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defen-

menkai vėl nusileisti dėl įspėji
mo ir priimti Anglijos siūly
mus iki Ženevos konferencijai. 
Bet laukiama, kad nuolaidos 
bus siūlomos ir pačioje konfe-

• Tena senatas patvirtino 
įstatymą, kuriuo draudžiama 
komunistų partija.

Spauda praneša, kad kai ku
rie iš japonų žvejų, kurie nu
kentėjo nuo vandenilio bombos 
pelenų, pasirodė esą sovietų 
šnipai, '

Pijąs XB (vėliau į Winsto- 
ną ChurchB$). Pasakykite 
mano sūnui Juozapui, kad 
jis susitiks su mano divizi
jom danguje. -•* -

Kersteno komisijai 
patvirtinu 150,000

Atstovi rūmai pritarė,-khd 
Kerseno komisijos darbas būtų 
išplėstas ir į k rtas pavergtas 
tautas ir kad jię galėtų liudi
ninkus apklausinėti ne tik A- 
merikoje, bet ir kituose kraš
tuose. Tam reikalui skyrė 150,- 
000 dol.

reneijoje. Tada jau dvejopas 
kelias: išla&yti Vakarųrie^- 
•bę einant toliau nuolaidų ke
liu ar atsiskirti nuo Europos ir 
eiti Amerikai savu keliu. Laik
raštis "A. Journal” taip spė-

kad tokia netikra bomba gali 
būti vartojama ne tik manev
ram. Ji gali būti vartojama ka
ro metu panikai priešo eilėse 
sukelti. Jack de Ment žurnale 
"The Military Engineer” siūlo 
įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu 
tokia bomba staiga nukristų 
kur nors prie Neapolio — viri 
gyventojai išbėgiotų. O kad su 
instrumentais taip greit neiš
aiškintų, jog tai netikra bomba, 
galima esąą pridėti ir truputį 
radioaktyvumo. Kitas atomi
nis specialistas Dfr. J. R. Op* 
penbeim dar prideda, kad pani- 
kaii&au palaikyti priešo eilėse

Jei Amerika su sąjunginin
kais ar be jų bus įvelta į Indo
kinijos karą, tai ten bus pri
imtas McArthuro planas, ku
rį jis išdėstė neseniai preziden
tui EisenhoweriuL Jei Britani
ja ir Prancūzija norės būti 
nuošaliai Indokinijos klausimo, 
tai Amerika imsis kitos užsie
nio politikos, kaip anksčiau į- 
spėjęs Dulles. Tos politikos 
kryptį nurodęs šen. Knoyvlan- 
das: esą bus drąstiškai suma
žinta karinė ir ūkinė pagalba 
Europai. Jeigu Ženevos konfe
rencija nutruktų, gali būti pra
dėta dinamiška karinė eiga pie
tų Azijoje vadovaujant Ameri-

Kovai su vėflu draugija 
Amerikoje pranešė, kad iš še
šių labiausiai žtoomų vėžio for
mų labiausiai plinta plaučių 
vėžys. Nuo jo ypačiai padidėjo 
vyrų mirtingumas. Per pasku
tinius 20 metų net 500%. Mo
terų mirtingumas padidėjo taip 
pat, bet ne tiek daug.

Nuo vėžio mirė daugiau nei 
nbo džiovos. DldŽiaurias vy
ram pavojus po 45 metų. 
Priežastiis via dar aaurirta.

brėžimas, kad Vokietija tik o— 
kupuotas kraštas, įvarė kylį 
tarp vokiečių visuomenės ir 
vakarinių sąjungininkų. Ne
nuostabu, jei po protestų pas
tarosiom dienom Dr. Pfleide- 
rer, žinomas koalicijos atstovas 
parlamente, reikalavo, kad Vo
kietija sumegztų diplomatinius 
santykius su Sovietų Sąjunga.

Amerikoje
vyriausybei nėfra kada imti" 

"išlaisvinimo” politikos, t y. iŠ 
dabar bolševizmo turimų ribų 
nustumti jį atgal. Amerikos 
pastangos tik nukreiptos pasi
priešinti naujai Maskvos agre
sijai, stiprinti pasipriešinimo 
užtvaras. Bet ji jau leido įlenk
ti tas apsigynimo linijas, sutik
dama su Anglijos ir kftų^rei- 
kalavimu atleisti varžtus pre
kybai s^Maskva ir jos pakali
kais, norėdama išgelbėti Kini
jos reikalu vienybę. Deja, tai 
nepavyko dar. Namie Amerika

pagandą prieš komunizmą pa
keisdama propaganda prieš 
McCarthy.

Šie faktai leidžia suabejoti, 
ar eidamas į naują konferenci
ją, Washingtonas galėtų pasa
kyti su tokiu pat tvirtumu, 
kaip po Berlyno konferencijos, 
kad vakarai išlaikė vienybę. 
Dulles kelione į Londoną ir Pa
ryžių yra herojiška pastanga 
užkimšti spragas , kurias Mas
kvos žaltys pragraužė vakarų 
vienybės pytirae.

PLAUČIŲ VfcŽYS ČIUMPA 
VYKUS .

sekretorius 
Brovmeti balandžio 9 kalboje 
reikalavo griežtesnių priemonių 
prieš komunistų veiklą Ameri
koje. | Reikalavo, kad .darbda
viai turėtų teisę atleisti tuos, 
kurie gali varyti sabotažo ar 
šnipinėti; panaikinti komunistų 
kontrolę pramenąs orgarizaci- 
jpse ar unijose; pripažinti įro
domąją .medžiaga informacijas, 
ųu)|WjjĮĮiytas per telefoną; įves
ti mirtiėą bausmę už šnipnėji- 
mą taikos metu; atimti piliety
bę tam, k’.ris bus rastas kaltas 
kęsinęsis jėga nuversti vyriau- 
sybę.

BrowneH betgi pasisakė prieš 
kom. partijos Uždraudimą. Tai 
nebūtų suderinama su konsti
tucijos laisvėm ir pasunkintų 
FBI sekti komunistų veiki
mą.

Netikros atominės bombos tik už $100

Gtitietos krinta
Anglijos sprausminis keleivi

nis lėktuvas, vardu Comet, ba
landžio 8 vėl nukrito į Vidur
žemio jurą tarp Neapolio ir Si
cilijos. žuvo 21 keleivis.

Sprauaninius lėktuvus kelei
viam britai pradėjo vartoti 
1952. Tai buvo Anglijos pą^ičti- 
džidvimas. Bet jį ištiko smūgis 
po smūgio. 1953 pavasarį nu
krito vienas Cometos lėktuvas 
su 11 žmonių. Po poros mėne
sių antras žuvo su 43. šiemet 
sausio mėn. žuvo trečias su 35 
keleiviais. Po ketvirtosios ne
laimės valdžia įsakė išimti Co- 
metą iš apyvartos. Visi keturi 
lėktuvai žuvo neišaiškintam 
aplinkybėm. Tačiau žino-, 
mieji faktai leidžia įtar
ti, kad tai sabotažo darbas.

Vaikus susitikęs Miunchene, 
Georgescu korespondentam pa
reiškė, kad nors jo vaikai ang
liškai nemoka, bet pe bus geri 
amerikonai, nes jau dabar... 
gumą kramto. O motina, kai 
jai buvo telefonu naktį, pas
kambinta, ji tą patį rytą atsi
dūrė vengrų katalikų šv. Ste
pono bažnyčioje.

Vokietijoje
Sovietai, pripažindami ryti

nę Vokietiją, nemalonioje padė
tyje pastatė vakarinės Vokieti
jos vyriausybę. Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos komisarų pa-

Anglijoje
' Dulles rado nebaigtą triukš

mą dėl vandenilio bombos, gim
tas ląboristų pasirašė interpe
liaciją, kad vyriausybė spaustų 
Ameriką atsisakyti nuo toli
mesnių bombos bandymų Tr 
tartis su Sovietais dėl nusi
ginklavimo. Prieš parlamenta
rų Šūkavimus ChurchiUis at- 
atstiaikė ir kovojo už vienybę ~ pažaidė Maskvos naudai, pro
su Amerika. Tačiau spaudi
mas prisidėjo prie to, kad JT 
nusiginklavimo komisijoje an
gių atstovas pravedė pasiūly
mą pradėti nusiginklavimo pa
sitarimus tarp Amerikos, Ang
lijos, Kanados, Prancūzijos, 
Rusijos. Ląboristų sukeltas 
triukšmas paliko ir Dulks ne
malonią atmosferą naujam pa
sitarimui dėl Indokinijos. Dul
les čia nesurado tvirto pritari
mo savo minčiai jau dabar į- 
spėti kom. Kiniją. Vienybė pa
vojuje.

Vyriausybė, kuri ieško vidurio, 
kompromituota chuliganiškoin 
formom — ministarių apdau- 
■žymu prancūzui šventoje vie
toje, prie nežinomo kareivio 
kapo. Komunistų parlamento 
narių chuliganizmas pakilo iki 
tokio'laipsnio, kad parlamente 
pagerbiant žuvusius prie Dien- 
bienphu, jie atsisakė atsistot.

Prancūzijos vyriausybė dar 
labiau prarado vienybę su A- 
merika nei Anglija.

lotovas atsiuntė savo brolį, ku
ris apžiūrinėjo vilas, kad jų 
vieną Molotovui išnuomotų. 
Blogiau. su Kinija. Jos būsią 
taip pat nemažiau pora šimtų 
žmonių, o tokiai gaujelei su
rasti viešbutį lig šiol nepavy
ko. Ir šiaurės korėjiečiai rei
kalaują namo su 60 kambarių.

O tuo tarpu pietų Korėjos 
prezidentas Rhee pareiškė, 
kad jeigu Amerika karinės 
paramos nesustiprins, tai jam 
nėra reikalo delegacijos į Žene
vą siųsti.

Ženevoje jau eina pasiruoši
mai konferencijai. Šveicarijos 
valdžia turėjo didelį galvosū
kį su komunistinių valdžių rei
kalavimais — Maskvai, Korė
jai, Kinijai turi būti parūpinti 
atskiri namai, kuriuose niekas 
kitas kojos neįkertų. Maskvai 
tokis viešbutis jau surastas su 
170 kambarių. Dabar dieną ir 
naktį eina ten .remontas pagal 

Vokietijoje dabar iškelta sovietų reikalavimus. Iš Mask- 
mintis Amerikai sudaryti kari- vos prigužės nemažiau kaip 
nę sąjungą su Anglija ir Vo- ' 300- delegacijos narių, tikriau, 
kietija. agentų, šnipų, agitatorių, Mo-

pageidavo, kad būtų patvirtin
tas.ad hoc komisijos raportas, 
kuris siūlo panaikinti vergų 
darbo sistemą ir visas jo for
mas. Pageidavo taip pat, kad 
JT turėtų nuojatinį komitetą, 
kuris stebėtų ir tirtų toliau ver
gų darbo reiškinius atskiruose 
kraštuose. ,

Susirinkime buvo sutarta tuo 
reikalu aplankyti atskirų vals
tybių delegacijas. Jau matyta- 
si buvo su Kubos ir D. Brita
nijos atstovais, kurie pažadė
jo paramą.

Lietuvos, Latvijos, Estijos 
laisvės komitetų pirmininkai 
balandžio 6 kreipės raštu į 
atstovą Ch. J. Kersteną, kad 
šią akciją paręmtų per Atsto
vų rūmus, šie trys pirminin
kai taip pat kreipėsi į Ameri
kos žurnalistą James L. Wick, 
kuris dabar vadovauja ameri
kiečių žurnalistų ekskursijai po 
Sovietų Sąjungą; prašė daryti 
žygių, kad laikraštininkai bū
tų įsileisti į Pabaltijos kraštus 
ir patyrinėtų padėtį.

New Yorke kovo 26 Ameri
koje esančių 26 egzilinių 
organizacijų atstovai tarėsi, 
kaip pagreitinti ir sustiprinti 
vergų darbo svarstymą JT e-> 
konominėje ar socialinėje ko
misijoje. Susirinkusieji sudarė 
vykdomąjį komitetą, kuris 
tuojau kreipėsi raštu į valsty
bės sekretorių Dulles. Rašte

KAS NUMATOMA 
TOLIAU?

Norint išgelbėti Vakarų vie-

Ką jis 
per tą 

laiką sutvirtino vienos ir ant
ros pusės pozicijas?

Amerikos pilietis Valeriu C. orgescu patyrė, kad vaikai iš- 
Georgescu, buvęs Rumunijos leidžiami. Daugiausia Rumuni- 
pifietis, susilaukė dabar savo jos valdžią paveikė valstybės 
dviejų sūnų iš kom. Rumuni- departamento reikalavimai, 
jos, kuri jų neišleido pas tė- 
sus ištisus septyneris metus. Jų 
istorija buvo tokia.

Georgescu Rumunijoje atsto
vavo amerikiečių Standard Oil 
Company. 1947 jis su žmona 
buvo išleisti dviem mėnesiam 
firmos reikalais į Ameriką. Bet 
jų neįsileido atgal ir nesutiko 
atiduoti abiejų vaikų, kurie 
buvo likę pas senelę. Tėvas 
siunčiojo vaikam pinigų, kurių 
trečdalį ar daugiau pasilaiky
davo Rumunijos valdžia. Nuo 
1951 nęgavo iš vaikų jokio 
laiško. Tik pereitais metais pas 
Georgescu atsilankė Rumunijos 
atstovybės sekretorius ir pariū- 
lė: vafikua jww grą«m» jei jb 
sutiks šaipiaM kom. Įtolimui- 
jos naudai. Georgescu atsisakė 
ir pranešė pasiūlymą Amerikos 
saugumui. Atstovybės sekreto
rius turėjo skubiai nešdintis 
namč.

vaikas tėvui, kai 
pasisekė prikalbinti jo šnipinėti

Dėl McCarthy tarp pačių 
respubilkonų ema kova. Iš vir
šūnių atrodo spaudžiama, kad 
apie S būtų mažiau kalbama ir 
jam neleidžiama kalbėti. Kur 
tis buvo pakviestas kalbėti, 
kvietimai mė&nama atšaukti. 
Del to auga nepasitenkinimas 
tarp respublikonų ir veda į ski
limą.

§iom dienom tokia įtampa 
kilo tarp moterų respubliko
nių Moterų respiiblikorJų 
klubo vadovybė atšaukė kvie
timą jų vakarienėje kalbėti W. 
F. Buckley, aštriam komunistų 
priešui ir McCarthy šalintokui. 
Klubo vadovybė nenorėjusi, 
kad pobūvyje būtų kalbama a- 
piė McCarthy ir komunistui 
Dėl to atšaukimo Neiv Yorko 
molterų respublikonių pirminin
kė pareiškė protestą, atsisakė 
dalyvauti pobūvyje. Ją pasekė 
ir eilė kitų Ji kaitino, kad res- 
pubUkonų partijoje jau nori
ma užkaupti tarną kovotojam

Taip jau ir tokios yra. Ir kaš
tuoja viena bomba tik 100 dol. 
Jas Amerikos kariuomenė pa
vartojo manevram. Kariai, ku
rie Fort Devens ją pirmąsyk 
išgirdo, turėjo įspūdį, jog tai 
tikra bomba—ir grybo pavida
lo dūmai, ir spalvos, ir trenks
mas, Bet Radioaktyvumo nebu
vo irtos pasiutusios sprogdina
mosios galios.

Netikra atominė bomba ta
vo padaryta iš 5 kl dinamito, 
160 titrų geriausios rūšies ben
zino, 50 kl napalmo, 10 fosfo
rinių gruntų ir dar kaficok|o 
cheminio - mišiniOį.

Pereitų metų Velykom buvo linksma žinia — kad prez. 
Eisenhoweris pritarė sumanymui ištirti Baltijos kraštų užgrobi
mą. Buvo ir kita žinia — apie viltį baigti Korėjos karą. Kitos 
žinįos buvo liūdnesnės: apie plieno streikus Pittsburghe, bolše
vikų valymus Baltijos kraštuose, komunistų siautėjimą Italijoje.

