
Bomba veikia tik,

DIDŽIOJI PEARL HARBORO

Ar dėl jo katastrofos kaltas Rooseveltas?

Europos kariuomene marinama negimus

3. Vokietijos karinius dali
nius prijungti prie Amerikos 
bei Anglijos dalinių, peš jau 
dabar apie €0,000 vokiečių 
tarnauja amerikiečiam sargy
bų ar technikinių darbų kuo-

Arabai ir žydai tel 
Ida kariuomenes

lauja išmesti iš Europos saugu
mo sutarties Amerikos.

rimą. Galima ir tokia, kuri su
griautų visą New York City. 
Kovo 1 dienos bomba buvo 16 
milijonų tonų dinamito jėgos. 
Japonų žvejų laivą dėl ta pa
lietė pelenai, kad vėjas pasiro
dė kitos krypties, nei buvo ap
skaičiuota.

ūžiamas pagal konkrečius vie
tos ir laiko reikalavimus. Bet 
viena aišku,. Amerika yra sain- 
teresūota neužkišti pietų Azi
jos komunistam.

nas spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad apie atomines bom
bas perdaug kalbama. Nereikia 
— sakė Wifeonas — įvaryti

Bonnoje Vokietijos prezi
dentes Heussas pasirašė euro
pinio saugumo bendruomenės 
sutartis, kurios įgalina Vokieti
ją organizuot savo kariuomenę. 
Prez. Esenhoweris dėl to pa
reiškė savo pasitenkinimą.

Pačioje Bonnoje maža vil
ties, kad šitom sutartam teks 
pasinaudoti. Kol jų nepatvirti
no visos 6 valstybės, jos nevei
kia. O lig škd pilnai patvirtino 
tik Olandija ir Vokietija. Ita
lija » tvirtinimą vėl atidėjo. 
Prancūzijoje pareikšta, kad jos

INDOKINIJOJ KOVOS
tetektojoje prie Dienbien- 

piai tvirtovės komunistai vėl 
atnaųįmo kovas. Puola 35,000 
.vyrų stiprami. Prancūzų daug 
mariau. Jie šaukėsi pagalbos. 
Medti visi lėktuvai priešo ata
kai atremti. Rankinių granatų 
kautynėm konnmistam parišę- 
Ke paveržti jau j aerooromą, 
bet ten buvę sunaikinti Kovos 
tebeeina. A

0 saugumo tink- 
ptų komunistinį 
purių, šito tink- 

; akys yra Gren
landija, vakarų Europa, Maro
ko, Turkija, Stati Arabija, Pa
kistanas, Okalawa, Japonija, 
Aliaska. , j . *

Sutartis sųi Japonija, kurios 
policijai ginklus parūpina A- 
merika už vieną miliardą dol., 
su Ispanija, kur stato oro ba
zes, paskiausari su Pakistanu ir 
taip pat suGžaikiji, kur gaišia

Broliai Aisopai ryšium su 
prezidento Eisenhoiyerio pasi
tarimais su mokslininkais apie 
bombas rašo, kad mokslininkai 
buvo blogai apskaitų vandenilio 
bombos jėgą. Ji pasirodė du 
kartu stipresnė, nei jie laukė. 
Dėl to vos neįvyko nelaimė 
lėktuvui, kuris bombą gabeno. 
Lėktuvas buvo 18 mylių nuo 
bombos sprogimo centro. Pagal 
apskaitymus jis turėjo būti 
saugus. IŠ tiesų lėktuvas buvo

1940 Vokietija jau buvo pa
ėmusi Lenkiją, Prancūziją, O- 
landiją, Daniją, Norvegiją. Bri
tanija buvo desperacijoje. Ja
ponija, kovojusi su Kinija, už
ėmė ' ir Prancūzijos valdomą 
Indokiniją. Su nacine Vokietija 
ir fašistine Italija sudarė Ber
lyno - Romos - Tokio ašį. Pre
zidentas Rooseveltas atvirai pa
laikė Britaniją, siuntė karo 
-medžiagas jai, o kai Vokietija 
užpuolė Rusiją, tai, ir pastara-

bą. Anglijos socialistai skelbia, 
kad atomįpis karas pirmiausia 
sunaikins Anglijos salą, & rei
kalauja iš Churchillio rūpintis, 
kad Amerika nutrauktų atomi
nius bandymus. Tom nuotai
kom sustiprinti Molotovas dės
to rašte ilgiausiai, kad atomi
nis karas gresia sunaikinti visą 
pasaulį ir kad Vakarai dar galį 
nuo jo sulaikyti.

New Yorko uosto darbinin
kų streikas einąs prie galo. 
Dabar jau dirba 4500. Norma
liais laikais dirbdavo 20,000. 
Turinti pralaimėti senoji ILA. 
Gresia, kad teismas gali pri
teisti iš jos pusantro milijono 
dol. pa ba ūdos.

MeC ARTHY IR STEVENSO
ginče tarpininkai spaudžia, 

kad ps būtų baigtas atleidžiant 
iš tarnybos McCarthy patarė
ją Cohn ir armijos patarėją 
Adams.

1941 gruodžio 7 Japonija užpuolė Amerikos laivyną Pearl 
Harboro uoste. Laivynas nespėjo pasipriešinti, ir trumpu laiku 
-buvo nuskandinti 5 laivai, kiti 13 laivų sužaloti, sudaužyti 177 
lėktuvai, žuvo 3,303 žmonės ir sužeista 1,272. Tai buvo karo 
pradžiatarp Japonijos ir Amerikos.

Tardymo komisija kaltino apsileidimu laivyno viršininką 
admirolą Kimmel ir generolą Shortą. Jie buvo atleisti iš pareigų, 
o netrukus visai iš tarnybos. Short 1949 mirė, o Kimmel tebe
gyvena. v

į. Dabar knygoje “The Finai Seeret>of Pearl Harbor”, para- 
admirolo B. A. Theobald,..aufctfips tvirtina, kad tiedu nu- 

bafistft*ji težą pelitinių mtrigų-aukos, e riša atsakomybė už 
Pearl Harboro katastrofą priklauso buv. prez. Rooseveltiri. The- 
obald buvo Peari Harbore naikintuvų laivyno viršininkas Japonų 
užpuolimo metu. ■ ' ’

Savo maltis taip dėsto:

f MMkva. — Užsienių reikalų 
inin. Molotovas kovo 31 įteikė 
raštus Amerikai, Anglijai ir 
Prancūzijai, pareikšdamas So
vietų Sąjungos norą įstoti į 
NATO (North Atlantic Treaty 
Organization), kuri skirta Eu
ropos saugumui. Bet Molotovas 
statė sąlygą, — vakariečiai tu
ri sudaryti su Maskva Europos 
saugumo .sutartį. Pagal tą su
tartį Vokietija turi būti neut- 
rąįizuota. ■.

Tai tas pat, ko Molotovas 
reikalavo Berlyno konferenci
joje.- Tačiau dabartiniai Mask
vos reikalavimai kai kuo ir 
mažesni. Būtent: nebereikalau- 
ja panaikinti NATO, o patys 
Sovietai nori įstoti; nebereika-

/, ATOMINIAI JUOKAI. V ••

žinomasis artistas ir rašyto
jas Orson WeDes_ kelionėje, 
pervažiuodamas sieną, mtiiti- 
nndcųr buvo paklaustas, ką sa
vo lagamine veža. ‘‘Atominę 
bombą”, ramiausiai atsakė ra
šytojas. Bet jo atsakymą miri- 
tirisdcai priėmė rimtai, pa
šauks pofidnihką ir We0es po
rą valandų buvo palaikytas ka
lėjime už savo atominius juo
kus.

Tuo atveju Prancūzija liktų 
šalia. Gal nenorėdama likti ša- 
iia, Fraoconjft cmt dm prarer* , 
sta ^prigalvoti. MM ktaurimaz tat «pren-

JEI BOMBA KRISTŲ
John Hopkms universiteto 

tyrinėjimų biuras apskaitė, kad 
jeigu priešas numestų bombą 
.Wasbingtone netoli Baltųjų rū
mų, tai priemiesty už 5-12 my- 
' W kuris turi 84,000 gyvento
jų, ji užmuštų 14,500 ir sužeis
tų 37,000.

———---- —-

JEI PRANCOZM A KAPI
TULIUOS

Valstybės sekretorius DuDes 
skaitosi su tuo, kad Prancūzi
ja gali pasitraukti iš kovos In
dokinijoje. Tuo atveju Ameri
ka pagelbėtų sąjunginėm vais
tytam — Virinamai, Cambųffia 
ir Laos — toliau organizuoti 
tarptautines jėgas, kad komu
nistai nežukntų pietų Azijos.

Izraelio kariai kovo 29 įsi
veržė į Jordanijos arabų kai
mą n* šautuvais bei granatom 
nužudė 9 rantais ir 16 sužeidė; 
sugriovė ėflę namų.

Izraelio mm. pirmminkas 
Scharett pareiškė, kad tai gali 
būti kerštas už tai, kad arabai 
kovo 17 nužudę 11 žydų.

Santykiai taip Izraelio ir 
Jordanijos arabų tempiasi. 
Pranešama, kad ir vieni ir kiti 
telkia savo kariuomenes prie 
sienos.

JT vadovaujama paliaubų 
Izraelio ir arabų komisija pa
smerkė Izraelį d3 arabų nu-

nebus svarstomos anksčiau 
kaip gegužės antroje pusėje. 
Bonnoje manoma, kad Prancū
zija jų ir visai nesvarstys — 
atsisakys nuo jų vardan taikos 
Indokinijoje. Panaši nuomonė 
nesvetima ir Amerikoje. Tokiu 
būdu ilgai rengta europinė ar
ini ja gali būti palaidota.

Washingtone ir Londone jau 
pradedama tartis, kas daryti, 
jei Prancūzija sutarčių netvir
tais. Tvirta yra mintis, kad Vo
kietija turi būti bet kokiu kitu 
būdu apginkluota. Tarp tų bū
dų minimi tokie:

1. organizuoti Vokietijos tau- 
ttoę kariuomenę, neprtoūuso- 
mą nuo tarptautines* sąjungi
ninkų vadovybės;

2. sudaryti Amerikos-Angli
jos - Vokietijos karinę sąjun-

Tą patį vakarą Molotove pa
siūlymą Amerika griežtai 

atmetė
nes jį priėmus būtų palaido

tas Europos saugumas.
Ko Maskva šiuo nauju siūly

mu norėjo?
To paties kaip ir anksčiau: 

paskaidyti vakariečius, kad bū
tų palaidota Europos kariuo
menė ir Vokietija liktų ne
neginkluota. Ypač tikisi patikti 
savo siūlymu Prancūzijai ir su
daryti įspūdį, kad vilkas nori 
saugoti avis. Antra, norėjo pa
kurstyti Anglijos socialistų 
nuotaikas prieš atominę bom-

Pfezidentas buvo nusistatęs 
stoti į karą, bet Amerika ne
buvo apsiginklavusi, ir visuo
menės nuotaika karui buvo 
priešinga, izoliacionistinė.

Kaip kraštą paruošti karui? 
Tam reikalui prez. Rooseveltas 
pradėjo spausti ūkiškai Japoni
ją ir ją provokuoti. Sustabdė 
Jajonijos lėktuvam kuro ir ki
tų medžiagų tiekimą, o tuo pa
čiu metu suštiprino pagalbą 
Kinijai.

1941 rugpjūčio mčn.; New- 
foundlandę Rooseveltas susiti
ko su ChurchiHiu. Ten gimė 
ne tik Atlanto -, charta. Ten 
Rooseveltas pažadėjo Churchil- 
litri įstoti į karą. Tuo tarpu at
naujintose derybose su Japoni
ja dėl prekybos Amerika reiš
kėsi vis griežtesniais reikalavi
mais, kurie vedė i santykių

mą atmetė Vffisonaą; prieš , jį 
pesfeakė ir Chrudnilis, tvirtin
damas, kad atominės bombos

žmcraėm baimės, kad negalėtų reikalingos atgrasinti nuo už
miegoti.

A. Bet tuo pačiu metu kongres- 
. manas Holifield, kuris dalyvavo 
Būtini bandymuose, sako, kad 
pavojus sunaikinti visą civikza- 
ciją yra; apsigynimo mjp ato
minės bombos nėra; evakuoti 
iš didmiesčių.gyventojus nuo 
bombos yra neįmanoma.

f ... ai

trūkimą. Amerikos žvalgybai 
pasisekė iššifruoti Japonijos 
slaptuosius pranešimus, iš ku
rių aiškėjo, kad Japonija jau 
rengiasi karui, kaip tik smūgį 
planuodama pirmiausia į Pearl 
Harbbro laivyną. Gruodžio 6 
slaptą pranešimą paskaitęs 
Roosevdtas pasakęs: “Tai reiš
kia karą“.

Theobald sako, kad apie 
tuos slaptus pranešimus Roo
seveltas painformavo Chur— 
chillį ir kitus, bet nebuvo in
formuojama karo vadovybė 
Ramiajam vandenyne. Jai bu
vo įsakyta laikyti laivyną Ho- 
nolulu, nors laivyno viršinin
kas adm. J. O. Richardsonas 
protestavo ir įrodinėjo, kad tai 
pavojinga. Tada Richardsoms 
buvo nuimtas nuo pareigų, ir 
jo vietoj paskirtas adm. Kim
mel.

Tik gen. Marshaffis ryžosi 
jau gruodžio 7 įspėti laivyną. 
Bet įspėjimą pasiuntė gruodžio 
7 apie piet — ne telefonu, o 
per radijo ryšius, ir įspėjimas 
atėjo 6 valandos po Japonų a- 
takos...

Theobald padaro išvadą, kad 
prez. Rooseveltas sąmoningai 
taip darė ,kad priviliotų Japo
nus į Pearl Harborą pradėti 
karą. Tai buvo reikalinga pa
veikti Amerikos visuomenei ir 
<palengvtoti 4 karą įsijungti.

Prezidentas vienas atsakin
gas už šį planą — išveda au
torius.

Jau heijecla^vtaja Bsrae^o at
stovas, protestuodamas prieš 
tai, kad fconusija nepasmerkė 
artai, ; kurie buvo kaitinėsiu 
užpuolę žydus.

Jordanija oficialiai kreipėsi 
į JT prieš Izraelį. Amerikos 
sionistai apkaltino Amerikos 
politiką, kad ji vedanti prie a- 
rabų - Izraelio karo.

Vokiškai
Bonnoje lankėsi JT aukšta

sis komisaras tremtinių reika
lam. Jam ministeris Oberiaen- 
der išdėstė, kad -tremtinių be
namių užsieniečių padėtis Vo- 
kietijoje yra sulyginta su pa
čiais vokiečiais tik teisinėje 
srityje, ūkinės pagalbos Vokie
tija negalėsianti jiem suteikti 
be užsienių stambių kreditų.

• žemutinės Saksonijos vi
daus reikalų ministeris išleido 
potvarkį tremtinių benamių 
vaikus mokyti vokiečių kalbos. 
Vaikų darželių vedėjai tur būt 
vokiečių auklėtojai. Esant dau
giau kaip 30 vaikų, gali būti 
pagelbininkės ir iš benamių už
sieniečių tarpo, bet tik tokios, 
kurios pakankamai moka vo
kiškai. Kur yra kaimynystėje 
vokiečių vaikų darželiai, turi 
būti rūpinamasi, kad benamių 
VftMftl JUM 06 MinUM VU# 
lankytų, ūttam reikalui vokta-

puolimo.

Washingtonas. — Atominės 
energijos'komisijos direktorius

LENKUOS KONSULATAI
Nėw Yorfce, Chfcagoje ir 

Detroite jau uždaryti, Vtaty- 
Mą DOpūrtamentiil pmcftiii

apverstas ore, bet lakūnui pa
sisekė išlyginti.

Rašo taip pat, kad galima 
pagaminti vandenilio bombas 
2000 kartų galingesnes už tą, 
kuri buvo numesta ant Hiro- 
shimos. Tačiau jos veikimo plo
tas nedidėja proporcingai su 
jos galingumu. Tokia bomba 
veikia tik 10 kartų didesniu 
spinduliu. Taigi jos veikimo 
diametras būtų 16 mylių.

tiKŪtio atdarų akių. sumezgi
mas. ' /

Ypatingo sunkumo yra šiau- 
res potiartaiėje srityje, kur 
trokšta energijos šaltinių. Su- 
gaivota dėl to Amerikos oro 
tezes aričtikoje aprūpmti kil- 
nejamom atominės -energijos 
stotinu Jos Jtada galės vietoje 
gamtoti elektrą. Iš privatinių 
firmų esą renkami pasiūlymai 
tokiom atommės energijos kil; 
nojamom stotim pagaminti.

