- 
nigaitis, H sekr. Dr. Trajanie- 
nė, I ižd. Dr. Gasiūnas, n ižd. 
Dr. S Daugėla.

Draugija taip pat rūpinasi 
kitais profesiniais savo narių 
bei apskritai gydytojų reika
lais. Ji yra dariusi žygių, kad 
būtų tremtiniamš gydytojams 
sumažinta amžiaus riba, įgy
jant praktikos teisę be egza
minų, prileisti prie egzaminų 
karo metu baigusieji mokslą ir

vykę šioj srity pasiekti pagei
dautų palengvinimų.

Kadangi kai kurie lietuviai 
gydytojai tremtyje yra atsidū
rę labai sunkiose sąlygose, 
draugija rūpinas, kiek jos iš
galės leidžia, jiems padėti. Pa
skutiniame susirinkime iš 
draugijos kasos ir narių aukų 
paskirta Austrijoj gyvenan
čiam prof. Buinevičiui $40, 
prof. J. Bagdonui (Clevelande) 
$20 ir Dr. V. Bendorhri (Los 
Angeels) $20. V. T.

Lietui Tautos KHk) II da
lis jau išėjusi iš spaudos ir ga
lima įsigyti pas spaudos pla
tintojus, laikraščių administra
cijose ir leidykloje. Pirmoji da-

DARBININKO
naudai piknikai bus rengia

mi birželio 14 d. ir rugniūčio 
16 d., Lindę®, N. J-, Lithua- 
nian Liberty Park, o liepos 12 
d. Brockton, Maso. — Brockton 
Fair Ground.

Lietuviu Radio Draugijos Programos
a. P. onmou iMrrtcterias

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami {vairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika.
4NGBAND8T.
J. P. CINKUS AD JKZA VITAS 

Muziko* Dtr.

BROOKLYN 11, N. T.
J. VALAKAS

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai 
lietuviška užeiga, kur visi myli užeiti

Pavieniai ir-su šeimom, ir svefiai būsite maloniai aptarnauti

4

Vaikų šventė,
kurią rengia Federacijos N. 

Anglijos, apskritis, tikrai nu
matoma surengti Marianapoly 
gegužės 31 d. Komisijos pirmi
ninkas kun. V. Martinkus ap
važinėjo jau daug parapijų ir 
visur gavo klebonų pritarimą 
rengiamai šventei.

Evakuacijos dienos šventė,
kuri So. Bostono gyvento

jams kasmet būna didelis įvy
kis, šįmet švenčiama antradie
nį, kovo 17 d. Įvairūs su tuo 
minėjimu surišti parengimai, 
vietos airių organizuojami, vy
ko jau visą savaitę, nes ta die
na supuola su airių partrono šv. 
Patriko diena. Didysis paradas, 
kuriame šįmet dalyvaus 
giausia kariniai daliniai, 
dedamas iš Andrew Sq. 
vai. p.p.

Studijuoja. Amerikos

WAITKUS
FUNEBAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Maso.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Baiaamuotojan 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer. 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 8-84S4

NEW YORK

dau- 
pra- 
2:15

| Tel. EVergreen 7-4335

ĮStephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamiioto jas 
Modemiška Koplyčia 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

I

i t

Vyresnio ir jaunesnio 
žiaus lietuviai vis didesniais 
skaičiais stoja studijuoti Bos
tono universitetuose. Lietuvių 
studentų yrą nemaža kiekvie
name universitete ir jų dar pa
didės ateinantį rudenį. Buvę 
savo srities profesionalai, at
vykę iš tremties ir šiek tiek į- 
sikūrę, yra priversti stoti į šio 
krašto aukšti mokyklas ir to
kiu būdu atgauti savo kaip 
profesionalų teises. Tokių jau 
yra nemaža ir jų skaičius di
dėja.

am-
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TM. SHSŠg 2-5*4J

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

M. P. Baitas — Direktorius 
Alb. Baltrūnas—Baltos 

Reikalų Vedėjas 
660 Graad Street 

BąOOKLYN, N. Y.
N O T A-R Y PUBLIC

SHALINS

J Uthnanian ± 
% Furniture Co. X
J MOVERS— į

SO 8-4618
INSURED and BGNDED

90 RncmnN VA«s

S. Baravėvičtns ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadw«y 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICniS

TeL SOoth Buto* 8-2566

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni žalti viena 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 
nuostoliu*, paprastas 
žaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXANDRO 
ARBATA NUO BAL
ČIO yra mlžinya, ink- 

m, seklu. Bėdų, neviu ir toliu, ir jei
gu tos arbatos kasdiena Msigertume 
tai gal nei nežinotume kas taltls yra. 
aitu tas žalti* būtų lengvesnis per
kelt Ta arbata yra $2.00 už polrell Ir 
prislunčiant i namus. O jeigu nori už
simokėti pažtoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata >230.

ALEXANDER’S CO.
414 BBOAinVAY

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED

84-02 Janudca Avė.
(a* Fore** Parinvay Station)

WoodhaveoM N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vistjse miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

F. W. Skalias ir J. B. Shalins 
TeL Varginta 7-4499

KVcrgreen 8-9770

Joseph Garszva
Grsborius-balsamnc’tojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

POIAKAS GARANTUOJA. kad 
Jto gal te makoti braagiaa. bet

S 295 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines Jurn$ 
kainuotu >495 tokios laidotuvės. 

Bet Polako kaina ->295.
Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

>185.

PrabanĮnis ąžuolini* 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas i

Vte tiek, kur Jūs gyvenate. 
Poiakas Jums gali patarnauti

ANTANAS POLAKAS 
laidotuvių koplyčia

.v