Kiek šiom Velykom padėtis pasikeitė? Ar vilties daugiau, 
kad prisikeltų iš priespaudos laisvė, teisingumas, taika tautų gy
venime?

Po Berlyno konferencijos 
Maskva galėjo girtis, kad Vaka
rai nusileido, į kitą konferen
ciją sutikdami priimti kom. Ki
niją. Washingtonas galėjo gir
tis, kad konferencijoje buvo iš
laikyta Amerikos,. Anglijos ir 
Prancūzijos vienybė. Taigi 
Maskva gyrėsi ofenzyviniu lai
mėjimu, Washingtonas 
zyviniu.

Dulles vėl Europoje, 
ten rado nauja? Kas

Filipinų oficialus kalbėtojas 
pranešė, kad jų vyriausybė ne
santi suinteresuota Indokinijos 
likimu. Amerika galinti viena 
įspėti Kiniją, nes ji turinti jė
gą. Filipinam tai daryti būtų 
juokinga ir rizikinga. Taigi iš 

Izraelio -laikraštis “Hamo- valstybių žiedo viena iš- 
<tia” pranešė, kad nuo. 1948'krinta.
gegužės 15 iki 1953 liepos į Iz
raelį atvyko 717,923 imigran
tai. Per penkeris metus gyven
tojų skaičius Izraely padvigu
bėjo. Bet per tą laiką iškelia- nybę, galimas daiktas teks A- 
vo iš Izraelio vėl 50,000, arba 
7% unigrantų Labiausiai Iz
raelyje neprigyja tie, kurie at- 
ketiavo iš rytinių kraštų ar 
šiaurės Afrikos, o tokių yra 
pusė visų imigranitų Jie jau
čiasi svetimi euroęšrnam ar 
ameriktaiam gyvenimo būdui, 
kuris vyrauja Izraelyje..

Komunistų įtaka
; Europoje mažta

Amerikos informacijos a- 
gentūra apskaitė, "kad kom. 
partijos įtaka Europoje mažta. 
Narių skaiSus sumažėjęs. Ta
čiau Italijoje ir Prancūzijoje 
komunistų partijos tebėra stip
riausios. Komunistai ten ypa
čiai galirųp per profesines są-

FILIPINAI TAIP PAT
‘^Prex Eiseritoweris kalbėjo, NĮWRFFAR1A

kad Amerikoje dabar esą 
000 komunistų.

26 ORGANIZACIJOS PRAŠO DULLES
PRAŠO TBSTI VERGUOS TYRINSIMĄ. PRAŠO AMERIKOS 

LAIKRAŠTININKUS APLANKYTI BALTUOS KRAŠTUS

Washiagtonas. — Valstybės 
sekretorius DuDes tebėra Euro
poje, kad suderintų Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos nusįsta- 
tymą dėl Indokinijos ir Žene
vos konferencijos.

Dulles siūlė:
1. bendrą į^ėjhną kom. Ki

nijai, kad nesiimtų naujos 
agresijos Indoktoljoje; '

2. sudaryti dešimties suinte
resuotą valstybių bloką pietų 
Arijai nuo komunizmo ginti. 
Tai būtų panaši sąjunga kaip 
Europoj e yra NATO.

Londone Dulles sutiko pasi
priešinimą. Edenas ir Chur- 
chillis paremia antrą punktą, 
bet nepritaria pirmajam. Jie 
dėstė, kad bet kokis įspėjimas 
dabar gali palaidoti Ženevos 
konferenciją, kuri turi prasidė
ti balandžio 26. įtikinėjo, kad 
nereikia skubintis, nes tuojau 
prasideda lietų periodas Indo
kinijoje, ir kautynes ilgam su
stabdys.

Dulles balandžio 14 tarsis 
Paryžiuje. Tenai laukiama dar 
didesnio pasipriešinimo.
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William Kincheloe

nepaliestus, o kartais staiga 
mėgsta tokius, kuriem galėtų 
per petį paploti, pakratyti* ran
kų, apie jų silpnybes pakalbėti

Stanley Misiūnas ir visa šeima

Daviniai parodė, kad yra 
klaidinga nuomonė, jog jauni- sumanymų. Lokui buvo pasiū

lyta apsvarstyti naujai iškeltą 
lietuvių fėstivalio - dekados 
Washingtone klausimą. Daug 
diskutuota dėl ALB apygardų 
valdybų reikalingumo ir dėl 
nario mokesčio suvienodinimo, 
bei jo isrmkimo būdų. Buvo 
ieškoma kelių, kaip sėkmin

giau j bendruomenės darbą į-
(Nukelta j 6 psl.)

1885 m. Jis, bė toi rinto^At- 
sjminjmtmee**- rašo: “Jei kas 
šiandien mokykloje taip kailį 
pertų, tai reikalas atsidurtų 
parlamente," Galima būtoj tik

mas laikraščiais nesidomi. ^Ap
klaustų vyrų 76% ir merginų 
74% laikraščius skaito. Politi
nėm žiniom domisi vyrų 21%. 
Labiausiai domisi sporto žiniom 
— iš vyrų 24%; .tik trečioje ei
lėje eina vadinamos vietos ži
nios (Amerikoje ar tik neat- 
virkščiai?). Trumpom kultūri
nėm, mokslinėm žinutėm, at
karpa domisi 10%. Labiausiai 
domisi paveikslais ir reporta
žais.

Knygos traukia tik pusę ap
klaustojo jaunimo. Labiausiai 
šeimos romanai; tik antroj eilėj 
kelionių aprašymai, nuotykių 
romanai, indijonų istorijos. 
Modernią literatūrą skaito tik 
4%. Didelio susidomėjimo ne
randa karo aprašymai.

Susirūpinę vokiečių rašybos 
reforma

Šveicarų spauda reiškia pa
sipiktinimą, kad kokia komisi
ja užsidarius dabar rengia 
projektą vokiečių rašybos re
formai; kai būsiąs parengtas, 
tada sušauksią vokiškai Kal
bančių kraštų konferenciją ra
šybai suvienodinti. Projekte- 
numatyta atsisakyti didžiųjų 
raidžių daiktavardžiam, o 
taip pat “ie” pakristi vienu 
“i.” Pagal projektą būtų rašo
ma taip: “Hir habe ich meine 
liben genossen”. Spaudoje jau 
iš anksto tokios rašybos auto
riai vadinami nusikaltėliais. 
Panašiai priekį keleris . metus 
buvo palaidotas projektas re
formuoti prancūzų rašybą.

K»ū prenai nuvyko į Azijos 
kraštus, kur daug yra pripum
puota apie Amerikos imperia
lizmą, Nbcono pasirodymas 
griovė tą propagandą, nes jis 
visai neatrodė taip, kaip kapi
talistą bei imperialistą įsi
vaizduoja. Juodu su žmona vi
siemsuliktiem juokės: klausi
nėjo, kaip ir kiti turistą! ’ tuos- 
pačius naivius klausimus. Jis 
stebino australus, kai ėmė su 
jais žaisti kroketą, o Malajuose 
su džiunglių kariais ėmė svai
dyti peilius. Sargybos jo nesu
laikė jokiu būdu, kad neįsima i- 
šytų į komunistų demonstraci
ją, kurioje nešė transparantus 
prieš Amerikos imperializmą, 
ir ten jis pradėjo diskusijas su 
komunistais transparantų ne
šėjais. Azijatam imponuoja vy
ras, kuris ne tik šypsosi, bet ir 
drąsos turi. Jis gi ne be reika
lo buvo liūtų urve....

Vaidinti Nbconui vidutini a- 
merikieti nereikia, nes jis toks 
gimęs ir toks išaugęs. Iš kva- 
kerių, kurie rūpestingai sau
goja doro gyvenimo papročius, 
kilęs ir taip auginamas, Nbco
nas neįprato į lengvapėdišku
mą. Gyvenime stūmėsi kietu 
darbu ir rūpestingumu, iki 
pavyzdingu mokiniu buvęs ta
po pavyzdingu advokatu 
(1937). Tam jaunam advoka
tui mėgėjų teatre skersai ke
bo perbėgo angliakasio duktė, - 
kuri taip pat savo pastangom 
prasimušė į gimnazijos moky
tojas. Ir vienas ir antras pa- 
vyjdirnai šių dienų amerikie
čiai. Kai susituokė, atsirado ir 
pavyzdingos dukros.

Vokietijoje, Bielefelde, vi
suomeninei nuomonei tirti ins
titutas apkkiusinėjo 15-24 me
tų jaunimą, norėdamas patirti, 
kiek jaunimas skaito laikraš
čius ir ko juose labiausiai ieš-

Amerikos Lietuvių Bendruomenės ryti
nių valstybių konferencija New Yorke

kliūtys: 
bendruo

menė senųjų lietuvių ir dide
lis naujųjų ateivių - abejingu
mas. Tačiau kai kuriose vieto
vėse, ypač Waterburk> ir Phi- 
ladelphijos apylinkėse, reiškia
si gana graži veikla.

Gyvose diskusijose buvo iš
kelta daūg įvairiausių klausi-

Ir blogai, ir gerai
Angių statistikos biuro pas

kelbta mėlyno# knyga sako,

Balandžio 10 d. New Yorke 
įvyko ALB Loko sukviesta ry
tinių JAV valstybių bendruo
menės atstovų konferencija, ši 
konferencija svarbiausiu savo 
uždaviniu turėjo aptarti įvai
rius bendruomenės organizaci
nius reikalus ir apsvarstyti pia
nus ateities darbui. Dalyvavo 
99 atstovai iš New Yorko, 
New Jersey, Connecticut, 
Pennsylvania ir Naujosios An
glijos ALB apylinkių ir kelios 
de^jmtys svečių.

Konferencija vyko Brook’y- 
no Apreiškimo parapijos salė
je. Įžanginiu žodžiu konferen
ciją atidarė rrijgkno komiteto 
ir Nevv Yori£i ALB apygardos 
pirminintotoįgF. Šepetys. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. J. Pa
kalniškis.' Konferencijai vado
vauti buvo Išrinktas prezidiu
mas iš prof^J’uzino, J. Šlepečio 
ir K. Mockaus. > Sekretoriavo 
V. Alksninis ir dr. A. škėrys.

LOKo pirm. preL J. Balko
nas padarė platų pranešimą a- 
pae Loko veiklą. Savo praneši- mų, pozityvių ir reiškmingų 
nie pirmininkas užsiminė apie, 
sutiktas bendruomenės organi
zavime kliūtis, bet pabrėžė sa
vo įsitikinimą, kad šiuo metu 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menė jau yra toks faktorius, 
su kuriuo turi skaitytis ir šiai 
idėjai hepritarią asmenys.

Organizaciniais bendruome- 
menėš reikalais pranešimą pa
darė Loko sekretorius A. Sau-

VELYKV proga sveikinu visus savo draugus, taipgi brolį 
Juozą Kriaučiūną, gyvenusį Benton Harbor, Mich. Norė
čiau žinoti, ar dar esi gyvas. Prašau atsiliepti, arba kas 
žino apie. jį—pranešti.

mas jaunam Advokatui dar no- pasakė,, susigriebė.kad be pa
rūpėjo rimtai, bet jis atsakė: kala. Tik žodis — kaip ir tas 
“Galiu būt, kodėl ne.” Tada paukštis, jo nebesugrąžinsi... 
tėvo draugas ir pasiūlė vykti į Nbconas išvilko Hissą į- kalli- 

draųgiškai ir taip pat draugia- . Kaliforniją, kovoti dėl vietos į 
kai net pasijuokt.
' Pastarųjų dorybių daug tu

rėjo Trumams. Jam amerikie
čiai geraširdiškai dovanojo, kai 
jis, tėviškų jausmų pagautas, 
išsikobojo prieš recenzentą, 
kuris jo dukterį Margaret iš
kritikavo...

Eisenhoweris ne toks. Jis 
gal nenpri ir nemoka taip nu
sileisti. Publika linkus jį ato
kiau laikyti. Už tat Eisenho- 
weris pasirinko sau padėjėją 
Nbconą, kuris būtų antrojo ti
po ir atstovautų vidutiniško 
smulkaus amerikiečio dvasiai. 
Nbconas neherojus. Taip impo
nuojančiai kaip MacArthuras 
jis neatrodo. Tokio jis ir ne- 
vaidma. Paveiksluose matai jį 
geraširdiškai besijuokiantį, ša
lia jo Nbconienė su išraiška tų 
moterų, kurias amerikiečiai 
vacfina nice girls ,o dar pora 
tokių pat nice dukrelių — 
tai tipingą vidutiniško ameri
kiečio šeimą sa visom jos do

rybėm ir silpnybėm.
Tokis Nixonas pasirodo a- 

merikiečiam, tokis ir užsieniuo-

Praeities prisbnbdmąs

Buenos Aires vienas istori
nių asmenybių mėgėjas nupir
ko retą baltą triušį, sumokė^ 
damas pasakišką sumą. Triušis 
turi trumpus juodus ūsus. Pir
kėjas pareiškė mokąs brangiai 
tik dėl to, kad gyvules jam 
primenąs Adolfą Hitlerį.

namųjų suolą ir įrodė jo kaltę. 
Tuo

Mironas virto garsenybe.
Kai kas jį paskui lygins su 

McCarthy ir vadins komunistų 
ėdfcu...

Trečias atsitiktinumas paki
šo jam mintį būti kandidatu į 
prezidento pavaduotojus. Jis 
neatsisakė ir nuo to. Bet demo
kratai norėjo jį palaidoti kal
tinimais, kad jis priėmęs iš 
KaJifomijos biznierių pinigų 
rinkimų reikalam... Susvyravo 
tada ir Eisenhoweris, ar nuo 
to kandidato neatsisakyt ir ar 
nepalikt jį jo paties likimui... 
Bet Nixonas pasirodė televizi- 
.jos tinkle su visa šebra. Jis 
išdėstė savo istoriją, išskaitė 
savo pajamas, parodė savo ne
turtą. Jis pravirko susijaudi
nęs;

mHijonai Amerikos motery 
matė jo ašaras —

ne teatralines, nuoširdžias, ir 
Amerika pasirinko jį.

Šiandien tie užkulisiniai 
‘veiksniai”, kurie žmones palei
džia į politinę sceną ar atšau
kia iš jos, pastebimai vis daž
niau leidžia Nbconą rodytis vie
šumoj , lyg rengdami jį naujai 
staigmenai — vieną dieną jam 
gali imti ir pasiūlyti: būk pre
zidentas. Ar imnot, kad Nixo- 
nas nuo to galėtų atsisakyti?

laitis, finansiniais —- Loko iž- ; 
dininkas M. Chase, santykia- ; 
vimo su kitomis organizacijo- t 
mis — Loko narys K. Bielinis.
Įdomų referatą apie viešosios <' 
opinijos pagalbą bendruomenei $ 
ttavė Loko narys H. Blazas. Ja- < 
me buvo užsiminta, kad dalis ? 
lietuviškosios spaudos sąmo- < 
ningai ar nesąmoningai deda ? 
straipsnius, nukreiptus prieš $ 
bendruomenės idėją. Lįtuanis- į 
tinio švietimo ir lietuvybės iš- 
laikymo reikalais referavo Pr. į 
Naujokaitė.

Po pietų pertraukos sekė 
pranešimai iš apygardų veik- ? 
los. Buvo pastebėta, kad visur' į 
sutinkamos panaši*

TUpkaip Uetavaje
Rytinėje Vokietijoje paskelbė 

kovo 4 cBenos data pažymėtą 
įsakymą, kuriame mokytojam 
įsakoma pamokų Jentrię suda
ryti drauge su vietos komjau
nimo vada Įsakoma taip pąt 
padkfinti rusų kalbos pamokų 
skaičių ir kasmet paraoitf po^ 
500 naujų rusų kalbos mokyto-

Kongresą.-^r entuziazmos, ar 
nuoširdumas ar kas Intas pada
re, bet Nbconas laimėjo. Kon
grese atsidūręs susidėjo su ki
tais tokiais pat jaunais parla
mentarais ir bendrai gilinosi; 
ruošėsi būti ir pavyzdiniais 
parlamentarais.

