
Maskva?Ar Vokietija derėsis

Vokietiją.

SAVAITE PRASIDEDA NERAMIAI

Kitą dieną buvo dar

nurodymą apie tą konferenci
ją komisijai nieko toliau ne
kalbėti. Jam tai įsakęs armijos 
sekretoriaus pavaduotojas ,An-

Savaitė pradedama aštriais 
klausimais šiuose punktuose:

buvęs 
davi-

Jsakyta sustiprinti Amerikos 
propagandinę kovą prieš Mm- 
kvą ir Immatiamą. Visa tai 
turi demaskuoti komunisno

PREZ. B. SnSKNROTVHUS Ralfu .ritu «r R&muose paMrata nrtartj m Samda *v. lonnraa pari
tinti. Upė norima tiek pagilinti, kad laivai ii At lanto galėtu nnplaakti Bd DMžiajju ežerą (Grrat 
Lakęs).

Siūlo nutraukti santykius su Maskva

Ženevoje konferencijoje dėl 
Indokinijos Molotovas gegužės 
14 pasiūlė “neutraliųjų komisi
ją” paliaubų vykdymui prižiū
rėti. Dėl to siūlymo Amerika 
ir Anglija dar nepasisakė. Iš 
prancūzų pusės siūlymas buvo 
taip įvertintas: “Tai nuolaida 
vienu punktų, kuris yra labai 
svarbus.” į

pasikeitusią Vokietijos politi
ką neturinčios pagrindo. Pflei- 
dererio mintis vykti į Mask
vą kancl. Adenauerio griežtai 
atmesta. Spaudos Raibos apie 
nuolaidas Maskvai būtų nesu 
prantamos ir žalingos paverg
tosios Vokietijos gyventojam. 
Paneigta žinia, kad Adėnaue- 
ris slttočąąs.Pfleidererį į Kiniją 
pas diktatorių Mao Tse-tungą. 
Adenaueris tekalbėjęs su juo 
apie jo privačią kelionę į tol. 
rytus.

peri Indokiniją į- 
& padėtį kaip Ko- 
Įtryti tik tariamai 
komisiją, kurioje 
^vietai turėtų sau 

Ameri-

KĄ AMERIKA SKAITO
Amerikos metodistų konfe

rencijoje Troy buvo pranešta, 
kad Amerikoj apie 200 komiš
kų laikraštukų turi 89 mil. 
skaitytojų , o 906 religiniai 
laikraščiai teturi 45 mil.

publrkonai paruošė mum žing
snį atgal. Vyriausybė pradėjo 
kovą su infliacija, o tačiau 
pragyvenimo išlaidos dabar di
desnės, kaip šios vyriausybės 
valdymo pradžioje.”,

Trumanas siūlė: 1. pakelti 
nuo mokesčių atleidimą asme
ninių pajamų sumą iš 600 iki 
800 doL; 2. pad'dmti išlaidas 
3miHjardais ir Už jas sustip

rinti apsaugą, statyti energi
jos stotis, tiesti kelius, stiprin
ti sveikatos priežiūrą, namų 
statybą; 3. Bensono žemės ū-

lu įsikišti į karą tegali tokiom 
sąlygom: Į. kai užpultasis 
kraštas to prašys; 2. kai in
tervencija bus kolektyvinė, t. 
y .dalyvaus ir kiti kraštai; 3. 
kai Indokinijos valstybėm bus 
duota nepriklausomybė; 4. kai 
tam pritars Kongresas; 5. kai 
bus sutikta pertvarkyti karinę 
vadovybę Indokinijoje.

Prancūzija tuo tarpu aiškiai 
nepasakė, ar ji tokios inter
vencijos prašo, nepasakė nei 
sąlygų kuriom tokią interven
ciją sveikintų. Atrodo, kad pa
tiem prancūzam dar neaišku, 
ar jie nori laimėti paliaubas 
bet kuria kaina, ar paliaubų 
nepasiekę yra pasiryžę toliau 
kovoti.

vio Shine užregistruoti (dabar nė staigmena, kad advokatas 
aiškėja, iš kur Stevens galėjo Welch pareiškė, kad. jis turįs 
šios bylos pradžioje komisijai 
pate kti savo pasikalbėjimų su 
McCarthy plokšteles). Toje 
konferencijoje dalyvavę teisin
gumo sekr. Brownell, preziden- derson, o tas buvęs pavestas 
to patarėjas Sherman Adams, 
taip pat gen. W. Rogers, atsto
vas prie JT H. C. Lodge.

anas Išjojo prieš Eisenhowerj

McCarthy - armijos byloje 
praeitą savaitę viskas sukosi 
apie kareivį Shine. Iš armijos 
pusės buvo tvirtinama, kad 
McCarthy per savo patarėją 
Cohn re kalavo Shine privile
gijų Iš McCarthy pusės buvo 
tvirtinama, kad armijos sekre
torius norėjęs pirktis Shine pa
lankumą, kad tik būtų nu
kreipti tyrinėjimai nuo armi
jos. Buvo badomasi smulkiais 
daiktais: kad Stevent priimi
nėjęs iš Cohn teatro bilietus, iš 
Shine bilietus į bokso rungty
nes...

Gegužės 13 iškilo didesnė 
staigmena, kada John Adams, 
armijos advokatas, pareiškė, 
jog sausio 21 buvusi slapta 
konferencija, kurioje buvę nu
tarta v'sus pasikalbėjimus su 
McCarthy komitetu dėi karei-

Senatoriai Jenner, resp., ir 
McCarran, dem., gegužės 13 
pasiūlė ^senatui rezoliuciją — 
nutraukti santykius su Sovietų 
Sąjunga ir kitais komunistinio 
režimo kraštais.

Senatoriai aiškino:
“Pasaulio sąžinė reikalauja, 

kad mūsų kraštas, paskutinė 
stipri laisvės tvirtovė, imtųsi 
vądovaut) Maskvos tironam iš
mesti iš JT,

“Šita kryptis parodys pa
vergtom tautom ir tiem, ku
riem gresia pavergimas, kad

apjungus-

Artimiausias Ženevoje klau
simas: ar Maskvai pasiseks į- 
stuonti paliaubas Indokhrijoje į 
tokį attdBgatvį kaip Korėjoje? 
Prancūzai jau linkę sutikti. 
Bet galutinis atsakymas pri
klausys nuo to, kaip bus iš
spręstas antras klausimas: 
ar pasiseks Amerikai prikal
binti sąjangtaiakus į kolekty
vinį snagaaną ir garantijas In- 
dokUįjoje?

Britanijos atsisakymas jame 
dalyvauti Amerikos pastangas 
tuo tarpu verčia niekais. Ką 
tada darys Amerika: ar ryšis 
viena? '

Tai išgirdęs, 'McCarthy pažy
mėjo, 'kad kaip tik nuo tos 
konferencijos prasidėjusi Pen
tagono kampanija. prieš Mc- 
Carty, jo komisiją ir ypačiai 
prieš jo pradėtus tyrinėjimus 
Fort Monmouth. Jis 
spaudžiamas tyrinėjimų 
nius pakeisti.

ja patyrė, kad Britą! nedsjy’-.yg 
vi sūrią Amerikos ir ngiimoje'~-;į^ 
“ketektyvinije akcijoje” Indo- 
kini jai nuo komunizmo ginti { 
nei dabar nei tuo atveju, jeigu Jį 
derybos Ženevoje nieko neduos sįj 
ir karas eis toliau. Nedalyvau- 
siančios taip pat ir Britų do- 
minijos. . ?

Britai pyksta net; kam Ame- 
rika nesutinka k štiš j karą ?p| 
viena, be Britanijos. Girdi, kas 'I 
būtų buvę, jei .1939, kai Hitie- 
ris užpuolė Lenkiją, Britai bū- -j|| 

tų sakę: mes nesikišime, kol su 
mumis ne:s Amerika. '

Paryžiuje manoma, kad La- 
os ir Cambodia, o taip pat 
Vietnamo miestus Hanoi ir 
Haiphong šiaurinėje Vietnamo 
dalyje ir pietinį Vietnamą dar 
bus gal ina išgelbėti. Tenai 
galėtų būti bazė planuojamai 
koalicijai Indokinijai ginti.

Aukštieji Amerikos pareigū
nai abejoja, kad. Vietnamas 
dar galimas išgelbėt! Duiles 
pasisakė esąs pesmistas, kad 
Ženevoje pasisektų dėl Indo
kinijos susitarti. Lygiai kaip 
dėl Korėjos/ o anksčiau dėl 
Vokietijos ir Austrijos. Bet 
optimistas tuo, kad Indokinijos 
netekimo nelaiko Azijos nete-

pasikesinimą prieš laisvąjį pa
saulį ir Ameriką.

Tos prasmės turi Pentagono 
“Baltoji knyga”, dviejų sena
torių reikalavimas nutraukti 
santykius su Sovietų Sąjunga; 
tolimesnės Kersteno komisijos 
investigacijos..

Propagandą ima stiprinti, 
kada pasirodė, jog net Ameri
kos sąjungminkai linkę išduo
ti jos politiką.

KIEK AMERIKOJE 
KATALIKŲ ;

Katalikų .Amerikoje, pagal 
“Catholic Directory” nurody
mus, 1954 pradžioje buvo 31,5 
mil. Per metus pakilo 4%. Di
džiausia arkivyskupija yra 
Chicagoje — 1,875,976; to
liau Bostonas — 1,426,319, 
New Yorkas —1,361,170; Phi- 
ladelphia — 1.250,469, Netvar
kas — 1,123,607. Detroitas— 
1,075,000. Iš vyskupijų di
džiausia yra Brooklyno—1,443,- 
848.

Privačlau amerikiečių pa
reikštom mintim, tuo siūlymu 
Molotovas 
stumti į tol 
re joje —si 
neutraliųjų 
iš tikrųjų I 
palankesnių persvarą, 
kiečiai norėtų kad paliaubas 
prižiūrėtų JT komisija.

Savaitės pabaigoje pertrau
kus bendrus pasitarimus, turė
jo slaptas konferencijas kiek
viena pusė. Pirmadienį vėl 
bendra konferencija, bet jau 
ribota ir uždara. Savaitė 
turėtų būti lemiama.

mes nebenorime daugiau susi
tikti su jų pavergėjais prie 
bendro konferencijų stalo, prie 
kurio jie taško nuodais ir pa
tyčiom geros valios žmones.”

Abudu senatoriai nurodė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
pripažino Sovietų Sąjungą 1933 
— po to, kai užsienių reikalų 
ministerls Litvmovas užtikri
no, jog Maskva neberems A- 
merikoje jokios grupės, kuri 
“siekia nuversti JAV vyriausy
bę.” Maskva tą pasižadėjimą 
seniai sulaužė. Dėl to: į 
' “Negalime toliau stovėki ne
byliai ir nepasakyti, kad su 
žmonėm, kurie nepripažįsta 
jokios moralės, kuriem vienin
telis dievas yra plika brutali 
jėga, negali būti sudarytos jo
kios saistančios sutartys”.

Senatoriai, toliau sako, kad 
jų siūloma politika reikalauja 
apsisaugoti nuo šnipų, pasislė
pusių po diplomatų kaukėm, ir 
siūlo sušaukti laisvųjų kraštų 
konferenciją ir aptarti penkto
sios kolonos likvidavimą bei 
pastoti kelią komunistų toli
mesnė agresijai.

+ Baltoji knyga
Pentagonas išleido “Baltąją 

knygą”, kurioje skelbia doku
mentus, įrodančius, jog šiauri
nę Korėją valdo iš tikrųjų 
Maskva. Būtent, dar prieš pa
liaubas buvo atgabenta rusų 
karių 6000-12000, ypačiai spe
cialieji daliniai; aukštieji pa
reigūnai, tarp ją h* Korėjos 
min. pirmininkas Nam H, yra 
rusai, Sovietų Sąjungos pilie
čiai. Jie diktuoja tariamai 
šiaurinės Korėjos vyriausybei. 
Net kariuomenei įsakymai su
rašomi rusų kalba, ir karei
viam tik išverčia korejietiš-

• Ženevos derybose dėl In
dokinijos,

• Amerikos propagandoje 
prieš komunizmą,

• Vokietijos ir Maskvos ga
limose derybose.

Washingtoįe eina pasitari
mai tarp Amerikos ir Prancū
zijos dėl intervencijos, arba 
įsikišimo, į Indokinijos karą.

Amerika pranešė, kad glnk-

Vokietijos vyriausybė panei- ; W 
gė gandus apie derybas tarp 
Bonnos ir Maskvos. Tatai ati- J-'1 
tiesia pavojų kad Europoje 
bus suardytas Amerikos pianas ' Jk
prieš Maskvos invaziją.

Kai kės kelia mintį, kad tik o 
karinė sąjunga tarp Amerikos 
ir Vokietijos, Vokietijos grei- Jį 
tas kariuomenės suorgantaKvi* ‘ryjĮa 

mas gali teigti kalbas apie en- 
ropinio saugumo bendresni 19 
nės organizavimą ir sudalyti ’ 
rimtą jėgą prieš boiševtaną

_ Laužo susitarimą 
dėl sužeistųjų

Amerikos atstovas Ženevoje 
B. Smith pareiškė, kad Indoki
nijos komunistai sulaužė savo 

. pažadą grąžinti visus suge s
tuosius iš Dienbienphu. Dabai* 
jie atsisako grąžinti Vietnamo 

“ gyventojus. Spėjama, nori jnos 
-perdirbti.

, Viso sužeistųjų ten esą 1300- 
2000. Komtmistai sutinka ati
duoti 753, paskui gal dar 250.