Amerikos žiedas
Pagal planą, kurį išdirbo 

drauge valstj&ės departamen
tas ir Pentagonas, Amerika tu
ri pabaigti 11 
lą, kuris, ap 
pasaulį s vis

Vilkas siūlosi avis pasaugoti
Amerika nuo tokio piemens griežtai atsisakė

VOKIEČIAI MOKO
AngSjt apkaltino EMo vy- 

riacaybę, tad ji papatatifari

Amerika neperleis Indokinijos Maskvai
Indoktaljos rritahi valstybės 

sekretorius DuHes užs. spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
laisvasis pasaulis turįs drauge 
veikti, kad Indokmi ja ir apskri
tai pietų Azija netektų komu
nistam* f Komunistų kontrolė 
pietų Arijoje būtų grėsmė 
Australijai, Filipinam ir Nau
jajai Zelandijai, su kuriom A- 
merika yra sudarius sutartis. 
Dėl Indokinijos negali būti jo
kio pataikavimo kom. Kinijai. 
Dabar jos 2000 karių dalyvau
ja Indokinijos kare. Iš jų paim
ta karo medžiaga — pareiškė 
Dtdles — yn kilusi iš Čekoslo
vakijos gkodps fabrikų. Nacid- 
nalinės Kinijos vyriausybė ne
būsianti išduota. '

Pres. Etofbowevte kovo 31 
pritarė Dtdte pareMrimui < 
Indokinijos refldnta ir gyni
mo. Jis pridarė, tad Amerika 
nenumato ten siųsti savo ka
riuomenės didesnio kieitio. Ji 
parems pinigais, moraliai, po- 
Mtifiad, o kur bos Amerikos in-



SPAUDA

Aleksos

gė languose taip pat po vieną 
žvakelę, kuri turi reikšti bu- 
dėpmą kovoje dėl laisvės....

Domas Krivickas, 50 Nicholson 
St., N. W. Tęl. RA 3-9375.

neutralumą

tą sprendimą patvirtintų A- 
merikos Kongresus. Nuo tada 
ir velkasi tas klausimas.

Aišku, kai bus išrinkti at
stovai j Atstovų Rūmus ir se
natą; jie tikriausiai nebus bal
tieji, o tai negali labai žavėti 
JAV pietinių valstybių •atsto
vus, kurie šiam reikalui tebė
ra jautrūs. M.

kirtas eiti dabartines pareigas.
Mr. Donaldson, tarp savo tie

sioginių pareigų, randa laiko 
tuo pačiu refiuto ptsUHtt per

Indokinija ir Vilnius
. Novoje russkoje sJovo, rusų 

laikraštis New Yorke, kovo 23 
spėlioje apie Ženevos konferen
cijos būsimą eigą. Jis mano, 
kad bolševikai gali eiti dabar 
į dalmes nuolaidas, kad po 2-3 
“»etų laimėtų visumą. Kadangi 
Prancūzijai svarbiausia Indo
kinija dabar, tai už atsisaky
mą nuo europinės kairuomenės 
bolševikai gali palikti Prancūzi
jai ramybę Indokinijoje, kad 
po 2-3 metų laimėtų pačią 
Prancūziją su Indokinija. Šitą 
eigą palygina su Vilniaus gra
žmenų Lietuvai ir Lietuvos !*- 
lomu:

“Tai bus pakartota Vilniaus 
ir Lietuvos istorija. Iš pradžių 
bolševikai ‘kilniadvasiškai’ pa
dovanojo Lietuvai Vilnių, o 
paskui prarijo Lietuvą sykiu su 
Vilnium. Dabar Molotovas ga
li ‘padovanoti’ Prancūzijai In
dokiniją. Ateis laikas, kad. So
vietų Sąjunga gaus Prancūzi
ją, kaip neginkluotos Europos 
dalį, o sykiu su Prancūzija at
siims ir Indokiniją.”

mas, kad jie “kvotimą“ Bai- 
kė. IS to “kvotimo” 
menininkai buvo apdovanoti |- 
vairiais tmdiniis. gtai jų pa
vardes: pianistas B. Dvarionas, 
dramos aktorius Siparis, kom
pozitorius bei liaudies ansamb
lio dirigentas švedas prjpįžinti 
“Tarybų Sąjungos gurbės liau
dies artistais,” švietimominis- 
teris ir rašytojas Guzevičkis, 
Vienuolis-žukai»kas, kompozi
torius ir filharmonijos vyr. di
rigentas K Kaveckas, skulpto
rius Mikėnas, dramos artistė 
Mironaitė, operos solistai K. 
Petrauskas, Petraškevičiūtė,

diskusija galėtų būti prasmin
ga specialiuose žurnaluose. 
Prasminga tuo atveju, kai opo
nentai nuoširdžiai nori vienas 
kitą suprasti. Prasminga tada, 
kai ir diskusijose partneriai, 
anot St. Golšanskio cituojamų 
iš T. Sargo žodžių, pasikelia i- 
ki idealų, kurie juos riša. ■

Dėl to, manome, pisielgsime 
tikslingai, jei šiuo klausimu 
pradėtos diskusijos “Darbinin
ke” nebetęsime.

11. Kenosha. Wis. — Vladas 
Skirmuntas, 5426 16 Avenue, 
Tel. 2-8080.

12. .Washington, D. C. —Dr.,

MOKYTOJŲ INDĖLIS
Lietuvių Moyktojų Sąjungos 

sudarytoji speciali komisija 
Kersteno komitetui padėti iš 
pirmininko gimnazijos direkto
riaus Stasio Rudžio, narių — 
gimnazijos kapeliono kanau
ninko Vaclovo Zakarausko, a- 
matų mokslo departamento di
rektoriaus Broniaus Kliorės, 
gimnazijos direktoriaus Teodo
ro Blinstrubo ir pradžios mo
kyklos vedėjo Antano Gulbin- 
sko — paruošė ir įteikė ALT 
Vykdomajam Komitetui san- 
Itraukinę studiją apie bolševikų 
įvykdytą Lietuvos švietimo su
naikinimą, vardu “Lietuvos 
švietimas ir auklėjimas Sovie
tų okupacijoje.”
' Studija paremta gyvais liu

dytojais ir dokumentacija, pa
ruošus anglų kalba, perduoda
ma Kersteno komitetui bylon.

Ta “dangaus ženklų” eilė 
štai kokią: £ Į riivą “Gotžk”, 
kuriuo karališka pora Jšįdaukė, 
prieš kelionę trenkė ' perkū
nas. Karališkojo lėktuvo “Ca- 
nopus” piloto butas pirmą nak
tį net du kartus buvo apiplėš
tas, išnešant gėrybių vi 900 
svarų. Naujoje Zelandijoje ve
žančių karalienės pažiūrėti 
traukinių katastrofoje žuvo a* 
piė šimtas žmonių. Otrinslandas 
prieš pat karalienės vrataciją 
pergyveno baisų cikloną ir po
tvynius, kuriuose yra žuvusių 
ir daugelis neteko pastogės. 
Adelaidėje žemės drebėjimas, 
Perthe — Vakarų Australijoje 
pradėjo siausti iki šiol nejudė
to stiprumo potio (paraly
žiaus) epidemija v -

torius ir konservatorijos dės
tytojas . JuoGoelĖūnas, | dramos 
aktorė Jackevičiūtė — jie visi 
apdovanoti Lenino ordinu 
“Dęrbo vėliavos" ordiną gayo 
52 žmonės, “garbės ženklo” or
diną 87, medalius už pasižy
mėjimą meno dekadą ruošiant 
— 165.

aišku. Nesutariama nė, kur yra lį, kuriame prieš šimtą metų 
partijos gimtoji vieta: Dėl jos sąmc-ksHninkai' buvo susėdę 
ginčijasi du miestai —r mažasis prie vienos degančios žvakės, ir 
Ripon miestas Wisconsine ir vienas iš jų — AK* ui Bovay— 
Jkckson miestas Michigane. šūktelėjo: “Waąj»p pąrtija ta-

Pirmasis miestas sako: pas ri va^ąfis TiynįwtįHinasi ” 
mus pirmusyk buvo mesta min- Tai istorinei dienai prisiminti 
tis naują partiją įsteigti; pas šiandien Ripppo piliečiai sude- 
mus kilo idėja; o idėja už viską 
svarbiau.

Tuo tarpu Jacksono piliečiai 
atsiskerta: O pas mus ji buvo 
įsteigta; taigi svarbu dirbai, o 
ne idėjos.

Skirtumas tarp idėjos partiją 
sukurti ir partijos paskelbimo 
tebuvo tik keturių mėnesių. 
Šiandien priimtas teigimas: 
partija buvo sukurta 1854 pa
vasarį- Ir šrindien partijos gi-

sustabdė visą eksportą iš sa
lų į Ameriką.

Lig šiol Havajus valdo gu
bernatorius, kurį skil ia Ame
rikos prezidentas ketveriem 
metam; gyventojai renka at
stovą dviejiem metam į Ame
rikos Kongresą, bet jis neturi 
sprendžiamo balso.

Du dienraščiai, pradedant 
nuo 1950, kėlė balsą, kad gy
ventojai skriaudžiami, ir reika
lavo pilnos valstybės teisių 
JAV ribose. Propaganda jiem 
pasisekė; 1940 pravesti balsa
vimai 75% pasisakė už valsty
bės pilnas tęsęs. Reikia, kad

“Darbininko” redakcija yra 
gavusi du straipsnius, L. Dam- 
briūno ir St Golšanskio, kurie 
atsako į paskutinį dr. V. Vi
liamo atsakymą, spausdintą 
“Darbininke” (kovo 12): “Po
litinis neutralumas ir krikščio
niškoji politiką”. Tai yra tąsa 
diskusijų, prasidėjusių dar pra
ėjusiais metais “Drauge”, dr. 
VI. Viljamui parašius straipsnį 
“Ar politinis neutralumas yra 
•krikščioniškas?” Tas straipsnis 
“Drauge”, matyti, neapsižiū
rėjus buvo net du kartus at
spaustas (gruodžio 7 ir sausio 
27). į tai atsiliepė “Darbinin
ke” L. Dambriūnas (kovo 2), 
jam atsakė K. Mockus (kovo 
9) ir pats VI. Viliamas (kovo 
12). Enbar jam įsakoma dar 
dviem naujais straipsniais.

L. Dambriūnas dabar nuro
do, kad apie politinį neutralu
mą kalbant reikia skirti val
džią ir partiją, dėl to Adenaue
rio valdžia yra neutrali pasau
lėžiūrą atžvilgiu,, Adęnauerio 
partija nėra jom neutrali, o tai 
V. Viliamos esąs išleidęs iš a- 
kių. St. Golšanskis nurodo, 
kad V. Viliamas netiksliai pri
skynęs “nepasauležiūrinės po
litikos" filosofam savo mintis ir 
jas paskui kritikuojąs...

Netenka abejoti, kad į šiuos 
straipsnius būtų vėl atsiliepta 
iš kitos pusės aiškinantis dėl 
vieno ar kito išsireiškimo.

Manome, kad tokia speciali

STASSENA8
Amerikos pagalbos užsienių 

valdytojas, Loadppę susitarė 
su Britanijos ir Prancūzijos 
atstovais atleisti varžtus preky
bai su Rusija.

Kovo 17 Ben R. Donęldson, 
Fordo kompanijos skelbimų 
vedėjas, minėjo 35 m.'sukaktį 
sayo darbe. Jis pradėjo Fordui 
dirbti 1919 Dearborn Inde
pendente, mirusiojo H. Fordo 
leidžiamame savaitraštyje, eks
pedicijos skyriuje.

Kiek vėliau ją buvo pasida
ręs to paties laikraščio bendri
ninkas ir perėmė vesti lutus 
reklaminius Fordo leidinių rei
kalus, kaip Fordson traktorių,

žmonės ir pinigai į Honolulu, 
sostinę. Nors uostą paskui ja
ponai sudaužė, bet per visą ka
rą ten buvo toks judėjimas, 
kad Honolulu išaugo moderniu 
miestu, kuriame dabar yrn še
šios. radijo ir dv» televizijos 
stotys, nors gyventojų teturi 
nepilną* pusę milijono. Susi
siekimas su pasauliu — dau
giausia lėktuvais. ĮNew Yor- 
ką 22 valandos. Veikia 14 ae
rodromų.

Amerik>ečių įsteigtam mo
kyklom puikiai mokėjo pasi
naudoti vietiniai gyventojai ry
tiečiai. 1950 Honolulu univer
sitete buvo arti 6000 studentų! 
Gydytojai, advokatai, inžinie
riai, prekybininkai jau vis ry
tiečiai ir jie sėkmingai išstu
mia iš gyvenimo baltuosius, 
kplonistus.

Mechanizuojant krašto ūkį, 
vis mažiau gyventojų lieka že
mės ūkyje prie ananasų, bana
nų , cukraus žaliavų, žvejybos. 
Daugiau tefidasa j pramonę. O 
pramonės daribtoinkų tarpe 
stipriai veikia komunistai. Jie 
vadovauja darbo .unijom, ir 
streikai sprogsta šiame buvu
siame ramybės kampely daž
niau nei Amerikoje. Prieš porą

ŠEN. W. E. JENNERIO 
vadovaujama vidaus saugu

mo komisija pranešė, kad tarp 
Amerikos personalo Jungtinėse 
Tautose yra “komunistų penk
toji kolona”, veikianti JT sek
retoriate.

rijoje negirdėtą 
braška žulikystę.

Nauja partija veikė jr sup
tais sąmokslais, ravoitocija. 
Respublikiniai . sąmokslininkai 
suorganizavo garsųjį “pogrin- 
<r pasislėpti, pabėgusiam iš 
vergijos. įstatymas reikalavo 
pabėgėlius išduoti. Revoliucio
nieriai Kansas valstybėje vedė 
partizaninį karą prieš valdžią, 
kuri norėjo įstatymą pritaikyti 
gyvenime, pabpgffius gaudyda
ma. Ir knygTT^Dėdės Tomo 
trobelė” priklauso prie geriau
sių to laiko ir ganiausiai 
skaitytų knygų, kuri kėlė už
uojautą vergam.
.Jaunas advokatas iš Illinois 

paskelbė, kad naujasis įstaty
mas prieštarauja švenčiausiai 
laisvės teisei. Smulkieji ūki
ninkai,-amatninkai, liberalai 
taip mikliai telkėsi į partiją, 
kad po ketverių metų 1SS8 rin
kimuose jie laimėjo Kongreso 
daugumą. Aną jauną advokatą 
išrinko Amerikos prezidentu. 
Tai buvo Abrakam Lincoln, še
šioliktasis Amerikos preziden
tas ir pirmasis prezidentas res
publikonas. M.

Alto vykdomasis komitetas 
talkiną JAV Kongreso Pabalti
jo komisijai, kuri tiria* Baltijos 
valstybių užgrobimo ir naikini
mo klausimą. Nespėdama visų 
liudininkų apklausti, Kersteno 
vadovaujama Pabaltijo komisi
ja priiminėja ir parodymus 
raštu. Alto vykdomasis komi
tetas jau įteikė Kersteno komi
sijai 440 asmenų parodymus. 
Šiom dienom verčiami ir bus 
įteikti dar 130 parodymų. Iš 
viso laisvojo pasaulio lietuviai 
savo parodymus tebesiunčia.

Altas praneša, kad tie, ku
rie dar nori savo pareiškimus 
įtarkti, gali juos siųsti arba 
tiesiai Alto vykdomajam komi
tetui adresu: 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., arba Alto 
įgaliotiniam atskiruose mies
tuose:

1. Baltimore, Md. — Stasys 
Balčiūnas, 1249 James St.

2. Boston, Mass. — Antanas 
Juknevičius, Lithuanian Agen- 
cy, 545 East Broadway.

3. Cleveland, Ohio — J. Liū
dnus, 1456 West 54 St. Tel. 
WOodbine 1-0763.

4. Detroit, Mich. — Bronius 
Balėniūnas, 1431 Mullane Avė., 
Tel. VTnewood 2-6812.

5. Hartford. Conn. — Jonas 
Sereika, 182 Affleck St., Tel. 
4-3392.

6. Los Angeles, Calif.—Alek
sandras Kaminskas, 1938’2 
Ellendole PI.

7. New York, N. Y. — Lie
tuvos Laisvės Komitetas, p-kas 
V. Sidzikauskas, 4 West 57 St., 
Room 907. Tel. PLaza 7-4710.

8. Philadelphia, Pa. — Jonas 
Stikliorius, 3612 Baring Št., 
Tel. Baring* 2-0671.

9. Rochester, N. Y. — Anta
nas Sabalrtiuskas, 251 Al- 
phonsė St.

10. Waterbury, Conn,—An
tanas Vaišnys, 27 W. Porter

KAS YBA DfEVASe^
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BAR ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU MEHJ?