Kitas netikėtumas išnešė 
Nbconą iš nežymaus kongres- 
mano į plačiuosius vandenis; 
— jam pasiūlė įeiti į komisiją 
priešamerikinei veiklai tirti. 
Tikrai rakant, komisija turėjo 
gaudyti Maskvos agentus. Dar
bas ne iš maloniųjų. Ilgai gal
vojęs, Nbconas prisiėmė ir tą 
darbą.

Prieš komisiją pasirodė tada 
valstybės departamento parei
gūnas Alger Hiss, kkurį eksko- 
munistas Chambers vadino 
Maskvos agentu. Hiss trauke 
pečiais, \ sakėsi, kad tokio 
Chamberso visai nepažįstąs ir 
taip puikiai gynėsi, kad ir ko
misijai nebuvo pagrindo juo 
netikėti. Tik Nbcono advoka- 
tiškas instinktas paskatino jį 
rūpestingiau susidomėti Cham
berso tvirtinimais. Pradėjo 
traukti iš liudininko smulkme
ną po smulkmenos, ką liudi
ninkas matęs, Hisso namuose 
būdamas. Suminėjo liudinin
kas ir keistą nuostabų paukštu
ką Hisso namuose. Kai pas
kiau kalbėjosi su Hissu, Nbco-

FBI. A tarėja Mfl 4er»rttata 
H Haltfarnfjas *2 
veiktam, tat gertas j«
aadtati tartSjtaMm, nc« KjMti 
rMdėn«j« kerMo. ktateffi bu- 

Į politiką Nbconas nesirengė vmi Mpė. fbi ueiabai tHd jos 
riti. Bet gyvenimas pažaidžia taaita.
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Pakilimas

Jam buvo labai gera su ja, 
nes ji glaudė jį ir valgydino, ji 
tovbcjo jam gnaauMi zooe* 
U<1 ir dainavo jam. Jis nežino
jo, krip sunktai ji dirbo «ek-

Labai seniai mažas elgeta, 
vardu Antonijus, gyveno Pa

buvo matęs ligonių, jis nere
gėjo raupsais paliestų, ir jeigu 
buvo sakoma, kad įe pasveik
davo, jam buvo tas pats kaip 
ir niekas. -

XaHmitĮ imto BeMteM I*** Vyr. red. & SaMta*
atadgadn* ir ^■evan&mdjas zedakdja taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

atiatyaaiai MMČMkii ir gražinami tiktai autoriam* pražant. Pavarde pasira- 
tytl ats*ty*Olal ąetaąnai HreUkia redakcijos nuomonę. Už Adbtaų tnn-

Kai jis jau buvo toks Smintįn- 
gas, jog pradėjo motinos video 
klausinėti, > teiravosi ir to, 
kodą jie negyvena ten, kur 
buvo jų tėvynė, tačiau motina 
tada nutildavo. B jos balso jis 
pažino, M ji buvo liūdna jam 
klausinėjant, ir jis buvo geras 
sūnus; jis norėjo kaip nors pa
dėti jai ir todėl sakydavo:

— Man visur gerai kur tu

“Ramybė jums” — tarė prisikėlusis Kristus. Ramybė žmo
gui, kurio laukia prisikėlimas anapus visų rūpesčių ir sunkių 
problemų. Jos yra tik laikinės, bet turi būti mūsų dvasios gerai 
pasvertos, kad lengviau būtų pakilti ir netrauktų žemyn, kaip 
sunki lėktuvo važta. Tada ir mūsų civilizacija nešluos miestų 
bombomis o juos statydins su tvirtu charakteriu.

Neseniai Charles A. Undberghas, 1927 metais perskridęs 
Atlantą, kalbėjo Aeronautikos Institute, kai jam buvo įteikta 
premija už nuopelnus aviacijai. Jis pastebėjo, kad mūsų amžius 
yra pasiekęs nuostabių technikos laimėjimų, bet susidūręs su 
sunkiom problemom. Pavyzdžiui, “mes viena bomba nušlavėme 
miestą, bet negalime ta jėga pasinaudoti, kad pakeltume mūsų 
civilizaciją?... Savo fabrikuose mes kuriame dešimtis tūkstančių 
lėktuvų, bet ką.daro mūsų fabrikai, kad būtų kuriamas ir žmo
nių charakteris, reikšmingas ne vien šiai kartai, o vaikų rai
toms?”. Džiūgaujame, kad pasiekiame vis didesnio greičio ir jė
gos, o nepastebime, kad kartu prarandame žmoniškumą, papras
tumą ir ramybę””” Vadinasi technikos pažanga vis kyla, bet 
žmogaus dvasios aukščiau nepakelia. Kodėl taip yra?

jos, Europos ir boSevikų. Šie 
kultūriniai ratai tok išeina už 
Azjos ribų. Pryšakinės Azijos toliau pavergti 
ratas prasiveržia j šiaurės Af
riką; europinis j Ameriką, 
Australiją ir pietų Afriką.

Nuo šitų kultūrinių ratų 
tarpusavio žaidimo priklauso 
žmonijos ateitis.

4. Kai Europa įsitikins, kad 
jos sienos rytuose nėra Ura
las, o Suomijos, Lenkijos, Ru
munijos rytinės sienos, tada ji 
galės tvirtai pasisakyti už nesi
kišimo politiką. Europos vieny
bė turi reikštis ne su Rusija, 
bet prieš Rusiją ir prieš jos 
kišimąs, į Europos reikalus. 
Europa' pirmoj eilėj turės pa
reikalauti, kad būtą leista, rytą 
Earopos tautoms laisvai kpsi- 
spręsti, kaip tai jom daug’sy-'

gali būti negera ir lakina. Ir 
dabar motinas nebuvo šalia jo, 
o žmonės šakai ir žiauriai pa-

— Nenusimink. Laikyk iš- 
tiestądetaą, ir eik per kaimus 
ir miestefius, indu nemirsi. 
Džiaugtos, kad ėsi neregys, o 
tai tave kas nors pagautų ir 
parduotų j vergiją.

Antonijus nesuprato, kas yra 
vergija. Jis nesuprato nieko, 
nes jis buvo kalbėjęs tūriai su 
savo imtina ir gyvenęs jos glo
boje, kaip paukštytis po Mitu 
sparnu Jis girdėjo tūriai gerus 
žodžius, jo motiną kalbėjo jam 
apie žemę, kad $ graži, apie 
žmones, kad jie visi gert Jis 
nebuvo girdėjęs, kad Žmonės 
numiršta. Taip labai vylėjo jį

ir anfctfknj, nes kai kurie va
karų Europos atstovai, Klbė- 
darni apie Europos smtjungi- 
mą- k apie Europini Sąjūdį, 
turėdavo galvoje tik tuos kraš
tus, kurie yra laisvi Tuo tarpu 
Molotovas, norėdamas Mįimgti 
Ameriką iš Europos saugumo 
sutarties, o Sovietų Sąjungą 
toje sutartyje įjuigti, priskiria 
tokiu būdu it Sovietų Sąjun
gą prie Europos. Taigi kur 
Europa baigiasi?

Tą klausimą šveicarų “ZW” 
svarsto ir Richard Cmdrahe 
ve-Kalergi, Pan-Europos auto
rius, vienas iš vadinamų vie
ningos Europos vadų.

sakė, kad jie nėra turtingi už
laikyti toki, kuris negali atsi
lyginti nė pinigu, nė darini— 
jis pats tori verstis, kaip iš
mana Gi vienas senis, kuris 
buvo didelis tinginys ir pragy
veno išmaldavimu, pasakė

FBANOBCAN FATBSRB
Beottmd m eta** mttnr at Btoaktyn. FUT. May 25, 2BS5, atater 

the Aet ta itata & MtaorigMy «*tered a* Meeta daa* matter 
. - at Beatos. Mara. Septetnber 12, 1*15.

Tačiau čia ir sustoja. Auto
rius tylom sutinka, kad būtųir 

ukrainiečiai, 
gudai. Sutinka, kad komunisti
nis režimas toliau būtų paver
gęs Rusijos tautas.

Amerikos pažiūra čia pažan
gesnė ir principingesnė — ji 
kovoja prieš komunizmą, ar jis 
būtų Europoje ar Rusijoje.

Teisingiau pasakius, jis ne 
gyveno, o klaidžiojo, nes jis 
buvtKpdžinęs, kad geriau nepra
šyti išmaldos du kartu prie tų 
pačių durų. Jis buvo gimęs ki
tur, jis nežinojo, kokiame 

mieste, nes jį visiškai vaiką jo 
metant Ifeinęšė iš namų, ir jie Mažasis elgeta Anton&us ne

galėjo tikėti tais pasakofrnais. 
O gal būt, kad tasai vienas, tas 
Kristus taip mokė, bet ar tos 
nors klausė Jo? Niekas geriau 
nežinojo»kaip yrs psduodaiiH 
duona ar vanduo vargingam, 
niekas kftas nežinojo to taip,

-F— —S-r- S - LML*. tJIS gZTOBJO IT -turis* 
tus buvo padaręs stebuklų, vi- 
tataM nrasgaranfimtų dalykų, 
neįmanomų. Jis paUesdavo sta
bu istiirtusteiteyaiąieaojo svei
ki, Jis nuriestatindavo racpsuo- 
tas te juos , vfl priimdavo j 
stotas gyventi. Antonijus 
stodėjo jBm-

Būdamas su motina, jis ne
buvo pajutęs ridų trūkume, 
jam atrodė, kad ir kiti taip 
gyvena: užtenka, kad motina 
gali regėti už savo vaikus. Ir 
dabar jis žinojo, kad niekas 
nebuvo taip srarbu, kaip tik
tai akys. Jeigu jis galėtų regė
ti, jis nebūtų leidęs savo moti
nai suklupti. Jis nebūtų leidęs tomą, ir šliužą, ringiais besi- jautrios širtBes, nes jtigu varg- 
paliesti jos kitoms rankoms nei — mčtąntį. šui paduodi ąsotį vandens atsi

gerti, tai Dievui trofladį nu-

Jose jau pažanga, nes su
pranta, kad saugumo sutartis 
su Maskva yra naujos pmklės 
Europos laisvei. Supranta taip 
pat, kad Europą sudaro ne tik 
tatopsioB valstybės, bet ir pa
vergtos Šd Suomijos ir Lenki- krašto, turės svetur vykdyti 
jbš rytinių sienų. ' nartitos uždarinius.

mokėjo rasti sau kriią /lazdos 
pa&riba, ir jo ausys buv»lri)ai 
atidžios ir budrios. Jispažinda
vo iš toto. kuprių žingsnius ir 
žinojo, kada laikas pasitraukti, 
jis iš pirmo žodžio žinojo, ? ar 
žmogus, kurio jis prašė valgio 
ar vandens, drabužio ar nak
vynės, yra geras ar žiaurus.

Jis išvaikštinėjo skersai išil
gai Palestiną. Savo kelionėse 
jis pajusdavo pavojingą vėją, 
nešanti audrą, jis užuosdavo 
vandens versmę, medi ar žo
lę, Jis žinojo, kaip pareiti dy
kūnas, ir žvėries prisiartinimą 
jis juto, ir* nedoro rabzdžto iė*

palaidoti jos. Niekuomet_
Ir kai jis jau pradėjo savo 

elgetos kebą ištiestomis ranko
mis, ieškodamas takojdupda- 
masir griūdamas, jam atrodė, 
kad tis tartai dabar atsirado 
žemėje, 6 iki Moto gyveno-ten, 
kur tiktai gražiausieji sapnai 
teturi savo namus. Ir jfe pagal
vojo, kad taip bus neilgai, nes 
ir >s, kaip motina, kur nors

net jrigu ir niekas su juo pafiu 
nesfttalbėjo. Ir Sa galėki pri- 
s^tausti nakvynęi <ūddių šven- 
tjd^ ir nrnnų Pttoti^yje nesi- 
kfamsdamas. čia kartais koks 
domus pirklys ar kareivis jam 
manesdavo pinigą,

Ir šitame mieste^ Jeruzalėje, 
jis pirmą kartą išgirdo nepa
prastus dalykus pesakojaiit A- 
pie toki žmogų Krtitųr Ta
čiau, tai nėra fia^> sau žmo
gus, — kaftėjo vienur ir ki
tur. — Jis moko negirdėtų iki 
štai žodžių: kad kiekvienas yra 
kitam toks artimas, kaip brolis, 
fr kad reikia būti geram ir

Kilti lėktuvu daug lengviau ir paprasčiau, jei nereikia kelti 
sunkios vą^os. Ji tiksliai sveriama ir gerai apskaičiuojama, kad 
lėktuvas Žjekūdamas netūptų žemėn ir nesudužtų. Tada jau ne 
tiktai nepakilsi, bet ir nepasikeisi. Mirusiojo prikelti žmogus ne
turi priemonės. Jis turi tiktai tikėjimo tiesą, kad amžių pabai- 
boje visi bus prikelti. Tai paliudijo Kristus prisikeldamas iš mi
rusiųjų. Bet ką tai turi bendra su aviacija?

gal Uralą. EmpieSta tari M- Į 
sSHjU«ą>»aMMtaM^ uLHKB. MOV1 
ga yra tik Europos Iratoyaar, i! 
iodp ir TatotaiTs VatoybSs. i į 
Europą jungia su Amerika į! 
bendra kultūra, su Rusija — į! 
geografija. Kultūriniai ryšiai 
yra. stipresni nei geografiniai. 
Amerika Europai yra artimes
nė nei Rusijai.

2. Europiečiai turi atsisaky
ti klaidingo įsitikinimo, kad esą 
penki kontinentai ir kad Euro
pa yra vienas iš jų. Kontinen
tą sudaro tam tikros valstybių . 
grupės. Pagal tai yra šeši kon- 
tinentai: Arijos, Afrikos, šiau
rės Amerikos, pietų Amerikos, 
Australijos ir Antarktikos. 
Kas yra Europa — tai tik euro
pinio, skandinavinio pusiasa
lių ir britinių salų valstybės. 
Europa yra taip Arijos vaka
rinis pusiasalis, kaip jos pieti
nis pusiasalis yra Indija.

3. Visas arinis kontinentas 
dalomas į penkis kultūrinius 
ratus, kurie pasaufio poBtikai

norėtum sm> pusiasalio geogra
fines ribas nubrėžti, tai raktų 
vesti tiesiąją liniją maždaug 
nuo Karaliaučiaus į Odesą. Bet 
šita tiesioji neturi jokios reik
šmės, nes
Europą skyrė nuo Azijos ne 
geografinė, o ptaitinė, refiginė

— Romėnas! — sušuko kari
kas piktai, nes žydai nemėgo 
savo pavergėjų ir jie jau no
rėjo pasitraukti ir palikti ne- sakė, kad ir nebebus. Nė su 
gyvą moterį ir vaiką, tačiau juo, nė iš viso. Jie buvo ją pa- 
vienas pastebėjo, kad bemio- laidoję; Jie susijuokė, kad jis 
kas žiūri stačiai į pat saulę ir nesiąnato ir tokio žodžio, h* 
neužsimerida, ir sušuko: išai&tino.

— Jis neregys!
Tuomet jų širdys atsileido, 

ir jie palaidojo svetimšalę, jie 
nusivedė vaiką į kauną ir pa-

kad jos sūnui būtų gera. Jis valgydino jį. Jie leido jam per- 
nežinojo ir nematė, nes jis. bu- miegoti, tačiau paskui jie pa- 
vo gimęs aklas.

Jis nežinojo ir to, kad ji se
niai sirguliavo ir kas kartas da
rėsi sikmesnė, ir vieną dieną, 
kai jie buvo kelyje, ji scddupo 
ir nesflcėlė. Jis, apkabino ją, 
norėdamas pakelti, ir motina 
apglėbė jį savo rankomis ir 
laikė taą> stipriai, kad jam net 
karšta pasidarė. Tbfiau pama
žu jos rmticos atsileido ir nu
krito, ir kiek jis kalbino ir šau? 
kė, ji nebeatsffiepė.