Į Apie gem de Castries komu- 
I rastai atsisakė ką nors parelk- 
I šti. Jo žmona Hanoi mieste ne

išeina iš kambario ir nieko 
nepriima, vis laukdama žinios 

' apie generolą.

dar aukštesnių asmenų. Kas 
jie nepasakė, bet susidarė į- 
spūdis, kad iš Baltųjų Rranų. 
Tada jau kilo audra komisijo
je. Jos nariai protestavo ir 
reikalavo, kad būtų apklausti 
visi tie asmens, davę tokį įsa
kymą. Šen. McCeHan, dem., 
pareiškė nereikalaująs ap
klausti prezidento, bet visi 
kiti pareigūnai turį būti ap
klausti ir išaiškinta, kas yra 

tie. asmens, kurie diktuoja ar
mijai.

Globoja Klaipėdą 
ir Karaliaučių

Vakarę Vokietijos miestai 
'■ prisiėmė globoti Rytprūsių ir 

kitus miestus anapus Oderio- 
Neissės linijos. Esą jau 90 
miestų įsipareigoję saugoti tų 

; rytinių miestų tradicijas ir iš 
atvykusiem gyventojam 

^vokiečiam duoti pirmenybių 
I darbui gauti. “Verband dėr 

Lsffldmanschaften” Bonnoje 
prižiūri, kad globa atskiriem 
miestam nesusidvilypuotų ir 
kad kiti neliktų visai be glo
bos.

Kaip ž»-iia Kfeiipėdcs vokie
čius globoja Manheimas. Ten 
būsiąs periceRas ir “Memeler 
Dampfboot”. Karaliaučių glo
boti pasiėmė. Dužsburgas; jame 
iŠ Karaliaučiaus esą apie 1000 
vokiečių

Bonnoje parlamento grupė
se jau viešai svarstomas klau
simas pradėti su Maskva tie
siogines derybas. Klausimą pa- 
jud no pati Maskva, per atski
rus Bonnos žmones teirauda
masi, ar nebūtų galima atgai
vinti Rapallo sutartį. Bonnoje 
labiausiai tas siūlymas rado 
pritarimo koalicinėje FDP par
tijoje. Jos atstovas parlamente 
Dr. Pfleiderer šulė siųsti į 
Maskvą derybų delegaciją.

OFICIALUS VYRIAUSYBES 
DEMENTI

jos vyriausybė paskelbė ko- PRASIVĖRĖ LŪPOS APIE SLAPTI KONFERENCIJĄ 
munikatą, kuriame ji pareiškia 
pasiryžusi ir toliau bendradar
biauti su Vakarais. Kalbos apie

Trumams, buvęs preziden
tas, vėl išeina viešumon, kal
tindamas Eisenhowerio vyriau
sybės politiką.

“Vyriausybė — kalbėjo Tru
manas gegužės 13 — rodos, 
tik rūpinasi pasitikėti ir mels- 
stis, kad tik padėtis nebtogė- 
tų”. O padėtis blogėjanti:

“ResptMRconai 1952 žadėjo 
pasaulio padėtį pataisyti, tai
ką atnešti, išlaidas apsaugos 
reikalam sumažinti. Jie sakės 
atnešią taikos gyvenimo gero
vę. O dabar padėtis tiek pat kio politiką mesti laide ir ūki- 
krltiška ir pavojinga, jei dar ninkam garantuoti lygią para- 
ne pavojingesnė. Dabar aišku, mą; 4. padidinti atlyginimus 
kad vyriausybės pakeitimas ir pakeiti uždarbio mbtfmum, 
Washingtone neteprendė Arf- kad būtų pakelta? gyvenimo 
jos ar Europos kiautinių yie- 
toj pažadėtosios gerovės res-



uva
5^.5

litanijas,

Vokieti-

katali

Amerikoje Ją važtaž 
tuvių kolonijas, d 
netęv^ogą Lietuvos

“Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,

Išgelbėk nuo priešo baisaus’

siems prasmingiau keliauti per 
bažnytinių metų sekmadienius, 
atkartojančius brangias tikė
jimo tiesas, pinančius gražiąją 
atpirkimo istoriją.

$1,000
500
100

Krikščionybė, pradėjusi po 
rikšto skleistis Lietuvoje, jžie- 
ė joą vEŠkų širdyse ir Dievo

finose u* žurnaluose. Jis reda
gavo daugelio žymių autorių 
knygą “Krikščionybė Lietuvo
je”. Jis^ organizavo Katalikų 
Spaudos Biurą. Pagaliau jis 
redagavo populiariausią Lietu
voje savaitraštį “Mūsų Laik
raštį”, kur? taip visi mėgo.

— Geležinkelio Valdyba da
vė įsakymą, kad,' įvykus gele
žinkelio katastrofai, būtų apie 
tai tuojau pranešta katalikų 
ir protestantų dvasiškiams, jei 
tik sužeistieji to pageidautų, 
arba, jei keleiviai būtų sunkiai 
suže sti ir jei sužeistųjų išlais
vinimas užtruktų, ilgesnį lai-'

a. daug didelių žmonių: 
mokytojų, bus ir minist
ru* kunigų, bus ir vysku- 
— taip kartą kalbėjo vie- 
ramygažietis vieno kunigo 
jei jose ir savo kalba pra- 
e visus mokytus kalbėto-

žmri žemėj Jėzų penėjai, 
^lįtetįsavo ir Sutvėrėją, 
Palaimink laukus mūsų šalyje, 

mus nuo bado, Sveika 
B •' Marija!“

viškoje seklyčioje; nuo gru
baus dftevdirbio drožinio ir me
dinų lietuviškųjų , Madonų, 
Marijos meilė' išsiliejo ligi 
puošnių giesmių, taip gražiai 
aidėjusių mūsų bažnyčiose.
' Marijos šventės lietuviuose 

surado gražiausią atgarsį. Di
džiosios metinės šventes,— 
Kalėdos, Velykos, Sekm'nės,— 
o po jų šviesiosios Marijos 
šventės išrašė lietuvio veidą 
dangiška šviesa ir kėlė jo šir
dį aukštyn. Nuo . Grabnyčių 
žvakės, pašventintos Marijos 
įvedimo šventėje vasario 2 d., 
ligi gurgždančio žiemos, sniego, 
atnešančio Nekaltąjį Prasidėji
mą, sunkiuosius darbus leng
vindavo ir poilsio širdžiai įlie
davo Marijos šventes!

O kiek atminimų atneša 
gražieji gegužės vakarai, pas- 
dandindavę Marijos paveikslą 
tarp žydinčių ievų ir purienų, 
karias atnešdavo ir. įmerkdavo 
vaikai, pajutę pavasrio džiaug

tai sovietai pakirto Lietu
vos Nepriklausomo gyvenimo 
laimės medį, Barauskas neno
rom paliko Tėvynę. Mes bu
vom patenkinti, kad jis nepa- 
kišo savo galvos bolševikų, bu
deliui, o laimingai išvyko į 
laisvąjį Vakarų pasaulį skelb
ti milionams, kad barbaras 
jau ’ žudo' Dievą LietuVo ė.

Malonūs mūsų Bičiuliai,
Šiemet, Nek. Pr. seserų rė

mėjų seimas - suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 23 d., sek- 
.madienį, Nek. Pr. seserų mo
tiniškajam name, Putnam, 
Conn. Kviečame ir prašome vi
sus lietuvius jame dalyvauti.

— Fuldcs mieste rugsėjo 3-5 
dienomis rengiama 76-toji vo
kiečių katalikų diena. Progra
mos rėmus užbrėžia trys pa
grindinės temos: “Mūsų išpa
žinimas — Viešpaties Bažny
čia”, “Mūsų liudijimas —krik
ščioniškas gyvenimas” ir “Jūs 
turit man būti liudininkais iki 
žemės pakraščių” J šį suva
žiavimą laukiama atvykstant 
250,000 katalikų

met vienas v toks žymus 
ygaliėtis, kun. Kazimieras 
auskas, švenčia savo am- 
s auksinę ir kunigystės si- 
rinę sukaktį. Jis kad ir iš 
įstos” žemės kilęs, bet pa
že didelių dvasinių ir kūl
imų aukštybių ir išvarė 
rbų barą Lietuvos dvasinio 
imimo laukuose. Gal nėat- 
ktinai jis ir Baru vadinasi.

Padidinsi Marijos Garbę, .

Atliksi gražų, gailestingą 
darbą,

Busi nuolat prisimenamas
Seserų maldose,

das dar neturi tiek pinigų, kiek 
reikia koplyčiai pikiai baigti. 
Taigi, didžiausias šio seimo 
uždavinys — numatyti prie
mones,' kaip dar šiemet surink
ti trūkstamą sumą.
- Kviesdami Juš į seimą, kar
tu reiškiame gilią padėką už 
Jūsų ikišiolinį prielankumą ir 
laukiame su gerais sumany
mais ir visokia parama.

J. Gtdbinas Iki pasimatymo!

vienuolynų b’bliotekų Knygos 
parduodamos tik keliautojams 
ir firmų atstovams, atvyks
tantiems iš Vakarų ir mokan
tiems už jas svetima valiuta. 
Komunistinė valdžia paaišk:- Panašiais įvykiais yra iš- 
na, jog šie veikalai Čekoslova- marginti ir bažnytiniai - litur- 
kijai neįdomūs ir neturį jokios giniai metai, «kurie žmonėms 
vertės. primena ir atkartoja- tikėjimo
, ___________________ tiesas, įvairius įvykius, įterp-

I . tus į žmonijos dvasinį gyveni
mą.

j ■ , Bažnytinių metų centre sto-
l* —1 B vi žmonijos atpirkimo istori-

B kurios pagrindinis asmuo— 
B žmonių giminės Atpirkėjas

t B Kristus. Prof. K. Adam, šią
\ atpirkimo istoriją svarstyda

mi ■ B mas, pastebi: “Visa atpirkimo
istorija, kuri prasideda pdtri- mene; kekvienam sekmadie- 
jarkų ir pranašų viltingu lau- niiri yra paskyrusi skirsnelį E- 

~ kimu Advente, tolyn vingiuo- vangelijos, kuris skaitomas per
i B ---- *-------- ----------------- šv. Mišias ir aiškinamas tikin-
1 tiesiems prieinamu būdu. šis
' ŽYDAS NUKALĖ MARUOS Evangelijos skaitymas ir pa-

STATUL^ 'aiškinimas parodo tikrąjį sek-
V | ~ Italijos žydas Arrigo Mi- padienio veidą, įpintą į baž-
V • ,_B nerbi, kurį yokiečių nacių lai- JTytinnl nietų grandinę.

1 B kais ^lane vienuolyne pri- Neseniai išėjo iš spaudos
B glaudė ir nuo mirties išsaugo- k Tulabos parašyta kny-

\ B jo Don Oriono vienuoliai, Sa “Kad kūrentųsi”, prel. P.
dėkodamas iš akmens Juro lėšomis išleista Italijoje

ir dabar platinama šiame kraš
te. Šitoji knyga ir yra tary
tum kokia bažnytinių metų va
dovė, kuri lyffi tikinčiuosius 
nuo pirmojo Advento sekma
dienio ligi paskutinio sekma
dienio po Sekminių: nuo 
gurgždančio Advento sniego li
gi žaliųjų Sekminių berželių.

Knygos autorius, leisdamas 
ją j žmones, pastebi: "Ne savo 
išmintį šios knygos puslapiuo
se dė^au, bet Evangelijos tie
są atskleidžiu ir skelbia Ji y- 
ra ugnis, kurios Kristus atėjo 
siųsti i pasaulį (Lk. 12, 49).

Lietuviškosios Marijos šven
tovės Vilniuje, Trakuos^ Ši
luvoje, žemaičių Kalvarijoje, 
Pažaislyje, Krekenaroįe, Un-V 
kuvoje ir k. liko didieji liudi
ninkai, kadLietuva neveltui 
vadinama Marijos žemė. <3a 
susitelkė beturiu tautus Įrengi
niai jausmai, čia augo ir bren^' 
,do tautos pasiryžimas dirbti, 
gyventi ir mirti už savąjį 
kraštą.

Tremtyje esą Lietuvos vys
kupai, ganytojiniu laišku 
kreipdamiesi į lietuvius, kvie
čia Marijos metais nors dvasio
je nukefiauti į pamiltąsias mū
sų Marijos šventoves, ir čia 
melsti Dievą gražesnių laikų 
Tėvynei, šeimoms, kaliniams, 
išvežtiesiems... Kaip svetur gy
veną ir dubą vaikai dažhai 
nors mintyse, susirenka prie 
tėvų namų žiburėlio, taip Ma
rijos metais lietuviai, išblašky
ti po svetimas šalis, gyvoje 
maldoje aplanko Marijos šven
toves ir čia išlieja meilę, pa
garbą kilniosios meilės ‘Moti
nai:

Nekalto Prasidėjimo seserys kviečia j 
nepaprastą rėmėją seimą Putnam, Conn.

čius Vak. Vokietijoje siekia 
14,9 mil. 1950 metais 1,25 
mil. mažamėč-ų nebeturėjo tė
vo^ o 30.000 buvo visiški, naš
laičiai: Tais pačiais metais bu
vo sulaikyti kaip bastūnai 57.- 
732 jaunuoliai 1,5 mil. maža
mečių priklauso išsiskyrusiems 
Cė^rams. Kasmet 80.000 vaikų 
išgyvena šeimos skyrybos 
tragediją. šalia moterystės 
gimsta kasmet 70.000 pavai
nikių, kuriems vėliau 
tėviškos globos arba 
kos priežiūros.