šiuos klausimus risi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus ineįų Vilkaviškio ser * 
šorių: prel Dr. F^ Bartkaus ir kąn. 
naujausiame veikale .
PIĘVĄŠ IR SMOGUS

JAV Kongresas suka galvns 
dėl dviejų naujų žvaigždžių 
valstybės vėliavoje. Respubli
konai nori pridėti pilnam gra
žiam skaičiui dar ir Nr. 50— 
Aliaskos. Nusvers ne grožis, o 
kiti interesai, nes Havajuose 
balsavimus vis laimi respubli*’ 
kernai, o Aliaskoje demokratai. 
Šiom dienom turės būti iš- 
spręsta: arba įsegti .dvi žvaigž
des,-ar gal nė vienos.

Havajų naktys, muzi!n, gra
žuolių šokiai, gamtos grožis — 
tokius Havajus pažįsta vieni iš 
filmų. Tai dvidešimt salų Ra
ngiajame vandenyne, nors tik 
11 tų salų gyvenamos. Turis
tam, ir čnbar «š lėktuvų parodo 
vulkaninės prigimties salas ir 
tose salose išlikusius vulka
nus, kurie protarpiais atsidūsta 
ir Uiitrią lavą ritina į Ramų
jį vandenyną.

Tačiau visą romantiką nu
stelbia jau civilizacija; atsine
šusi pramonę, judėjimą, strei
kus ir te*sių reikalavimus. 
JAV Havajų salas paėmė sayo 
žinion nuo 1900, bet naujas 
gyvenimo tempas ten prasidėjo 
tik tada, kai Amerika sugalvo
jo Havajus padaryti savo kari
ne atrama tolimuosiuose Ry- , _ . _ _
tuose ir ėm^ statyti Peari Har- metų ananasų pramonėje pas- eksporto ir kt 1945 buvo pas- 
bourą uostą. O 1938; kai kefttes streikas privedė prie to, 
Amerika numatė galimą karą kad supuvo visas derlius, o 
su Japonija, Havajuose prasi- prieš keletą metų MMninkys- 
dėjo gerovės dienos — plūdo tos strrfkas truko $ąnas ir

Nėra ginčo dėl motyvų, ku
rie pashitino naują partiją 
kurtis. ’ "•

Pavasarį 1854 Amerikos 
šiaurėje kilo'didžiausias pasi
piktinimas dėi vadinamo “Kan
sas - Nebraska” įstatymo. De
mokratų valdomas Kongresas 
nutarė, kad Kansas, Nėbreukos 
srities gyventojai patys turi 

LIETUVOS UŽGROBIMO MEDŽIAGA nusitarti, ar jie nori vergiją 
pasilaikyti ar ne. *

Tai buvo skandalas, nes to
kiu įstatymu Kongresas naiki
no nuo 1820 metų veikusį įsta
tymą, kad naujose teritorijose 
negali būti jokios vergijos. Ta
čiau Kongreso demokratai ne
galėjo atsilaikyti pagundai 
prieš pinigą. O to pinigo jie 
buvo reikalingi daug, labiau
sia naujiem geležinkeliam 
tiesti. Reikėjo gauti pinigo iš 
pietų valstybių, kurių turtuo
liam sunku buvo atsisakyti

radijfe, padėti suruošti pasau
lines parodas 1934 ir 1939 m. 
ir parašė 500,000 žodžių isto
riją iš firmos veiklos paskuti
ni)pasaulinio karo metu.

Jis pasireiškia ir kitose vei
kimo srityse jr yra Adcraft 
khfto pirmininkas Detroite ir 
Assadation of National Adver- 
tisers draugijos prezidentas.

Jo nebuvo lengva pagauti nei 
už nuopelnus įttikiant auksinį 
laikrodėlį. Šiaip tajppavyicus jį 
surasti, tuoj pat išskubėjo į 
Hbt Springs, Va., kur jis vado- 
vavo vykątanSetaje skelbėjų

Anglijos karalienę 
lydi nelaimės

Adelaidėje kovo 1 d. sudre
bėjo žemė, padarydama nema
žų nuostolių. Paskutinis stip
resnis žemės drebėpmas Pietų 
Australijoje yra buvęs tik 
1902 m.

Australijos spaudi šį gana 
laimingai praėjusį žemes dre
bėjimą rikiuoja eilėn nuostabių 
įvykių, kurie lydi dominijas 
lankančią Anglijos karalienę 
Elzbietą II-ją ir jos vyrą Pfly-

AUTOMOBIUAI 
PARDUODAMI

1950 Ford, Station Wagon, 
šv. žalias;

1950 flyMĮputb, 4 durų, sto
gas tamsiai, p apačia 
šviesiai mėlyna;.

1946 Chevrolet, convertible 
(stogas atidaromas) 
raudonas. Naujai nuda
žytas.

1948 Armijos Jeep.
Visi automobiliai yra ribai 
gerame stovyje. Parduodami 
su garantija. Apžiūrėti dar
bo laiku, kitaip — susitarus.

' M * Z COLUSION 
WOKKS

98f! <hr«hd St B’rklyn 11.

Don Kamilunis Mažasis Pasaulis
Verto A. Satialburakes SMPlS&M

Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir Unksnių turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama: V

DAIBININKAS
680 Rodmirit Ave. Rratotyu N. Y.

BESPUBLIKONAS Šen. Mc- 
Carthy, pagarsėjęs visame kraš
te lEomunistu investigacija.

■ ' ;S-.;



DIDELĮ KONCERTĄ

mis” dar kartą pasirodyti Ade* 
laidėje ir kviečiamas pagastro- 
fiuoti kitose lietuvių kotontįose,

tačiau jaučia didž^usią sce
nos veikalų stoką. Čia Austrą* 
lijoje, kur tik reta lietuviška 
knyga iteužidysta, su scenos 
vetitatais ypatingai simku. To-

Waterburio Balfo skyrius* minėdamas Balfo veiklos 10 
mėty sukaktį, balandžio 4 d„ sekmadienį, 3 vai. p.p. Šv. 
Juozapo *parapijos salėje rengia .

Mergaitės mokosi 
Putnam, Conn.

RAUDONOSIOS KANARĖLĖS

Tos dienos vakare kun. dr. P. 
Jatulis nuotaikingai pravedė 
šventąją valandą. Prie įstaty
to Švč. Sakramento buvo pas
kaityta daug gražių mindų, pa
simelsta ir pagiedota..

PA šventosios valandos Pra
nas Pusdešris skaitė paskaitą 
— “Triguba meilė šv. Kaamie- 
ro gyvenimo kelyje”. S&vo pas 
kaitoje prelegentas šverttojo

ir tautos naudai — ne tokių, 
kurie sąjungą norėtų ar galėtų 
pajungti tik vienos mtoties, 
vienos grupės narių tikslams 
Po trejų metų organizacinio, 
gyvenimo lietuvių studentija, 
atrodo, jau turėjo progos įsi
sąmoninti, kad lietuvių tautos 
stiprybė glūdi ne atskirai pvz., 
ateitininkuose, skautuose, švie- 
siečiuose, bet visų mūsų bend
radarbiavime ir nore talkinin
kauti bendram labui. Yra todėl 
laikas rinkėjams vadovautis ne 
grupės periamu sroviniu kan
didatų sąrašu, bet jo paties as-

Šiandien vėl atėjo laikas pa- sikliauti vieno kandidatų sąra- 
svarstyti, ką rinksime { sekas- šo atstovais, ar geriau stengtis 
čię metų studento 
centre organus.

Ar rinkti jaunus, ar rinkti 
vyresnius, ar rinkti energingus, 
gerai pažįstamus ir stipriai dir
bančius mūsų jaunimo organi
zacijose, ar atiduot balsus už 
pajėgius, nors ir ne taip pasi
žymėjusius, bet galinčius visą 
savo laiką ir mintis skirti Stu
dentų Sąjungai? Vėl gi, ar pa

imtinos paveikslą. Ji atrodė 
besišypsanti, o užmigęs sapna
vo, kad jo kanarėlės giedoda- 
mos suposi aukšto medžio ša
kos^ kurias glostė švelnus pa
vasario vėjelis.

Suinteresuoti tėvai prašomi 
nedelsti, nes vfeftų pensionate 
tik apie 30, ir registracija mo
kyklose jau prasidėjo.

Dėl » įvairių informacijų 
kreiptis: Rev. Sister Superior, 
Immaculate Conception Con- 
vent, RFD 2, Putnam, Conn.

sų, kurie tik gali parduoti ar 
paskolinti lietuviškų dramos 
vesKatų, nepatingėti pranešu 
Scenos Mylėtojų Grupei. UI 
veikalus bis dėkingi ne tik 
vakSritojų grupė, bet visa Ade* 
laidės lietuvių visuomenė.'

mambos

jis nusijuokė iš tokio kvailo ir 
įkyraus sapno.

Po poros dienų jam pasitai
kė praeiti pro tą vietą, kur 
buvo pirkęs paukščius. Nė ne
galvodamas atsirado viduj- Iš 
gretimo kambariuko pasirodė 
pardavėja, kurį jos atsiradimas 
savotiškai sumaišė. Nežinoda
mas, ką sakyti ,ant greitųjų 
užklausė pirmą pasitaikiusį 
klausimą:

— Sakykite, panele, ar tas 
kanarėles, kurias prieš porą 
dienų čia pirkau, galima laiky
ti ne kambary?

Moteris ilgai į jį žiūrėjo. 
Paskui šyptelėjo ir paklausė:

— Man taip atrodo, o ’gal 
aš apsirinku, ar tamsta nebūsi 
Petras?

Petrą šis klausimas išjudino 
ir jos šypsnis kažką priminė. 
Dabar jis aiškiai prisiminė, kad 
tas veidas kažkur matytas, bet 
labai seniai, seniai. Jis ją yra 
matęs ne prieš dvi dienos, kai 
pirko kanarėles, bet daug anks
čiau Tik niekaip negalėjo atsi
minti nei kur, nei kada. Su
raukęs kaktą galvojo, bet nie
kas neišėjo, o jo susiraukirms 
nubraukė nuo moters lūpų ir 
atsiradusį šypsnį-

— Atleiskite, poną gal tik 
paprastas sutapimas,— prabilo 
ji, — bet tamsta man taip pa
našus į mano vaikystės draugą, 
geriau tariant pažįstamą, ku
rio daugiau niekur neteko su
tikti. Dėlto jus užkalbinau....

— Feliksą, — sušuko Petras. 
Dabar jau atsimenu viską ir 
paėmęs jos ranką taip paspau
dė, kad jinai šūktelėjo.

ard& m ordino provincijai, aąnšto-
Nuo <5a prasideda antrosios jauja, dalyvauja organizacinėje 

pranciškonų provincijos laiko- ir visuomeninėje valdoje. Ka- 4 
įtarpis Amerikoje ir Kanadoje, talogo duomenimis lietuviai

Čia gyvenantie- entuziazmo pagauta pdblika 
keletas metų artistams sukėlė ovacijas ir 

užvertė gėlėmis bei dovanomis. 
Vaidino: J. Venslovavičius, E. 
Dainienė, J. Neverauskas, V. 
Neverauskienė, D. Mackialienė, 
P. Rūtenis, L. Genūaitis, B. 
česna, V. Janulis. Režisavo 
Paulius Rūtenis, dekoracijos— 
dafl. Antano Rakštelės.

Šis Scenos Mylėtojų Grupe 
pasivadinęs teatralų kofekty- Lietuvos globėjo gyvenimo pa-

Adekudė. — 
ji lietuviai jau 
turi teatrą - studiją, kuriai su
maniai vadovauja iš Kauno ra
diofono vaidinimų daugeliui pa
žįstamas J. Gončius. Studija 
yra pastačiusi visą eilę veikalų, 
bet daugiausia verstinių ir pra
moginio pobūdžio.

Noras parodyti ( Adelaidės

sąjungos centro organus sudaryti iš ga
limai platesnių pažiūrų kandi
datų? Tai vis klausimais, ku
riuos rinkėjas turės atsakyti.

Klausimų daug. Atsakymų 
gali būti tiek, kiek yra bal
suotojų, tačiau visuomeninė 
mūsų mokyklas siekia norus ir 
nuomones derinti. Savas nuo
mones reikšdami, mes pirmiau
sia statome mūsų sąjungos la-

I Nekalto Prasidėjimo pen
sionatą primamos tik lietuvai
tės, norinčios, siekti aukštojo 
ar vidurinio išsilavinimo. Nek. 
Pras. seserys (atžala Marijam
polės “Vargdienių seserų”), 
šiuo metu neturi savų mokyklų, 
bet savo auklėtines siunčia į 
prancūzų kilmės vienuolių sese
rų vedamas mokyklas: Ann- 
hurst College ir Putnam Catho- 
bc Academy, kur mergaitės 
gauna mokslą, o namie, pen
sionate, lietuvišką auklėjimą ir 
dvasią. Abi mokyklos (kolegi
ja ir akademija) įjungtos į 
Washingtono Universitetą. Pa
lyginus kainas su kitomis ko
legijomis, daugeliui tremtinių 
tikrai prieinama — $250.00 
metams, o akademija ((privati 
Highschool) $100.00 (galima 
mokėti dalimis) . Mokestis ne
didelis, o mokslo lygis geras.

Po mokyklos painokų mer
gaitės grįžta į pensiomtą, kur 
lietuvaičių seserų priežiūroje 
ruošia pamokas ir mokosi lie
tuvių kalbos, Hteratūros bei is
torijos. Taip pat įvairiomis pro
gomis ruošia lietuviškas prog
ramas. O kas svarbiausia, kal
ba lietuviškai, gyvendamos su 
kitomis draugėmis — lietuvai
tėmis bei seselėmis.

šimtm. jau organizavo savo 
provinciją. 1762 m. šv. Kazi
miero provincijai priklausė 52 
vienuolynai, kurie išvystė pla
čią veiklą tiek mokslo tiek a- 
paštalavimo srityse, šimtmeti
nis pranciškoniškas žydėpmo 
laikotarpis pasibaigė 1864 m. 
caristiniu įsakymu, kuriuo bu
vo uždaryti visi vienuolynai, iš
skyrus tiktai Kretingos. 'Kre
tingos vienuolynas pranciškonų 
istorijoje pasidarė tiltas, su» 
jungęs senąją kartą su naują
ja. Nežiūrint visų audrų ir per
sekiojimų, jis perdavė pranciš
konų dvasią ateities kartoms.

Lietuvai atgavus laisvę, kaip 
pats kraštas, taip ir šv. Kazi
miero provincija pakilo, augo, 
plėtėsi visu smarkumu. Prieš 
okupantui įsiveržiant į Lietu
vą, ji turėjo 5 vienuolynus, mo
dernią šv. Antano kolegiją, 
spaustuvę, leido 2 religinio tu-

Sąjunga — yra jaunų, dau
giausia bakalauro laipsnio sie
kiančių studentų vienetas. Tad 
jos vadovybė pirmiausia suda- 
rytina ne iš “senių” — nors ir 
protingų, bet savo mokslo sie
kimais, amžiūmi ir gyvenimo 
uždaviniais atitolusių narių, o 
iš 3-4 kurso mūsų studentų. 
Sąjungai vadovauti geriau gali 
tie, kurie anksčiau turėjo pro
gos dirbti skyriuose, kurie va
dovavo jiems ir kurie artimai 
pažino sąjungos gyvenimo pul- menišku pasirinkimu! Stadeu- 
są, uždavinius ir kliūtis. Nėra 
tad tikslinga rinkti magistro 
ar daktaro laipsnio siekiančius 
— jie ne tik kad atitolsta nuo 
jaunatviško ir gyvo organiz
mo, bet yra ir perdaug užsiė
mę tiesioginiais savo profesijos 
klausimais.

Sąjunga atstovauja bendrai 
lietuvių studentijai, todėl neat
rodytų protinga vadovybėn 
rinkti tokius, kurie šiuo metu 
ar artimoje praeityje pasirodė 
itin ryškūs kokios korporaci
jos ar pasaulėžiūrinės grupės 
veikloje. Mes nenorime iš są
jungos atimti jos visuotino lie
tuviško pobūdžio ir nenorime 
jos pajungti jokios studentų 
korporacijos įtakai! Pripažin
dami sau ir savo kolegoms tei
sę turėti savo • įsitikinimus, 
mes ieškome vadovybei tokių 
kolegų, kurie galės visas savo 
mintis skirti lietuvio studento

pirmiausia paaukotas ant 
Marijos altoriaus. Ispanės mer
gaitės ir moterys, bent 80 nuo- 
šąn&ų, nešioja ant kairio Ma
rijos medaiūdį r kokį kitokį 
Jos žymenį. Jaunavedžiai po 
sutuoktuvių neišeina iŠ bažny
čios neatsHriaupę pirma prieš 
Marijos altorių.

Daug ko būtų galima pripa
sakoti apie šį turtingą savo ma- 
rijinęmis tradicijomis ir pa
maldumu kraštą. Ispaniją lan
kant ir stebint jos žmones, pri
simenami šv. Rašto žodžiai: 
“Nėra lotos tautos,' kuriai Vieš
pats būtų ąpreiškęs tokius da
lykus.”
Ispanija šie“»et v*enbalsiai pa

sisakė iškilmingai, pamaldžiai 
švęsianti Dievo Motinos Metus,. 
Universitetai, gimnazijos, mo
kyklos, brolijos, tat. akcija, 
vienuolynai, parapijos ruošiasi 
atdarai pasirodyti. Be to, kat. 
akcija ruošia šimtus svarbių 
sąskrydžių prie čtidesnių Dievo 
Motinos šventovių.