šitaip juos atrado kitą ryt
metį žmonės. Jų susirinko 
daug aplinkui ir, pamatę, kas 
įvyko, klausinėjo bernioką. Ir 
stebėjosi, kad jis nemokėjo pa- 
aiškinti, kas ištiko jo motiną, ir 
iš kur jie ėjo, ir į kur traukė.

— Toks netikęs, — pasakė 
vienas žmogus, — nieko nesu
pranta. Kiek tau metų?

Devyneri.
— Kaip tu vaMeri?

Rurija. vaidino vadovaujančios 
valstybės vaidmenį. Visur ji rė
mė reakciją ir* absoliutizmą, 
kaip šiandien revoliucijas. Tik 
Krymo kare Rusija prarado 
šitą pirmavinSą. Tačiau ligi 
pirmojo pasaulinio karo Rusi
jai europinio charakterio nega
lima ginčytĮ-
Tfk su bolševizmo laimėpmu 
Rusija atsiskiria nuo Europos.

Leninas norėjo sukurti ne tik 
naują visuomenę, bet ir naują 
pasaulėžiūrą ir kultūrą- Rusi
ja įsisąmonino esanti didžiau
sia Arijos valstybė. Kaip di
džioji galybė ji pašaukė kitus 
Arijos kraštus į kovą su Eu
ropos kolonialinėm galybėm. Ji 
ėmėsi vadovauti Azijos tautų 
išsilaisvinimo kovai.

Rusijai nusisukus nuo Euro
pos, 1923 pasidarė išvadas Pan- 
europinis sąjūdis. Jis paskelbė 
programą susijungti Europai 
be Rusijos. Jam
Suomijos ir Lenkijos rytines 
sienos buvo naujosios Europos 

sienos rytuose.
Jis pripažino, kad Rusija ta-

“SAVANORIUS” { SIBIRĄ 
TEBEVEŽA TOLIAU

Vilniaus radijo pranešimu, 
balandžio 5. d. 200 “jaunųjų 
Tarybų Lietuvos patriotų“ iš
vyko į čkalovo sritį “įsisavinti 
plėšinių ir dirvonuojančių že
mių.”

Balandžio 4 d. Vilniaus dra- . 
mos teatre jiems išleisti buvo 
suruoštas mitingas, per kurį 
kalbas pasakė tarybinių ūkių 
min. Kunčinas, mitingą atida
ręs Fedotovas, Vilniaus re
monto gamyklos šaltkalvis 
Petrauskas ir kt. Visi jie džiau
gėsi, kad išsiunčiamieji "Lietu
vos komjaunimo pasiuntiniai”, 
turį “garbingai atstovauti LT
SR jaunimo vardą”, galės 
drauge su kitais “plėšinių. įsi
savinti** Pašauktais 400.000 
TSRS jaunuolių ir merginų 
“tinkamai atlikti savo uždavi
nį.” Iš Vilniai^ radijo prane
šimų matyti, kad išsiunčiamie
ji prmūnai išdirbio normas į- 
monėse atlikdavo 150% ir net 
daugiau. Tuo būdu, užuot, kaip 
spartuoliai palikti Lietuvoje, 
jie, prievarta išplėšti iš savojo

Istorijos eigoje ji svyravo. 
Nuo 13 iki 15 amžiaus, kai Ru
siją valdė mongolai, Vakarų 
rytmės sienos sutapo su kata
likybės siena: siena taip Rusi
jos ir Uetavos. Kai Rusija nu
mėtė mongolų jungą, p liko

Tačiau kartą jis išgirdo, kad 
Kristus ĮKikriia* manirėttiB. 
Jis prižadino B mirties mergai
tę tėvams, Jis našlės sūnų at
gaivino, nors tas buvo netonas 
laidoti. Ir Antonijus pajuto, 
kad jo širdis darosi nerami iš 
keisto džiaugsmą

— Kristiis gali priketti ma
no motiną, — galvojo jis. Nė 
vieną dieną jis nebuvo užmir
šęs, kad ji gyveno, kad jis bu
vo laimingas su ja, kad bu
vo jai toks brangus, jog d8 jo 
ji dirbo, pavargo, ir mirė. Bet 
ji gaEjo atsikelti! Jeigu kiti ga
lėjo. Jeigu tuos kitus Kristus 
prikėlė! Juk niekas niekam taip 
nebuvo reikalingas, kaip jo mo
tina savo aklam sūmti, — gal
vojo jis. Ir tuojau baisiai Msi- 
gando:kurgi yra jo mottoa? Jis 
nežinojo vietos, kur ji buvo pa
laidota, jis nežinojo vardo tos 
vietos, kur paliko ją. Jis net 
to nežinojo, ar buvo kada at
klydęs tenai atgal per savo tri
jų- metų keliones. Nebuvo jo
kios prasmės ieškoti to galin
gojo, nei maldauti Jb, nes vis- 
tiek kokių Criyto Ji* tuižjov 
reMjogl kflnOį kurį Jk gsMjn 
pirtBCRl;

tynft Jtrmferenrjjoje 
ttoMė Europos sau- 

rttofkną. Jįsuma- nė valstybė:., Dar 17 amžiuje 
Sully kėlė idĮįusimų, ar Rusija 
jrafomy-virifr Eurnos; ir atsa
kė ..J

T& su Petru Didžiuoju ^tu
si ja stoja į Europos didžiųjų Coudenhove - Katergi siūto 
eilės. Carai tada mėgino Rusi- .fe z /
ją sueuropinti ir sykiu Rusijos 
šienas pastūmėti į vakarus.”. 
Caras Altasandras I sudarė 
Šventąją Sąjungą, pirmąją 
europinio saugumo sutartį, į 
kurią įeina Ir Rusija. Tai buvo 
Molotovą plano Įąnmtadms.

Senoji europiečių karta — 
dėsto Kalergi —- vis dar laiko
si fikcijos, kad Europos rytinė 
siena yra Uralas. Taip ji išmo
ko mokykloje — kad Uralas 
skiria Europą nuo Azijos, eu
ropinę Rusiją nuo jos kolonijos 
Arijoje — £Š»ro.,

Šitie seni europiečiai išleido 
iš akių, kad 
ano 1918 nėra jokios Sibiro ko
lonuos, jcddos europinės Rusi
jos ir jokios Uralo sienos. So
vietą Sąjungoje nėra jokio 
skirtumo tarp europinės ir 

arines srities.
Europa neturi laikyti Uralo 

riba tarp Europos ir Arijos. Tai 
tvirtas dalykas.

Gamtinės sienos Europa ne
turi, nes ji nėra jokiš kontinen- 

Žmogus pats yra ta sunkioji važta, kuri traukia jį žemėn, tas. Ji tik Arijos pusiasalis. Je 
Tiesa, jis visomis priemonėmis staigias nuo žemės atsiplėšti, o 
savo mintimis prasikvertiaa dar toliau ir giliau, negu savo techni
kos išradimais. Bet gana dažnai žmonės yra linkę daugiau pari- 
ktiūiti tais fizinės jėgos laimėjimais, o ne savo dvasia. Tada 
žfUO^Ūs paač^utnoks sunkus, kad nuo žemės neatsiplėšia, nors 
ir aukštai pakyla lėktuvu. Jis krinta žemėn, kaip atominė bom- 
ba, praradęs tavo žmoniškumą ir ramybę. Kur jis turėtų tos ra
ntytas ieškoti?

‘ \intarp»Frttw rates 
Dn—Mtir ye«ty --------------  ta-00

—■—- ---------------------

.tamtan.......  . ...........— ta50

Vieno tiktai jis negalėjo at- 
rasų na atpazinu —— (žmogaus, 
kuris norėtų S turėti Ša&i sa
vęs, nei namų, . iš kurių nebe
reiktų išriti, klajoti ir išmri- 
daartt' Jis jau tarradaug nū- 
siktausęs iš visokių autiktų 
zmofiRI, gDMBjo, na yn 
turtingiem, kurie lafico tarnus 
ir vergus, Ss troKco, kad nors 
tokiu m* gtdftU būti kas 
nors. Tafiau niekas nesigodėjo 
priimti neregio, kad ir vergu. 

Ta<3au praėjo try, metei nuo & todHįburo vi»on>et vle- 
tos dienos, ir Js tebevaikšSąjo ir BOdnas.
gyvas ir sveikas. Simne var». Geriausia jam patiko dideūs 
gingame gyvenime jfo augo miestas Jėrunlė. čia buvo tMc 
stiprus ir užsigrūdinęs. Jis gal- daug žmonių, kad ir naktį na- 
vojo daug ir mokinoti S kiek- sffiaudavo gyvenknsą Ma gta 
vieno atsitikimo ir daikto. Jis Sėjai girdėti žmones itafeHta

stybės.'
Europa turi pamėginti taiko

je sugyventi tuo būdu su savo 
kaimynu Sovietų Sąjunga. Bet 
taika gali būti surasta pasau
lio organizacijos rėmuose, o ne 
Europos saugumo sutartyje.

\ Red. pastaba. Grafo R. 
Oiudenhove-Kalergi pareikštos 
mintys yra vienas iš liucfijimų, 
kas dedasi europinių politikų 
galvose.



■^©©.*>©©©©©©©©©©o©©©©©««©©o©©©©©©©©

First Federal Savings & Loan Ass’i

of Homestead

West Homestead

LINKSMU VELYKŲ EVENC1U!

REDSHAW MEN’S WEAR

sens ir brolį su jų didžiulėmis 
Semtomis. Prieš pat mirtį, jis 
gavo iš Lietuvos pirmą po dau
gelio metų sesers sūnaus 3gą

rai, ir jai pareiškė padėką, y- 
pačšai už tvarkingai pravestą 
aukų rinkimą Tautos Fondui ir 
ifidfogo bei fapūdtago koncerto

pagdbos šauksmų. Esu tikips, 
kad ir šis laiškas, kurio nebu
vo galima prieš jo norą patai
kinti, ym sustabdęs jautrios jo 
širdies plakimą.

ke šių Dievo palaimos ženklų 
— naujos koplyčios ir vienuo
lyno padidinimo. Ir dabar sta
tybai baigti ir įrengti jos mal
dautai prašo savo rėmėjų ir 
geradarių gerais darbais ir au
komis paremti.

raštinės, 12 celių, refektorius, 
studijų ir rekreacijos salė ir 
svečiams kambariai. Tuo pa
čiu laiku sename vienuolyne 
bus atnaujinta ir padidinta vir
tuvė ir kt

Visas projektas kainuos,virs 
pusės milijono dolerių. Seserys 
tikisi gauti nemažą paskolą.

Šv. Pranciškaus seserys ir jų 
rėmėjai ir geradariai ilgai ir

Petro Bielskio palaikai par
vežti iš Arizonos, kur jis buvo 
tik atstogų išvykęs, .ir palai
doti Clevelande, Kalvarijos ka
pinėse .

Balfo 55 skyrius, pagerbda
mas savo ilgamečio nario Pet
ro Bielskio nuveiktus didžius 
Lietuvių tautai ir bažnyčiai 
darbus, balandžio 12 d. Šv. P. 
M. N. Pagalbos bažnyčioje iš
klausė šventų Mišių už a. a. 
Petro Bielskio vėlę.

Plant and' Store 
467 W. 8th Avem>^ 

' HO1-1296
W. Homeštead.- Pa.

Store 
332 E. 8ft Avane 

HO 1-0575 
Homestead, Pa.

joms atstovavo 61 atstovas. 
Slaptu balsavimu į vaidybą bu-, 
«vo išrinkti: AkL Augustinavi- 
čienė, AL Banys, J. Daugėla, Bendruomenės Ekonomines 
Ą. Gargasas (visi gavo po 37 Tarybos sukviestame ekonomė 
balsus), B. Graužinis (32), VL 
Palubinskas (32) J. Čiuberiris

Linksmų Velykų švenčių Imkime visiems mūsų 
draugams ir pažįstamiems

BLUE EAGLE INN
Ifika White, SandadUksa

Užlaikom whiskey and beer, taipgi turim 
gero alaus, degtinės ir šnapso

2026 Fifth Avė., Pitteburgh, Pa. TeL CO 1-8534

MORRIS GRINDBERG’S
WOMEN’S and CtabDREN’S WEAR

pajamų ir padarė $2327.67 iš
laidų. Nuotoliui ($59737) iš- 
lyginti nebūsią imama iš aukų 
fondo, bet busianti surengta 
kokia ners pramoga. Didžiau
sios koncerto išlaidos buvusios (28), VL čyvas (28), J. Ifika- 
šjnsT gilės nuoma $2Rfi S?, sim- iauskas (25). Nesutiko kandi-

Nukryžiuotojo Jė
zaus seserę padėka

Nukryžiuotojo Jėzaus Kon
gregacijos metiniai seimeliai— 
tai mums, seserini, lyg užtikri
nimas, kad visuomenė mūsą

niais klausimais besidominčių 
Clevriando lietuvių susirinkime 
pagrindinį pranešimą padarė 
prez. pirm. H. Idzrievičius. To
liau gyvai buvo svarstomi ypa
čiai šie klaufamai: Tarybos re
formos, lietuvių salės ir namų 
remonto,, vasarinės rezidencijos 
įsigijimo, lietuviškos kolonijos 
kūrimo ir kt Jais pasisakė vi
sa eilė susirinkimo dalyvių: K. 
Gaižutis, A. Jonaitis, dr. Ad. 
Damušis, S. Laniauskas, Flor. 
Sauikevičius, Janulevičius, V. 
Bartkus ir kt. Vietoj Tarybos 
buvo nutarta išrinkti 5 narių 
Ekonominę Komisiją, į kurią 
pateko: H. Idzelevičius—pirm., 
dr. Ad. Damušis—vicepirm., S. 
Laniauskas — sekr., Edv. Ker- 
snauskas ir Alf. Telyčėnas— 

p. m. nariais. StP.

Balandžio 2 d. CIevelandą 
pasiekė .liūdna žinia Ž Arizo
nos, kad tai staiga mirė seno
sios lietuvių kartos visuomenės 
veikėjas a.a. Petras Bielskis.

Petras Bielskis Clevelando 
lietuvių visuomenei labai gerai 
buvo žinomas, artimas ir visų 
mylanas žmogus. Jo meilė 
mūsų tėvynei Lietuvai visados 
buvo statoma pirmoje vietoje 
visų kitų reikalų. Didžiai mėgo 
u* vertino savo tautos meną,

nrimnkąun J. StaniMris su pa- 
dėjėju Praškevičium ir sekr. 
Jonaityte. ’

J.CSečkfeaės Šeimai Cleve
lando skautai surinką ir įtei
kė ?42 ir adv. J. Smetona da
vė $20.

E A S T E R GREETINGS

VICTOR SHOE COMPANY
Homestead’s Largest Shoe Store 
HOME OF RED CROSS ŠHOES

316 Kast Rth Avenue Homestead, Pa.

botas PriLK. Vasys aukojo 
asmenaksš$560.

Vištom mūsų geradariams

įvertina ir remia. O šiemet 
mūsų rėmėjų seimetis, susirin
kęs kovo mėnesyje So. Bostone, 
buyo žymiai gausingesnis, nuo
taika gyvesnė ir aukų vienuo
lyną reikalams sudėta daugiau 
negu kitais kuriais matais.

Šia proga pažymėsiu bent 
stambiausiais aukas, kurias šia
me seimelyje gavome naujos 
koplyčios statybai: J. Glineckai 
— $500; Leoną švenfionienė, 
$500; Ona RapcAenė, $220; 
So. Bostono rėmėjų kuopa 
$110; Norwi»do rėmėjų kuopa 
$100; Wbvceštevfo rėin^ą kuo
pa $509. Ttopgi prieš sei-

Homestead, Pa.
Pone, H. 1-3442

muziką. Lietuvių parengimuo
se dažnai buvo galima jį ma
tyti besišluostantį ašaras iš su
sijaudinimo. Jis sakydavo, kad 
lietuvių dainos prikepančios iš 
kapų jau seniai mirusius jo tė
vus ir jis vėl juos matąs gy
vus, dainuojančius beveik tas 
pašas dainas Kėdainių apylin
kėse. X

Petras Bielskis, būdamas 
nepaprastai, jautrios sielos ir 
geros Stoties, daug padėjo sa
vo tautiečiams trėmimams.