— Šiuo metu Vak.
joje dar leidžiama 450 komu
nistiškų įvairių įmonių laikra
ščių. i

— Praėjusiais metais kiek
vienas hamburgietis buvo kine 
vidutiniškai 18. kartų, kai tuo 
tarpu 1938 m. tik 13,7 kartų.

jiems 
nukalė Marijos statulą <12.- 
000 svarų), šiomis dienomis ta 
Marijos statula,, išlydėta Mila
no kardinolo Schusterio, bu
vo atgabenta į Bostoną, į Don 
Orione vienuolių poilsio na
mus. Ji vėliau bus pastatyta 
aukščiausiam Bostono kalnely
je, kaip ženklas italų dėkingu
mo Bostono miestui, kur yra 
radę prieglaudą nemaža italų. 
Be to, ši Marijos statula bus 
vežama laivą kai rugpiūčio 
mėn. įvyks Charles. upėje iš
kilminga Marijos garbei .pnh 
cerija.

gyvus ir mirusius.
Garbės Fundatoriai aukoja 
Koplyčios Fundatoriai ” 
Garbes Statytojai ”
Statytojai ”
Statybos Rėmėjai ” 

Kongregacijos geradariais tampa visi, kurie kokią nors 
auką atshmčia. Visų Aukotojų vardai bus surašyti į 
AUKSO KJ^YGĄ, kuri bus padėta prie didžiojo altoriaus. 
Garbės Fundatorių Ir Fundatorių vardai bus iškalti GAft- 
BfiS LENTOJ. Atdcas prašbme siųsti:

Žmogaus gyvenimas yra į- PreL L. Tulabos knygą “Kad 
pintas į dienų, mėnesių, metų kūrentųsi^.” perricaifias 
įvairius įvykius, kurie veda jį —------

— Čekoslovakijos prekybos’ per laiko tėkmę. Vieni iš tų į- dama ^^3 Betliejaus pra- 
delegacija , siūlo vokiečiam vykių yra malonūs, džiugūs, įartėię kančios kryžių, Prisi
pirkti 3OO.O0O knygų, kurios kiti gi atneša graudžių ir liūd- kėIimo ’ aielhiją ir iš dangaus 
yra komunistų pavogtos iš nų prisimintų. Taip ir rieda nuŽCTgiai?čią Sekminių

Garsus kunigyste

Minėdami kunigų sukakti?, 
une pratę žymėti jų visuo- 
tninius, žurnalistinius, moks
lus ir kitokius sugebėjimus, 
i tik paskiros kunigo veiki- 
> sritvs, kuriose kiekvienas 
s’reiškia pagal savo polin- 
us.. Tačiau kunigas pirmiau- 
1 yra apaštalas.

Barauskas nuo pat pirmųjų 
lvo kunigystės veiklos metų 
įgarsėjo kaip uolus kunigas 
mštalas. Jis suprato gyvena
mųjų laikų reikalavimus ir su- 
ebėjo panaudoti modemiškas 
riemones kunigo darbe. Jo vi- 
aomeniniai ir žurnalistiniai 
ugebėjimai ir visa jo kilni 
vašia pirmoje eilėje buvo ski- 
iami Katalikiškos Akcijos dir
voms plėšti, nes tai ir yra pir- 
nutinis kunigo uždavinys.

Tai bus tikrai nepaprastas sei
mas, ne£ bus

gventiuamas koplyčios 
kertinis akmuo

'Jau eilė metų, kai kalbama 
apie vienuolyno koplyčios rei
kalą, kai prašoma jai paramos. 
Štai, dabar savo akimis pama
tysite, kad šis gražus užsimo
jimas jau pildos. Per šį seimą 
būsime tiūdeiii&ais džiaugs- 
mingo momento — koplyčios 
kertinio akmens- šventinimo.

Noria kad ši knyga prisidėtų Tas apeigas • atliks naujai į- 
prie šios ugnies platesnio pas- steigtos vyskiąžjos, Nonvich, 
kleidžmo. Trckšta kad mano Conn. vyskupas Bernaiti J. 
dėstomos mintys kristų į skai- Ffausagaa.
tytojų sielas ir liepsnotų jose, Yra bendras visų troškimas, 
kaip dangiškoji liepsna, jas kad S Marijos garbei skirta 

ygjų apšviesdama tikėjimo šviesa* ir šventovė būtų šiais Marijos 
žmonių gyvenimas it pievų u- ^glausta* į civihnių-kalen^ šildydama šv. Dvasios malonių metais pabalta. Statybos Fon- 
pė, čia sveikindama gražiąsias dorinių metų dienas.” Tokiu šiluma-” 
lankų gėles, čia nešdama 1 būdu bažnytiniai ir civiliniai Knygos autorius prel. . L. 
vandenyną sūrias žmonių a- ^etai susipina į vieną sutarti- Tulaba ir leidėjas i»ei. P. Ju- 

nę, palydinčią žmogai& dienas ras, įduodami šią knygą lietu- 
žemėje. Bažnytiniai metai su- viams į rankas, padės tikintie- 
k*lnina ir įprasmina visas me
tų dienas, pašventina kiekvie
ną žmogaus darbą, mintį, pa
siryžimą ir visa ,nidtreipia į 
amž’nybę, kurioją it didžiu
liame vandenyne, pasibaigia ir 
ištirpsta smulkieji žmonių rū
pesčiai ir siekimai.

Bažnyčia, tvarkydama baž
nytinių metų šventiną, leis
dama tikintiesiems diena iš

šv. kardo nešėja Jo g*\ kovą Jo parašytoakny-J
Ijiai valdoma plunksna daro j| “Bpjševizmo 
na^jĮįfą Jbtikų,' apaštalą. Jis ra* tijyoief*’ 
šė aktoatius straipsnius ano

kos' kovoje už kryžiuojamą 
Lietuvą. Jis įsijungia ir į vio-< 
nųiteEo lietuvių tautinės ir 
kybines minties dienraščio paS 
salyje “Draugo” redakciją, 
kurioje ir šiandieną tebedirba.

O pastoracinį darbą su 
sisekimu jte dilba garsaus ku
nigų tremtinių globėjo kun. A. 
Lankaus vedamo j parapijoj 
Chicagoje.

Ir spaudoj ir parapijos dar
be Barauskas tebėra ugnihgos 
šv. Povilo dvasios kunigas.

Sidabrinę to veiklaus apaš
talo sukaktį minėdami, trokš
tame, kad laimingai sulauktų 
Tėvynėn grįžimo dienos ir ten 
galėtų tęsti savo kilnaus pasi
aukojimo barą. '

„vairiomis tonnaans ir lietuvio 
rietai artimu būda

5; Religine gyvenimo . tyrinė
tojai yra pastebėję , kad Ma
rijos garbinimas gražiausiai 
tarpsta ten, kur apskritai kas
dieniniame gyveninę rodoma 
kilni pagarba moteriai, ypač 
motinai Lietuvių tautoje mo

nteris visada užimdavo pagar
bią vietą. Moteris mūsų tauto
je gaubiama kilnia meile ir 
pagarba, nešančia šviesų ir 
skaidrų gyvenimo žiburį. Mo
ters didvyriškumas ir karžy- 
giškumas minimas mūsų ■ dai
nose, padavimuose, karo žy
giuose.

Krikščionybė, atėjusi į lie
tuvių tautą ir atradusi čia to
kią kilnią pagarbą ir meilę 
moteriai, ją dar labiau sukilni
no, iškėlė ir perkeitė dieviško
sios Motinos Marijos gyveni
mu ir dorybėmis. Be to, isto
rinis lietuvių tautos likimas, 
nekartą paženklintas kalvarijo- 
mis ir skausmo kalavijais, su
rado Marijos asmenyje bruo
žus, tokius artimus lietuvio 
širdžiai, ir juos įrašė į lietu
viškąjį Marijos garbinimo ke
lią. Sopulingoji Dievo Mątina, 
kurios širdį varsto septyni 
skausmo kalavijai, o ant mo
tiniškų rankų ilsisi nuo kry
žiaus nuimtasis Sūnus, tapo 
lietuvių tautos simboliu. Ma
rija verkia savo Sūnaus Kal
varijoje, o lietuvė motina ap
rauda savo sūnų, kritusį suki-Žmones paprastai kunigą 

vertina pagal jo pastangas ir 
pasisekimą sielų šventinime ‘ ir 
jų kilninime. Barausko pasto
racinis darbas Užpaliuos?, 
Anykščiuose, Pandėly, Pasva
ly, Biržuoš, vikaravimas para
pijose ar kapelionavimas gim
nazijose kūrė dieviško džiaugs
mo ugnį visų širdyse, o ypa- — Vak. Vokietijos gyvento- 
tingai skėlė idealų kibirkštis jai šeimyniniu atžvilgiu pasi- 
jaunimo sielose. Dar gimnazi- skirsto taip: nevedusieji suda- 
joj būdami, dinamiškąjį Ba- ro 30%, vedusieji, bet bevai- 
rauską laikėme kunigo idealu. kiai — 20%, vedusieji, .turį

1 vaiką — 29%, auginą 2 vais
kus — 13%, susilaukę 3 vai- 
kų —5%, ir turį 4 ir - dau- Lgmngasssv. Povilas visą- -au _ 3į_. Bendras 

da buvo ir bus pavyzdžiu vi- 
siems uoliesiems kunigams. Ir _ ".. ... ... ; Tautos; pneaugliui reikalingajeigu sakoma, kad musų d-e- J
nose šv. Povilas būtų laikraš
čio redaktoriumi,. tai Barnus

Marijos metais užbaikime statyti 
* Marijos ąventovę-koplyčię 

PUTNAM, CONN.
GERASJRDL LIETUVI,

■ I



BALTIMORES ŽINIOS

DBSPLAY

Po $4.00:

tinos nueitus kelius ir šventą 
jęs misiją, kūrenant lietuvybės 
ugnelę tremtyje.

., POr pamaldų jų bute susirin
ko giminės ir pažįstami pa
gerbti Vladą. Įteikė dovanas, o 
žmona didelį gimtadienio tor-

AL’S AUTO REPAIR
5431 W. Chicago Ave. 

AUstin 7-2398

CHICAGO, ILL.

ros sezono pradžioje Mairo
nio parke.

Meninėje programoje numa
tyta įvairių chorų pasirody
mai su dainėmis. Geriausiai su-

Gegužinė procesija.
Misijų užbaigimas sutapo su 

tradicine Dievo Motinos garbei 
gegužine procesija, kurioje da
lyvavo visos parapinės organi
zacijos ir mokyklos vaikučiai. 
Gaila, kad ketus sutrukdė ir 
procesija buvo apeita bažny
čioje. Po nepaprastai įspūdin
gos ir spalvingos procesijos, 
žėrint šviesom ir skęstant baž
nyčiai gėlėse, Dievo Motinos 
statula buvo apvainikuota ge
gužės karalienės Liudvikos 
Kriaučiūnaitės, vyr. sodalieSų 
pirmininkės, kuri paskaitė 
gražų pasiaukojimo aktą, asis
tuojant jos palydovam. Įspūdis 
šios procesijos liko neišdildo
mas visiems metams.

Boileriai.— Perdirbimas į gazu šildomus, Degintuvai — 
Vietų šildytuvai — Automatiniai gazu vandens šildytuvai.

Visi apšildymo įrengimai. Boilerių keitimas 
mūsų specialybė.

gyv. 422 Meaahan Str„ Ridzew<rod, Bruoklyn. N. V 
Skambinti tei. HYarim 7-4677

woad. M.- Y. — Vladui 
balandžio 29 d. 

Illiiifcr 70 į»tų. šia prdgą ge- 
14 d. Apreiškimo parap. 
^y^ąŽnyiSoje užpirko iškilmingas 
^^įĮMįfaa padėkai Dievui už su-, 
S piktas malones per 70 metų, 

atnašavo kun. J.,Pakai- 
niškis, asistuojant dviems ku
nigams. Pamaldose dalyvavo 

r. . 5 gražus būrys giminių bei pa-

25 automatinio šildymo pasirinkimą 
GAZAS — ALIEJUS — ANGLYS

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES, 
bet žemiausios kainos 

pagal receptus ;
Vitaminai ir Vaistai

Turime gerų namų pardavimui—VVoodhaveti, Richm«»•»<* 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos linsurancn; «••»< 
— greitai ir gerai. '

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

ne W. ADAMS 
FE 2-8935 

Daugiausn kalba angliškai

Mūsų parapijoje nuo geg. 3 
ligi 9 d. buvo vedamos misijos. 
Pamokslus sakė T., Modestas 
Stepaitis, OFM., atvykęs iš 
Brooklyno. Tokios misijos vyk
sta kasmet, bet šiemet jos bu
vo ypatingai iški’m ngos, nes 
visi 'pamokslai ir nuotaika ri
šosi su jubiliejiniais Marijos 
metais. Visą savaitę lankėsi 
bažnyčioje gausus tikinčiųjų 
būrys, bet ypač sekmadienį per 
visas mišias buvo apstu žmo
nių. Kai visur minima Moti
nos diena, šv. Alfonso bažny
čioje ta tradicinė šventė jwel. 
L. Mendefio iniciatyva yra vir
tusi krikščioniškos šeimos 
švente. Tiesa, kad motina y- 
ra verta, ypatingos pagarbos, 
bet neįmanoma katalikiškoje 
šeimoj atskirti nuo motino* 
tėvą ir vaikus. Nuostabiai jau
dinantis vaizdas buvo, kai visa 

rys, jos rėmėjas. Priklausė bažnyčia šeimomis artinosi 
§v. Kazimiero pašalpinei drau- prie šv. Komunijos. Prel. L. 
gijai iki jos likvidavimosi, yra Mįįndelis ugningam pamoksle 
Šv. Jurgio pašalpinės draugi- ~ Sk?*lė motinų didybę, ypatin- 
jos narys. ' Laužtais gai pabrėždamas lietuvės mo-

Vladas Juknevičius gimė 
(Lietuvoje: 1883 m. balandžio 
29 d., Fermos km. Baisogalos 
Vaiste., Kėdainių apskr. Atitar
navęs caro kariuomenėje, Tif- 
Hse, Kaukaze, grįžo į gimtąjį 
kampelį. Čia kiek pagyvenęs, 
bet nesusiradęs tinkamo pas
tovaus darbo, 1911 m. išvyko 
Amerikon, kur sustojo Brook- 
lyne pas pažįstamą šeimą — 
Petrą Bačauską. Netrukus su
sirado pečkurio darbą.