O ateinantį spalio mėnesį 
tikimasi sutraukti į garsiąją 
Zaragozos miesto tautinę šven
tovę — EI Pilar — apie milijo
ną maldinmkų.

tų Sąjungos rinkiminė komisija 
visiems studentams patieks pa
kankamai medžiagos visiems 
kandidatams apibūdinti.

Pabaigai, atsakymas pačiam 
svarbiausiam gyvenimiškam 
klausimui: veiksmingai vado
vybei sudaryti yra būtina rink
ti visus kandidatus iš vienos 
vietovės. Juk renkame septy
nis; norime, kad sąjungai va
dovautų ne vienas, du, bet 
septyni; rinkime todeVtaip, kad 
tie septyni visi turėto sąlygas 
pakankamai dažnai sueiti ir 
darbą dirbti. Kandidatus siū
lantieji turėtų šito dalyko y- 
pač atsižvelgti; galutinas žodis, 
žinoma, priklausys nuo balsuo
tojo: ar jis išrinks septynis 
septyniose vietose, ar septynis 
viaioje?

skuijtotius, muzikus? Ne de
šimtis, bet škotus jų randame 
ispanų tarpe. Patys didžiausi 
ispanų tapytojai, kaip Murilo, 
Ribera, Vaiaztjuez, Juan de 
iuanes, EI Graco, tiesiog yra 

nuštebinę' pasaulį savo Imma- 
cuhdomto! Tik garsiame EI 
Rado muziejuje, Madride, ran- 
dan»*net 33 vien tik Muriilo 
“Nekaltąsias.” O jos tokios. 
Unksmes, šviesios, žmogiškos ir 
malonios, kad nejučiomis pa
traukia į save praeinančio akį.

Vien tik Madride priskaito- 
<m apie 80 gatvių ir aikščių 
dedikuotų Marijai. litanija į 
Marijos Šventoves kasmet su
traukia daug šimtų tūkstančių 
maldminkų ir turistų iš įvai
riausių ^pasaulio kampų. JAV 
užima vieną iš pirmutinių vie
tų. 0 Amerikos lietuviai ir lie
tuvės visuomet patraukia ispa
nų akį savo karštu ir rimtu 
pamatomu į švč. Mergelę, lan
kydami čfidaąsias ir gražiąsias 
šio krašto šventoves. Nerasi 
ispano, kurs nemylėtų švč. 
Mergelės, kurs pats, ar iš tėvų 
pasakojimų nežinotų apie Ma
rijos šventoves ir Jos stebuk
lus, sutapusius su svarbiausiais 
Ispanijos istorijos įvykiais. 
Kiekviena Dievo Motinos šven
tovė, ar net kiekviena tos 
šventovės plyta — tai Motinos 
ir vaikų tarpusavio meilės iš
raiška, tai gausių malonių iš 
vienos pusės ir dėkmgumo iš 
kitos amžinos atminties ženk-

Tiek puošniosios didmiesčių 
baziikos ir katedros, tiek ir 
paprastutės ir kuklutės kaunu 
ir kainų bažnytSės — tikin
čiųjų visada gausiai lankomos. 
Ispanų tautoje, ypatingai liau
dyje, pamaldumas Marijai yra 
(feug gilesnis negu iš karto ga
li atrodyti. Beveik kiekvienoje 
šeimoje rasi ant sienos, be Ne
kaltai Pradėtsios, Dangun Pa
imtosios, P8ar ar Montserrat 
Švč. Mergelės pavoksiu, dar 
vietinę Madonną; to kaimo, pa
rapijos ar vietovės. * Motinos, 
vos tik išvydus jų kūdikiui pa
saulio šviesą, tuojau uždeda

tuviško — patriotiško sukėlė 
mintį čia gyvenančių scenos 
vilkų galvose (P. Rūtenis, E. 
Dainienė ir J. Venstovavičnis) 
Adelaidės scenoje pastatyti S. 
Čiurlionienės “Aušros sūnūs”. 
Tą savo pasiryžimą Vasario 16 
proga jie su kitais pagelbnan- 
kais ir įvykdė. Premjeroje da
lyvavo mUžjnišfcas skaičius 
tautiečių. Ta proga “Austra
lijos Lietiivis” rašė: '= 
. “-fspnfis bmndfiaiikasir 
pritreoitiaBtik. Tai boro įtarti-. dS korespondentas ir prašo vi* 
■ės rekoiefccijea* pi išeitosios 
fifirovą pagalevti, kao yra 
pvakKjęs pne jJeunMoą iMsvea 
ėŠEMtoM ilslMiti fc kais 'fis 
toįl HetavSką kaygą* dH ta- 
rios kadaise taygnetai taHja- 
ja stas kr savo šetaą statyti 
patojta ir ją savo kraaja ap-

fmtroji— sužydi visu gražumu, kurių 36 kunigai. Tėvas Jurgis 
Pirmoji dalinasi kentėjimų tau- GaffiuMs vadovauja ne tiktai 
Je su savąja tauta, antroji ne-. Amerikos provincijai, bet taų> 

ša paguodą ir viltį lietuviams pat yra ir Lietuvos provincijos 
tėvynės ribų. provindolas. Ekstraordinarinis

Aatertasje pranciškonų pro- delegatas yra tikęs Lietuvoje.
vind jos įsisteigimą ir jos nuos- TT. CL

rodžio dūžiu, atskubėjo po 
krautuvės langu pažiūrėti 
paukščių. Ne, šį kartą jis ne
kantriai laukė pasirodant Fe- 
liksos. Ją paėmęs už rankos 
nusivedė kavinėn, išgėfe puo
duką ekspreso ir pakvietė su 

juo užeiti į atvirame ore esan
tį restoraną.

Buvo ankstyvo rudens me
tas. Platanų lapai supdamiesi 
-krito ant juodviejų pečių. Abu 
norėjo vienas kitam daug ko 
pasakyti, bet nesisekė. Tyla 
kalbėjo, o juodu tik klausėsi ir 
suprato.

Palydėjęs Petras Feliksą ligi 
namo durų, pasakė iabamdct ir 

imdamas ėjo namo. 
Namie atsiminė savo kanarėlės, 
kurios alkanos ir ištroškustos, 
pasikišusios 'galveles po spar
nais, ramiai sau miegojo.

— Mano laimė priklauso 
jums, gerieji paukšteliai,— sau 
garsiai pąsnkė Petras ir, prikė
lęs iš miego, juos vaišino ir 
jiems ilgai švilpavo.

Kritęs į lovą ilgai negalėjo 
užmigti ir ėmė galvoti.

— Juk ir Feliksą myli kana
rėles. Ir gerai, kad man neatė
jo į galvą anksčiau jom duoti 
vaidus. Pasikalbėsiu su Felik
są ir vieną vadinsim Peti, o ki
tą Feti/

Pngražias Vyt| . •
Kovo 26 d. Putnam, Conn. 

seselių spaustuvėje įvyko pasi
tarimas čia Lietuvos Vyčių 
leidžiamo laikraščio “Vytis” 
pagražinimo. Pasitarime daly
vavo spaustuvėje dirbančios 
seselės, kun. Jonas žuromskis, 
New Erigland School of Art di
rektorius Julijonas Arlauskas 
ir žurnalistas W£Qiam Gorskis.

PARDAVtJO AUKA
Dviem šeimom namas, gerai iš lauko apmuštas (new inselbric 
escterior), 5 kambariai laisvi I aukšte, kiti 5 kambariai už aukš

tą nuomą išduoti, atiejaus apštidymas, modemiškai įrengta vir
tuvė, vienam automobiliui garažas. &s namas yra ramiam rezi
dencijos kvartale, vienas Mokas nuo Atlantic Avė. Arti mokyk- 
1ob» krautuvės ir miesto suBtatidmo linijos. Teiraukis Nr. 2/276.

Sv. Kartaierc aMJhnas ČOBOTUI. GUfUVRB AGKNCY
AXW 7-3S20. 

IMD aatanor "F iki Sotpbln Bhri. stotos. Ulpakslinls MUtaas | 144 St.

operos solistė ELZBIETA KARDELIENE 
ir pianistas KAZYS SMILGEVIČIUS

Abu su dideliu pasisekimu koncertavę visose didžiosiose Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijose, jie pirmą kartą atvyksta į Waterbury ir visus pradžiugins turtinga ir gražia 
programa.

Atsilankydami į koncertą, nė tik pasigėrėsite gražiu dainavimu bei muzika, bet kar
tu paremkite ir Europoje vargstančius mūsų tautiečius.

Vaidinimo pradžioje įvykęs 
gaisrai per kuri sudegė scenos 
užuolaidos ir taris miesto ug- 
niagtfubi'greitai likviduo
tas, nepatarė artistų vaidyba AdeMd6jbjvytataro7 d.be* HflHde Avb» JtaMe% N. Y. 
tarno, ir .vaidintais buvo pra- tuviams vietos vyskupo pasta 
dėtas va iš pradžių. Pabaigoje toje iv. Juorapo bažųySofc

Daugelis tėvų yra susirūpinę 
savo vaikus išmokslinti ir iš
auklėti, kad jie būtų susipratę 
lietuviai. Tai sunku čia, Ame
rikoje, nes dažnai stou tėvai 
dirba ilgas valandas ir didesnę 
laiko dalį vaikai'vieni pralei
džia nelietuviškoje aplinkoje ir 
nuotaikoje. Tilurai šiuo reikalu 
susirūpinę tėvai, turėtų at
kreipti dėinesį į Nekalto Praki- 
dėjiano Seserų vedamą studen
čių ir moksleivių pensionatą 
Putnam, Conn., kuris materia
liniu atžrilgiu visiems prieina
mas.

Paskui Peltras stebėjosi, knd 
ta pati mergaitė, kurią pirmą 
kartą sutiko daugiau kaip prieš 
dvidešimt metų, su kuria ne
rūpestingai lakstė po jos dėdės 
laukus, kai dėdės laidotuvės- 
na buvo nuvykęs boitostogau- 
damaš pas savo giminaičius 
kaime, dabar stovėjo prieš jį. 
Lygiai ta pati, tos pačios ge
ros akys, tas pats veidas, tik 
garbanose švytėjo vienas kitas 
taiko išdažytas plaukas.

— Kada atsiradote mieste? 
— paklausė Petras.

— Jau treti metai. Kai mirė 
tėvas, pardavėm ūkį, vyriau
sioji sesuo Rita ištekėjo už 
^austuvmmko ir turi tris • sū
nus. Taip persikėliau ir aš mie
stan.

—Kaip būtų laminga išvy
dus tave mano motina, —aiš
kino Petras, —bet ji mirė prieš 
tris mėnesius.

— Vargšė ponia Nina, — 
šnibždėjo Feliksą. — Juk buvo 
tokia gera, — pasakė ištrauk
dama savo ranką iš Petro.

Petras pažvelbė į laikrodį sa
kydamas:

— Turiu skubėti į banką, 
bet labai džiaugiuosi jus suti
kęs. Jei neturėtumėt nieko 
prieš, — išsitarė nedrąsiai,— 
būtų malonu jus dar susitikti.

— Visada galite užriti, — 
juokdamosi pasakė, —- ir nors 
nespėjau šį kartą paaiškinti 
apie kanarėles, tai padalysiu 
ateityje, — palydėdama jį pa
šaipiai prasitarė.

Petras, nukirtęs banke dar
bo valandas su paskutmiu laik-



BALTIMORES ŽINIOS

'Vai lėkite dainos5

Įėję vaidinama. Vaidinama kas 
vakarą 8:15 v. Visiems verta 
pamatyti, pelnas skiriamas lab
darybei.

Tėvas Antanas Bružas, 
seminarijos profesorius, per 

gavėnią trečiadienio vakarais, 
po 7 v. vakarinių mišių, sako 
pamokslus.

Religinis koncertas
Parapijos choras, vad. Alg. 

Šimkaus, atsidėjęs rengiasi re
liginiam koncertui, kuris įvyks 
Verbų sekmadienį, popietėje, 
šv. Pranciškaus bažnyčioj.

Vaiką choras
Mūsų parapijoje kiekvieną 

pirmadienį susirenka 26 vaikai 
choro pratyboms. Vaikus gie
doti moko parapijos vargoni
ninkas muzikas Algis Šimkus. 
Vaikai gieda sekmacfeniais per 
8 valandos mišias prie vargonų. 
Žmonės labai patenkinti.

Diskusiją nteBa
Apie 20 moterų susirinks 

ketvirtadienį su savo dvasios 
vadu prel. Juru tęsti diskusijų 
ratelio veikios. Vyrai irgi ruo
šiasi suorganizuoti savo dis
kusijų ratelį.

klubų ir savišalpos draug|& 
kurios turi ir ir
pinigų. Tokių Prekybos Rūmų 
tiksiąs ir būtų žiūrėti, kad tos 
organizarijos neteistų & betu
riu rankų. Čia irgi daug kur 
susiduriame su lietuviais ko
munistais, kurie deda pastan
gas kitų sukurtą nuosavybę 
pėsisavinti. Maskvos agentai 
moka įsisprausti į patriotinių

DARBININKO” PIKNIKAI

F«ak» KmeetiHos, 
ilgametis šios kolonijos ko

respondentas Darbininke, buvo 
sunkiai susirgęs ir paguldytas 
ligoninėje. Dabar gydosi na
mie, 17 Tenney St Linkime 
greit sustiprėti.

biznieriui dažnai neįmanoma 
sužinoti ir įsitikinti, kad tiks
las, kuriam aukos renkamos, 
yra vertas paramos, o tarp rin
kėjų pasitaiką komunistai daž
nai prisidengia nekaltais var
dais. —

Ji Nta *
gavėnios metii veda 3Myj 
tėviškų Amerikos ir Kai 
nėrfrriju misija^ hęi ratai 
pas Parapijose jaučiama 
kiši Šventųjų Marijos :

Vyrų Fed. susirinkimas
Praeitą ketv. įvyko Lawren- 

co apskr. Vyrų Fed. pirminin
kų susirinkiams šv. Onos para
pijas salėje. Iš Sėtuvių dalyva
vo: J. Valiukonis, J. Lisauskas, 
J. Žemis, E. Billa, P. Ulanavi- 
čius, J. Zenavifius, — kun. A. 
Janiūnas atstovavo kleb. prel. 
Jurą.

• nfinois universitete Navy 
Pier prie bendros bibbotekoB 
organizuojamas iietuviškaą 
knygynas, šiame universitete 
studijuoja per 80 lietuvių Muk 
dentų.

• Vyt. žvirždys, buvęs liet 
Studentų Sąjungos ir Stota. At
eitininkų Sąjungos pirminin
kas, ruošiasi politinių mokslų 
daktaro laipsniui Wiscomfcl 
universitete, Madison, Wis. r

Petras Skirmontas
eidamas 62 amžiaus metus, 

po sunkios ligos mirė kovo 22 
d., palaidotas kovo 26. Velionis 
buvo ištikimas šv. Alfonso pa
rapijos narys; priklausė šv, 
Vardo Draugijai, susipratęs 
lietuvis. Kaip pirmojo Pasau
linio Karo veteranas, palaido
tas nacionaliniuose kapuose, 
skirtuose buvusiems kariams.. 
Laidotuvių pamaldos atliktos 
šv. Alfonso bažnyčioje. P. K*

Acriros Vartų parapijos sa
lėje Mutažto 4 d. 7 vai. vak. 
jm pumgias netwviĮ. kmkjb 
vakfiafaBas.- “PSoto dėklė.” -
Garbes rengėjai: prel. K. Va- 

sys ir kun. J. JutkeviČius. šią 
5 veiksmų religinę gavėnios 
dramą su sodaHetėmis režisavo 
vietinės mokyklos mokytojos— 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys.

Pagrindiniai veikėjai: Mari
ja Klunknitė, Ona Markvėnai- 
tė, Gracija Račkauskaitė, Au
relija Palubeskaitė, Marija-Ona 
Sinkevičiūtė, Aldona PauUukai- 
tytė ir B. Mažeikaitė.

Kiti veikėjai: Jnnina Vizba- 
raitė, Loreta Gudaitytė, Jane 
Kilmonytė, Ona, Matočfciskai- 
tė, Jan. Sabonaitytė, Eleonora 
Treinaitė, Janė Tamteevičiūtė, 
C. Sinkevičiūtė, Paulė Savage, 
Mirga Jazutytė, Irena Baliuko 
nytė, Marija BaRtfconytė, D.