Clevelande jis patiko per 50

COMMUNITY PHARMACY
815 Ann Street

KARI LAPZAR 
MEATS and GROCERIES 

NUOŠIRDŽIAI PATARNAUJAM 

2136 5Ą Avė, Pftteborgh,

LIBERTY HALL
MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI 

Savininkai

The B. F. Goodrich Company
RETAIL DIVISION

Headąnartera m Hemratead

F«r Tires. Tubes and Batteries

565 E. 8ih Avenue Homestead, Pa.
Phone: HO. 1-0930

Tel. HO. 1-1391 Easter Greetings

WOLK’S
FOR FINE FURNTTURE 

309 E. 8tii Avenae Homestead, Pa.

PHTSBURGH. — Jau penk
tas mėnuo kaip prasidėjo nau
ja statyba prie šv. Pranciš
kaus vienucūyno, Dievo Ap
vaizdos kalne. Pamatai jau. 
baigiami ptiti-ir gdežtes rams
čiai jau pastatyti. Netrukus 
pradės kHti išorinės sienos. Ti
kimasi, kad nauji pastatai bus 
baigti qpie Kalėdas, 1955 m.

Naujoje koplyčioje tilps apie
400 žmonių, su choru ir ligo- sunkiai darbavosi, kol susilau- 
nėms balkonu, šis mūras yra 
prijimgtas prie senojo vienuo
lyno, beveik toj pačioj vietoj 
kur per 20 metų stovėjo laiki
noji medinė koplytėlė.

Be koplyčios, dar statoma ir 
naujų kambarių— ligonėms in- 
firmerija, 6 administracijos

jompany
Cakes, Pieš, Ali Ašsortment of Cookies,
Wedding & Birthday Cakes a Spedaity

Baken of QnaBty Wldte Brend
Detivered daily irom oven to kome.

Ali kinds of Beer A Soft Drinks—Prompt kome driiveries

1414 MIFFLIN STREET.
HO. 1-3133—Res. HO. 1-2253 Homestead, Pfc-
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KAUNAS BAKING COMPANY

SM OUviaJUnrt

SMETONOS MINĖJIMAS DETROITE

ŽINIOS IŠ PHILADELPHUOS, PA
Twin Furniture Stores

Sveikiname su šventomis Velykomis

MASE R FUNERAL HOME

McKEES ROCKS, PA.

OHRINGER
HOME FURNITURE CO.

ZINKHAN DISTRIBUTING CO.
LIETUVIS GRABORIUS

SVEIKINAME SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS

TOOHEY MOTOR CO.

Jei būtų išvengta minėtų ne
sklandumų, minėjimą tektų lai
kyti pavyzdiniu.

— Lietuvių kultūros klubas 
balandžio 24 d. International 
Institute salėje ruoša literatū
ros vakarą spaudos atgavimo 
50-mečiui paminėti. Dalyvauja 
Michigano lietuviai rašytojai.

Gegužės 30 d. bus švenčiama 
prel K. Vąšo 25 metų klebo
navimo sukaktis. Tą pačią die
ną vysk. J. Wright suteiks 
vaikams Sutvirtinimo Sakra
mentą, o vysk. J. Brizgys prieš 
tai ws trijų dienų rekolekcijas. 
Tikimasi, kad jau bus iš Vo
kietijos ir iškilmėse dalyvaus 
Vilko pirm. prel. M. Krupavi
čius.

Vytė J. Tamulevičiūtė,, aplan
kiusi Ncw Yorką, papasakojo 
savo įspūdžius ir sukėlė kitų 
smalsumą jį aplankyti, kai ten 
bus koks nors vyčių parengi
mas -•

2128 Carson Street SA, Ptttebargh, Pa.
Tel. HEndock 1-0203

• Juozas Kvedaris, gyvenęs 
Vokietijoje — Hamburg-Alto- 
na, Eimsbuettelerstr. 55,, Ger
many, kilęs iš Kudirkos Nau
miesčio, ieško savo pusbrolio 
ir pusseserės: Juozas Vafenti- 
nevičia (Valentinevičius) ir 
Valeska Valentinevičaitė - Va- 
lentinevičiūtė, abu gyveno New 
Yorke.

rvfrnito ir Bostone. Sąskry
džių temos — inteligentišku
mas, asmenybės problema.' 
Studentai ateitininkai ir suin- 
teresubtieji kviečiami gausiai 
dalyvauti Informuotis pas vie
tos draugovių valdybas. arba 
SAS Centre: 680 Bushuick 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.

• Toronto LB apylinkė Va
sario 16 gimnazijos namams 
pasiuntė 1500 dolerių. Tai pir
moji iš Sėtuvių kolonijų, kurios 
vardu pavadinta ir viena kla-

75 metų sukakties minėjimą 
surengė sodaldemokratai ba
landžio 10 Brooklyno lietuvių 
piliečių klube. Apie Kaminską 
politiką kalbėjo V. Sidzikaus
kas, apie inžinierių — A. No
vickis,^ apie žurnalistą — K. 
Bielinis. Sveikino visos gru
pės, buvo .įteikta jūbiliatui ir 
dovanų. Dalyvavo apie 100 as
menų.

Velykos. Kaip kiekvienais 
metais, pas mus Velykos lietu
vių švenčiamos su įprastu lie
tuvišku religingumu ir iškil
mingumu. Tiesa, jau kelinti 
metai Sėtuvių katalikų bažny
čiose nebėra Didžiosios savai
tės ypatingų pamaldų prie švč. 
Sakramento, įspūdingo Kris
taus karsto ir Velykų nakties. 
Bet Velykų rytas visiems dar 
gyvai glūdi sielos ir širdies gi- 
lianoj.

Visose lietuvių katalikų baž
nyčiose, anksti rytą, bus Prisi
kėlimo procesija, lietuviškas 
“Aleliuja”. O po to, kiek ap- 
finkybės leis, visi džiaugsis Ve
lykų stalu ir draugiškais svei
kinimais. Bet mums lietuviams 
nėra tik džiaugsmo Velykos, o 
susikaupimo ir vilties šventė, 
viluesf kad ir Lietuva prisikels

Velykiniai sveikinimai
Philadelphijiečiai, “Darbinin

ko” skaitytojai nuoširdžiai svei
kinami redakcijos ir adminis
tracijos ir Philadelphijos • ko
respondentų, kurie kartas nuo 
karto duoda jums žinių iš 
vietinio lietuvių gyvenimo ir 
veikimo. Jie linki, kad vis 
daugiau ir daugiau plistų 
“Darbininkas” mūsų lietuviš
kose šeimose. Juk tai tik vie
nintelis katalikiškas, pažangus 
ir naudingas du kart savaitėje 
einąs laikraštis. Tad Linksmų 
Velykų — Alefioja!

iH—rwi Mm Wafceti«iak- 
t£ IhajMe. M IĮ Ijiilii su 
yfean tariHtfa H PasMe**, 
C«L tičkhrea* rastu* avėjas, 
bet atarusieji ligi iM neatai- 
liepe. TAva* su broliu ketina 
ietteati dingusios dukters.

pripašBno, kad vaidinimas buvo rence, te bus N. Anglijos vy- 
arti natūralaus. Vaidinimas, čšų sefanąs ir jo metu pašven- 
buvo dedikuotas prel K. Va-X tintas Myiaio Norkūno kapas, 
siul Vytė J. Tamulevičiūtė,-aplan-

Atvelyfcio linksma vakaris
Balandžio 25 d., šv. Kazi

miero par. salėje rengiamas 
labai linksmas vakaras, ši salė 
yra plačiausiai vartojama mū
sų lietuviškos visuomenės. To
dėl ir ji atnaujinta, kad gra
žiau atrodytų. Įtaisyta naujos 
scenos uždangos, išdažyta ir 
padaryta kitų pagerinimų. Vi
sa tai kainavo stambios su
mos pinigų. Todėl visų pareiga 
paremti šį vakarą, kurio visas 
pelnas eis salės atnaujinimo iš
laidoms padengti. Tds vakaras 
tai visų vakaras. Jaunieji tu
rės savo programą- popiet, o 
suaugę vakare, 7 vai. Lietuvių 
Ansamblis rengia labai įdomią 
programą. Jie vaidins, šoks ir 
dainuos. Visi dalyviai galės lai
mėti dovanų. Tik asmeniškai 
dalyvaują galės tas dovanas 
laimėti. Paskui bus linksmi šo
kiai visiems. Gros orkestras. 
Neturėtų niekas praleisti tos 
progos. Via parapijiečiai kvie
čiami prisidėti prie salės at
naujinimo. Jiems bilietai išsiųs
ti. Jei kiekvienas nupirks po 
2 bilietus, tai salės išlaidos bus 
beveik padengtos. Be to, kiek
vienas lietuvis, kuris taip daž
nai naudojasi ta sale, turėtų ir
gi uoliai prisidėti.

Lankia Marijos statulos.
Marijos Nek. širdies statu-

žosios Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas ir Vliko narys, lankęsis 
Kanadoje, balandžio 11 d. at
vyto j Detroitą ir lankysis ki
tose didesnėse lietuvių koloni
jose.

'• Wateri>urio; scenos mėgė
jų trupė Atvelykyje stato P. D. 
Lienskio 3 v. komediją “Ner
vai”. Režisuoja J. Brazauskas, 
dekoracijas piešia K. Jatužis, 
finansuoja ir techniškai talkina 
vietos ateitininkai.

• Brocktone Balfo 72 sky
rius balandžio 24 d., šeštadienį 
prieš Atvelykį, 6:30 vakare 
Sandaros salėje rengia pobūvį. 
Bus bendra vakarienė, kalbos, 
dainos, laimėjimai ir šokiai. 
Kviečiami dalyvauti visi lietu
viai ir paremti dar palikusius 
varge mūsų tautiečius.

• Dr. K. Graužinio, Liet, mi- 
nisterio Urugvajuje, sveikata 
gerėja. Po mėnesio tikisi visai 
pasveikti. Sergantį min. Dr. K. 
Graužinį aplankė Urugvajaus 
respublikos prezidento adju
tantas, perdavęs prezidento 
linkėjimus pasveikti ir pasiūlęs 
kuo galėdamas padėti. Užs. 
reik, ministerio vardu aplankė 
protokolo direktorius, taip pat 
buvo atvykęs nuncijus, Japoni
jos ambasadorius atsiuntė di

džiulę pintinę gėlių.
• Brazilijoje gegužės 1 d. 

Rio de Janeiro lietuviai bend
romis jėgomis rengia didelį lie
tuviškos dainos vakarą. Kon
certuoti pakviesti Sao Paulo lie
tuvių “Dainavos” ansamblį.

• Dafl. Jonas Rimša, pagar
sėjęs P. Amerikoje, rengiasi 
šiemet atvykti į Ameriką ir čia 
surengti savo kūrinių parodą.

, Prof. J. Kaminsko

2 Stores on 2 Corners — 
Both tat 20th & Carson Streets

ruošiamas gegužės 2 d. Puti
nam- seselių bendrabučio mer
gaičių ir Worcesterio meno an
samblio. Pelnas skiriamas Put
liam seselių statomai koplyčiai.

Aušros Vartų parapijos ligo
niams — K. Katinui, A. Lau
kaitienei, ManasieneI D. Na- 
valskiul Sti Vūdkui ir Areškai 
linkime sveikatos ir malonių 
Vėlykų šveičiu. Linksmų šven
čių linkime ir visiems šių žinių 
skaitytojams. J.

kaus) ir Malda (Banaičio). 
Jai akompanavo Arehie Black, 
kuris dar išpildė Impromptu 
in F minor, Pastorale (Poute- 
re) ir Seville (Alheniz). Po jo 
skautė D. šeputaitė paskaitė 
ištrauką iš A. Smetonos raš
tų. Arina Kaskas padainavo 
dar Gruodžio Mylėk, Sarpa- 
liaus Tulpės ir Kačanausko 
Patekėk aušrele.

» Buvo miela klausyti daini
ninkės sodraus ir tvirto balso 
tiek žemose, tiek aukštose gai
dose. Gal tik kai kurių balsių 
ir dvibalsių nelietuviška tarse
na kartais sukutendavo ausį... 
dipukui... Tačiau visa tai pub
lika atleido ir savo nesiliaujan
čiu plojimu solistę privertė dar 
4 dalykus padainuoti.

Minėjimo rimtį darkė nevy
kęs pranešėjas ir vienas fil- 
muotojas, kuris savo lempomis 
svilino akis iki apakimo ir so-* 
listei ir publikai. Reiktų dau- nepriklausomam gyvenimui, 
giau pagalbos ir dainuojant 
čiam, ir dainai, ir klausytojui, 
nes esu tikras, kad nė vienas 
nėjo į tą minėjimą... filmuo-

Lietuvaitį|s skautės rengias 
iškilmingai paminėti Motinos 
dieną, ypač lietuvę motiną, 
kenčiančią ir laisvės laukiančią. 
Paskutiniu' laiku lietuvaitės 
skautės pradėjo gyviau veikti, 
ko joms linkima ir toliau Juk 
skautija gali daug gera duoti 
jaunai sielai X.

Balandžio 4 Art Institute sa
lėje įvyko Antano Smetonos 10 
metų mirties sukakties minėji
mas, kurį surengė keliolikos 
organizacijų komitetas gana 
gražiose patalpose. Reiktų ir 
dažniau lietuviams išlysti iš 
lūšnų. Graži buvo minėjimo 
programa.

Tema “A. Smetona visuome
nininkas” kalbėjo gen. J. Čer
nius, o “A. Smetona ir Ameri
kos? lietuviai” — adv. A. Lapin
skas. Abu pareiškė daug gra
žių minčių, tačiau netaikė į te
mą ir kalbėjo apie viską. Pir
masis atsiprašė pabaigoje, kad 
negalėjęs visko apie A. Smeto
ną pasakyti, tačiau Ir tai ką pa
sakė, galėjo būt nepasakyta. 
Nieks negali paneigti A. Sme
tonos vaidmens ir jo darbų Lie
tuvai, tačiau laikyti humaniš
kumo bruožu jo patarimą jau- 
nalietuviam' melstis šventoriu- 
jei, jei neleidžiama su vėliava 
bažnyčion, lyg ir juokinga, o 
dar prisšninus,kad kitos jauni
mo organizacijos tautininkų 
valdymo metu negalėjo net ir 
šventoriuje viešai rodytis. O 
vienas kitas buvęs ne tautinin
kų partijos žmogus nemielai 
prisiminė A. Smetonos huma
niškumą koncentracijos sto
vykloje prie Varnių... Siūlant 
kitiems bešališkai vertinti kie- 
no nors darbus, reiktų ir siūly
tojų! to laikytis. '

A. Lapinskas kalbėjo apie 
tai, ką A. Smetona veikė ir 
nuveikė ■ Amerikon atvykęs. 
Pabaigoje kalbėtojas siūlė gi
lintis į A. Smetonas gyvenimo 
filosofiją ir sekti jo ideologiją.

Kitą programos dalis, anot 
programos vedėjo, turėjo būti 
įdomesnė už kalbas. Ir tikrai 
taip buvo, nes dainavo buvusi 
Metropolitan© operos solistė al
tas Auna Kastos. Ji padainavo 
Neverk motušėle . (Naujalio), 
Kur bakūžė samanota (Šim-

Pilato duktė suvaidinta su 
dideliu pasisekimu Kančios Vyčiai savo mėnesiniams 
sekmadienį. Žmonių buvo pilnu- susirinkimams paįvairinti rodo 
tėlė salė, artistai savo roles ge- spalvuotus filmus daugiausia iš 
rai atliko, vaidindami tik lietu- žvejojimo, nes jų daug kas

la, palaiminta paties šv. Tėvo 
Romoj, atkeliaus ir į Philadel- 
phiją. Ji pirma aplankys Vil
ią Joseph Marie, o iš ten bus 
visose lietuvių katalikų parapi
jose. Kunigų Vienybė ir lietu
vių Katalikų Federacija ren
giasi toms iškilmėms. Statulos 
manoma sulaukti birželio mė
nesį. ■ ’

Philadelphijos Kunigų Vie
nybes skyrius susirinko balan
džio 8 d. šv. Jurgio par. klebo
nijoj. Jie svarstė svarbius lie
tuvių katalikų veiklos reikalus 
ir aptarė Kunigų Seimo rengi
mą Philadelphijoj, šią vasarą, 
be to, LictafPlų Bendruomenės 
ir Balfo reikalus. Susirinkime 
išrinkta hąpja. valdyba: pirm, 
kun. Dr. w Martusevičius, šv. 
Jurgio parirpijes klebonas, ir 
sekretorium kun. Stasys Raila.