Po kelių metų Bačauskaš 
mirė, palikdamas našlę su tri
mis mažamečiais vaikais, be 
lėšų ir be globos. Jos ir ma
žų vaikų gailėdamasis su ja 
susituokė, bet daugiau šeimos 
jiedu nesusilaukė. Vaikai — 
Petras, Jonas ir Monika išau
go geri katalikai ir sukūrė sa
vo šeimas. Prieš du metus mi
rus pirmajai Vlado žmonai, 
kuri prasirgo 14 metų, Vladas 
vedė Mariją Citavičienę, kilu
sią iš Lietuvos — Ridikiškių 
km., Eržvilgo vaisė., Tauragės 
apskr.

Vladas visą laiką sielojas 
bolševikų okupuota tėvų že- 

.me, remia Baltą; yra Apreiš
kimo parapijos bažnyčios na-

Priklausė

Laukiamas koncertas
Daugelyje didesniųjų koloni

jų su gražiu pasisekimu kon
certavusios sofistėš: Prudenci-

pas.
MIŠRŪS N. Y. valstijos 

miesteliai — J. Venslauskas, 
. New York; Mrs. E. Milukas,

Šio koncerto programoje su 
Piudendįja B&fenė, sopia- naujais šokiais pasirodys ir 

nas Čikagos ir Vidurinės A- baltimoriečių tautinu šokių 
meiikos liet kolonijų mėgia- grupė pernai metais tautų fes- 
r. oji solistė, ketveris metus tivsuyje laimėjusi pirmą premi- 
daimvkno mokėsi Vilniuje, o ją. Grupei vadovauja Balys 
paskir, išnaudodama tremties ITrirandeli, 
dienas, studijavo ir sėkmingai Reikia pažymėti, kad tiek 
baigė garsiąją Haendebo kon- sofistės, tiek -tautinių šokių 
servatoriją Muenchene. grupė yra pakviesti ir išpUdys
9M Jla ayfenĮlį mezzo- tokį pat koncertą PhHadelphf-

soparoas, tai Naujosios Angfi- joje gegužės 22 d. •
jos mėgvtmoji solistė. Dainav'- Liekas

Richmond Hifl; Mrs. A. Kens, 
Gjrrt Neck; Mrs. V. Begans- 
kas, Woodhaven; Mrs. L. 
Schvdtz, Woodhaven; St RhiF 
kūnąs, Amsterdam; K. Kulys, 
Maspeth; Mrs. P. Kiburis, 
Queens VHlage, Mrs J. Ya- 
nuška, Maspeth; Mrs. M. Rau- 
bienė, Maspeth.

Mišrūs N. J. miesteliai:—T. 
Grinevičius, Harrson, Mrs. P. 
GaJauski, Garvood, 4. Sprai- 
naftis Paterson, Mrs. K. Grau- 
dušfenė, Neoarfc, Mrs. E. 
Raudys, Linden, K. Baltramie- 
jūnas, Jersey City. ?

Austin Automatic Heating Co.
5309 W. CHICAGO ,5>ų, AUstte 7-1417

TELEPHONE;
DEARBOBN 24)819 

TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Norite geros—meniškos fotosrafiioi
PORTRETO, 'SEIMOS. VAIKŲ. ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių.-ivairių pobūviu ir pan.
NUOTRAUKŲ: norite* a'tnaujinti •/'ną fotografių*

Jums geromis sąlygomis nMarv*

Rinkliava
Kleb. prel. L. Mendelis, 

nuoširdus pranciškonų rėmė
jas, kuris nekartą savo agne- , jj, teigiamas tautinio auk- 

stambesne yrą Tri- lė^o ^k^^pylink^ vaI_
sidejęs besikuriant Jietuviuns jybos iniciatyva geg. 2 d. bu- 
pranciškonams Amerikoj, krei- vo sugestas pasitarimas šios 
pėsi į parapiečius prašydamas 
aukoti sekmadienio kotektą’ 
pranciškonų darbams paremti.

IVosdhavni 21. N. V. , 
Tei. VIrginia 7-1896

Iftų Federacijos* kdtegreaai Tikimasi pa-
įvyitata kas {tyeji metai. Kiek- vylaiant mitaganizuoti ir akor- 
vienn atveju jums Ješkoma ir deonirtų grupę. Programą no- 
naųjbs vietos. 1^50 m. kongre- rima pravesti šūkiu: jaunimas 
aas įvyko Pittsburghė, 1952 lygiuoja! Todėl reikia, kad jo 
m. Detroite, šiemet įvyks ko daugiau dalyvautų, .kad jis 
velande emalio 8-10 d. Kongre
sui jau paimtos Carter' vieš
bučio patalpos.

Jau aiški savo pagrindiniais 
bruožais ir kongreso progra
ma. Spalio 8 d. įvyks kongre
so atidarymas. Svarbiausiu 
savo tikslu kongresas' laikys 
jaunimo auklėjimo klausimus 
(pagrindinę paskaitą ? skaitys ras, solistai ir vyrų 
kun. Raila). Banketas .įvyks 
spalio 9 d. vakare. Tškilmin- 
gas posėdis spalio 10 d. skiria
mas lietuvių spaudos\ atgavi
mo 50 m. sukakčiai paminėti 
(paskaitą skaitys istorikas dr. 
Ad. Šapoka, meninę programą 
atliks muz. Alf. Mikulskio Va
dovaujamas Čiurlionio ansamb
lis). Kadangi minėjimas įvyks 
viešbučio didžiojoj pokylių sa
lėj, turinčioj apie tūkstantį 
sėdimųjų vietų, tad laukiama 
jame ir gausaus Clevelando 
lietuvių visuomenės atsilanky
mo. Spalio 9 ir 10 d. tame pat 
viešbuty įvyks ir spaudos pa
roda. Kongresas bus baigtas 
šventąja Marijos valanda ka
tedros bažnyčioje 4:30 vai. po 
pietų (ją praves J. E. vysk. V.

•Brizgys). --
Kongresui rengti yra suda

rytas specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja dr. -Ad. 
Damušis.

Bendruomenės Lietuvių Die
na šiemet įvyks liepos 4 d. 
25000 Euclid Avė. Vieta pasie
kiama miesto susisiekimo prie
monėmis, taip pat ten yra šo
kių salė, bufeto įrengimai ir 
kt. Programą atliks mokykli
nis mūsų jaunimas, ir norima, 
kad į ją šio jaunimo ko dau
giausia išjungtų. Tai jam tu-

Savo aukomis “Darbininką” Pečiulis, J. šhvmsdcas, Wor- 
yra parėmę, atsilygindami už cėster, P.-šleivis, J. Lukošiū- 

dienos programos klausimams kalendorių: nas, Cambridge, Miss V. K.
spręsti. Be pirm. St Barzduko, ‘ Bodreika, Mrs. A. Saikūnas,
jame dalyvavo. R. Bajoraitis, „..v Dorchester, V. Krasauskas, L.

Metinis piknikas lietuvių karo veteranai ir Lab- Parapiečiai mielai ir dosniai pj. Karalius, G. Modestavičie- Mrs- C. Wittmaji, Brooklyn, Vencius Lawrence, J. Raude-
Gegužės 16 d. (sekmadienį)* daringos Draugijos’vyrai. Ku- aukojo. Už baltimoriečių gerą Sdgys, St Stasienė, M. N- Y-’ Mrs- Sve^tienė, Brighton. J. Konstaitis,

Maironio parke. Shrewsbury, riems lašnė nusišypsos, tie Širdį. T. Modestas visį .pran- 
Lfetiivių Labdaringa Draugija gaus ir dovanas, o tai pama- ciškonų vardu nuoširdžiai pa
rengia metinį pikniką. Tai, • tyrime sekmadienį. dėkojo. *

reg s, bus pirmasis šios vasa- Pikniku žmonės labai susi- g. Braawka« ir J. 
domėję ir tikimasi susilaukti Veitadnaite -
daug svečių ne tik iš Worces- geg. 9 Alfonso bažnyčioje 
terio, bet ir iš plačiosios N. priėmė moterystės sakramen-/ 
Anglijos beturimų vietovių. Po tą’ jų moterystę palašnino 
savaitės kieto darbo ir rūpės- preL Mendelis, aristuoja- 
čių, visi turės progos linksmai mas yjgų parapijos kunigų, 
atsipūsti, laiką "praleisti svei- Jadnuosius'atlydėjo trys pmbs 
koje gamtos aplinkoje, susitik- pabrolių ir pamergių. Mergai- 
ti pažįstamų,. pasijuokti iš tės vilkėjo tautiniais drabu- 
komiškų sporto dalykėlių, lai- žiais.
rių bus labai apstu

Visą laiką veiks bufetas ir 
atvykę galės vaišintis tikrai 
gardžiais ir lietuviškais val
giais. Kurie tik gali, visi sek
madienį į Maironio parką. Jo- ja Bičkiene ir ^asė/f)augriie- 
kio išsisukinėjimo ir pasiteiri- nė gegužes 23 d. atvyksta Bal
ninio nėra ir negali būti!- tunorėn. Sofistas atliks beturiu 

ir Įfisaulinės muzikos kurmių. 
Su ypatingu suridomė^nu, ša
lia solo dainų, operų arijų, lau
kiama duetų, kuriais solistės

dainavusiems chorams bus 
paskirtos dovanos. Bus ir dau
giau įvairių sporto numerių, 
-juokingų ir-labai įdomių. Tarp 
jų visiems gerai žinomos , vir
vės traukimo rungtynės. 
Trauks po 9 vyrus iš abiejų 
purių. Rungsis Worcesterio

nė, L. Sdgys, St Stasienė, M.
Trainauskaitė, Vyt Valaitis, gronxx’ NXTYT; _ •Yun5ža’• Nonvood, A. Vaitkus, West- 
J. Žilionis. Išsiaiškinta, kad Trenton, N. J.; S. Petrauskas, 
naudingiausia yra remtis litųa- Elizabeth, N. J., Rcv. ... 
niRtinfe* vysk. Valančiaus mo- čingis, Los Angeles, Calif. 
kyklos mokiniais, tad if pro
gramos pareūgimo didžiausias 
rūpestis atiteks šios mokyklos 
mokytojoms ir mokytojams, 
kuriex įvairių repeticijų darbą 
jau pradėjo. Į talką bus kvie
čiami ir kiti. Mokiniai pasiro
dys su tautiniais šokiais, žai- 
diftiais, plastinių judesių vaiz
dais, Sporto numeriais ir kt 
Malonu pažymėti, kad Lietu
vos vyčių pirnr M. Trainaus
kaitė pažadėjo prikalbinti prie po

BROOKLYN, N.-Y. — A. 
Bundonis, R Vaičiulis, A. Pao- 
veisKis, Mrs. A. Bagdonas, P. 
Dailidęnas, Mrs. O. Lukošcvi 
čius, Mrs. J. Katkus, A. Ra 
dzivanas, Mrs. S. Barakaus- 
kas, Mrs. R. Frankas, J. Kau-

Po$lJ5O:
• V. česnavičius, Mrs.
Plaktoms, Brooklyn.

Atskirai pagamintos

DRAPERIJOS
Prityrusių gražiai 

, s t i 1 iz uoto s
• Karnyzai
• Lovų užuolaidos
• Patiesalai
• Užuolaidos
• Langų užtraukos 

Gaminiai nepaprasto grožio 
ir išvaizdos, pritaikyti jūsų 
budžetui, patenkinimas ga
rantuotas.

Jack Richards Co.
3537 N. Ptdaslri Rd.

COraefia 7-1990

SPRING TUNEUP--H95

Dont’ wait—if your car 
Needs tepairs. We guarantee 
oin* Work. Complete Repairs, 
Painting, eta. . ’

Get our estimatenow

Š*. Mergelei Marijai 
pagerbti jos šventųjų metų 

pioga šv. Jurgio'parapijoj geg. 
16 d. 4 vai. p.p. rengiamas re^ 
ligii&s koncertas, kurio prog
ramą atliks muz. Pr. Ambrazo 
vadovaujamas parapijos cho- 

oktetas. 
Už Rusijos atsivert'mą ir Lie
tuvos laisvės atgavimą bus 
sukalbėtos maldos. Įėjimas 
nefaokamns, kviečiami atsilan
kyti vist

Kun. J. Angebičfai, 
naujosios parapijos klebo

nui, šiemet sukanka 20 kuni
gystės metų. Geg. 23 d. ren
giamas jo pagerbųno vakaras, 
įcuriuo rūpinasi Moterų Sąjun
gos 36 kuopa su kitomis orga
nizacijomis.