Vyčių 78 kuopa
šį šeštadienį, bal. 3 d., 7:30 

v.v., parapijos salėje ruošia 
“Whist Party”. Bus gražių do
vanų. Jaunimas taip pat ren
giasi priimti svečius, kurie da
lyvaus N. Anglijos vyčių seime 
balandižo 2J> d. Seimas vyks 
parapijos salėje, prasidės 9:30 
iškilmingomis pamaldomis, ku-

Už “Tyliąją Bažnyčią”
Bal. 4, sekmadienį, 6:30 v.v. 

Šv. Vardo draugija, šv. Onos 
bažnyčioje, kampas Haverhill 
ir Franklin gatvės, rengia 
šventąją valandą, kurios metu 
bus meldžiamasi už tyliąją baž
nyčią” — už persekiojamus ti
kinčiuosius anapus geležinės 
uždangos. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti.

Kančios sekmadienį šv. Pran
ciškaus bažnyčioje 3 v. įvyks 
šventoji valanda ir maldos už 
persekiojamus tikinčiuosius.

dažnai neturėdami ir menkiau
sių sumų pradžiai— savo į 
steigei ar ofisui atidaryti. Sa
vo laikų New Yorko Liet. Pre
kybos Rūmai šioj srity yra šį 
tąv padarę— ne vienam lietu
viui profesionalui padėjo atsi
stoti ant kojų. Tą patį būtų 
galima padaryti ir šiandie, tik 
dargi didesniu mastu, jei tik 
mes išmoktumėm organizuotai 
veikti. Kartais reikia ne daug, 
tik paprasto patarimo, kad ap
saugotų daktarą, jog ten .ar 
kitur atidaryti savo kabinetą 
yra bloga vieta, jog ši prakti
ka perkama už aukštą kainą. 
Kuo daugiau lietuvių profesio-

Nuo žilos senovės daina 
buvo ip tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovė, ra
mintoja, gražesnių pasaulių 
nešėja, vargo lengvintoją. I 
lietuvišką damą mūsų bro
liai ir sesės, mūsų žilos mo
tušės sukrovė savo vargus, 
džiaugsmus, atsiminimus ir 
svajones... Lietuvis damavo, 
dainuoja ir dainuos, kur jis 
bebūtų. Kad nepamirštanti 
gražiųjų mūsų liaudies dai
nų, kad jų išmokytume! ir 
savąjį- jaimimą, būtinai įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ:

Lietuviškojo žodžio vakaras .
Kovo 2 7d. pas mus apsilan

kė poetas B. Brazdžionis, ju
moristas A. Gustaitis ir akto
rius H. Kačinskas. Pirmieji du 
skaitė savo pačių parašytus da
lykus, H. Kačinskas deklama
vo svetimuosius. Kiekvienas iš 
jų scenoje pasirodė po tris kar
tus, ir kiekvienas sulig savo 
gabumais davė atsilankiusiems' 
gražios progos pasigerėti mūsų 
kalbos žodžio ir kūrybos gra
žumu. Svečių pasirodymas įvy
ko parapijos salėje ir užtruko 
pora valandų. Atsilankiusieji 
buvo didžiai patenkinti.

Yra daug pelningą sričią, 
kur lietuviai galėtų pasireikšti, 
jei tik eitų organizuotai.

Jei šiandie Amerikoje lietu
vių dar maža biznyje dalyvau
ja, tai kaltas jų nerangumas, 
nemokėjimas veikti organizuo
tai ir ekonomiškai. Liet. Pre
kybos Rūmų tikslas ir turėtų 
būti ytsomis galimomis priemo-

skambėjo visų čtalyvių bendrai 
giedamos giesmės.

Ne Btatimorės mieste gyveną 
šios vyskuąšjos dvasiškiai į šv. 
Valandą susirinko kitose dvie
jose vietose. Tokiu būdu visa 
šios vyskupijos kunigija atida
vė Eucharistiniam Kristui ir Jo 
Motinai viešą pagarbą.

• Brazilijoje, Sao Pauto 
mieste, išeina 37 svetimšalių 
svetimomis kalbomis lesdtiami 
laikraščiai, jų tarpe ir vienas 
lietuviškas “Mūsų Lietuva”.

* Kun. L. Judrus, pastora
cinį darbą dirbąs vienoje Los 
Angeles ligoninėje, susirgo ir

Joje yra apie 200dainų tekė
tų. Kaina $L00. Kreipki*:

D AB B ĮNINKĄS

Baltu pradeda naujus metus
Baltimorės Balto skyrius 

savo metinį susirinkimą sušau
kė kovo mėn. 23 d. Iš valdybos 
pranešimo buvo matyti, kad 
pereitais metais Balto Centrui 
mūsų skyrius pasiuntė L1806 
svarus drabužių ir $1000.00 
pinigais. Piniginės pajamos 
gautos iš rinkliavų ir dviejų 
vakarų, kuriuos suruošė pati

Prieš trisdešimt metų Ame
rikoje pradėjo steigtis Lietuvių 
Prekybos Butai, pastaraisiais 
meteis pasivadinę Prekybos 
Rūmais. Tų “prekybos butų” 
pirmasis tiksiąs buvo padėti 
Lietuvai ąts&atyti ir kartu iš
vystyti prekybos ryšius su 
JAV, suburti lietuvius į stiprią 
bizmerių ir ekonomistų organi
zaciją bei padėti jiems įsitvir
tinti bizniuose. Dabartinis Lie
tuvos ministeris Vašingtone 
Povilas žadeiks buvo vienas 
iš aktyviausių tokių rūmų pro
paguotojų.

Tokie rūmai buvo įsisteigę 
visose didesnėse Amerikos lie
tuvių kolonijose: New Yorke, 
Chicagoje, Bostone, PhHadel- 
phijoje, Wofrcester, Wa!terbury, 
Detroit ir kitur. Prasidėjus 
antram Pasauliniam karui ir 
nutrukus ryšiams su Lietuva, 
daugumos prekybos rūmų vei
kimas silpnėja Ba šiol geriau
siai tebeveikia Chicagoje, kur į 
prekybos rūmus yra susibūrę 
dauguma stambiųjų lietuvių 
bizmerių, profesionalų ir eko
nomistų. PŽiti organizacija turi 
nemažos įtakos Chicagos lietu
vių ir amerikiečių visuomenė-

manavičienė — pirmininke, N. 
Rastenis — vicepirmininku, Jo
nas Laukaitis — sekretorium, 
K. Matutiauskas — iždo globė
ju ir Bronė Budreikaitė — iždo 
raštininke. Visi dabar išrinktie
ji, išskyrus B. Budrekaitę, ir 
pereitais metais buvo valdybos 
nariais.

imtųsi statyti geležinkelį ar 
fabriką.

Tai daugelio žmonių darbas, 
sutelkiant didesnį reikalingą 
kapitolą. Taip ir Ha bar kiek- 
venas galėtų savo pinigu pri
sidėti, prie didesnio darbo.

Praeityje fcefi nep6s*sEkmvu 
atbaidė nuo lietuvių bendrovių 
organizavimo. Nežiūrint to, 
dar yrą daug bendrovių, ku
rios gerai veikia. Ctūragoje 
turime vienuolika lietuvių su
organizuotų ir valdomų bankų- 
taupomųjų kasų; jie kontro
liuoja net po kelias dešimtis 
milijonų dolerių. New Yorke valdyba, 
neturime nė vienos lietuvių 
taupomosios kasos ar bankiu- 
ko. Net toks mažiukas mieste
lis ,kaip Kearny, N. J., New 
Yorko pavėsyje, ir tas turi sa
vo lietuvių kontroliuojamą ban
ką — taupomąją kasą. Pana
šiai yra ir su Philadelphia ir 
Clevelandu. Tuo nenoriu pasa
kyti, kad New Yorke būtinai 
turime užsispirti banką orga
nizuoti, tačiau — nebuvimas 
didesnės lietuvių ekonominės 
organizacijos verčia susimąsty-

nam naujai į biznį e- s 
ĮOU Šeturai yra 

Amerikoje Sėtuvių pinigais jritiHrię, kad kitas

’riaW**1. .*« .“*•*»
progų ir ktijęntų visiems už- 8 
te^, jel tik bus organizuotai *

yra paskirtas pašaukmių- dl^ 
rektmiumi ir tretininkų 
totoriumi, šiuo metu jis lanko J 
(toticyklas rytinėse lietuvių pa^ 
rapijose.

• Dėtims' Justas, gimęs
IV. 2., Štokuose,
apskr., mirė kovo 17 d. VfafaifeJ 
rijoje, Wewelsfee<he. Palaidoj 
tas vokiečių kapinėse. |

• Hamburgo mirato centai
Vokietijoje kovo 15 d.,'atidaro^ 
NCWC naują emigracijos biū» ; 
rą, kuris patarnaus vžaesarj 
norintiems emgruoti į 
pagal naują emigracijos įstety-^ 
mą. Atidarymas laivo sureng-/ 
tas iškilmingai, dalyvavo Ame- ' 
rikos, vokiečių aukšti pareigū
nai ir žurnalistai. s

• Vilniaus artidieee^joje | 

1953 m. mirė šie kunigai: prel.? 
Leonas Zebrovskis, kan. Petras 
Mankauskas - Mankus, kun. 
Jonas Slempas, dekanas Doni
ninkas Gailiūšas.

• 50 metų spaudos sukakties 
proga “Gabijos” leidykla išlei
džia literatūros metraštį. Lėk. 
dyklai talkininkauja Lieti R&-^ 
šytojų Draugija. Metraštį re- 
daguoja St. Zobarskas ir Jonas ? 
Aistis.

• Dr. Petras Barimas Kana
doje tarnauja vienoje didelėje^ 
lėktuvų kompanijoje. Bendro- -i. 
vės reikalais jis yra aĮtenkę^ 
daugelį kraštų, buvęs net Jfc^ 
poni joje, Indijoje, apvažiavęs - 
veik visas P. Amerikos vaisty- « 
bes. Paskutiniu laiku ^s v& ' 
lankėsi P. Amerikoje. Savo 
kelionėse visur susitinka su 
lietuviais. S

Dievo Motinos ..tarnyboje
Mergaičių Catholic High 

School ,vienuolių pranciškiečių 
vedama, Apreiškimo dieną, 
kovo 25, pasikvietė prel. L. 
Mendelį suteikti tos mokyklos 
mergaitėms stebuklingąjį me- 
dalikėlį. 1100 mergaičių su sa
vo mokytojomis seserimis buvo 
susirinkusios didžiojoj mokyk
los salėje. Vaizdas gražus ir 
iškilmingas. Prie scenoje įreng
to altoriaus Prelatas atlaikė 
specialias pamaldas, dar pasa
kydamas iškalbingą ir Dievo 
Motinos meile persunktą pa
mokslą. Paskui ilga eile 
sceną perėjo visos mokinės, ir 
kiekvienai buvo suteikiamas 
medalikėlis. — Dar galima pri
dėti, kad šioje mokykloje mo
kosi gražus skaičius ir lietuvai
čių.

• Toronte prie naujosios Pri
sikėlimo parapijos organizuo
jamas choras, kuriam vado
vauti apsiėmė solistas V. Veri- 
kaitis.

Valdyba labai norėjo, kad 
šis susirinkimas būtų gausus. 
Pasiuntė net 140 pakvietimu 
laiškais. Deja, Valdybos šauks
mas nebuvo išgirstas: atėjo tik 
&a. paminėtieji asmenys,, kurių 
voš naujieji ateiviai.

Šventoji valanda katedroje
Švč. Marijos Apreiškimo 

dieną, kovo 25, katedros baž
nyčioje buvo šventoj valanda 
Baltimorės miesto katalikų 
dvasiškiams. Visas vtetas baž
nyčioj užėmė tik kunigai ir ku
nigų seminarijos auklėtiniai 
(klierikai). Pasnufiečiams liko 
tik galerijos. Vienas kunigų se
minarijos profesorius pasakė 
pilną gilių minčių pamokslą. 
Gražiai giedojo kun. seminari
jas auklėtinių choras. Galingai p>tiaiminnnas.

“Moto duktė” Bostone
Sodalietės ir katekizacijos 

nrokytojas: M. f^lipienė, V. 
Česnauskienė, A. Dvareckienė 
su kun. A. Janiūnu buvo nuvy
kę į Roxbury, Mass., kur šv. 
Alfonso salėje buvo vaidinama 
“Piloto duktė”. Tai yra seniau
sia Kristaus kančios drama A-

JL'OZAS GINKUS, New Yorko
Lietuviu Prekybos Ramq dabarti-

Šiais jubiliejiniais Balfo me
tais pasiryžta sustiprinti veiki
mą. Numatyta visa eilė dirbu. 
Pirmiausia, ruošiama loterija. 
Bilietai pradedami platinti ba
landžio 1 d. Paruošta 500 kny
gelių po vieną dolerį. Laimėji
mams paskirta už 150 dolerių 
daiktų. Loterijos traukimas 
bus atliktas Atvelykio dieną 
(balandžio 25) Balfp vakare: 
■Nieko nelaukiant, nutarta vyk
dyti aukų rinkimo vajų: dra
bužius ir avalynę rinkti visą 
balandžio mėnesį, piniginę rink
liavą varyti visą gegužės mė- 

tnesį.

Bė to, susirinkime pasikal
bėta apie skyriaus praeities 
darbus. Prisiminti patys ištiki
miausi šios organizacijos nariai 

{irdarbininkai mūsų mieste. 
Malonu pažymėti, kad nuo pat 

_____  Balfo skyriaus įsisteigimo Bal- 
nėmis kovoti°su tomis silpnybė- timorėje jame be pertraukos 

buvo nariais ir. visą laiką 
darbavosi šie senesniojo laiko 
ateiviai: P. Jaras, M. Juškaus- 
kiene, M. Jokitoaitienė, P. ir 
E. Kundrotai, K. Matuliauskas, 
N. ir E. Rasteniai, p. Railai.

Į skyriaus valdybą Sems me
tams išrinkti šie nariai: EI. Ar-

BROOKLYNE— gegužės 30 — Woodside, L. I. 
National Park A Hali

L1NDENE — birželio 6, Linden, N. J. 
Lituanian Liberty Park.

BROCKTONE, — liepos 11, Brockton Fafr Grounds

BRIDGEPORT, CONN.

Balandžio 4, sekmadienį, 7 
vai. vak., šv. Jurgio par. baž
nyčioje įvyks bažnytinės muzi
kos koncertas. Koncertas ski
riamas Mari jos garbei. Kviečia
mi ir tikimasi, kad visi vieti
niai ir iš apylinkių lietuviai 
ats3ankys.Po koncerto bus pa
sakytas pamokslas ir suteiktas

Neretai girdime lietuvius 
biznierius nusiskundžiant: “Lie
tuvis savų neremia, iš lietuvių 
biznio nedarysi, savą biznierių 
atsimena tik kai aukų reikia...’ 
O žmonės dažnai irgi kalba, 
kad savieji brangiau lupa ar 
net apsuka. Pasitaikė tokia ne
laimė, kad nesąžiningas lietu
vis biznierius jį nuskriaudė, 
tai ir eina ir skelbia visiems. 
Jei panašiai apsuks nelietuvis, 
tai jis nutylės. Prekybos rūmų 
tisklas ir būtų kovoti su to
kiais nenormalumais. Kiekvie
nas tokių runų narys turėtų 
būti sąžiningas biznierius. Ne
sąžiningus reiktų išbraukti iš 
organizacijos.

Lietarvos atstatymo 
atadijos

Turėdami tvirtą organizaci
ją ir pinigų, galėtume turėti 
atitinkamą sekciją, kuri studi
juotų Lietuvos atstatymo klau
simus ir ekonominius santy
kius tarp Amerikos ir Lietu
vos. Atsistojant Lietuvai, bus 
reikalinga Amerikos parama ir 
kreditai. Tvirtai organizuoti 
prekybos rūmai savo įtaka ga
lėtų prisidėti prie to; kad Lie
tuva galėtų gauti tvirčiausią 
ekoiominę paramą. Nėra abe
jonės, kad tada prasidės akty
vūs prekybos ryšiai. Tokie rū
mai turėtų žiūrėti, kad preky
bos ir kitų ekonominių santy
kių išvystymas eitų per lietu
vių rankas.

Skatinsiąs į biznį
Esmėje -lietuviai yra darbš-

dovybę ir tuo organinei jos vei
kimą pakreipti pragaištinga 
kryptimi. Prekybos runai pir- 
nnaūfaa ir turėtų atidengti to
kių agentų tikslus ir gelbėti | 
pavojų patekusias organizaci
jas. šie rūmai taip pat turėtų 
ir naujųjų tremtinių, kur daug 
inteligentų, dinamizmą nu
kreipti į jau valdančias lietu
vių organizacijas.

Savą biznierių rėmimas ir

Smkeridūtė, S. Milerytė, Ge
novaitė Lukey, Rūta Čiraitė ir 
Elena Deituvaitė.

Šokėjos: N. Vizbaraitė, R.
Kasparaite, J. Johnson, C. A.
Zinkutė, K. Puodžiūnaitė, K.
Kudirkaitė, Goria Stadal, Ja
nė Cashman, B. BakSūtė, B,
Laukaitytė, G. Pinkutė ir E. marikoje, jau 35 metai šioje ša- 
Lukey.