412 8-TH AVKNUE
Phone, H. 2-0600

ProL K. V«pfo įviiktuvės viškai. Už tai reikia pagirti mo- mč^ žuBę. Didžtoaes sayai- 
kartu ; su kitais Worcesterio 
vyskupijos prelatais bus Ve- 
lykų pirmąją (Beną šv. Stovite 
katedroje vakare. Tškihnėsp 
dalyvaus dalis mūsų parapijas 
žmonių, kmrie yra gavę kvieti
mus, nes tik su jais bus jlei-

SodaBetšs po įtempto vaidk 
nuno gyvai ėmėsi naujų darbų: 
kepa pyragus savo iždui padi
dinti, ruošias gegužinėms pa
maldoms ir'Motinos (tonai Jos 
taip pat po tolias valandas bu
di naujoje šv. Vincento ligoni
nėje, kur ligoninės personalas 
pradžioje dar persikrovęs dar
bu. Tai viena iš geriausių šio
je apylinkėje ligoninių.

— Motinos dienos minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkė. Minėjime 
dalyvaus šv. Antano parapijos 
mokykla, vedama seserų pran- 
ciškiečių, skautai bei skautės, 
ateitininkai vyčiai ir kti Minė
jimas įvyks balandžio 9. tuoj 
po sumos (apie-12:30).

P. Natas

DUONA IR KEKSAI
Wedding and Birthday Cakes

122 Chartors Aveane
FE. 1-1183

..  M—y *—»*•>**——M**1

Širdingiausi sveikinimai su šventomis Velytomis 
mūsų kostumeriams ir draugams

ADOLPH PALECKIS
MAISTO KRAUTUVE



Pamaldos Didžiosios savaites metu

(MĖSOS KRAUTUVĖ)

125 GRAND STREET

CINKŲ SALDAINIŲ PREKYBOS NAMAI

dukrele Elviną
Maloniai kviečiame atsilankyti

Velykų šventėm taip pat rasite gražių ir meniskų atviručių su lietuviškais ir angHĄ. 
kais jrašais.

Visnda galite gauti lietuvišką Baltosios Meškos—White Bear—ir aukščiausios rūšies 
importuotą alų.

“Aidą” literatūros vakare — 
iš anksto gaunami “Darbi

ninko” redakcijoje ir adminis
tracijoje, New Yorko apylinkės 
lietuvių parapijų klebonijose, 
Gabijos knygyne ir pas Juozą 
Ginkų.

Švč. Sakramento adorac ja iki 
10 v.v.

Penktadienį pamaldos prasi
dės 8,15 v. Nuo 12 v. iki 3 v. 
p.p. Kristaus agonijos pamal
dos. 8 v. v. Kryžiaus keliai. 
Švč. Sakramento adoracija iki 
10 v.v.

Šeštadienį ugnies ir vandens 
šventinimas 8 v., šv. mišios 9 
v. Išpažinčių klausoma nuo 4 
iki 6 vai. p.p. ir nuo 8 iki 9 
v.v. 8 v. v. kompletai, pamoks-

APREIŠKIMO PARAPIJA
Trečiadienį 7:30 v.v. — 

Grandus verksmai, pamokslas, 
palaiminimas švč. Sakramen-

“AHą* literatūras-premija - 
bus paskirta D. šeštadienį. 

Jury komisiją sudaro: T. L. 
Andriekus, prof. J. Brazaitis, 
K. Bradūnas, P. Jurkus, A. 
Vaičiulaitis.

Ketvirtadienį 9 v. iškilmin
gos mišios. Vakare pamaldų 
nebus.

Penktadienį pamaldos prasi
deda; 8 v. r. Bus kryžiaus pa
garbinimas ir procesija į Kris
taus grabą. Vakare 7:30 Kry
žiaus keliai. Pradedant 9 v. v. 
ir bagiant 7 v. ryto jaunimas 
budės prie Kristaus grabo, 11- 
12 vyčiai, 12-1 nakties—skau
tai, 1-2—ateitininkai. Visą ki
tą . laiką sodahetės.

Šeštadienį ugnies ir vandens 
šventinimas 7:30 .v. r., po to 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
novena ir mišios. Vakare 7:30 
— kompletai ir pamokslas.

Velykų lytą iškilmingos 
Prisikėlimo mišios ir procesija 
5:30. Kitos mišios: 8, 9, 10, 11 
ir 12:15.

GELIŲ IR LIETUVIŠKŲ SALDAINIŲ 
PARDUOTUVES

PVT. VYTAUTAS SENKUS
U. S. Army

ATSIMAINYMO PARAPIJA 
MASPETHE

Ketvirtadienį šv. mišias 9 v. 
po mišių procesija, švč. Sakra
mento adoracija iki 10 v.v.

Penktadieni pamaldų pra
džia 8 v., šv. Kryžiaus pagarbi
nimas, procesija į grabą, 7,30 
v.v. Kryžiaus keliai. Bažnyčia 
atidara iki 10 v.v.

Šeštadienį ugnies ir vandens 
šventinimas 7 v. Po to šv. mi
šios. Kompletai 7,30 v.v., išpa
žintis.

Velykų sekmadienį — Prisi
kėlimo pamaldos .procesija ir 
šv. mišios 6 v. Kitos mišios 8, 
9, 10, 11 ir 12,15 v.

Velykų sekmadienį — Kris
taus prisikėliiho procesija ir 
mišios 6 vai. Kitos mišios 8, 9, 
11, ir 12,15 v.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Trečiadieni 730 v. vak.

Graudūs verksmai ir palaimi
nimas švenč. Sakramentu. * 
' Ketvirtadieni 9 v. ryto šv. 
mišios ir švenč. Sakramento 
adoracija.

Penktadienį, 8 v. ryto Kry
žiaus adoracija ir pamaldos. 
Vakare 7:30 stacijos.

Šeštadienį 8 vai ryto ugnies 
ir vandens šventinimas ir šv. 
mišios.

Velykų dieną Prisikėlimo 
procesija ir pirmosios šv. mi
šios 6 vai. r.; kitos šv. mišios 
9, 11 ir 12:15.

ANGELŲ KARALIENES 
PARAP.

Ketvirtadienį iškilmingos šv. 
mišios 8 v. r., procesija tuojau 
po mišių. Bažnyčia bus atidara 
visą dieną iki 10 v.v.

Penktadied| pamaldos prasi
dės 8 v. r. Po to bus Kryžiaus 
pagerbimas ir procesija į gra
bą. Vakare 7:30 v. Kryžiaus 
keliai ir šv. Kryžiaus relikvijų 
pagerbimas.

Šeštadienį ugnies ir vandens 
šventinimas prasidės 8 v. r. Mi
šios 9 v. Vakare, 7,30 bus kom
pletai ir išpažintis.

Velykų dieną pirmos šv. mi
šios ir procesija su švč. Sakra
mentu bus 6 v. r. Kitos šv. 
mišios bus 8, 9, 11 ir 12:15 
vai.

AHiance Club 
Gate. Weekend Show

• TaleM Night Every Friday 
CARMEN RKDS TRIO „

2 orchestras — Danciag nitcJy 
7S-SS St. MmTs PI—GB 7-S7SS 

Corn. 8th St. A Ist Avė. N.Y.C.

paterimų, pageidavimų ir net 
kaltintaaų. Tafiau tenka pa- 
brtžti, kad diskusijos praėjo 
nuoširdžioje bendradarbiavimo 
dragoje. Gaila tik, kad disku* 
tuojamie# klausimai nebuvo iš 
anksto pramatyti, todėl disku- 
sijose nebuvo tvarkos, ir kalbė
tojai dažnai kalbėjo apie skir
tingus dalykus.

I diskusijų iškeltus klausi
mus trumpai atsakė Loko pirm, 
prel. J. Ba&ūnas, Loko sekr. A. 
Saulaitis ir Loko vicepirminin
kas P. Vileišis, kurio entuzias
tinga kalba visų buvo sutikta 
dideliu pritarimu. Išryškėju
sius nutarimus perskaitė rezo- 
liudijų komisijos pirmininkas 
Pr. Pauliukonis. šis paskutinis 
punktas jau vyko prie triukš
mingos pašalinės publikos, susi
rinkusios j salę žaisti tango". 
Posėdis baigėsi pavėluotai.

Konferencijoje matėsi visa 
eile musų visuomenininkų, 
taip pat ir "nemažas skaičius 
senųjų Amerikos lietuvių. Gal-' 
la tik, kad beveik nebuvo jau
nimo atstovų ir studentų.

Konferencijai sveikinimo žo
džius tarė min. V. Sidzikauskas 
ir Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke J. Budrys. Konferencija 
pasiuntė svėikinimą savo jubi
liejų švenčiančiam prof. J. 
Kaminskui. jb.

Juozas
495 Grand Street

Metropolitan operos sofistas, 
šeštadieni, balandžio 10 <L, 
Carmen operoje, sofistui <□&• 
ford Harvuot susirgus, jį pa
vadavolabai sėkmingai išpil- 
dydamas Morales rolę. .

New Yorfca letnvią

MASPETHO ŽINIOS
Petronėlė Šimkienė, parapi

jos draugijų darbuotoja, sun
kiai serga ir paguldyta šv. Ka
tarinos ligoninėje.

Padėka. Mirus mano vyrui 
Antanui Mickevičiui ir jį ba
landžio 10 d. palaidojus, reiš
kiame nuoširdžią padėką pa
rapijos kunigams už taip sim
patingą patarnavimą . mūsų 
liūdesio valandoje. Pirmiausia 
dėkojame kleb. prel. J. Bal
konui, kun. P. Lekešiui, Jpm. 
J. Kartavičiui, tėvams pran
ciškonams už šv. mišias ir' ki
tas apeigas; vargonininkui V. 
Visminui ir jo pageJbininkams 
už gražų giedojimą; giminėms 
ir kaimynams ir pažįstamiems 
už šv. mišių užprašymą, gėles, 
vainikus, kurie puošė velio- 
nies karstą. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems į šermenis, pa
lydinusiems į šv. Jono kapi
nes, visiems kokiu nors būdu 
įriedėjusiems prie laidotuvių.

Nufifttai .Tirams JnK Mic- 
kev»euė, duktė Stela 
^ĮiMunuii ir auffltaL ;

i Velykinė “Ateitfe”

Pas savo skaitytojus, nešda
ma Velykų sveikinimus, išsku
bėjo balandžio mėn. “Ateities" 
numeris. Jis šventėm patiekia 
įvairios medžiagos: Alfa Su- 
šinskas — Meilės stebuklas, Pr. 
Pauliukonis rašo apie spaiMos 
draudimą, Alė Rūta <— Rung
tynės meiles štadi jone, prisi- 
merfamas ir ateitininkų kong
resas, P. Natas daro pastabų 
apie mūsų dainavimą.

Jaunųjų kūrybos puslapiuo
se randame. Galinos Macelytės 
linksmą novelę' “Plunksnako
tis”, Irenos Banaitytės “Vely
kinė dovana"; Aldonos Baužin- 
skaitės, . Vitalijos Bogutaitės, 
Pakeles Smilgos, Dalios Pri- 
kockytės, Daivos Nauragytės 
eilėraščius. Knygų skyriuje re
cenzuojamos kelios knygos.

Numeris gausiai iliustruotas 
Velykom pritaikytam iliustra
cijom. Jau kuris laikas Ateity
je reiškiasi meno studentas 
'Gražvydas Botyrius. šiame nu
meryje jis gražiai iliustravo G. 
Macelytės novelę. —t

Meniškos ir žavios dovanos Velykę š 
progoms, siūlo visiems gerai žinomi

Si epben B nedegi
A D V O K-A TA «■ 
m ShrrMuu Avė 
Brmklyn 8. N. V.
TH APpfepnf* 7-Wr

choru ir sofistais. SoJo partijas turtinti gražt 
giedojo: Agnės Skarulytė — kos koncertu, 
sopranas-vietoje susirgusios Z. 
Griškaitės, Algirdas Brazis, 
Metropolitan operos sofistas,— 
baritonas, Viktoras Benderius 
— tenoras. Vargonais grojo 
Jonas Žukas, dirigavo P. Sa
kas.

Antroje dalyje. A. Brazis 
pagiedojo soto “Agnus Dei", 
vargonais J. Žukas pagrojo 
Bacho Toccata in F Major, 
choras ir sopranas išpildė Gou- 
nod “Gailia.”

Koncertas baigtas švč. Sak- 
serga įr gydosi St Mary’s ramento palaiminimu, kurio 

ligoninėje. Jam buvo padaryta metu sugiedota Wagnerio “0 
operacija. ' ' Salutaris”, Palestrinos “0 bone

522 Grand Street Brooldyn, N. Y.
Tel. ST. 2-7909

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJA’

Ketvirtrafienį, šv. mišios 8 15 
r., po mišių procesija. Per mi
šias bus klausoma išpažinčių.

Nekaltos Marijos širdies statu
los kelionė apylinkėse

Balandžio 12-16 — Pranciš
konų Vienuolynas, Brook’yn, 
N. Y.-

Balandžio 17-23 — šv. Jur
gio parapija, Brooklyn, N. Y.

Balandžio 24-30 — šv. Onos 
parapija, Jersey City, N. J.

Gegužės 1-7 — Aušros Var
tų par. New York, N. Y.

Gegužės 8-14 — Angelų Ka
ralienės par. Brooklyn^. N. Y.

Gegužės 15-21 — Sopulingos 
P. šv. Harrison, N. J.

Gegužes 22-25 — šv. Kazi
miero, Paterson, N. J.

Gegužės 26-29 — Šv. Myko
lo par. Bayonne, N. J. "

Gegužės 30 — Biržefio 2 — 
Atsimainymo V. J. Maspeth, 
N. Y.

Birželio 3-9 — Apreiškimo 
P. šv. Brooklyn, N. Y.

Birželio 10-14 — š’/. Trejy
bės par. Newark, N. J.

Birželio 28 — Liepos 2 — 
Šv. Petro ir Povylo par. Eli- 
zabeth, N. J.

Statulas perduodama Phlla- 
delphijai birželio 15 d.

Kunigą tVicnyBSs
Rytą Provincijos Valdyba

Linksmiausių šv. Velykų linkime visiems 

mūsų prtetefiams lietuvianis

pastangomis. Klubo tusias su- 
pažtadmti‘amerikiečių visuo
menę ir studentus su tų sri- 
£iit pofitine bei kultūrine isto
rija. Klubas ruoš atskirų tau
tų vakarus, stengsis pasenau-, 
doti universiteto radijo siųstu
vu. T khibą jeina ir lietuviai

Dr. K. Vafiftnas,
“Neries" prekybos bendro

vės narys, visą miksėsi iSsuvo 
Ęuropoje, kur prekybos reika
lais aplankė Olandiją, Vokieti
ją ir Šveicariją. Balandžio pra
džioje jis vėl grįžo j New Yor-

S71 UNION AVENUE
Tel. ĘV. 4-9460

metinis susirinkimas įvyko 
balandžio 11. Politinį praneS- 
mą padarė V. Sidzikauskas. Iš
rinkta valdyba — B- Nemickas, 
V. Rastenis ir V. Vaitiekūnas. 
Viso New Yorke lietuvių tei
sininkų yra apie 60. Susirinki
me dalyvavo jų ^ae ketvh ta- 
dalis ‘ /

Visiems ateitininkams
Švč. Sakramento adoracijos 

valanda Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje atatininkams ski
riama Didžiojo Penktadienio 
naktį nuo 1 iki 2 vai. Via atei
tininkai prašomi adoracijoje 
dalyvauti.