Uetavtf Radijo Klubo 
vakaras įvyks geg.16 d. 

lietuvių salėje. Bus transliuo
jamas iš plokštelių Nepriklau
somybės šventės proga įvykęs 
Alf. Mikulskio diriguojamas 
Čiurlionio ansamblio koncertas 
su Clevelando mažuoju simfo
niniu orkestru, su aktualijomis 
pasirodys radijo linksmieji 
broliai, bus Šokiai ir kt

Bendrumnenčs apyfy&es

Elizabeth, N. J., Rev. A. Ku-
WATERBURY, Conn. —Mrs 

S. Aimanaūskas, M. Benesevi- 
čius, Z. Karalius.

.S. Kamaife. Br^lyn: Mr<. MisrtsCOnn. mie^ai_s. 
M. Hertert FmAhn Sąuare,. Wm ,

M J- HadzevkSus;
bull; Mrs. P. Gtagodas, Cleve- , »žrus Pam. rmestehai - 
land; 'A. VySniauskas, Cleve- £ Ne’L??ain: K- £ 
]and . Stravinskas. Pittsburgh, P.

' Sintanonis, Bhester.

Nukelta į 7 psl.

tX Kviečiami risi apylinkės 
lietuviai,

BėadnMMnenis apyibnkte 
valdybos posėdis įvyko geg.

_ L . 7 d. Buvo apsvarstyti Lietuvių
rūpestingai lankytų repetre,jas. awBnMs susirinkimo

ir kt. ktaus’tnai, gautieji raš- 
tai ,einamieji refical&i.

A. S^Mtena,^dv. J. Smeto
nos, sūnus, geg. 2 d. šv. Juoza
po mokyklos (High School) 
motinų draugijos surengtame 
koncerte su simfoniniu orkes
tru atliko Beethoveno “C<m- 
certo for piano and Orchestra 
Nr. 1 op. 15.” Jaunasis pia
nistas ‘susilaukė gausiai atsi
lankiusias publikos gyvo prita
rimo.

Prof. K. Pakštas geg. 8-9 d. 
lankėsi Clevelande, dalyvavo 
stud. ateitininkų ir krikšč. de
mokratų susiKnkimuose, ma
tėsi su savo pažįstamais ir bi
čiuliais.

Lituaniką, Chicagos lietuvių 
studentų sporto klubas, -krep
šini® meisteris, geg. 8 d. buvo 
atvykęs į Oevelandą ir ža>:dė 
su žaibu. Svečiai laimėjo 80: - 
47. t Už Žaibą žaidė ir kažku
rie svečiai iš Rochesterio bei 
Detroito, žaibo mergaičių ko
manda pralaimėjo tinklinį vie
tos latvių klubo sportinin
kėms. Mandagu pralaimėti sve
čiams, bet yra ir. kita knedalio 
pusė — būtent, ai|t palinkusios 
liepos visos ožkos lipa.

Balfo sumanytas piniginis 
vajus iš pavasario nukeltas į 

šaukiamas geg. 16 d. 11:30 • rudenį ir bus pravestas nuo 
vai. lietuvių salėj. Darbų tyar- rugsėjį 15 d. iki spalio 1 d. 
koj — valdybos ir skyrių at- SLA 136 kuopa Balfo 68 šky- 
stovų pranešamai įvairiais ritu įteikė $109,Ž9 auką Va- 
bendruomeniniais klaususis.: sarto 16 gimnaizjos namams, 
nario knygeliu ir ženklelių į- Stp. «

J. P. MACHlJtlS
' REAL ĖST ATE A INSURANCE

86M Stirti,

• INSDUAČUA • VANDENS 1Z0UACUA ' 
•scsmmn akmenis • apmušimai

P&dKfini »vo namų vertę. Pritaikoma prie visokios me- 
džlagos sienų. •Vartojamas rietą išorės tinklas iš lauko

7 — ----------g i • tpnBB CKOBnl 8KH)01Mk

mą ji studijavo Kauno konser
vatorijoje ir taip pat Vokie
tijoje. Piriniesians solo daina- 
vėnams, dar tebebūdama stu
dente, buvo pakviesta į Kauno 
radijcfoną.

Solistėms akompanuos bal- 
tunorietė, muzikos mokytoja,

C i'



SPORTAS

30 d., sekmadienį Joseph Garszva

LIETUVI
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUI DARBINKUI PAREMTI

MUZIKA
UZK AN DZIAI

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

fininfagi nugalėjo Brooklyno 
CC komandą, pasekme 5:3.

Žaidė baltas, neporinėse 
lentose. Atskiros pasekmės yra

šoną, tuokart Ontario meiste
rį, santykiu 4^-1%. Naujas 
matčati atrodo, įeina į paslren- 
gįrovs būsimoms pasaulio, ko- 
maaad. p-bėms, rugsėjo m. Bu-

Šeštadienį 4:30 v. p.p. New 
Yorito valstybės taurės pusiau 
baigmines futbolo rungtynės 
Greek-American su lietuvių

Tel . STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

BROOKLYN - NEW YORK

G R ABORTUS 
BAISAMUOTOJAS

Mrs. P. Laurinaitis, V. Liogmi- 
nas, Mrs. E. Matulnhiaš, P. 
Jokubauskas, S. SJuoksnaitis, 
A. Spitris, P. šmotas, L Šar
ka, V. Urbonas, A, Zabeiskis, 
Mrs. M Karimuskas, X Kaza- 
kauskas, Mrs. K. Petrauskas, 
Pr. Kuzminskas, K. Valuckas.

Mišrių valstijų miesteliai — 
K. Krinicfcas, Maspeth; P.- 
Vendova, Maspeth; S. Zdriis, 
Linden; Mrs. V. Tarbokas, A. 
Januška, Dorchester; A. Gied
raitis, Cambridge; Mrs. J. Ju- 
kevičienė, Taunton; R. Kalvai
tis, Philadelphia; Mrs. P. 
Dennis, Manchester; V. Rama- 
zauskas, Plantsville.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y

J. Repečka 0—H. Spinnez 1 
B. Vasiljevas 1—T. žirnis 0 
M. Paškevičius 1—A. Burma- 

lis 0
E. Staknys 1—S.. Wassner 0 
A. Šukys Į — E Dunst 0 
J. Vilpišauskas 0—L. Wasser- 

man 1
M. MSaševič-us 0—J. Stupp- 

ler 1
Z. Merkevičius 1—C. Negro (f

Po šešto pirmenybių rato lie
tuvių komanda yra trečioje 
vietoje. ,

Ateinantį penktadienį, t y. 
gegužės mėn. 14 d., 7 vai. ko
mandos dalyviai renkasi LAC 
patalpose iš kur vyks- žaisti 
prieš Marsahll CC. 1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-9586 (File Forest Avė. stotie*), Ridgewood

Alerander’s Ner- 
bI j virte, kuri turėtų

veikti nuo nervų B- 
gų» y1* mišinys

3? #U»ių brangiau-
«Z šų šaknų, žiedų,

p ( ’ žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišinau, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės,' karščiavimų^ išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. "Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą' ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25. ' ’ »

. širdingai dėkodami, link me 
Viešpaties palaimos visiems ALEXANDER’S CO. 
mūsų rėmėjams. 414 Broadway

T. T. PRANCIŠKONAI v South Boston 27, Mass.

NOTARY PUBLIC 
M. 80 S-M1S 

SOotfe Butu s-ssrą

Atkelta iš 6 pus!
PHILADELPHIA, Pa. —J. 

Skladaitis, Mrs. L. Ginkevičius, 
Mrs. M. Rukenas.

M'šrių valstijų miesteliai — 
Mrs. G. Bakaitis,' J. Montvila, 
Cleveland; P. Bazūiauskas, 
Detroit; Mrs. F. Urjitis, Lin
coln Park, Midi.; Miss O. Na- 
geliūtė, V. Armalis, Baltimore, 
Md., M. Zakarevičius, Sudbu- 
ry, Ont., Canada.

Po 50 c. r
BROOKLYN, N. Y? —Mrs. 

M. Žemaitienė, Mrs, M. Kana- 
pinškienė, K. Margaitis, S. Ru
ginis.

WATERBURY, Conn.—Mrs 
K. Witort, J. Adomėlis, J. 

LSK. Rungtynės įvyks Metro- Laudinskas, S. Tolius, Mrs. O. 
pobtan . aikštėje. Kviečiame Aleškevičius, J. Jokubauskas,
kuo daugiau atsilankyti. A. Klevas, Miss’.. M. Kašėtaitė,

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

, Graborius - Balsumuetbjas
-MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Baras, SALE vėstuvemsj 
parengimams, susirin

kimams, etc. .

; 69-38 Myrtle Avė.
; Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
J Flushing, N. Y.'
E 68-38 Forest Avenue 
! Ridgevvood, N. Y.
E 60-04 Woodside Avenue E Woodside, N. Y.E 19 West Post RoadE White Plains, N. Y.
’ MAIN STORE
; 6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOatii Boston 8-2590

TeL EVergreen 6-5181

KARE EHMER - PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai " 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding*Bivc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y. , 
176 Rockavvay Avenue

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

Bronx, N. Y.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI
- 56T EAST BROADWAY

Merkis aahras Eastem Di- 
vitijoje. Amerikos korespond. 
pbėse (1951 Grand National) 
Kazys Merkis užbaigė 2-jį ra
tą, laimėdamas 2-rą vietą A- 
merikos Eastem divizijoje. 

t

1^ Syctaey Thompson,
Conn. 9-1

2.' Kazys Merkis, Mass. 8- 2

Merkis laimėjo po tašką iš: 
Bar&tth, Baitūnore, Callaway, 
Washmgton, M. Koptz, N. J., 
C. Pannelee, N. J., ‘Pine ir 
Motizert. (abu Mass.), o su 4 
baigė lygiom, tame skaičiuje, ’ 
su laimėtoju Thompson.

1950 Grand National p-bėse, 
K. Merkis la-mėjo 1 vietą 
Eastem divizijoje ir dabar lo
šia tų p-bhj baigmėje su kitų 
divizijų nugalėtojais.

New Yorfco fietaviai Metro
politan lygos rungtynėse įpu
sėjo su 3 laimėjimais ir 2 pra
laimėjimais. Beliko 4 rungty
nės. •

Iš okupuotos Lietuvos. Lie
tuvos komanda į Sov. S-gos 
tiaigpnę nepateko, tapo išelimi- 
nuotas iš pusbaigminių rungty
nių Taline. Latviai ir estai įė
joį baigmę. Kas lošė Lietuvos 
komandoje nepaskelbta, tėra 
paminėtas Ostrauskas, įveikęs 
latvį Klovans. Lietuvos jaunių 
komanda pusbaigminėse rung
tynėse užėmė 3 vietą po Le
ningrado H" Ukrainos, žemiau 
liko Uzbekistanas, Moldavija ir 
Tadžkistanas. V. KaušHaftė, 
17-metė, Švenčionėlių rajono,

LilKiianian. j
• Furaitare Co. «

koveis- C
808-4618 J

Į INSURED and BOKbED g
Į Lomi and Lotų DMance Monr Ū 
! 80, BOSTON, MASS.

826-6K8 W. 3

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA” 

G £ L £ S kambarines ir skintos^ 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sekios. Lietuviški saldainiai “RŪTA” detaliai
- . ~ ir urmu. 5

Užsakymai priūnsmiūtelefonu- Gėlės pristatomos betkur.
FLORISTREGINA

522 Graad Street < Brooklyn, N. Y.
TeLST 2-7909 -

Alliance Club 
Gafe Weekend SbMV

• Triert Nlgbt Svety 
CAlkMKN 1U08 TRIO

WAITKUS I 
FUNERAL BOMlI 

197 Webster Aveaue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKUS '1

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas Į
NOTARY PUBLIC J

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia fer 
nenitns dykai. Aptarnauja Cam> 
titidge ir Bostono kolonijas Se
niausiomis kainomis. Kainos tą 

pačios ir i kitus miestus.
MeBtote fcuUte: TeL TR O-Ū494

LaHotovif Dbektortas 
84-62 JAMAICA AVĖ, 

i (prie Forest Parkapy Staliui) 
Woodhavea, N. Y.

Sutriktam garbingas latdotuvn
Į Koplyflos nemokamai vIsok 
i mtarto dalyse; veikta vmtiltad 
i m

’ TeL vtrgteia 74499

(BIELIAUSKAS)
•F U N E B A L HOME 

ML P. RALLAS — Direktorių* 
ALB. BALTBCNA8-BALTON

Reflcriu Vedėjas
660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

. . Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISIOH WORKS
LIETUVIU SPECIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£
Atliekami visi coIlisiGU, dažymo ir mech. taisymo darbai.

Darbas atliekamas pigiai ir sąžfenfngaL
J. MALDUTIS, namu teL HY 7-3247 937 fiBAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, nanm teL GL. C-MS9 ' BBOOKLTN, N. Y.



Maskva?Ar Vokietija derėsis

SAVAITE PRASIDEDA NERAMIAI

Ženevoje konferencijoje dėl 
Indokinijos Molotovas gegužės 
14 pasiūlė “neutraliųjų komisi
ją” paliaubų vykdymui prtžiū-

lu įsikišti į karą tegali tokiom 
sąlygom: 1. kai užpultasis 
kraštas to prašys; 2. kai in-

G lobo ja Klaipėdą 
ir Karaliaučiy

Britanijos atsisakymas jame 
dalyvauti Amerikos pastangas 
tuo tarpu vefčia niekais. Ką 
tada darys Amerika: ar ryšis 
viena? *

PREZ. D. JRtSENHOWraclS mtunriaw RŠiuuoie paatrai* aatartj mi Kanada žv. Inmiyna npei pmęi- 
RntL Upė nerimt tiek pagilinti, kad laivai H At lanto galėtu nuplaukti iki Didtiuju ežeru (Great 
Lakęs). - > • • <

Bonnoje parlamento grupė
se jau viešai svarstomas klau
simas pradėti su Maskva tie
siogines derybas. Klausimą pa- 
judno pati Maskva, per atski
rus Bonnos žmones teirauda
masi, ar nebūtų galima atgai- 

tarp jų ir Korėjos vinti Rapallo sutartį. Bonnoje

Ženevoje Amerikos^ delegaci- 
ja patyrė, kad Britai nedaly-v 
vaarią - Amerikos rengiamoje 
“koMktyvtaoje akcijoje” M 
kinijai nuo komunizmo ginti { 
nei dabar nei tuo atveju, jeigu 
derybos Ženevoje nieko neduos ; 
ir karas eis toliau. Nedalyvau- < 
siančios taip pat ir Britų do
minijos. . -

Britai pyksta net, kam Ame
rika nesutinka kštis į karą 
viena, be Britanijos. Girdi, kas 
būtų buvę, jei 1939, kai Hitle
ris užpuolė Lenkiją, Britai bū
tų sakę; mes nesikišime, kol su 
mumis ne:s Amerika. 3

anas išjojo prieš Eisenhowerj

ir Anglija dar nepasisakė. Iš 
prancūzų pusės siūlymas buvo 
taip įvertintas: “Tai nuolaida 
vienu punktu, kuris yra labai 
svarbus.”