Statistai: Algirdas ir Juozas
Krasinstoai, V. Burdulis.

Bfifaf stavija: Julė Sinkevi
čiūtė.

Mesta: E. Tamulevičiūtė.
Skdbfananis - r r Mani ui: Rita

MPtiuses.
Pelnas skiriamas — parapi

jos fondui.
Maloniai kviečianti Mos pui

kiai* kostiumai*, naujoms de
koracijoms pufldbs gav&uai 
dromos pa*£ti(toėtv

BrasMyn M, N. Y. 

arba:

FBANCBCAN FAI8I

Lietuvių tautos ir savo inte
resų labui lietuviai biznieriai 
turėtų vėl atgaivinti prekybos 
rūūnų veiklą. Dirva jai gana 
plati.

Visuomeniniai reikalai
Dauguma Amerikos lietuvių 

biznierių yra dosnūs visuomeni
nių reikalų rėmėjai. Jų dažnai 
prašoma ir dažnai gaunama 
paramos ne tik vertingiems 
tikslams, bet ir pragaištin
giems. Dažnai per neapsižiūrė
jimą ar nesusipratimą \š lietu
vių biznierių pinigų iškaulija 
net ir Maskvos agentai — ko
munistai. Per neapsižiūrėjimą 
jos remdamas biznierius nesu
vokia, kad savo pinigais jis pats 
sau duobę kasa. Vietiniai pre
kybos rūmai kaip tik ir galėtų 
padėti apsaugoti nuo aukojimo 
pragaištingiems tikslams. Or
ganizuoti biznieriai galėtų at
sisakyti aukoti bet kokiam 
tikslui, jei rinkėjas neturi vie
tinio lietuvių prekybos rūmų 
skyriaus pritarimo. Paskiram tūs, energingi ir sumanūs, bet 

jiems dažnai trūksta ryžto ir 
veržlumo. Amerikoje turime 
neproporcingai daug fabrike 
darbininkų. Rznierių ir sava
rankių versluimkų galėtų būti 
kur kas daugiau. Prekybos rū
mai galėtų ir turėtų ^padėti



CLEVELAND, OfflOMieli lietuviai,

ŽINIOS IŠ PHILA DELPHI JOS, PA

mu.,

101 p.

Gaunama:

LHsplay

BURIDANO ASILAS

sokeriopų parengimų ir minė
jimų. Vieni jų nepaprastai ge
rai pavyko, kiti išėjo ne pagal 
rengėjų norūs. Prie gerai pa
vykusių parengimų reikia pri
skirti Antano Smetonos 10 me-

Visus maloniai kviečia atsilankyti 
LINDENO VAIDINTOJAI.

U0D
DtatKTORIUS

Dr. Bronius Dirmeikis, Mar
gučio radijo programos žinių 
pranešėjas, kas šeštadienį daro 
spaudos apžvalgų. Jiscftuoja 
žymesnes mintis, pasirodžiu
sias įvairiuose lietuvių laikraš
čiuose. Ir “Darbininko mintys” 
Margufio radijo bangų dėka 
pasiekia Ctticagos ir apylinkių 
lietuvių gausias minias. X

prieš chicagiečių akis. Tai Mar
gučio sidabrinio jubiliejaus 
koncertas Civic Opera rūmuose 
gegužės 2 d. Programoje daly
vaus Elena Kuprevičiūtė, žy
mioji lietuvių smuikininkė, tai 
progai iŠ Europos atkviečiama. 
Dalyvaus dar Polyna Stoska, 
Metropolitan Operos solistė, 
Chicagos Simfonijos orkestras, 
diriguojamas Vytauto Marijo- 
šiaus, buv. Lietuvos Operos di
rigento. Bus išpildyti naujieji 
lietuvių muzikos ir* dainos kū
riniai. Visos dainos bus atliktos 
pedytfint Chicagos Simfonijos 
orkestrui.

AUDBEY' HEPBIŽRN, artistė, Uimėjosi iiemet ■tiirmfat premiM 
(Aeademy Aw*riD, su artistu Md Fene, New Yorke, Madteen Square 
labdaros tikslam rodė savo akrobatikos šokius.

Baigtos misijos
Jaunas misionierius 

G. Jočys, pranciškonas, 
savaitę vedė misijas angliškai 
Jis kalbėjo ir mūsų jaunimui. 
Misijose dalyvavę jaučiasi atsi
gaivinę ir pasiryžę dar šven
drių gyventi. Misionierius at
sakinėjo į klausimus ir apašta
lavo atskirai šėmoms ir atski
riem asmenim. Misijos užbaig
tos, misijų kryžiaus pasveikini-

Betne tik sportine vekįa 
mūsų jaunimas domisi ir savo 
jėgas jai stoją, štai, Vasario 
16-tosios proga A. Jankauskai
tė, R. Marušfcevičms, V. Pet- 
n^kevičius, V. Sklytaitis ir G. 
žemaitaitis, rež. V. Vaitkaus 
parengti, dalyvauja- at-kų ir 
teatralų pastangomis statyta
me A. Škaistienės vaizdelyje

Kų teatras veidą?
Waterburiečių mėgiamus Sce- 

ons Mėgėjų Teatras, kaip kas
met, taip ir šįmet, jau šernai ir 
įtemptai dirba^kad Atvelykio 
sekmadienį (balandžio 25 d.) 
pubtika ir vėl gilėtų pasigar
džiuoti puikiai premjera. Jau 
praeitais metais “Teta iš A- 
merikos” gražiai užsirekomen
davęs režisierius J. Brazauskas

tų mirties sukakties minėji
mas. Žmonių šv. Kryžiaus baž
nyčioje ir Lietuvių Auditorijoj 
buvo sausakimšai. Taip pat į 
Vasario 16 atsSankė gausios 
minios, žmonių, šauniai pavyko 
šv. Kazimiero seselių vienuoly
no rėmėjų vajaus vakarienė.

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO ~

A. Vanagaite nteSjfans
Sekmadienį kovo 14 d. buvo 

paminėtas penkmetis nuo mir
ties Margučio įkūrėjo komp. 
Antano Vanagaičio. šv. Mišios 
už veiiorties vėlę atlaikytos 
ŠvenČ. Marijos Gunkno baž
nyčioj: žmonių buvo kupina 
bažnyčia. Margučio radijo pro
grama tų dieną taip pat buvo 
skirta velioniui prisiminti. Per 
šv. Mišias h* radijo programoje 
buvo išpildyta ve&mies Vana
gaičio kurkliai, kuriuos atfiko 
solistės Sofija Adomaitienė, O- 
na Biežienė, muz. Aleksandras 
KuSūnas ir vargonininkas An
tanas Giedraitis.

Jau 12 metikui um klauso 
tįfy "LIETUVOS 
SUL fftjimifunuf 
aĮUK9 RADtO MMANDų

Lietuvių visuomenės yra. dė
kinga programos vedėjomis už 
jų aidčų ir pasišventimą, nes 
jie dirba bendram lietuviškam 
labui, nieko sau iš to nelauk
dami.

Linkini dar ilgus metus džiu
ginti lietuviškas širdis Metuviš- 
ku žodžiu-ir muzika radijo ban
gomis. X.

‘Trispiivė varpinės bokšte”, 
o keletą savaičių vėliau, to pat 
V. Vaitkaus pagdbstmti, išpil
dė gražių ir turiningų meninę 
dalį. šv. Kaahnero garbei skir
tame paminėjime, šį Lietuvos 
Globėjo paminėjimų rengė 
Katal Federacijos vietinis 
dcyrius, paskaitų apie mūsų 
Šventąjį Karalaitį skaitė V. 
Šmulkštys, jr., o meninėje da
lyje, be komp. A. Aleksio va
dovaujamo choro, dalyvavo dar 
šie jaunieji talkininkai: Ir. 
Bajalytė, A. Jankauskaitė, A. 
Kalvaitytė, R. Valterytė, K. 
M. čampė, R. Maruškevičius, J. 
Muraška, V. Vąmeckas.

O plačiame, sudėtingame ir 
sunkiame mūsų Scenos Mėgėjų 
Teatro techniškajame darbe 
O. Valaitytė, V. Juraška, Jur. 
Valaitis ir kit. yra nuolatiniai 
ir nuoširdūs taBdnihkni.

Kai daug kur skundžiamasi, 
kad jaunimas vengia organiza
cinio darbo, nesidomi lietuviš
kuoju gyvenimu; tai mes visur 
galūne džiaugtis gražia jaunų
jų talka; ir ypač daug jų atei
na iš at-kų būrio. Nenuostabu 
tad, kad taip gražiai kultūrinė
je plotinėje besireiškiančių at- 
kų eilės vis ir vis pasipildo nau
jesnis, daug žadančiomis jėgo
mis.

minėjo, kad sutvirtintiems yra 
laimė pirmiesiems naujoj baž
nyčioj priimti tų sakramentų. 
Pasidžiaugė parapiečių uoliu 
rūpesčiu bažnyčių atstatant. 
Sutvirtinimo sakramentas 
teiktas 92 asmenims.

Kartas nuo karto mūsų tau
tiečiai, kad ir turtingoje visuo
menėje gyvendami, patenka į 
nelaimę ir jiems pasidaro rei
kalinga pagalba. Nuo tos grės
mės niekas nesame laisvi, šiuo 
metu būtinai reikalinga pagal
ba skubi ir gal ilga parama 
Cieškienes šeimai. Cieškienei 
esant ligoninėje, jos senelė 
motina ir du maži vaikai yra 
atsidūrę sunkioje padėtyje.

Ypačiai šiam ir -kitiems so
cialiniams reikalams tenkinti 
Clevelando Lietuvių Bendruo
menės skyrius kreipiasi į vi
sas organizacijas, biznio įstai
gas ir privačius asmenis prašy
damas aukos.

Lietuvi, Tavo auka padės ap
saugoti du mažus lietuviukus 
nuo svetimos prieglaudos ir iš
laikyti juos lieftuviškOj aplin
koj, šeimoj, lietuviškoj mokyk-

Tėv. J. Adomavičius, OFM ves 
misijas natų, parap. bažnyčio
je. Jos prasidės balandžio 4 d. 
per lietuvišką sumų. Tikintieji 
kviečiami gausiai lankytis.

Antroji Lietuvių Diena šie
met įvyks liepos 4 d. 25000 
Euclid Avė. Rengia Bendruo
menė.

Jos groži nepaprastai ryfitiai 
iSkelia PULGIO AMDMUMO 
plunksna premijuotame veikale

Vienas už visus, visi už vie- Metinis Bendruomenes lietu
vių ekonomistų susirinkimas 
šaukiamas balandžio 4 d. 11:30

Tretininkų jndtįjhnau
Šv. Kazimiero par. vedant 

misijas pranciškonams ir treti
ninkai žymiai pajudėjo. Jie 
rūpmosi gauti naujų ir jaamų 
narių. Buvo surengta agapė— 
bendra arbatėle, kurioj buvo 
diretkorius preL I. Valančiū- 
nas, T. G. Jočys, OFM, ir kele
tas kitų kunigų bei svečių. Ta
ryba gražiai pasidarbavo, kad 
daugiau naujų narių gautų. Per 
misijas išaiškinta, kad tretiirin- 
kija nėra- tik seniams; priešin
gai, visai senų net negalina 
priimti, bet tai labai nauctinga 
kongregacija mūsų, katalikiš
kam jaunimui

Lindeno vaidintoje trupe 1954 mėty balandžio 24 d, 
šeštadienį, 7vai. 30min. vakaro E1 i z a b e t h e, 

LIETUVIŲ LAISVES SALEJE, 269 Second Ši., 
.STATO LINKSMĄ R. FLERS IR G. A. CAELLAVET KOMEDIJA

ninkavo keletą pranešėjų. Vi
suomenė gyvai rėmė tų retinto, 
sudarė rėmėjų klubų, kad tik 
programa butų geresnė. - Ypač 
programė rėmė ir remia mūsų 
lietuviškas bankas— Liberty 
Federal Savings A Loan Ass.. 
Vadovaujamas C. Cheleden, 
tas bankas programai buvo 
pirmoji ir svarbioji page&a. 
Jie ne tik pinigais paremia, 
bet ir ragina laikyti tokių pro
gramą ir ugdyti. Bendruome
nės Balsas, pradėdamas ant
ruosius metus, pradės va su 
naujomis viltimis tarnauti be
turiu! Netrukus stotis pradės 
veikti 1000 vatų stipranu, tai 
bus girdima labai plačiai. To
dėl ir mūsų programos vertė

. Reikia pripažinti, kad sporti
niame Waterburio gyvenime 
daug gyvumo įneša moksL at- 
kal Po tinėto kvalifikacinio 
stato teniso tujnyro, vyrų i. 
mergaičių labai stropiai ruo- 
samasi visai eilei sportinių iš
vykų. Taip pat rengiamasi ir 
šachmatų turnyrui.

Šiame darbe dai% sumanu
mo, patyrimo ir širdies deda 
at-kų v-bos narys V. Petruš- 
kevifius, naujasis at-kų sporto 
vadovas J. Jasutovičins ir sta
lo teniso vadovas V. Juraška. 
J. Jasulevičius du metu iš ei
lės (1951 ir 1952) buvo Conn. 
B. C. stato teniso meisteris, o 
V. Juraška prieš keletu dienų 
laimėjo šių metų Conn. valsti
jos stato teniso vice-metoterio 
vardų. Taip pat, tarp ameri- 
kiečių futbole garsėja moksl. 
at-kų v-bos narys E. Jasaitis, 
šiemet gražiai bebaigiąs au)£L

■iiiniiri>r U

šaltinių” einančios žinios •skel
bia, kad didžiojoje Waterburio 
liet, parapijos svetainėje Atve- 
lykio sekma^nį bus sprogdi
namą labai stipri juokų ir gra
žaus jumoro atom-bomba! Dėl
to tat, ne tik watertjuriečjii,- 
bet net ir plačios apylinkės 
lietuviui ndwi»troudami laukia 
šio seaono premjeros.

C. Rn- Iros

Metinė sedeaktis
Lietuvių Bendruunenė sėk

mingai duoda savo pusvalan
džio programų iš radijo stoties 
WDAS jau visi metai. Metinė- 
sukaktis radijo programoj bus. 
priminta balandžio 4, o didesnės 
iškilmės renkamos kiek vė
liau. šių programų gražiai ve
dė keletas mūsų visuomeninin
kų: prof. A. Salys, prof. J. 
Purinas, A. Gaigalas, B. Rau
gas, V. Vctortas, K. Ostraus
kas' ir A. Klimas. Jiems taBor

Socialinio Skyr. pirmininkas 
B. Žiugžda* sekretorius 
Dr. D. Degesys, 

skyriaus gydytojas, 
Adv. J. Smetona, 

teisinis patarėjas.

P. S. Aukų rinkimas pradeda
mos balandžio 11 d. sekmadie
nį. Tų dieną nuo 1 iki 4 vai po 
pietų visi bus lankomi namuo
se. Vėliau aukas priims Spau
dos kioskas, “Dirva” ir soc. 
skyriaus nariai.

Gražiai vaizdavo lietuviškus 
šokins

Lietuvių tautinių šokių gru
pė, vad. p. Irenos Karalienės, 
kovo 16 d. gražiai pašoko lie
tuviškus šokius Rosemont kole
gijoj. Jaunosios studentės ir 
.svečiai labai gyvai domėjosi 
lietuviškų šokių menu ir šokėjų 
drabužiais. Jie visiems darė 
malonų įspūdį. Si šokėjų gru
pė jau kelinti metai garsina 
lietuvių vardų amerikiečių 
tarpe.

Balandžio 7 dieną, Academy 
of Music, jie dalyvaus su savo 
programa “Dainuojančio mies
to” programoje. Programa kas
met ruošiama Philadelphijos 
visų tautybių ir religijų bei 
rasų geresniam susiartinimui. 

. Lietuviai pasirodo nuo pat pra
džios šios programos.

Uetavių ansamblis vriMa
P. Leono Kaulinio vedamas 

lietuviškos dainos ir šokių 
sambūris vėl pradėjo darbų vi
jomis jėgomis. Dabar ruošiasi 
"Dainuojančio miesto” progra- 
mai, kurtoj jis kasmet atlieka 
gražių savo dalį. Be to, sambū
ris ruošia ypatingų programų 
Atvelykio Linksmavakariui. 
Pelnas skiriamas šv. Kazimie
ro par. salei ir scenai atnau
jinti. Tai bus tikrai linksmas 
ir įdomus vakaras. Ansamblis 
duos net dvigubų programą: 
jauniesiems vaikams tuoj po 
pietų ir suaugusiems vakare. 
Dar bus visokių laimėjimų ir 
kitokių linksmybių. Tikima, 
kad vakaras sutrauks daug 
žmonių ir visi bus patenkinti, 
ries galės pamatyti gražią pn> 
gramų ir šį tų laimėti.