REGINA IR RŪTA
Sveikina visus savo draugus 

ir klijentus šv. Velykų proga
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YANOVS BAR & GRILL

JONAS PATAŠIUS

kiniams, etc.

EAST CHICAGO, 
INDIANA

Jewelry, Cosmetics and 
Religious Articles

Auto Body 

and

mūšy 
daugeliui 
draugę:

MIKE
DWAN

ĖST. 1933 
1404 Bfoniell Avė. 
I TA 3-8755

Kur galima gauti 
Rūtos saldainių

ROTA praneša, kad lietuviš
ko skonio ir gamybos saldai
niai gaunami sekančiose vieto-

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

KIRPYKLA pardomtea* n p&n l- 
M0«tara, cenj vietoj, fiUtoma t*ra, 
pigi —limo, deoda genr u*p*- 
krty statote* kemtarya. psataeldma* 
aHe>. DH iftvykte » nteta ■»**- 
■»-|»rrir pigiai ir patektas sąlygom 
perteMta. ' Ūžėto arte paskambink

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIŲS 

BAISAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

UTHUANIAN AMERI
CAN AUTO SCHOOL 
VMrakjktte J auta mr r bosite 

ir Setai* uM*jkIa

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

SS2 Grand St, Brooklyn. N. T.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvčms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
staL išvežtajam* i krautuve* ir 
privačiu* namus.

61 Lafayette St, 
Paterson, N. J.

Knygynas Mintis, •
122 Scbuyter Avė.
Keamy, N. J.

Baltis Ftorist, atstovas
502 K Broachvay,
So. Boston, Mass.

Neringa, atstovas,
1906—25 St,'
Detroit 16, Midi.

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

Ideal Phannacy, V. Skrmska,
29 Kelly Sq.,
Worcester, Mass. ‘

A. J. Stukas ,
72 Gtemrood Avė.
Bmghamton, N.<Y.

J. Sekys, . \___

444 Broad St, 
Hartford, Conn.

Didelis pasirinkimas šventųjų statulėlių, rožančių, 
maldaknygių, etc. Visuomet sąžiningos karnos, 

' - ir teisingas patarnavimas .

tth Avė., Biiraiilyu 
STerfcj 9-G991 

Res.:GEtay <-«•

The Pepsicola 
ottling Company

GEORGE M. WRIGHT
Fermeri? wtth 

FairchiM Sons, Ine.

Paderime jums egzamhuoue H- 
rilpinti vairuotoju lekttm*. Mūsų 
mokiniai išmokė gauna diplomus. 
Padedame gauti darb*. Painoko* 
dienomis, vakarais ir sekma<fie- 
niai. Instruktoriai potyre savo 
sritie* žinovai. Mokyklą veikia 

nuo 1916 m.
L. TIKNEVICIU8, Direktorius

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

AtiiekamT visi coUision, dažyme ir meeh. taisymo darbai.

Tel.STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
M. P. KALIAS — Direktorius
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street
Brooklyn, N. ¥.

NOTARY PUBLIC

parapijos salėje ansamblio ar- 
<>atė)eje parftarti dėl sidrakties 
minė jinxx Ansamblio arbatėlė, 
kiek man teko girdėti, buvo 
labai sėkminga Vietinis

Marijos Nekalčiausios šir
dies statula buvo pagerbta šy. 
Kazimiero lietuvių bažnyaoje. 
F*arapijiečiai uoliai lankė šią 
presbiterijoj gražiai gėlėmis 
papuoštą statulą, melsdami 
ctangjškbsios Motinos pagalbos Lietuvą. Joje dalyvavo 
musų pavergtai tautai. Sekma- 
<Uenį, bal. 11 įvyko iškilmingos 
išleistuvių pamaldos. Rožančių 
atkalbėjo, litaniją bei Marijos 
metų maldą, šios parapijos Me
lionas kun. V. Puidokas, Palai-

J. B. SHAUNS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVE.

(prie Forest Parkvvay Staliui) 
Woodhaven,N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliaei-

VAN f)ER MEULEN-DELIKATESSEN
Aptankyfcife šia skanėsių prekybą. Cta vimdą gaasiie im
portuotų ungurių, įvairių šovą, MHąį, sSdą ir kft. vieti

niu to fanportaote prod*kto
Šviežiai paruoštos įvairios Salotės “parems namuose.” Visi 
valgiai paruošti šiauriečių skoniui. Pagananti kaip namie.
1646 2nd AVĖ. (tarp 85 ir 86 gatvės) NEW TORE CITY

INCOME TAX RAPORTUS
Federalius pajamų raportus reikia patiekti iki kovo 15 dL, 
o N. Y. valstybei — iki balandžio 15 d. šiuos raportus ge
rai paruoša, ypač namų savfafašrams pagelbsti sutaupyti 
pinigų, jšBkędtant leidžiamus atitraukimus iš pajamų, Ša
me patarnavime daug metų patyręs —

WESTF1ELD, MASS

Alexander’s Ner- 
A vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų 11- 
gų, yra mišinys 

aj stiprių ir brangiau-
\\ šių šaknų, žiedų,

, žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių narvų suirimų, galvos 
skaudčMmų, kvaišintų, isteri
jos, rūpesčio^ susikrimtimo, 
berages, karšfiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. Šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. \Jž $2.00 prishm- 
čiame 5 uncijas. I Kanadą 
$2J5.t

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

ma, jei jte įdomaujasi kitų tau- kakties 
tu Raudies dainomis ir muzi-
ka, išgirsti Hetuvi&ų (toinų 

bei murilms ,
Radijo KBON pranešėjui ir 

jo “spoosoriui” Madera App- 
iiance Cb. už sutikimą trans
liuoti lietuviškas plokšteles tuo-

RAY’S LIQOR STORE
^UOOM h babeiė Mfežfinai, snvtadnkni 

16S-55 IEFFERS BI.VD , RICHMOND HHX, N. Y.
TW. VIrgfata 3-3544 

SVEHONA SAVO KLIJENTUS
ŠV. VELYKŲ PROGA

Šventėms parduoda ir pristato j namus įvairių gėrimų, 
amerikoniMcų ir importuotų. Ym ir Knipniko.

REAL ESTATE A INSURANCE
86N 85ta Stir WMtam 21» KT. TeL ¥bgUn7-1896 

(Jamaica Ifrdja FcvdBt stotis)

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “RE GINA w 

GĖLĖS kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai "RŪTA” detaliai 
ir urmu.

Užsakymai priimami telefoną Gėlės pristatomos betkur.
FLGRIST REGINA

522 Grted Street Brooklyn, N; Y.
TeL ST 2-7909-

minimą su švč. Sakramentu 
suteikė bei pamokslą sakė iš 
Brooklyno atvykęs pranciško
nas. Paskui sekė procesija, 
kurioje buvo nešama statula, 
kuri yra skirta pasiekti laisvą 

tebo- 
nas kun. V. Puidokas, pran
ciškonai: T. Ambrozijos Pra- 
kapas, Br. Jurgis Petkevičius 
ir Br. Didakas Patfliukaitis. Po 
to statulą perėmė pranciško
nai, išveždami ją į Brooklyną.

jgW J. F0X & SONS, INC.
FUNERAL, DERECTORS SINCB 1893

IMS Bnttųpnte Aną. Btamr ■ 
crd-Įišf amt

Fte ote 3) ytpra we teve enteavored to gtoe cmnftate 
and pernaša! aerviee to tire many. Oatbohc famUtos to 
iĘĮrąątito New V**to. fterifyti^r ąĮprtorifrtton has been re- 

edved for oot attentive and dignifted funerals 
canolete from $185.

J0®i J. F0X, JR., Presldent

69-38 Myrtje Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Fhishing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgevvood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

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

. TeLEV. 8-9794

Kaili AUTO COUISION VORKS

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros rūšies įvahios mėsos, pankštiena, dešros, kumpiai 

to 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

Bronx, N. Y.

' bet žemiausios kainos 
paged receptus 

Vitamhmi ir Vaistai

George Eisele
VAISTINĖJE 

176 W. ADAMS 
FR 2-8935

TAailgiansia kalba angliškai

Tel APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

346 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

(recora cnangersj.
Aptarnaujami rajonai: < Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rietaond Į^ CĮone Park,^ForeĮt HIŪ, Jamaica.

BOA MaBtata, Ntar Torte.

Rūta, 522 Grand St., 
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.

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

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

Joseph Janush 
110 St James St 
West Hartford, Conn.

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

Mrs. Kaknyn
28 Št Mary St 
Yonkers, N. Y.

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

Paul Wam, <
81 Steamboat Rd., 

Great Neck, N. Y.
Piliponis Marfcet 

271 E. Main St, 
Amsterdam, N. Y.

Foifces St Market 
100 Forbes St, 
Amsterdam, N. Y.
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Apie nedarbą ir biznio svarbą

B
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fjo berniuko! j mokyklėle, 
O čia čia, o Ua lia — i iežtadienlne^.

(Pasiteisinimas editorialo 
vietoje)

MEDICINIŠKI PAAIŠ
KINIMAI

L Kas daryti, kad netek
čiau?

Tremtinys, namų ir auto
mobilio savininkas.

Reikia galvoti jau dabar, 
kad kitais metais, jei jų su
lauksi, Vasario 16 minėjime 
gali tekti aukoti vieną dolerį.

2. Kas daryti, kad nežilčiau?
Savininkas stambios ban
ko knygutės.

Reikia jau dabar, nelaukiant 
jokios depresijos, išimti iš ban
ko pinigus, susukti juos į dešrą 
ir padėti šaldytuve; yra žino
ma, kad Amerikoje vagys mai
sto neima.

3. Kas daryti, kad dantų ne- 
geltų?

Tautos mylėtojas iš Ohio.
Bandyk kandžoti kitas sro

ves, kurias laikai netautinėm, 
kai tik bus minima Tautos Va
de nelaimingoji sukaktis.

4. Kas daryti, kad atpras- 
čiau rūkyti?

Mergina, įsimylėjusį be
protiškai nerūkantį vai
kiną.

Bandyk, tamstele, rūkyti 
naktį, o ne dieną, ir ta liga 
lengvai praeis, jei meilė dar 
nepraeina.

žv. BePastogis, M.D.

t

V
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PATS BRANGIAUSIAS 
MOKSLAS

Brooklyno studentai buvo 
suruošę diskusijas Lietuvos ū- 
kio ir ekonomijos klausimais. 
Prelegentais pakvietė A. Simu
tį ir J. Karį. Jiedu pirmiausia 
susirinkime atidarė savo kny
gų kioską ir į klausimus atsa
kinėjo: “Rasi apie tai tokiam 
ir tokiam mano knygos pusla
pyje”. Vienas studentas už
kliudė klausimą, kuriam atsa
kymo nei vienoj nei kitoj kny
goj nebuvo. Jis klausė:

— Ar tiesa, kad Lietuvoje 
kariuomenė labai daug kaina
vo. Ką ji gero atliko?

J. Karys paaiškino:
— Mūsų kariuomenė išmo

kė tautą nosį valyti ir sagas

£

&-■

L

žv. BePastogis buvo jau pa
kėlęs snapą klausti, kam nu
valė nosį gen. Plechavičius, 
bet susirinkimo pirmininkas 
pranešė, kad jau baigiasi lai
kas, nes vienas prelegentas 
skuba pas Baltijos moteris.

U

Prancūziškas juokas
Prancūzai mėgsta pasakoti 

apie nesantaiką tarp dviejų 
didelių rašytojų— Claudelio ir 
Andre Gide.

Claudelis, katalikų rašyto
jas, miręs pasibeldžia į dan
gaus vartus. Petras jį įleidžia ir 
nuveda į jam skirtą sostą. Srai- 
ga Claudelis nustebo ir sušu
ko: “Bet juk tai negalima... 
Mano amžinas priešas Gide Čia. 
Tas bedievis rašeiva ir dabar 
danguje? Ir dar šalia manęs.”

“Oo kodėl gi ne? — aiškino 
jam šypsodamasis Petras: — 
juk jam didžiausia- bausme y- 
ra būti šalia Claudelio.”

Buvau tylus, nes už mane 
kalbėjo draugai. Jie visiem įro
dė, kad buvo nepriklausoma 
Lietuva, o dabar yra nepri
klausomas Altas ir Vlikas, bet 
nori dar būti ir neprigulminga 
Santarvė.

Buvau beraštis, nes už 
mane rašė ir save apsirašė 
mūsų žymesnieji. Dėl viršminė- 
tos priežasties teko visai netu
rėti darbo. Visai pagal dabar
tinę valdžios programą laukda
mas, kad darbo bus jei ne kovo 
mėn., tai Balandžio, o nei ne 
šiemet, tai atėjus kitai -val
džiai. Nuėjau tada į “Sočiai Se- 
eurity” atsiimti savo podarbi- 
nės. (Kaip yra pomirtinė, iš
mokama savininką laidojant, 
taip yra ir podarbinė, darbą pa
laidojus). Bet kai pasakė, kiek 
man tos podarbinės išeina, 
tuojau išsivietinau iš tos vie
tos. Už tuos centus, sakau, ne
nupirkau nei “bublle gum”.

Reikėjo tada griebtis kokio 
nors darbo. Nusitvėriau Leo
nardo Dambriūno idėją, kad 
jau laikas pavardėms uodegas 
karpyti, atseit, suliėtuvėti. Su 
tuo reikalu esu pagrindinai su
sipažinęs . Caro laikais buvau 
Vrubliauskas, Nepriklausomo
je pasidariau Vrublėnas, paskui 
dar sulietuvėjau į Žvirblį, o kai 
vokiečiai mane iš Lietuvos iš
trėmė, pridėjau dar ir BePa
stogis. Taip ir vaizdavausi: at
eina koks Zagurskis, o aš jį 
pertaisęs išleidžiu jau Aukšti
kalnių. Pakabinau prie savo 
durų stambią iškabą: “Pavar
džių pataisymo direktorius”. 
Jei mirusiųjų aptaisymo direk
toriai uždirba laidodami, ko
dėl man neuždirbti “prike
liant”. Bet “keltis”, atseit, at
gimti lietuviu, niekas nenorė
jo. Vienas tik klijentas buvo 
užėjęs. Jis man pačiam patarė 
dar kartą persikeisti: iš Žvirb
lio į O’Sparrow, arba dar ge
rinu — j McKnickerbocker. Sa
ko, bus lengviau spelinti. Taip 
mano biznis ir subankrūtijo.

Teko verstis taksų nutašinė- 
jimais, bet atėjo toks žmogus 
ir pareiškė:. “Labdarybei da
viau 200, bažnyčiai — 300”. Aš 
jam ir užrikau: “Stop, nemul
kink svieto!” Jis trenkė duri
mis ,o mano visas biznis išlė
kė per langą.

Tada pasigarsinau, kad ra
šau “spyčius” visokiais laimin
gais ir nelaimingais atvejais: 
klubų atsibuvimam, jubilie
jam, spaudai praplatinti, iš
reikšti partines mintis neparti
niam susirinkime ir t.t. Pasise
kė! Net tris kalbas iš karto 
nutekinau.

Pirmąją kalbą grynai politi
nę, — kad Balfas reikalingas, 

<- nes jis turįs švęsti dešimtmetį, 
— perskaitė stiprus veikėjas 
labdarių susirinkime. Kai jis 
baigė, jau buvo sumigusi di
džioji klausytojų pusė. Truputį 
per ilga buvo, bet veiksminga, 
nes visi plojo ir pripažino pa
triotinių jausmų persvarą.

Tą pačią dieną Kultūros Ta
ryboje ,kurią sudaro puskapis

su mokslu ir- be mokslo, buvo 
pristatytas pagrindinis kalbė
tojas spaudos atgavimo sukak
čiai išryškinti: Jis pakeltu tonu 
is pagrindų rėžė:

“Šią valandą, kai dvi širdys 
susirado viena kitą, kaip du ba
landžiai ant stogo...”