Siūlo nutraukti santykius su Maskva

pasikeitusią Vokietijos politi
ką neturinčios pagrindo. Pflei- 
dererio mintis vykti į Mask
vą kancl. Adenauerio griežtai 
atmesta. Spaudos Raibos apie 
nuolaidas Maskvai būtų nesuk 
prantamos ir žalingos paverg
tosios Vokietijos gyventojam. 
Paneigta žinia, kad Adenaue- 
ris sitfnčiąsPfleidererj į Kiniją 
pas diktatorių Mao Tse-tumgą. 
Adenaueris tekalbėjęs su juo 
apie jo privačią kelionę į tol.

išefria iš kambario ir nieko 
nepriima, vis laukdama žinios 
apie generolą.

Senatoriai Jenner, resp., ir 
McCarran, dem., gegužės 13 
pasiūlė1 senatui rezoliuciją — 
nutraukti santykius su Sovietų 
Sąjunga ir kitais komunistinio 
režimo kraštais.

Senatoriai aiškino:
“Pasaulio sąžinė reikalauja, 

kad mūsų kraštas, paskutinė 
stipri laisvės tvirtovė, imtųsi 
vadovautu Maskvos tironam iš
mesti iš JT,

“Šita kryptis parodys pa
vergtom tautom ir tiem, ku-

KIEK AMERIKOJE 
J KATALIKŲ

Katalikų .Amerikoje, pagal •] 
“Catholic Directory” nurody
mus, 1954 pradžioje buvo 31,5 
mil. Per metus pakilo 4%. Di- 
džiausią arkivyskupija yra - 
Chicagoje — 1,875,976; to
liau Bostonas — 1,426,319, 
N«w Yorkas —1,361,170; Phi- . ; 
ladeiphia — 1.250,469, Newar- 
kas — 1,123,607. Detroitas— 
1,075,000. Iš vyskupijų di
džiausia yra Brooklyno-1,443,- 
848. į

koalicijai Indokinijai ginti.
Aukštieji Amerikos pareigū

nai abejoja, kad. Vietnamas 
dar galimas išgelbėt.! Dulks 
pasisakė esąs pes mistas, kad 
Ženevoje pasisektų dėl Indo
kinijos susitarti. Lygiai kaip 
dėl Korėjos/ o anksčiau dėl 
Vokietijos ir Austrijos. Bet 
optimistas tuo, kad Indokinijos 
netekimo nelaiko Azijos nete-

pasikesinimą prieš laisvąjį pa- 
Savaitė pradedama aštriais gaulį ir Ameriką.

klausimais šiuose punktuose:

KADA AMERIKA KIŠIS 
AZIJOS KARĄ?

Washingtoęe eina pasitari
mai tarp Amerikos ir Prancū
zijos dėl intervencijos, arba 
įsikišimo, į Indokinijos karą.

Amerika pranešė, kad gink- rięm gresia pavergimas,

Paryžiuje manoma, kad La- 
tervencija bus kolektyvinė, t os ir Cambodia, o taip pat 
y .dalyvaus ir kiti kraštai; 3. Vietnamo miestus Hanoi ir 
kai Indokinijos valstybėm bus Haiphong šiaurinėje Vietnamo 

rėti. Dėl to siūlymo Amerika^ duota nepriklausomybė; 4. kai dalyje ir pietinį Vietnamą dar 
tam pritars Kongresas; 5. kai bus garima išgelbėti. Tenai 
bus sutikta pertvarkyti karinę galėtų būti bazė planuojama; 
vadovybę Indokinijoje.

Prancūzija tik) tarpu aiškiai 
nepasakė, ar ji tokios inter
vencijos prašo, nepasakė nei 
sąlygų kuriom tokią interven
ciją sveikintų. Atrodo, kad pa
tiem prancūzam dar neaišku, 
ar jie nori laimėti paliaubas 
bet kuria kaina, ar paliaubų 
nepasiekę yra pasiryžę toliau 
kovoti.

mes nebenorime daugiau susi
tikti su jų pavergėjais prie 
bendro konferencijų stalo, prie 
kurio jie taško nuodais ir pa
tyčiom geros valios žmones.”

Abudu senatoriai nurodė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
pripažino Sovietų Sąjungą 1933 
— po to, kai užsienių reikalų 
ministeris Litvinovas užtikri
no, jog Maskva neberems A- 
merikoje jokios grupės, kuri 
“siekia nuversti JAV vyriausy
bę.” Maskva tą pasižadėjimą 
seniai sudaužė. Dėl to: t

Tafiau kalbos apie derybas 
tarp Maskvos ir Bonnos pūro- .. 

_ ae susupnejusi rronu
įsakyta sustiprinti Amerikos Vokietijoje, net hoaBdjoje.

■ propagandinę kovą prieš Mae- Katra pusė Vokietijoje stip
ry*. ę. mvid stone rratiiah mm» Mtatajr * Armija o kvą ir koasutamą. Visa tai ris — priklausys ir nuo Mte W 
* — nuirta>■ m. Mari m AmUm patartai ». o* «>. turi demaskuoti komunizmo likos vriMumo.* . V

Privač-aU amerikiečių pa
reikštom mintim, tuo siūlymu 
Molotovas peri Indokiniją į- 
stumti į toidfe padėtį kaip Ko
rėjoje — sudferyti tik tariamai 
neutraliųjų komisiją, kurioje 
iš tikrųjų Sovietai turėtų sau 
palankesnių persvarą. Ameri
kiečiai norėtų, kad paliaubas 
prižiūrėtų JT komisija.

Savaitės pabaigoje pertrau
kus bendrus pasitarimus, turė
jo slaptas konferencijas kiek
viena pusė. Pirmadienį vėl 
bendra konferencija, bet jau 
ribota ir uždara. Savaitė 
turėtų būti lemiama.

Artimiausias Ženevoje klau
simas: ar Maskvai pasiseks f- 
stamti patarabas Indokinijoje į gė gandus apie derybas tarp 
tokį ntkfigatvį kaip Korėjoje? Bonnos ir Maskvos. Tatai ati- 
Prancūzai jau linkę sutikti, tiesia pavojų, kad Europoje 
Bet galutinis atsakymas pri- bus suardytas Amerikos pianas 
klausys nuo to, kaip bus iš- prieš Maskvos invaziją, 
spręstas antras klausimas: Kai kės kelia mintį, kad tik 
ar pasiseks Amerikai priknl- barinė sąjunga tarp Amerikos 
bhtti sąjungininkas į kolekty- ir Vokietijos, Vokietijos grri- 
vtaį sangmną ir garantijas In- tas kariuomenės suorgantavi- 
doldtajoje? mas gali baigti kalbas apie eu

ropinio saugumo bendruome
nės organizavimą ir sudaryti 
rimtą jėgą prieš boMevtaną

KAREL CIHAK, 28
sios kolonos likvidavimą bei jmihmįk 
pastoti kelią komunistų tol’- eri iartww. pate** i v

jėga, negali būti sudarytos jo
kios saistančios sutartys”.

McCarthy - armijos byloje vio Shine užregistruoti (dabar nė staigmena, kad advokatas Senatoriai toliau sako kad
praeitą savaitę viskas sukosi aiškėja, iš kur Stevens galėjo Welch pareiškė, kad jis turįs siūloma politika reikalauja
apie kareivį Shine. Iš armijos šios bylos pradžioje komisijai nurodymą apie tą konferend- apsisaugoti nuo šnipų, pasisiė- 
pusės buvo tvirtinama, kad pate kti savo pasikalbėjimų su ją komisijai nieko tobau ne- pusjq po diplomatų kaukėm, ir 
McCarthy per savo patarėją McCarthy plokšteles). Toje kalbėti. Jam tai įsakęs armijos sušaukti laisvųjų kraštų 
Cohn re kalavo Shine privile- konferencijoje dalyvavę teisin- sekretoriaus pavaduotojas An- konferenciją jr aptarti penkto-
gijų. Iš McCarthy pusės buvo gurno sekr. Brownell, preziden- derson, o tas buvęs pavestas 
tvirtinama, kad armijos sekre- to patarėjas Sherman Adams, 
torius norėjęs pirktis Shine pa- taip pat gen. W. Rogers, atsto- 
lankisną, kad tik būtų nu- vas prie JT H. C. Lodge. 
kreipti tyrinėjimai nuo armi
jos. Buvo badomasi smulkiais 
daiktais: kad Stevent priimi
nėjęs iš Cohn teatro bilietus, iš

dar aukštesnių asmenų. Kas 
jie nepasakė, bet susidarė į- 
spūdis, kad iš Baltųjų Rūmų. 
Tada jau kilo audra komisijo
je. Jos nariai protestavo ir 
reikalavo, lead būtų apklausti 
visi tie asmens, davę tokį įsa
kymą. Šen. McCelIan, dem., 
paraškė nereikalaująs ap
klausti prezidento, bet yisi 
kiti pareigūnai tar{ būti ap
klausti Tr išaiškhrta, kas yra 
tie. asmens, kurie diktuoja ar-

Tai išgirdęs, 'McCarthy pažy
mėjo, 'kad kaip tik nuo tos 
konferencijos prasidėjusi Pen- 

Shine bilietus į bokso rungty- tagono kampanija. prieš Me
nes... Carty, jo komisiją ir ypačiai

Gegužės 13 iškilo didesnė Prie£ jo pradėtus tyrinėjimus 
staigmena, kada John Adams, Fort Monmouth. Jis buvęs 
armijos advokatas, pareiškė, spaudžiamas tyrinėjimų davi- 
jog sausio 21 buvusi slapta nius pakeisti.
konferencija, kurioje buvę nu- dieną buvo <Jar dk}es_
tarta v sus pasikalbėjimus su
McCarthy komitetu dėl karei- jtauraAnujūgMmM|»

Laužo susitarimą 
dėl sužeistyjy

santykius su Sovietų Sąjunga;
• Amerikos propagandoje tolimesnės Kersteno komisuos

prieš komunizmą, investigacijos..
• Vokietijos ir Maskvos ga- Propagandą ima stiprinti,

lirnose derybose. Parodė, jog net Ameri-
------------------------------------------ - k< sąjungininkai linkę išduo

ti jos politiką.

byliai ir nepasakyti, kad su 
žmonėm, kurie nepripažįsta 
jokios moralės, kuriem vienin
telis dievas yra plika brutali

4 Baltoji knyga
Pentagonas išleido “Baltąją 

knygą”, kurioje skelbia doku
mentus, įrodančius, jog šiauri
nę Korėją valdo iš tikrųjų 
Maskva. Būtent, dar prieš pa
liaubas buvo atgabenta rusų 
karių 6000-12000, ypačiai spe
cialieji daliniai; aukštieji pa
reigūnai, 
min. pirmininkas Nam II, yra labiausiai tas siūlymas rado 
rttsai, Sovietų Sąjungos pilie- pritarimo koalicinėje FDP par
ėtai. Jie diktuoja tariamai t-joje. Jos atstovas parlamente 
šiaurinės Korėjos vyriausybei. Dr. Pfleiderer siūlė siųsti į 
Net kariuomenei įsakymai su- Maskvą derybų delegaciją, 
rašomi rusų kalba, ir karei-

Vakarą Vokietijos miestai
prisėmė globoti Rytprūsių ir mml
kitus miestus anapus Oderio- 
Nefesės linijos. Esą jau 90 
miestų įsipareigoję saugoti tų 
rytinių miestų tradicijas ir iš 
ten atvykusiem gyventojam

. wtaečiam duoti pirmenybių Trumanas, buvęs preziden- publikonai . paruošė mum ž’ng- 
darinii gauti. “Verband dėr tas vėj jšeina viešumon, kai- snį atgal. Vyriausybė pradėjo 
Laftdmanschaften” Bonnoje (jodamas Eisenhowerio vyriau- kovą su infliacija, o tačiau 
prižiūri, kad globa atskiriem Sybės politiką. pragyvenimo išlaidos dabar di-

. miestam nesusidvilypuotų ir _ desnės, kaip šios vyriausybės
kad kiti-neliktų visai be glo- . “Vyriausybe -- kalbėjo Tru- y
*xjR- manas gegužės Trumanas siūlė: 1; pakelti

Kaip žiiia Klaipėdos vokie- tik rupmas pasieti jrm^- nw mokesčių adeidimą asme. 
čius globoja Manheimas? Ten stis, kad tik padėto nebloge- pajamų
būsiąs perkeltas ir “Memeler tų . O padėta blogėjanti: 2 pad dmti išlaidas
Dampfboot”. Karaliaučių gk>- "Respublikonai 1952 žadėjo '3milijardais ir Už jas sustip- 
boti pasiėmė, Duisburgas; jame pasaulio padėtį pataisyti, tai- rinti apsaugą, statyti energi- 
iš Karaliaučiaus esą apie 1000 atnešti, išlaidas apsaugos jos stotis, tiesti kelius, st'prin- 
vokiečių. reikalam sumažmti. Jie sakės ti sveikatos priežiūrą, namų

' atnešią taikos gyvenimo gero- statybą; 3. Bensono žemės ū-
KĄ AMERIKA SKAITO vę. O dabar padėtis tiek pat kio politiką mesti lauk ir (Hci- 

Amerikos metodistų konfe- kritiška ir pavojinga, jei dar ninkarn garantuoti lygią para- 
reocijoje Troy buvo praneštą, ne pavojingesnė. Dabar aišku, mą; 4. padidinti atlyginimus 
kad Amerikoj apie 200 komiš- kad vyriausybės pakeitimas it pakelti uždarbio minimum, 
kų laikraštukų turi 89 mil. Washingtone neišsprendė A^- kad būtų pakeltas gyvenimo 
skaitytojų , o 905 religiniai jos ar Europos klausimų. Vie- lygis; 5. bedartrtų paramą pra- 
laikraščiai teturi 45 mil. toj pažadėtosios gerovės res- plėsti Hgesntem tenntaiųL

Amerikos atstovas Ženevoje 
B. Smith pareiškė, kad Indoki
nijos komunistai sulaužė savo 
pažadą grąžinti visus sužeis
tuosius iš Dienbienphu. Dabar 
jie atsisako gnpnnti Vietnamo 
gyventojus. Spėjama, nori juos 
perdirbti.