Šv. Kazimiero par. jaunieji
priėmė Sutvirtinimo sakra

mentų kovo 22 d. iš vyskupo 
C. McCormick rankų. Jis pri
mine, kad šis sakramentas gali 
būti ir praktiškai labai reika
lingas ginti savo tikėjimą. Pa-

JOSŲ NUOLATINIS 
PASITIKĖJIMAS YRA 

MUMS PARAMA

KARWOWSKI 
VAISTINE

Mes kviafisme ssvus 
draugutllttuvtai 
MM DtVMMKT

MflMflhRŽ-TlMI

D ABBININIA8 

SN taakviA Ava 

Breekfya n, N. Y.

vai. apatinėje lietuvių salėje. 
Darbų tvarkoje — pnmetanai 
ir naujos Ekonominės Tarybos 
rinkimai. Įėjimas laisvas. ,

Bendruomenės mule kjų^ge- 
Ks ir ženkleliai valdybos jau 
gauti. Jie bus duodami kiekvie
nam Bendruomenės narnu, mo
kančiam tautinio solidarumo į- 
našus ir aukojančiam Bendruo
menės reikalams. *

PreL J. Balkūnas, Bendruo
menės Laik. Organ. Komiteto 
(Loko) pirmininkas, kovo 23 ir 
24 d. lankėsi Clevdande. Nors 
jis buvo atvykęs kitais reika
lais, bet su jį aplankiusiu apy
linkės valdybos pirm. St Barz- 
duku jis aptarė knikiriuos ir 
Bendruonenės klausimus.

Bendruomenės apyfinkės 
valdyba kovo 21 d. pasėdyje 
svarstė jaunimo lietuvybės iš
laikymo klausimų (ref. dr. M. 
Žilinskienė), Bendruomenės 
santykius su musų organizaci
jomis (ref. J. čiuberids), Ben
druomenės socialinio skyriaus 
reikalus (rrf. Enrzdukas) ir 
įvairius einamuosius klausiomis.

Bendruomenes puragpBsų 
kotendoriuj yra įregKrtiota 
Tėvų Diena, kurių teŽEfib 20 
d. naųj. parapijoj fen&a- Dai
nos choraš. Stf

COMPTOMETER SCHOOL 
Starting Every Monday 

751 W. CMenge Avė.
EMt CMnacaų. W. <«
Stai-t your couirse any Mondąy 

night, 3:30 pjn. to 6 p.m.
6 p.m. to 8:30 p.m.

Industry needs you—that’s wtiy 
we’re hw. .

Haožfonhi žaddė: P. Bernotas, 
Z. Bungarda ir A- Plvetis, o 
už Waterburio "Ateitr — J- 
jasdferifius, V. Juraška ir V. 
Sktedaitis.

Ged ir gerai kad nebuvo jo
kios rėkiamos, nes at-kų ra
movė ir tafe> sunkiai tegano 
sparto entuziastus, kurie nepa
gailėjo katučių gražių momen
tų autoriams, ši hartfimfiškių 
viešnagė paliko malonų įspūdį 
ir įnešė gražų paįvairinimų 
mūsų padangėn, juo labiau, 
kad džaitetanenaBcus žaidėjus 
atlydėjo taip pat nemažas bū
rys ir.~ ^npatiŠkų, gražuti be- 
sišypsančių padarėlių... •

Mefcteriai
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IŠNUOMOJAMAS kamlnkys 
Richmond Hill — tik vienas 
blokas nuo susisiekimo linijos. 
Pageidaujama vyras. Kreiptis: 
TeL Vt 3-8936.

69-38 Myrtte Avė. 
Glendale, N. Y.

136-39 Roosevelt Avenue

tingo jokio daribo nėra, reikia 
vašiais, šefrntnjrikams

išvykus. Skambinti^ NEw Ro- 
cheflemt (23-25)

Šį sekmadienį mūsų vyrai 
taškų kovoje susitiks su S. C. 
New York, šiame sezone ši 
mūsų vienuolikė du kartus su- 
'sitvarkė su New Yorku. Ar 
pavyks ir trečią kartą —ma
tysime sekmadienį. Rungtynių 
pradžia 3 vai., gi 12 vaL mūsų 
jauniai rungtyniauja su Kolis- 
imn ir 1.15 antroji su New 
Yorko antrąja. A. Bg.

Sportininkų šeima didėja. 
Dar neseniai vienuolikės gy- 
nikas St. ModzeHauskas jautė
si lyg septintajam danguj su
žinojęs, kad žmona dovanojo 
jam gražią Nijolę; štai dar du 
klubo pionieriai skriba regis
truoti j sportininkų Mtes aw>

A. VfrjHutaiUg, Vatartb% romanas, 141 p.
A. Baronas, EvalgHis ir novelės, 240 p.
ASMtekas, Nuo tarto «d Orineko, «4-

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — 250

Arlauskas įveikė Ojanen 
(Suomija), Messier (JAV), 
Loeffier (Argent.) ir Kvarn- 
hage (Švedija).

V. Lfegp, 1952 Newcastle 
{RSuTlCt AllKITRfljnjc,
1953 metų to distrikto pinne-

LITHUANIAN AMERI
CAN AUTO SCHOOL 
Vfainšykiie i *nt® mertpnilm 

ir mokyklą

kiu atsH^ęs nuo laimėtoja

New Yorko lietuviai įkelti į 
Metropolitan Laigue B divizt-

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway StaUon > 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

ir Boleslavsky - Guimard ly
giom.

Batvūuuk - Smyslov, Mask
voje rungiasi dėl pasaulio pir
menybių. BotvmnScas kurnėjo 
3 partijas ir vieną baigė, ly
giom. Viso bus sulošta 24 par
tijos.

LIETUVIU SPECIALISTU 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-Vfi 

Atliekami visi coffišion, dažymo ir mech. taisymo darbai. 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

J. MALDUTIS, ■m< teL HY 7-8247 937 GBAND S'IBEET
Z. ŽALIAUSKAS, bmmi teL GL. 8-8680 BBOOKLYN, N. Y.

VBUtincas
KNYGAS

FILOSOFINIO TURINIO:

A Maceina, Didysis tokvMtorius, antroji papildyta 
iaid% 221 pu Kaina — — — — — — 82.00

A Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs
tymas, 240 p. — — — _ — — $2.00

Pr. Gaidamavičius, BMoktate himguĮ» benamio liki
mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2^5

Padėsime jums egzaminuose įs
irūpinti vairuotoju leidimą. Mitai 
mokiniai išmokę gauna diplomus. 
Padedame gauti darbą. Pamokos 
dienomis, vakarais ir sekmadie
niai. Instruktoriai patyrę savo 
srities žinovai. Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
L. TIKNEVICIUS, Direktorius 

Metrnjjffląa Auto School 
186 '2M aVenue 

Tąrp&-l»x*tvta, New York City

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
Whfte Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

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

185-24 Horace Harding Blvc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road ' 

• Brome, N. Y.

ĮSIGYKITE
• ir perskaitykite

“Prie Vilties

Auto Body 

and

Sportinės nuotrupos
Didžiuojamės mūsų vienoli- 

kių pergalėmis, lyg ir mes bū- 
tianėm prisidėję, tačiau vos tik 
pralaimėjimo šešėlis pridengia 
‘‘Litbaianians” vardą— mes 
skubam plautis rankas.

O yna žmonių, kurie visuo
met pasiruošę dalimis sporti
ninkų vargais ir džiaugsmais. 
Štai Gražina Verešlyte—Bart
kus jau ketvirti metai “serga” 
sportininkų liga. Paskutinėse 
rungtynėse gėrėjomės naujomis 
vienofikės uniformomis. Tai 
Gražinos dėka mūsų vyrai vėl 
pasipuošė. Džiugu, kad atsi
randa rėmėjų, bet liūdna, kad 
labai nedaug...

Aplankykite šia skanėsių prekybą, Čia visada gausite im
portuotų ungurių, įvairių žuvų, talkų, sūkių ir lai vieti

niu br taportuotų produktų.
Šviežiai paruoštos įvairius Salotės “parems namuose.” Visi 
valgiai paruošti šiauriečių skoniui. Pagaminti kaip namie. 
1646 2nd AVĖ. (tarp 85 ir 86 gatvės) NEW YORK CITY

j rel. STagg 2-5043 ' i

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME 
ML P. KALTAS — Direktorių 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

»iiWjiri VedfijM 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA 

G E EE S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 
gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA” detaliai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, 
Richmond Hffl, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Instituto. Nw Yorke.

Darbo vahmdno: fc—ūlen nuo 9 nl lyto fld 8 tat vak. 
pinnadfetabiB nuo 9 vąL ryto nd 6 vaL vak.

dos: Manhattan B, MarshaU 
B, Jamaica B, Westchester-_ 
Bronx, Staten Island, LitbuR- 
nian, Log ęabin ir Log Oabin 
B. Komandą sudaro 6 žaidėjai.

Montreaūo miesto p-bėse po 
5 jratų padėtis tokia: Joyner 5- 
0, Ignas Žalys ir Matthai po 4- 
1, buv. Kanados meisteris Fox 
turi 3 taškus ir 1 nebaigtą. Vi
so 22 dalyviai Žalys 4 rate, 
pralaimėjo Joyneriui, tačiau 5 
rate įveikė estą Slrilov. -

Toronto “Vyties” šachmatų 
sekcijos vadovu išrinktas H. 
Stepaitis, o jo pavaduotoju pa
kviestas A. Sirutis.

Chess Beview, kovo nr. įdė
jo Mikėno, meistriškai suloštą 
partiją su rusu Lebedevu (Val
dovės gambitas).

Postai Chess skyriuje randa
me: J. Stonkus įsikvaĮifikavo 
į 1952 Golden Knights pušbaig- 
minj ratą. Stonkus įveikė Sil? 
ver, Biasiuš - Madisoną, o Ra- 
caitis sudorojo Lapsley (visi 
1952 G. Knights).

Argentinoje vieši Sovietų 
Sąjungos šachmatininkai. Jų 
rungtynės su Argentinos rink
tine beugėti šitaip; pirmosios 
5-3, «uxtrosiGG 5-3 ir trečiosios 

Sovietų naudai. Pasta
rųjų pasekmės: Bronstein - 
Najdorf 6-1, Keres-Bofibochan 
0-1, Auerbach - Paimo 1-0, 
Taimanov - Eliskases lygiom, 
Kotov - Rossetto 1-0, Petro- 
saan - Pilnik 1-0, Gefler-Martin

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomos betkur.
FLGRIST BEGINA

522 Graud Street BrpfAdĮyn, N. Y.
TeL ST 2-7909

KIBPYKLA parūpėdama w P*tau k 
reagbnn, ąerej vietoj, UMoma garu, 
pigi nuoma, duoda gerą pelną, užpa
kaly atskiru* kambarys parisekitnaa 
didėja. DėĮ išvykimo H miesto, savi
ninkas pigiai ir palankiom sąlygom 
perleidfia. UžeBL arba paskambink 
savinhdnd:

Franka Professonal Haircutting, 
340 Union Ave^ Brooklyn, N.' Y.

Tel. EV 4-A3M

Joseph Garszva
G R A B O R 1 U S 

BAISAMUOTOJAS -

231 BedfordAva.
Brooklyn, N. Y.

dn mipp w un Kaip nepficiahai patirta, B- 
W SPORTAS gametis Lietuvių sporto Įdubo 

ĮF umįammM^HMB valdybos. narys Vytautas 

< , Griatžiriis, fivykęs j lietuvių
sostinę Chicagą, bando suda
ryti kmnandą.” Visi klubo na
rni linki Vytautui sėkmės.

Ant Tamsutis.

f -f- f\M^C0UHiįL 
SAMliBS BANK ■

_.niĮoaM>ww<sonyoM>>wn

Antrosios Nek Yorko valsty
bės taurės rungtynės mūsų 
vienuolikės vėl buvo laimėtos. 
Ši kartą iš tolimesnių kovų 
buvo išstumti tolimojo Sche- 
neetady Rangers. Pasekmė — 
2-0 aiškiai parodo mūsų vie
nuolikės puolimo silpnumų, gal 
iwt katastrofišką nepajėgu
mą. Svečiai iš Schecetady savo 
žaidimo lygiu buvo netvirtesni 
už mūsų antrąją vienuolikę, ir 
štai prieš techniškai ir taktiš
kai silpną priešininką mūsų 
puolimas įstengė (dėka Frei- 
monio) šiaų> taip ištempti per
galę. Bijau būti blogu prana
šu, tačiau yra pavojaus, kad ir 
tie keli šimtai futbolo alkoho
likų, kurie vispusiškdi vienuo
likę remia, vieną dieną bus pa-, 
kankamai prisotinti blogo žai
dimo.

Be Vitols, ryškiau žiūrovų a- ’ 
kyse pasirodė Wefls ir Vaitke
vičius; likusieji nepasiekė savo 
vidūtmid lygio. Dar Gražys su 
Frdmaniu bandė šį tą “kom
binuoti”, tačiau kitų apsnūdi
mas ir juos užkrėtė...

Antroji vienuolikė Stepona
vičiaus (2) Belecko ir Milerio 
įvarčiais Dr. Maiming taurės 

‘ rungtynėse sidorto Pfadzer 
antrąją, gi mažieji jauniai su
stiprino savo padėtį pirmeny
bių lentelėje, įveikę GAAC 4-0. 
Įvarčių pasiekė Remeza’(2), 
Benitais ir Birutis.

MIKE
DWAN 

I ĖST. 1933 
imBtondeHĄve.

RF3»AIR8 * TĄ 3-8755 
Vestriberter Sq.

Brome 61, N. Y.

TeL EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISIOM WOBKS

840 KIDGEWOOD AVĖ.

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

HNCOME TAX RAPORTUS
Federalius pajamų raportus reikia patiekti iki kovo 15 d., 
o N. Y. valstybei — iki balandžio 15 d. šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač namų savininkams pagelbsti sutaupyti i 
pinigų, išskaitant leidžiamus atitraukimus iš pajamų, šia
me patarnavime daug metų patyręs —

\ J P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE *** 

8656 85th St, W«pdbąven 2L N. Y. Tri. VkgĮma 7-1896 
(Jamaica linija — Forest Parkway stotis)

Kryžiaus
Dr. J. Pnmskis 

patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $150

Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arba

FRANOSCAN FATHEES 
Kranebonk Port, Maine

Šachmatininkai kurnėjo
Pereitą penktadienį, lietuviai 

šachmatminkai laimėjo prieš 
Westchester Bronx OC pasek
me 414-1V6.

Lietuviai lošė neporinėse 
lentose, baltais. Atskiros pa
sekmes sekančios:

1. S. SasHevas 1 — A. Le- 
vitt 0;

2. M. Paškevičius 0 — D. 
Kenneally 1;

3. E. SĮtąknys 1 — E. Ho- 
ber 0;

4. A. Šukys 1— S. Knup- - 
pe 0; r-

5. S. Trojanas % — D. Due- 
neU V2;

6. J Vilpušauskas 1 — D. 
Heyt 0.

Ateinantį penktadienį, t. y. 
balandžio 2 d. žaidėjai renkasi 
7 vaL v. LAC patalpose, iš kur 
bus vykstama į rungtynes su' 
Log-Cabin OC iš N. J. Lošimo 
vidta — Braute. A. R.

JOHN DERUI1Ą. M. D.
Inkstų, pūtiSs, odos, kranjo, vidurių ir kiip Bgų gydytojas 
ApūtūrūjiinM ir kranjo tyrimas 3 dpi. Priėmimo valandos 10-2 U- 4-9

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CETY

Vir* Lexington Avė.* požeminio traukinio stoties. Lengva pthazi- 
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ’r moterim?

-r>

.. J -



NERVINE

AIDU KULTŪROS ŽURNALO

šv. Jurgio par. misijos 
prasideda balandžio 4 d., 

sekmadienį, 7:30 v.v. Misijas 
ves T. Klemensas Žalalis, OFM.

PARDUODAM! baldai (Furoi- 
tare).Taip pat te® galima Keb- 
■uomotti botas (5 kambariai). 
Kreiptis: Jonas Gurklys, 148 
Ktagd&nd Avė, Brooidyn, N.

Kovo 28 d. šv. Kazimiero 
p. bažnyfioje Woreestery įvyko 
N. Anglijos lietuviškų parapijų 
Sodatieflų šv. Valanda. Iš Bo
stono šv. Petro par. dalyvavo 
15 sodalrečių.

ALPStaSp ktabas,
esąs Main St, kovo 22 buvo 

apiplėštas. Vagys paėmė 700 
dol Prieš tris savaites, reikia 
manyti, tie patys vagys buvo

CAMBRIDGE, MASS

Mirtis išplėšė |š musų tarpo 
kovo 17 J. Sodintą, kuris pab
iro nuliūdusius tėvą ir ketinius 
brolius.