Pagrindinis atsikosėjo, 
murmtelėjo po nosim “Koks 
čia biesas!” ir griebėsi už ki
to sakinio:

“Jūsų gyvenimo taure tebū
nie džiaugsmo ir vaikų krykš
tavimo sklidina...”

Sukrykštė visa kultūringoji 
Taryba, o kalbėtojui teko nu
siimti nuo tribūnos. Jis šluostė
si prakaitą, bet draugas jį 
guodė: “Koks jausmo aukštu
mas! Bravo! Tik ne čia patai
kei.” * .

Tą patį vakarą kitoje vie
toje ,kur žilas ūsočius leido už 
vyro savo seserėčią, susijaudi
nęs jis taip iš rašto kalbėjo:

“Mes žinome visi, kad prieš 
50 metų... taigi, atsiprašau, čia 
vienas nulis nę vietoje... kad 
prieš 5 metus buvo tokie sun
kūs laikai, jog reikėjo slaptai 
su brangia našta, saugojantis 
nuo svetimų akių, eiti laukais 
ar miškais, dažniausia vėlų va
karą arba naktį. Juos gaudyda
vo, bet jie nieko nepaisė ir sa-

vo neabejotinai patriotinį dar- 
bąą varė toliau, kol...

— Stop, dėde, — timptelėjo 
išraudusi jaunoji už skverno, 
— kas buvo toliau — nė žo- 

• džio, — o visa Alliance Hali 
papliupo juoku.

Kitą rytą, kai du kalbėtojai 
su manimi atsiskaitė, gulėjau 
leisgyvis žemėje. Pagijęs sto
jau šokoladinių zuikučių lie- 
dinti. Vis nusuki kokią ausį, 
vis ne taip alkanas. Tik “part 
time”, žinoma, bet vis šis tas 
buvo, kol vėl atgavau .savo 
skiltį laikraštyje.

Dabar, kai jau praėjo visi 
minėjimai ir pakylėjimai, 
stengsiuos ją pripildyti, kol 
užgrius vėl kokios nelaimės.

Žv. BePastogis

GYVENIMIŠKI PALY- 
GINIMAI

• Pastatė, kaip dail. V. K. 
Jonynas kultūros namus New 
Yorke.

• Susikibo kaip “Literatūros 
lankai” su J. Aisčiu.. *

• Netiki, kaip Balfas Vasario 
16 gimnazijos namais.

• Bijosi, kaip Altas Lietuvių 
Bendruomenės.

• Įkurdino, kaip K. Šalkaus
kas Vliką “Skerdykloje”.

• Savaime aiškus, kaip mo
derniškas menas.

MŪSŲ RAŠYTOJŲ PASIAIŠKINIMAS

į?

•'

Klusniausias
Mama susirūpino kuo geriau

siai vaikus išauklėti ir pažadė
jo kiekvieną šeštadienį dolerį 
tam, kuris per visą savaitę bus 
jai klusniausias.

“Bet, mama, tai negerai, — 
patempė lūpytę mažiausioji — 
visada laimės tik tėtė ir tė-

Atvyksta pirmas imigrantas iš 
Australijos.

Gerai, kad raktą kūrybai su
prasti bei įvertinti duoda pa
tys rašytojai, štai šių metų au
torius Jurgis Gliaudą, išleidęs 
“Gęstančią Saulę” pareiškė: 
“Taip, aš esu tos knygos auto
rius... Taip ir apsiskandali- 
nau” (147p.).

Alfonsas Tyniolis, susimąs
tęs apie savo kelius literatūros 
sūkuriuose, savo naujojoj kny
goj “Laukų liepsnose” pripaži
no: “Mane pagavę pilko kelio 
dulkės, į pragaištingą sūkurį 
įvėlė” (7 p.).

Juozas Kėkštas “Etapuose”, 
norėdamas pasijuokti, parašė:
“Vienoj kelio pusėj žmonės, 
kitoj kelio pusėj žmonės,

keliu joja gaucho, plačiakelnis 
raitelis.

Žmonės valgo, žmonės geria, 
žmonės valgo avinus ir jau

čius, avinais ir jaučiais 
sužavėti žmonės.
Ant išdegusių juodų žolių 
nedagraužti kaulai 
guli”

Bet poetas, susigriebęs, kad 
skaitytojas gali neteisingai su
prasti , pasiskubino paaiškinti: 
“Broliai, ne iš jūsų juokiuos, 
iš savęs” (123 p.).

KONKURSAI
• Altas skiria stapibią pini

ginę premiją tam, kas išgalvos, 
kaip nuobodžiau pravesti Vasa
rio 16 minėjimą. Premiją į- 
teiks vietos Alto skyrius.

• Kas suras būdą, kaip grei- - 
čiau numarinti PLB, tam Chi- 
cagos Vaidyla įteiks Sandaros . 
skrynią.

• Kas išdrįs , pasakyti buvu- 
slem Kauno ir Vilniaus operos 
solistam, kad jie bedainuodami 
jau pavargo, bus pakviestas 
pats atlikti meninę programą.

Metmenys ideologiniam apsimąstymui

Minint A. Smetonos 10 metų 
mirties sukaktį, vienur kitur 
buvo pabrėžta, kad reikia gai
vinti jo ideologiją ir apmąsty
mam imti jo raštų mintis. Gy
vai tam pritardamas, Žv. Be
Pastogis pirmam apsimąstymui 
siūlo tokias mintis, paskelbtas 
A. Smetonos raštuose:

1. “Mes, lietuviai, norime de
mokratiško balsavimo. Kitaip 
juk negali būti” (UI, 239). 
Reikia apmąstyti, ar A. 
Smetonos laikais Lietuvoje ne
buvo kitaip.

2. “Jei nebūtų opozicijos, tai

sa apmirtų” (1,233). 
susimąstyti, kodėl opozicija 
Tautos Vado metu buvo numa
rinta, o ne prasimanyta.

3. “Valdžios autoritetui 
daug sveikiau ’^sti, jeigu iškyla 
aikštėn jo buvimo sąlygų silp
numai (1,70). Gerai pamąsty
ti, kodėl net dabar, kai jau 
tos valdžios nebėra, nenori
ma, kad tie silpnumai būtų ke
liami aikštėn.

4. “Vienodų žmonių vieny
bė tai būtų miegas, susiaurė
jimas, jų darbe nebūtų gyvy
bės” (1,233). E visų šonų iš
mąstyti, kodėl tautininkų val
dymo laikais ne jų pažiūrų 
•žmonės buvo užsispyrus vieno
dinami.

. “Sroves žmogus bendroj 
draugijoje privalo atsisakyti 
nuo savo spalvinių ypatybių,

nektišioti jų visur” (1,240). 
Susikaupus įsimąstyti, kodėl 
bendroj draugijoj tik viena 
spalva kaišiojama net paties A. 
Smetonos minėjimuose.

6. “Žaizdą reikia atidengti 
šviesos spinduliam, o ne laiky
ti patamsėję, kad įsisenėtų” (I, 
70). Ta mintimi apmąstymą 
baigti, nes visGsžaizdos bus jau 
atsivėrusios šviesai.

Šeši punktai ' skiriami še
šiom savaitės Tfiehom. Septin
tąją, kaip žmogui dera, reikė
tų skirti religiniam apmąsty
mui ir sustoti prie šios A. Sme
tonos minties: , “Visuomenes

Būtina daugumas gyvena religija: ją 
praradęs, kitan nebežinotų kam 
ir gyvenąs” >(1,53). Matyti, kai 
kurie ir be religijos žino, kam 
jie gyvena. Taigi, gaivinamoji 
ideologija ir jiems tinka, žv.

KAS KĄ TAUPO?
Antrojo Pasaulinio karo me

tu Vengrijoje gyventojai daž
nai eidavo į kiną nusiraminti ir 
kai ko pataupyti. Pasibaigus 
seansui, dar 10 minučių neuž
degdavo šviesos, kad žmonės 
galėtų užsivilkti kelnes ar ki
tus panašius drabužius. Mat, jie 
taupė apdarą...

Lietuviškoji studentija irgi 
taupo. Bostone per surengtą są
skrydį studentai šoko prie vi
sai pritemdytų šviesų, tuo tau
pydami šviesą išlaisvintai 
Lietuvai.

ŽINIOS KULTCRINGOS
• Prof. J. Putinas, archeolo

gas, pakviestas į Lietuvių En
ciklopedijos redakciją, kur jis 
atliks “kasinėjimus” redakcijos 
rankraščiuose, ieškodamas 
vyr. redaktoriaus akinių.

• Jurgis Jankus po “Pakly
dusių jaukščių” kritikos paki
šo galvą “Po raganos kirviu”. 
Sako, geriau turėti reikalą su 
raganom nei su kritikais.

Sūnus palaidūnas šiais laikais 
būtų išradingesnis

Tikybos mokytojas papasa
kojo vaikam apie sūnų palai
dūną, kuris atsiėmė iš tėvo da
lį, išėjo iš namų ir nusigyveno 
taip, kad neturėjo jau nė už 
ką gerti. “Tai kas jam dabar 
daryti? Iš kur jam daugiau 
pinigų gauti?” — pasakė mo
kytojas ir atsikvėpė. Staiga 
pakyla tylios ir visad rūpestin
gos mergytes rankutė: “Tai 
kodėl jis negalėtų parduoti tuš
čias bonkas”.

REIKALAUJA KOMPEN
SACIJOS

Skaitytojau gavę Jurgio 
Gliaudos “Gęstančią saulę”, la
bai nustebo, kad rado saulę vi
sai užgesusią. Jausdamiesi nu
skriausti, paprašė leidyklą 
kompensacijas. Lietuvių Spau
dos Klubas Chicagoje pasiaiški
no, kad jie atspausdino“Gęstan- 
čią saulę”, tikriausia pakelyje 
ji apsitrynė ir užgeso. Kai lei
sią naują laidą, iš anksto pa
taisysią į “Užgęsusią saulę.”

PIRMASIS ATŽYMĖJO
SPĄUDOS SUKAKTĮ

Suprasdamas didelį ir svarbų 
patriotinį reikalą, . “Kario” 
žurnalas pats pirmasis šiais 
metais atžymėjo spaudos atga
vimo 50 metų sukaktį. Ta pro
ga patį pirmąjį šių metų nu
merį išleido taip, kad jis visais 
būdais primintų “Aušros” lai
kus. Jį taip pat senovišku bū
du — per knygnešius —ir pa
skleidė. Dėl to ekspedicija tru
ko 5 savaites. Dabar jaučiasi 
sukaktį atžymėję ir pailsėję 
žada vėl toliau “Karį” leisti

Žinomi muzikingi mūsų darbuotojai rengiasi prisidėti prie spaudos atgavimo

Ui

žinomas pianistu iipildo savo paties pavalyta HHn| B Atmlaties.
žinomu “Čiurlionio" ansamblis, pa

lydimu simfoninio orkestro.

žinoma Kauno operos primadona, 
HiaBdus savo tona, ateiftaulda per 
radiofonu

(T boti

STIPRINANTI PROPA
GANDA

“Vienybėje” balandžio 2 J. 
Karys nepatenkintas “Aidų” 
straipsniu, kuriame buvo ska
tinama susiprasti su mintimi, 
jog laisvoje Lietuvoje teks iš 
naujo kurtis, užmiršti savo 
turėtas tarnybas ir pareigas. 
Sako, tai esąs gąsdinimas, o 
reikia stiprinančios propagan
dos. Straipsnį baigia stiprinan
čiu skatinimu, kad nebūtų 
skersakiuojama, jei lietuvės 
motinos duos savo berniukus

• Bostone II-sis LE tomas iš- , apipjaustyti... 
ėjo iš spaudos, o Stasys Sant
varas iš redakcijos.

• žurnalistai Nevv Yorke pa
tyrė, kad į jų susirinkimus at- 
iena tik valdyba. Patariama 
draugijoms, kurių nariai nesi
lanko į susirinkimus, visus juos 
rinkti į valdybą. Tada susirin
kimai bus gausūs.

• Lietuvių bendruomeninis 
suvažiavimas Nevv Yorke, ap
svarstęs spaudos reikalus, pa
sisakė už/jos cenzūrą. Į cen- 
zūrinę spaudos priežiūrą pa
reiškė noro įgijusieji prakti
ką dar N. Lietuvoje.

TAIKA IR KARAS
Priėmime pas Prancūzijos 

prezidentą Coty vienas diplo
matas priminė Nato vyriau
siam vadui gen. Gruentheriui 
Prancūzijos garsiojo Clemen- 
ceau žodžius: "Karas yra per
daug svarbus dalykas, kad ji 
galima būtų pavesti genero
lam.” Gruentheris tada atsikir
to: “Gal tie žodžiai ir teisingi, 
bet aš pats priėjau nuomonės, 
kad taika yra perdaug svarbus 
dalykas, kad ją būtų galima 
pavesti diplomatam.” *

PONAS TOKS IEŠKO DOVANŲ
Ties žaislų krautuve Ponas 

Toks sustojo ir nusprendė pirk
ti žaislų. Įėjęs vidun tarė par
davėjai:

— Malonėkite duoti popieri
nę dėžę ir kokią saują tų me
talinių kamštukų nuo “Coca- 
Colos."

— Ko, ko?—paklausė parda
vėja.

— Sakiau,— pakartojo Toks, 
— tų nuo “Coca-Colos”.

— Bet mes pardavinėjam tik 
žaislus.

— žinau, — atšovė ponąs 
Toks, — prašau ne sau, o savo 
brolio mažam vaikui.

— Vaikui? — išsižiojo par
davėja.

— Taip. Jis žaidžia ir tik 
popierinėm dėžėm su kamščiais 
nuo. Coca-Colos.

— Bet tai nėra žaislai, — 
tvirtina pardavėja. — Mes tu
rime arkliukų, automobiliuku...

— Ne! Vaikas neima kitų 
žaislų, o tik kamščius.

— Tada eik tamsta į alinę 
arba užkandinę. Ten tikrai 
rasi, ko ieškai?

— Į alinę? Ar g'tivoj nege
rai? Ten parduoda gėrimus, 
bet ne žaislus vaikams,—širdo 
ponas Toks.

— Tai, kad nežaislai tie “Co, 
ca, coca....”

— Netauškėk niekų! Jei 
vaikas žaidžia, vadinasi yra 
žaislas. O dėžė irgi žaislas. Kur 
mane siųstom jos ieškoti? Pas 
graborių?

— Dėže, dėžė, — mikčiojo 
pardavėja. .

— Dėžė Įteka dėže, — ja

sakė ponas Toks. — O tokią 
žaislų krautuvę, kaip ši, rei
kia pakurti iš visų keturių 
kampų ir tegul pleška.

Ponas Toks susiraukęs išėjo 
* kitur ieškoti vaikui žaislų.

Kada perdaug
Restorane svečias pasišaukė 

kelneri ir piktinosi jam: “Gu- 
laše štai medžio gabalas. Aš 
neturiu nieko prieš, kad gula- 
šui vartojate arklieną. Bet 
arklys su vežimu — tai jau 
perdaug.”

Reikia tiksliai aiškinti
’ — Ką tu atsakei Jonui, kai 
pasipiršo?

— Nieko, tik galva papur
čiau.

— Bet kaip? Iš viršaus į a- 
pačią, ar į šonus?”

Tėvo nuomonė
— Dukrele, Antanas tau ne

tinka — aiškino tėvas dukrai,
— jis perdaug kvailas tau; jis 
nori tik mano pinigų.

— Bet, tėte, klysti. Jis su
tiks mane vesti ir visai be 
pinigų”.

— Na, tai matai, dukrele... 
Tai jis net kvailesnis, nei aš 
maniau.”

' Paguoda
— Nedovanosiu jam to, kad 

jis mane pavadino puskvailiu,
— jaudinosi įžeistasis.

O draugas jį suramino ir pa
guodė:

— Nesijaudink ir džiaukis 
tuo, kad jis visos teisybės ne
pasakė.