Viso sužeistųjų ten esą 1300- 
2000. Komumistai sutinka ati
duoti TO3, paskui gal dar 250.

Apie gem de Castries komu-; 
nistai atsisakė ką nors pareik
šti. Jo žmona Hanoi mieste ne-
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(Nukelta į 5tpsl.)

Fnčios Vokietijos 
mintis — 1937

SENATAS PRIĖMĖ 
priedą prie konstitucijos, kad 

visi teisėjai, sulaukę 75 metų, 
turi atsistatydinti.

Tuo.metu, kai Kanadoje ir 
Amerikoje M. Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simonaitis 
vaizduoja M. Lietuvos, L y. 
Betuviškų Rytprūsių dalių sie
kimą pris. jungti prie Lietuvos, 
visai priešingai kalba, kaip 
kalbėję, Klaipėdos vokietinin
kai.

ir organizavo kinus studentus 
j komunistų partiją.

1921 Vokietijoje, Goettin- 
geno univeresitete, “neturtin
gas studentas*', bet buvo paste
bėtas turįs užtenkamai pinigo 
ir mėgstąs puikiausius drabu
žius. Iš ten jis nuvyko į Ber
lyną pas Vokietijos komunistų 
vadą Thaelmaną su Kinijos 
komimistų rekomendacijom. 
Thaeimanas jam patarė: “Jei 
tamsta nori pažinti santykius 
tarp busimosios sovietinės Ki
nijos ir busimosios sovietinės 
Vokietijos, tai vyk į Ruhro 
kraistą’’. Ir Tschu En-lai vyko 
ir buvo ten angliakasys.

Štai jų laikraštukas “Meme- 
ler Dampfboot” gegužėą 5
(Nr. 9) aprašė Klaipėdos kra
što vokietininkų suvažiavi
mą Bonnoje, įvykusį š. m. ba
landžio 10. Jame pagrindinę 
ka&ą. pasakė Pr. O. Schreibe- 
ris, buv. Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininkas, paskiau 
vakarų Vokietijoje viceminis- 
teris pabėgėlių reikalams (da
bar, rodos, jau išėjęs į pensi
ją), vienas iš Vokietijos ma
sonų veikėjų. Nors Hitleriui 
prijungus Klaipėdą pr e Vo
kietijos, pats Schreiberis nebu
vo paglostytas (esą kaip tik 
dėl pastarosios priežasties), ta
čiau ir dabar Schreiberis Klai
pėdos krašto prijungimą prie 
Lietuvos vadina “Versalio dik
tatu”, lietuvius — okupantais, 
o nacių prievarta įvykdytą 
Klaipėdos susijungimą su 3-ju 
reichu — “vienomis iš spalvin
giausių dienų Klaipėdos kraš
to gyvenime”. Esą klaipėdiečiai 
visada jautęsi “rytprūsiais” ir

poje.
Savo samprotavimų gale, 

vadindamas lietuvius vis dėlto 
“draugais”, kuriem galioja tie 
patys Atlanto chartos nuosta
tai ir laikydamas šiuos praei
ties ginčus buvus tik “savitar
pio šeimos ginčus”, Schreibe
ris pareiškė viltį, kad lietuviai 
žiūrėsią į juos kaip į draugus.

Schreiberis nepriminė vokie
čiam, kad nors siena taip se
niai buvo perkirtus lietuvių 
tautą į dvi nelygias dalis, ta
čiau ir mažojoje dalyje lietu
viai išlaikė per tą laiką savo 
senąją kultūrą, pavardes, vie
tovardžius, nors ir kažin kaip 
intensyviai, ypačiai paskuti
niais dešimtmečiais buvo vo
kietinami...

N. CHOCHLOVAS AME
RIKOJE

Sovietų .agentas N. Chochlo- 
vas, pabėgęs Vokietijoje, at
gabentas į Ameriką ir apklau
sinėjamas senato komisijos.

“M. Dampfboot” pareiški
mu, “tie klaipėdiečiai, kurie 
norį totaa priklausyti tarybai, 
bus iš Rytprūsių Lanibnan*- 
schaft pašalinti”. Numatęs to
kias sankcijas, “M. D.” toliau 
pastebi, . kad Luebecke esą 
mažlietuviams pavykę visą ei
lę klaipėdiečių patraukti į sa
vo pusę “pažadėjus materiali
nės paramos”.

Paskutinis argumentas ver
tas buvo minėti tada, kai Klai
pėda buvo nepriklausomos 
Lietuvos dalis, nes tada hitle
rinė materialinė parama ir pa
gausino tas eiles, kurių liku
čiai dar šiandien susitelkė į me- 
mellaenderius. Bet iš “Meme- 
ler Dampfboot” nuogąstavimų 
atrodo, kad tos eilės mažta,

Asmenims Malentavo drau
gas. Gali tiesiai su juo kalbė
tis aplenkdamas Molotovą. Jo 
nemėgo Stalinas.

J vakarų cfiplomatiją 
su panieka, nes ji esanti nai
vi ir akla. Anot jo, Vakarai 
nenori matyti, jog Azijos klau
simus jie turi spręsti ne su 
Japonija, kurią jie stengėsi 
pastatyti ant kojų, bet su Ki
nija. J-e nenori matyti, jog 
ir Europos klausimų sprendi
me jau dalyvaus Azija, ir Vo
kietijos likime balsą jau turė
sianti Kinija.

Dėl to Tschu En-lai jauc a 
savo pranašumą ir leidžia sau 
dabar Ženevoje vertinti vaka
riečius su arogancija.

Amerikos politiką pernai 
taip įvertino:

Amerika turi didelį poten
cialą; pavojaus valandą jį gali 
greit suorganizuoti ir Apleisti į 
darbą.

Tačiau ilgoje distancijoje 
duodasi gaišinama prie antri
nių punktų ir netenka ištver
mės. Amerika * tada arba išsi
jungia arba padaro neapgalvo
tų impulso padiktuotų žygių. 
Dėl to jis pasirinkęs partiza
ninio karo taktikos politiką— 
priešą varginti ir alinti.

Klaipėdos krašto “susijungi
mas” su Vokietija. Ta proga tiScstančų 
•Maneter Dampfboot” paste
bėjo, kad M. Lietuvos Taryba 
norinti “suklastoti Klaipėdos 
krašto istoriją.” Esą apgailė
tina, kari “Betariu! Staoaai-

mą, paleidžia ir siūto tente argumentacijas įtikinimu, 
darbiau# pr-eš bendrą priedą ištverme, »ivo reikalavimų at- 
Japoniją. , katrliwmt x z

Čiang Kai-sheko. persvara Remiasi ne žemės ūkio kla- 
prieš Mao Tse-tungą. Tschu se, bet pramonės proletariatu. 
En-lai tarpininkauja tarp jų. Pramatomas sirguliuojančio

Amerikiečiai — Marstaffis . Mao Tse-tungo vietininku.
ir adm. Bfartey — juo sužayė-
t‘, įtikinti ir spaudžia čiang 
Kai-shską, kad įsileistų komu
nistus į vyriausybę.

Draugu gegužės 8 Ben. Ba- 
tetaritosvntaiinBatir mū- 
dragai ttūhėto vanto ljtra^riiy- 
je rašo apie tremtyje esančius 
inteligentus ir spaudą.

‘^Buvusių profesinių organi
zacijų statistika roeto taa tu
rime bent po kęlętą 
dytojų, inžinierių,

Luebecke kovo 22 susirinkę mokytojų, kariautai ir riso- 
Klaipėdos vokietininkai pasiro- *kių Įdtoirių vnkimtnkų, nekal

bant apie šimtus profesorių, 
rašytojų, žurnalistų, kunigų, 
menininkų —r E ritoAn^įen-

toki norį toliau liktis; tam jie 
esą ir į Rytprūsius vokiečių 
“LandmannschaftOstpreussen” 
įsijungę. Aiškino, kad Kteąiė- 
dos kraštas ne pats Išsivadavęs, 
bot jį užėmę lietuvių kariuome
nės regularūs daliniai; kad lie
tuviai “okupantai" nesuskaito
mą skaičių kartų * “nepaisė 
Klaipėdos krašto autonomijos 
nuostatų". Pažymi, kad Klai
pėdos krašto sienos nuo 1422 
esančios seniausios vid. Euro-

PRAEITYJE:
Komunistas nuo jaunų die

nų. Europos gyvenimą pažino 
ir iš knygų ir dalyvaudamas jo 
pačiose pažemėse. — Pary
žiuje jis studijavo Sorbonoje,

radęs tokio ar kitokio buvu
sio pareigūno bute Aidų žur
nalo, ramiausiai nubraukiu 
jam lietuvio (buvusio ir esa
mo) kultūrininko epitetą, ir 

čhri ir > tarytai yra pavykę įOks “inteligentas” man dau- 
firitiaidiiiti tai karinos klaipė- gnu nebeegzistuoja... ^ 
diečios, kurie susvyravę, gerai - “Jeigu pranciškonai nieko 
nesižinodanM, kur jfe prikiša- daugiau lietuvybei išlaikyti 
są.” * • nepadarytų, vien tik Aidų jkir-

naloleldimu jie nustpelppj^r- 
bingą grįžimą išlaisvtatan Lie
tuvėm į savo gimnaziją Kre
tingoje. Bet kaip bus su tais, 
kurie, gailėdamies šešių dole
rių metinei Aidų prenumera
tų, tariasi tebesą inteligentais 
ir eventualiai (tekiais liksią bū
simoje Lietuvoje?”

Daugiau vertas 
ji perkant.. 
Daugiau vertas

gąstavimas, kad gmnazijos 
namai neatitektų vokiečiam. 
Jeigu būtų perversmas — juo
kais aiškino Simonaitis — tai 

tinklas praplito — naujai sur O M. Lietuvos Tary’ <os min- _ jie gulėtų atitekti ir bolševi- 
sikūrė ar sustiprėjo — Mont- tis? — Ji galvojanti — sakė kam. Bet dabartinėm sąly-

LŲ VOKIETIJOJE
E. Simonaitis dėstė, kad Vo

kietijoje M. Lietuvos Taryba 
turinti savo žinioje apie 12,000 
tautiečių. Daugiausia jų susi- buvo susitikęs Dr. P. Karvelis, negalį lietuviškai susikalbėti, 
spietę Schleswig - Hoilšteino Tos organizacijos norinčios pa- g Simonaitis paaiškino, jog 
srityje. Jų tautiniam reikalui laikyti ryšį. Pasikalbėjime te- negali būti teisybė, nes yra 
leidžiamas Jiikraštis “Kelsi- r topiniai klausimai, nei Klai- parengiamoji klasė tiem, ko- 

pėdos nei Rytprūsių, nebuvo rje nemoka lietuviškai ir jei 
200. Kad jis plačiau plistų, no- liečiami. Tačiau yra atskirų būtų tokių, kurie per tiek lai- 
rima jį dovanai padalyti. Pi- Vokietijos pareigūnų, kaip nu- nebūtų lietuviškai pakanka- 
nigtj tam reikalui trūksta. Iš nisteriai Kraft ar Seebom, ku-_ išmokę, tai jiem direk- 
Vliko negauni. Tad nori dabar rie kalba Klaipėdos grąžinimą torius būtų pasakęs “raus.”

Vokietija:, apie 1914 metų šie- T.ygiaj be pagrindo esąs nuo- 
nos tarp Rusijos ir Vokietijos 
atstatymą, 
vyriausybės

1924 jį randam jau Kinijo
je, ir ten susipina jo gyveni
mas su Čiang Kai-sheko veik
la. — 1924 generalissimus 
Čiang Kai-shekas atkreipė dė
mesį karo akademijoje į Tschu 
®n-lai ir padarė jį savo 

štabo viršMimku.
Tschu En-lai buvo pistebė- 

tas palaikąs ryšius su Čiang 
Kai-sheko priešu komunistų 
vadu Mao Tse-tungu ir paša
lintas.