BARASEVIOUS ir SCNI® 
FU N ERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Bostph, Mass.* 

JOSEPH BARACEVfČHTS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2580

rakrKMyia
Kovo 21 d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta Jono 
Tamulyno ir Magdalenos 'Macy 
duktė Onos Marijos vardais.

Dainavimo jinai mokėsi Ry
gos ir Kauno konservatorijose. 
Pirmą kartą “Aidos” operoje 
dainavo 1940 b. Kaune. Įkūrus 
Vilniuje operą, solistė persikė
lė tenai ir dainavo įvairiose o- 
perose. Vokietijoje daug kon
certavo tremtinių stovyklose, 
Amerikoje dalyvavo pirmaei
liuose koncertuose.

WAITRUS ! 
F tl N E B A L HOME!

197 Weteter Aveane 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimu diena ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir .Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR C-C434

Balandžio mėn. 25 dieną, S vai. p. p.
Brooklyne, Apreiškimo Parapijos Saleje 

ĮVYKSTA

So. Boston.
Kovo 28 d. šv. Petro parap. 

bažnyčioje pakrikštytas Alber
to Giedraičio ir Elenos Sakai
tės sūnus Jono vardu. Tėvai 
gyveno 1424 Columbia R4-, 
So. Bostone.

Spalvoti Lietuvos pavefclai
Spalvuotas Lietuvos filmas 

su dainomis ir muzika bus ro
domas du vakarus Brooklyne 
— šeštadienį ir sekmadienį, 
balandžio (AprH) 3 ir 4, Lie
tuvių PifieŠų Kldbo salėje, 280 
Union Avė. Pradžia šešt 7:30, 
sekm. 7:00. Filmas natūralių 
spalvų. gamintas nrieš pat ka
rą 1939 metų vasarą Lietuvo
je ir rodomas žymaus Ameri
kos lietuvio fDnrimnko Juozo 
Januškevičiaus. Reta proga lie
tuviams pamatyti, kaip Lietu
va atrodė nepriklausomybės 
metais, šitas filmas naujai at
vykusių lietuvių - tremtinių 
dar nematytas. Filmas bus ro
domas pirmą kartą ir yra skir- 
ttogas nuo visų kitų. Įėiimas metų kunigystės sukaktį, 
tik vienas doleris, veikams 
35c. (Skelb.)

Aprefikūno par. choras ren
gia religinį koncertą — Ddbots 
"Septynis Kristaus žodžius”. 
Chorui vadovauja muz. P. Sa
kas. Sok> partijas išpildys A.

Aušros Vaitą
parapijiečių metinis susirin

kimas įvyks šį sekmadienį tuoj 
po sumos (12 vai.) parapijos

Rūta, 522 Grand SL, 
TeL ST 2-7909 
Brooklyn, N. Y.

J. Ginkus, 495 Grand St, 
- Brooklyn, N. Y.

Kaunu Maisto Krautuvė, 
52 Hudson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Kivita Luncheonette, 
244 Ridgewood Avė. 
Ridgevvood, ~N. Y.

Ariington Restoranas, 
385 Ariington Avė., 
Ridgewood, N. Y.

Pr. Urbonas, Vaistinė, 
61—02 Grand SL, 
Maspeth, N. Y.

Lietuvių Klubas, 
69-61 Grand St, 
Maspeth, N. Y.

Mrs. Kahnyn 
28 St Mary St 
Yonkers, N. Y.

Pr. Lapienės vasarvietė, 
Stony Brook Lodge, N. Y.

Paul Wain, 
81 Steamboat RcL, 

Great Neck, N. Y.

T®v. Jonas Bružikas Bostone
Kovo 29 d. į Bostoną atvyko 

misionierius jėzuitas Tev. Jo
nas Brutikas; balandžio 2, 3 
ir 4 dd. šv. Petro par. bažny
čioje sako pamokslus 40 valan
dų adoracijos metu.

LB Cypress HSs ■ 
apylinkės . susirinkimas į- 

vyks balandžio 3 tjL 7 v. v. p. F> m-
Norvilų name, 19 CSjestnut St mm i 
Pr .Vainauskas padarys poiiii-...

Šv. Mišios ir pamokslas šių Cambridge, Mass., lietuvių 
būna kiekvieno trečiadienio parapijos, parapšjonas Zenonas 

vakarą per visą gavėnią. Para- Kazlauskas, Už velionį šv. Mi- 
pijiečiai ir kaimyninių parapi
jų žmonės džiaugiasi ir gausiai 
pabaldose dalyvauja.

kekaus šv. M. Marijos statula P«L Pr. Puotiis, apie sukak- 
per teuriškas parapijų baž- turintaką kaip žmogų — tam. 
nyčfcs šioje provincijoje. Kai St Yla. Svetitinkno kates pti- 
bus galutinai su klebonais su- sakė K Starikauskas, T. Le- 
sitarta, maršrutas bus pastote* onardas Andrieta^ OFM, gau
tas spaudoje. Kitas susirmld- 
mas bus balandžio 29 cL, 2 vali 
p.p. New Yorfcer viešbutyje.

“Aidą” vakaras - koncertas
Balandžio 25 d. Apreiškimo 

par. salėje “Aidų” kultūros 
žurnalas rengia vakarą-koncer- 
tą jr jo inetu.bus jte&ta “Ai
te” literatūros premija. Kon
certinėje vakaro dalyje dainuo
ja Kauno ir Vilniaus operų so
listė. f

Programoje pakviesta dalyvauti: 
RAŠYTOJAI: 
Krtrym Grigattytė 
ilPįfrite laraKii iglu 

Antanas ValMaitis

hutą su jaunųjų • parapiniu 
choru. Taip pat J. čižauskas y- 
ra kviečiamas italų parapijon 
giedoti laidotuvių proga. Be 
muz. J. Cižausko svetimtaučių 
parapijoj jau seniau vargoni
ninkauja muz. J. Stankūias ir 
neseniai muz. M. Bernotas. 
Svetimtaučiai yra pataikinti 
lietuviais vargonininkais.

Nepriklausomybės minėjime 
Lindene J. Čižausko vedamas 
kvartetas išpildė dainos progra
mą, kuri visiems patiko ir vi
suomenė finki ir ateityje kvar
tetui jos neapleisti.

REIKALINGA vienai kleboni
jai šeimininkė. Kreiptis į “Dar
bininko” redakciją.

Lietuvi? Radijo Korporacija 
•ME.Brmta'v. ' TA M S-SMS

Uctuvlą RadU» profHBM Ii stoties WBMS, 1090 kltocikhi, pertas 
4mm setanaAsaMs ano 12 Dd. 12d0 vai. BOns UetovIftM talatm. 
itasBis Ir MscDma pamirs, Stata reikalais kreipth | STEFONA 
MINKV. SUtię notatsGMą ir Doram* kramave. 302 E. Broataray.

Alexander’s Ner- 
j vipė, kuri "turėtų 

veikti nuo nervų li- 
miSnys 

Stiprių ir brangiau- 
šių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir 

tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišintų, isteri
jos, • rūpesčio, susikrimtimo, 
bemieges, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir lutų ner
vinki negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
3ame 5 uncijas. Į Kanadą

B. Kriščiūnas, atstovas, 
62 Forbes St, 
Amsterdaą^ N. Y.

Piliponis Mari^ 
271 E. Mato St, 
Amsterdtan, N. Y.

Forbes "St Market
100 ForbeiJSt, 
Amsterdani, N. Y.

M. Šaulys,
61 Lafaye&e St, 
Paterson, N. J.

Knygynas Mintis, 
122 Schųyfer Avė. 
Kearny, N. J.

Baltic FlorisL atstovas 
502 E. Broadrcay, 
So. Boston, Mass.

Neringa, atstovas, 
1906-25 St, 
Detroit 16, Midi.

J. Gaidys, atstovas, 
899 Bank St, 
Wateribury, Conn.

Ideal Pharmacy, V. Skrinska, 
29 Kefly Sq^ 
WorcesterrMass.

A J. Stitkas , 
72 Gemvpod Avė.

' TtingtvMntan, N. Y.
J. Sekys, • ' .

444 Broad St, 
Hartford, Conn.

ROTA prašo visus savo se
nuosius atstovus ir norinSus 
pradėti prekybą nevGuoti su
- - T —t- - 9 - SU- --— i-uzsucymais vėlyvoms.

ZALETSKAS |
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY
South Btate, Mm

D. A. taletekM. F. E. ZAetaEM 
CMtotai b BOMniMtaM 

Patertarima* diena ir a. Ii IĮ. 
KėfijrCia h.rmtaln» dykai.

NOTARY. PUBLIC 
feL 80 S-dSIS 

SOotii Bmtra S-2MO

Gros AI Steveas orkestras. Bus drani vakarienė

Visi fietuvū kviefiami gausiai dalyvauti štame įdomia
me parengime. Pelnas atariamas "Metams fleafii.

MASPETHE ŽINIOS

Dvidešimt du berniukai įsi
rašė į basebolo komandą ir 
pradėjo treniruotis. Jie įsirašė 
į CYO lygą. Globoja ir finansi
niai remia liet, katalikų vetera
nų postas.

Bendruomenės apylinkes me
tinis susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, balahdžio 4 d. 5 v. 
p.p. parapijos salėje.

Dafl. Jonas Subačius atnau
jina statulas bažnyčioje. Visi 
draugia<a j© meniniu skoniu ir 
spalvų parinkimu.

Įtahndtio 4 d. katalikų knž- 
nytSa melsis už persekiojamus 
Rusijoje; lietuvių bažnyčioje 
bus išstatytas švenčiausias M- 
gi5v. p.p. -

ELEZABETH, N. J.

Elizab&the yra susitelkę keli 
mūsų žymūs muzikai, šv. Pat-' 
riko šventėje muz. J. Cižaus- 
kas su Aleriah Brothers ligoni
nės brolių choru išpildė iškil- 
mingis mišias. Per šv. Juozapą 
taųi pat giedojo ligoninės kop
lyčioje, minint kapeliono 40

TĖVYNES MYLĖTOJU DRAUGIJA 
Simano Daukanto gimimo 160 mėty 

sukakčiai paminėti 
1«4 tik tatamHio (Aąrfl) 4 dieną, Uttarii 
PteSą KMto mMj, te, Boston, Mnun. rauta 

P O B C V j .
Programoje PROT. IGN. KONČIAUS KALBA, 

M. V. BARMIENM DADUNL

renkami atstovai Į LB rytinių 
valstybių konferenciją.

Jmgta Savaitis, seniau dirbęs 
“Draugo” redakcijoje, dabar 
tarnauja vienam New Yorko 
banke ir vakarais studijuoja.

Bažnyčiai
ir šviesoms aukojo: St M 

Urbonai —100; N. Noributas— 
75: J. Sanįackienė — 50; P. 
Henris — 25 dol S. Žukas — 
25; J. Morkūnai — 20. Po 10 
dol: M. Anuškevičius, A Straz- 
deūtė, Oė Kvedaitienė, Matuse* 
vfiSai, B. Ribokienė, A Rte- 
kaitė, Monkai, A Laukaitis, 
WaBent, U. šfcutaenė, J. Sa- 
viez, ktm. AH>. Janhmas, A. P. 
Juricai, J. Laugabs, K. htika- 
lauskai, J. Lenkauskai. Po 5 
doL: J. Dabricims, G. Lelectae- 
nė, V. Morioūtė, Dr. P. Lu- 
zeckas ir A Kvedaitė.

Parapijos tae4>. km. P. Juš
kaitės visiems širefingiausiai dė
koja.

sdtatas, Benderius ir Griteū- 
tė, vargonais priteis J. Židcas. 
Jis taip pat vargonais solo iš- 
p&dys J. S. Bacho "Toccato in 
F major”, gale choras si^jedos 
Gounodv “GalBa” motetą.

Bekokfc^jes vyrams
Aprei&amo parapijoje prasi

dės pirmadienį, bal. 5 A, 7-.30 
v.v. Roketokecijas ves T. Leo
nardas Andriekus, OFM.

- Diskusijas Lietuvos ūkio < 
klausimais rengia New Yor

ko Liet Stud. Sąjungos sky
rius bal. 4 d. 1 v. p.p. Angelų 
Kar. par. salėje. Kalbės A Si
mutis ir J. Karys.

Šv. Velykų proga
Baltas ypatingai primena vi- 

sieans neužmiršti varge teisią
ją mūsą tautiete ir gausiau 
aukoti, kad veiyi^a nuotitei 
galėtą nuskaidrinti kenčiančią* 
ją veidus.

ALB Ridgewood apytakos
visucitmas susirinkimas bus 

balandižo 3 d. 5:30 v. p.p. Win- 
ter Gardai Tavern patalpose, 
1883 Madison St, Ridgewood, 
N. Y.

šias atnašavo prie didžiojo al
toriaus kleb. kun. P. Juškaitis 
ir prie šoninių kun. J. Pet
rauskas ir kun. AL Klimas. 
Taipgi dar laidotuvėse dalyva
vo trys svečiai fcumgai.

Velionis buvo vienas iš 
pirmųjų parapijos organizato
rių ir stambia auka parėmęs 
bažnyčios statymą. Liko žmo
na, .3 sūnūs, 3 dukterys ir 2 
anūkai A.

UEtUVIU RAINO VALANDOS PMM2RAMA 
MVDE—ra* MhgyHa BterHefcmi g,lwn. Mm.

Kiticvleną IdtaAeiD nuo U Dd 12 vai. vidudienio. Jeigu norite 
tars pasvektati ar paskelbti, tai sgskite: UTHTANIAN RAINO
■OOB, m Csttare 8U Notaįus < Mara x

Skyrius? UINDANUR fVMNHVKE CO. «• W.
So. Boston 27, Mara

A»O.ItASKAT
Ttieftaal: NOnrood t-1449 aą.SOuth Boston M«18

ąmtefltifata Mtn l^^^radnrvti 6-4323, atidaryta iki 9 vai. va-
flteaafcdį tait ta* tanu TeL 80

Pr. Vhmaites, kuris prieš 4 buvo*sudarąs Kolumbijoje.
mdte buvo sudaręs visas reik- Kartu pažymėjo, kad dabar ilimHHMmHtttHMg 

taaanas dnrtx> ir buto garanti- tamyn gera proga, nes Iz. | Lithliąnifln ‘ *
S I Furuiture Co. S 

Užbaigiamąjį žodi tarė jėzui- « Z M O V B R S — X 
tas ktm. V, Gutauskas, kuris « SO 84618 ; *
pSymSjo, kU fe. VasyBOnas S msuRED «d bonded » 
jėaulhi gtamažįjoje Kaime I Btranc. ūm, ♦
mu^ką mote 10 mrtų. Dabar j »

J S8MM W. Bmteuay S 
sveikino Vasybūnų šeimą ir pa- į ■ *
linkėjo sėkmingo įsikūrimo *<ąT»Įi.igTTTii><*yw*Wi>* 
Bostone. \ \ '

4 ved. popiet
ApreMkimo parapijos salėje 
(N. 5th ir Havemeyer St)' 

bus rodomas 
spalvuotas filmas 

“FATIMOS ISTORIJA” ■

Visi kviečiami pamatyti 
šio gražaus ir jaudinančio 
filmo. Rengia Gyvojo šv. 
Rožančiaus draugija.

« Amerikon, ibm garantijom 
tepasinaudojo tik ponios E. 
Vąsyfiūnienė mama, kuri viena 
atvyko Bostonan ir nuo atvy- 
kimo dienos rūpestingai buvo 
klebono globojama. Klebonas 
išreiškė viltį, kad *atvykusieji 
pastoriai įsikurs ir pasiUcs Bo
stone. Taip pat susirmkusiems 
pranešė, kad jau gauta salė 
pirmajam Amerikoje Iz. Vasy- 
Muno koncertui, kuris įvyks ba- 

;«v.
E. Vasyffimienė nuožirdžinis 

(žodžiais padėkojo klebonui ir 
kun. Albertui Abračinskui, 
kurie visą laiką riąptoosi jų at
važiavimu ir reikiamų doku
mentų sudarymu. Kartu išreiš
kė padėką visiems aukotojams, 
kurie padovanojo įvairiausių 
baldų, reikalingų butui apsta
tyti, ypač Mykolui Veniui, Ku- 
čin&ienei, šinridenei, Poškie
nei, Jarušaičiiri ir Aukštikal
nių šeimai Toliau Et. Vasyliū- 
nienė papasakojo apie Kolum
bijoje esančių lietuvių gyveni
mą.

Po kalbų Rasa Vasyiiūnaitė 
smuiku pagrojo K. V. Banai
čio harmonižuotš dainą “Ant 
kalno mateėHs”, o jos brolis Tėvai gyvena 535 East 4 St. 
Vytenis pritarė pianinu. Jis 
taip pat rioEnčele pagrojo J.
S. Bacho preliudą £ pirmosios 
suitos. Jautrieji muakantai 
Bangiausia eptodismentų susi
laukė už abite kartų paskam
bintą A. DiabeUi sonatąop. 24.