Amerikoje sukelti “geležinį 
fondą” “Keleiviui” leisti. Daug 
tam padės išplitusi M. Lietu
vos Bičiulių organizac'ja. Su 
E. Simonaičio atvykimu jos metų sienos.

Tschu En-Lai 
R^adonosios Kinijos ministeris pir- 
mtankas ir užs. reik, nainisteris, 

Šanchajuje komunistų suki- atvykęs j Ženeva.

gom nėra jokio pavojaus, nes 
namai formaliai priklauso

‘Atvykau — pradėjo E. Si- Pasfludbėpiaas su MLT pirm. E. Simonaitis, — kad_bu>,imo- 
Erd. Sunouaiciu x sios sienos tarp Lietuvos ir 

tirvos Bičiulių, kad paaiškin- — Vokietijos turėtų 1-kti pagal
čiau apie M. Lietuvos aktua- realy, Toronte, Hamiltone, dabartinę liniją, kuri skiria 
liuosius reikalus...” Ir toliau . Londone, Detroite, Clevelan- hnkų valdomą Rytprūsių teri- 
klausimas po klausimo buvo <je, Philadelphijoj.. toriją nuo dabar rusų valdo-

Irfėtojamos svečio infonnaci- Veikia Vokietijoje organiza- mosios’ pataisomis pietry- 
jos apie atskirus reikalus ten cijos vokiečių & Rytprūsių čiuose- 
Vokietijoje paLkusių. (Ostpreussenlandmanschaften), DfiL LIETUVIŲ GTMNAZI-
DEL M. LIETUVOS REIKA- iš Kla pėdos (Memellanendi- JOS VOKIETIJOJE

sche Arbeitsgemeinschaft). Su Apje dabar daug Anuri
jomis pati M. Lietuvos Taryba itaHjama. Pasiteirautas 
neturi ryšio. Susitinku su jais ggndg, kad ten esą moki- 
kiti žmonės. Paskutin u kartu nių, kurie po 2-3 metų buvimo

bendruomenei, o ji tikrai jau 
nevirs vokiška.
"Gimnazijoje esą arti dviejų 

šimtų mokinių. Tarp jų ^5 esą 
iš M. Lietuvos. Viena mergai
tė esanti vokietaitė. Bet ji 
kaip tik iš tų vokiečių. ku
riuos likimas buvo nubloškęs į 
Lietuvą ir kurie dabar sugrį
žo. Ir toji mokinė, grįžusi 
j Vokietiją, susirado tėvus, o 
tėvas norėjo ją atiduoti į lie
tuvių gimnaziją, nes lietuviš
kai ji geriausiai susikalbanti ir 
lietuviškai žaidžianti.

Esą rūpesčių su mokytojai^, 
su patalpom bendrabučiui; no
rima turėti patalpas trim šim
tam, nes atsiranda ir M Anglį-



Vargta 25 metai dėl “pigesnės” bulvės

{Nukelta i 4 nsi.»

geriausiai buvo nrgsii—jff 
prttftfnfflii (tetovtei, lat
viai, estai), ukrairiečbl fr

Tokios išvados priėjo JAV

New Yorko Alto skyrius gegužės 15 surengtu pobūviu pa
gerbė iš Europos atvykusius Vliko pirmininką prel. M. Krupavi
čių, Vykdomosios Tarybos pirmininką K. Zaikauską ir Mažosios 
DetavOs Tarybos pirmininką Erd. Simonaitį. Gausiam būriui 
pobūvio dalyvių svečius pristatė ir pasveikino New Ycrko Alto 
skyriaus pirmininkas V.* Abraitis ir sveiknamąjį žodį dar tarė 
Lietuvos generalinis konsulas J. Budrys ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzikauskas. Jis pareiškė džiaugsmo, 
kad Vliko k Vykdomosios Tarybos pirmininkai atvyko kaip 
tik tokiu mętu, kai “tarptautinės poltikos įtampa reikalauja 
laisvinimo veiksniam pasitarti ir labiau suderinti.” Kiekvienas 
g atvykusiųjų atsake trumpu, stipriu žodžiu. *

Darbo Departamento Statisti
kos Biuras, palyginęs tai, ką 
darbininkas Sovietų Sąjungo
je galėjo už savo uždarbį nu
sipirkti 1928 metais ir ką jis 
nusiperka 1954 m. Pasirodo, 
kad 1928 metai nuo pat bol
ševikų revol’ucijos pradžios 
buvo patys geriausi. Priežas
tis yra ta, kad tais metais 
buvo leista privati prekyba ir 
žmonės prievarte dar nebuvo

Jame visą laiką aktyviai da
lydavo Europos Krikščionįų

Sovietų Rus ja nesiliauja 
muilinti kitiem akių, kad toje 
“didžioje darbo žmonių tėvynė
je” pragyvenimas vis gerėja ir 
to gerbūvio nepalyginsi su jo
kiu kraštu. Bet skelbti netiesą 
yra vienas dalykas, o pačių 
sovietų uždarbiai rodo ką ki
tą. Jie rodo, kad per

25 metus nepadaryta jokios

Erdmonas Sunonaitis, Mažosios Lietuvos Tarybos pirminin
kas ir Vliko narys, atvykęs jau kiek anksčiau ir spėjęs aplan
kyti Kanadą, pabrėžė, kad išlaisvintoji Lietuva turės apimti 
visas, žemes, kurios nuo amžių buvo lietuviškos, kaip Mažoji 
Uetava, kurios tik dafis, Klaipėdos kraštas, tepriklausė Lietu
vos valstybei iki praėjusio karo. Nuo jo sbuvo atskirtos lietuviš
kos sritys už Nemuno. "Tų sričių gyventojai nori susijungti su krikščionių darbininkų unijas, 
Didžiąja Lietuva ir reikia daryti visa, kad tie jų norai būtų įgy
vendinti, kai rusai nuo lietuvškojo Baltijos marių pakraščio bus 
priversti pasitraukti.”

Jam* tenka taip pat liudyti 
apie tas barbariškas neteisy
bes, kurias kenčia Harhkiinkai 
už geležinės uždangos; Todėl 
tos 13-kos-tautybių Federaci
jos kongresas gegužės 1-sios 
proga išleido į pasaulį mani
festą* Juo krikščionys darbi
ninkai liudijo skurdą ir mora
linę bei fizinę vergiją tų mili
jonų, kurių šaūksmo nepralei- 
dž'a geležinė uždanga; tuo ma
nifestu jie kvietė laisvojo pa
saulio darbininkus padėti ken
čiantiems komunistiniuose 
kraštuose ir kovoti prieš viso
kių sprlvų kapitalizmą, ypač 
prieš . .

komunistų valstybinį 
kapitalizmą;

pagaliau juo ragino krrkš- 
čion’s darbininkus spiestis į

gotos reafiai tabta retai tepa- 
junta;' Je negauna ne darbo 
tose organizacijose beLinstitu- 
cijoae, nors tremtinių reikalus 
supranta geriau negu vietiniai 

Tremtintems darimtedkams, biurokratai.
kurių eilėse yra atsidūrę ir ' _______________________
daugelis šviesuotų Europoję, SB 9BBB HM
tenka kovoti dviem frontais— || j

kraštus.
(Kongrese buvo atstovauja

mi irbeturiaLApie tai buvo 
rašyta praėjusiame Darbinin
ko numeryje. Red.J.

Laisvosios Europos Kolegi
jos vadovybė pakvietė kongre
so visą prezidiumą pietų, ku
rie buvo atviroj parko gamtoj 
drauge su studentais ir vado
vybe.
Amerikos Balso specialiai at

siųstas tarnautoj įregistra
vo į magnetofono juosteles de
legacijų pirmininkų kalbas, 
kurios per radiją perduotos į 
atitinkamus pavergtuosius

kurios geriausiai saugo laisvę 
ir žmogaus vertę.

Kadangi nesenžni Sovietų 
S-ga įstojo į UNESCO ir tarp
tautinį Darbo Biurą Ženevoj, 
kongresas atskira rezoliucija

grūdami į kolchozus.
Tai buvo vadinamo “nepo” 

(naujos ekonominės politikos) 
laikai, bot jie ir pasibaigė tų 
pat rudenį ‘(1928). Tada mais
to pradėjo trūkti, o kainos 
kilti. Nė po 25 metų nepasiek
ta to, kas anksčiau buvo. Štai, 
kaip padėtis atrodo skaičiuo
jant procentais (sovietai sta- 
tist'ką labai mėgsta):

vidutinis darbininkas 1954 m. 
tari dirbti 43 proc. ilgiau ne
gu 1928, kad galėtų tą 
sipirkti — duoną, bulves, ver
šieną, sviestą* 'kiautinius, pie
ną ir cukrų*

Dėl svaro duonos jis dabar 
•turi d'rbti 53 proc. ilgiau, dėl 
svaro veršienos— 43 proc., d3 
vienos kvortos pieno — net 
244 proc.! Truputį “pigesnės” 
yra tik bulvės, bet jų vaHmėse 
krautuvėse sunku gauti. Aps-

PRENUjfERATOS kaina tinių Federacgo* antrasis ton- 
9LM Amerikoje metam ------------gresas Ranrfla#n> Steasbur-

BiooUyn. N. Y. ---- ------
9&9I FumI nata *------------------------»S0
ŠUO UMonje---------------------------

Iš diskusijų paaiškėjo, kad 
laisvojo pasaulio, ypač JAV, 
labdaringos orgiinizacijos mie
lai remia 

socialistus ir socialistines 
tremtinių organizacijas, 

bet neremia Kr kš. Darbininkų 
Tremtinių Federacijos reikalų 
ir darbų, nors socialistai ma
žiaus r. atsparūs komunizmui 
neturi ko pasakyti bolševikų 
pavergt ems darbininkams.

krinta į akį, kad pernai kainos 
numuštos 125 kategorijų pre
kėm, o šiemet tik 71. Pernai 
duona papiginta 10 centų, o 
šiemet tik 8, ir tik duonai iŠ 
septynių paminėtų maisto rū-

nakSų tįsojo minkštoje lovoje, patalų. Josime medžioti! pasakyti, jog tai ne jų impera rūmus ir atidengsiu tą nusi- žirgas apšiubo. Dabar jį fca-
Sgai nesumerkdamas blakstie- Medžionei buvo skubiai pa- torius. Nepažįstamasis moste- kaitimą. Kam nors ten turės čia pačiu risčiausiu, . kad im- 
nų. Skrajos mintys nešiojo jį siruošta. Jovinianas vikriai Įėjo ranka. įsakydamas: nusiristi galva... peratorių prisivytų. KaraHš-
po visą žemę, kiek tiktai siekė užšoko ant žirgo, — jis buvo — Atgalios į rūmus! Ten kitose rūmuose bus pomedtio-
jo valdžia; ji buvo galinga, o dar žvalus ir judrus, — m su kelsime puotą, — ir visi nu- Gūždamasis Jovinianas ati- nes puota.
valstybė didele ir plati. Impe- didžiu buriu palydų ir varovų skuodė iš lpaskos su žvėrienos dūlino iki didžiūno namų ir — Kas ten teis be manęs frrvmėm, — gerai nudirb-
ratoriaus širdis salo aš džiaug- nudulko^ miško KhkuL^ ilgai grotau? 4 pradėjo trankiai purtyti var- puotą ! — suspigo knperato- tarn kaiti kad

ten medžiojo, šaudė paukštes Jovinianas valandėlę dar tus. Nugirdęs bildesį, sargas rius saiguL — Dtsnk veikiau nm^j atminto je jšmes- 
Esu tikras, nėra nieko ir vaikėsi žvėris, iki nuilso ir pliauškėsi vandeny, 3d pajuto, priartėjo prie vartų, bet jų ne- ir pranešk, ką įnkau!

galingesnio už mane visoje že- nebegalėjo žirge įsėdėti. Im- kad jau gana. Skopęs Inran- verdamas paklausė? — Žinia, aš nueisiu,
mėje, — kalbėjo jis pats sau, peratorius panoro atvėsio. Jam tan, bergždžiai dairėsi vienon
kutenamas smagaus jausmo.— rodėsi, kad jis turįs išsipuš- ir kiton šalki — mefcur nesk

gi, tik neseniai imperatorius 
prajojo su būriu medėjų ir 
dabar sėda už vaišių stalo. 
Tu nori man niefc& turlyti. 
Tarnai, — šūktelėjo didžiūnas

kritai,
viduttais Maskvos darbiniu-< 

kas, koris ištaiko 4 asmenų 
šeimą., dabar turi dirbti 78. 
proc. daugiau; kad gautų tai, 
ką turėjo 1928 m.

Kartais dėl propagandos ar 
kitų sumetimų kainos numuša
mos. Taip padaryta ir šiemet 
balandžio mėnesyje. Tačiau

. 2&M9 Strasburgo vyskupo ętstovai.
. • išrita- Gauta daug svėadnfanų daa>

uasuHM^. ' binkritiškų organ'z&cijų ię n«- 
Didfeiista kr geriausiai susi- toenų. '

unjją turi i&rakne- 
fiti. Jie ir į kongresą atvyko 
su savo vėBavomis, choru ir 
šokią ansambtoL Gegužės 1- 
rids manifestacijoj Strasburgo 
stadione ukrainiečiai (greta al- 
zasiečių) atliko viešą progra
mos dalj. Fednarijoj mitrą 
vietą užima lenkų un' ja. Kitų 
tautybių organizacijos yra ma
žesnės arba labai nežymios.

Sositoinėjtatas štoko krikšč. 
dartofetiteų kongresu buvo ne- 
mažks.

ėjusio Ipro meta tarnavę 
vokiečių armijoje) ir japo
nai. Jie pareiškia: “totoriai 
yra geros širdies ir jaudrūs 
kito netoinei.”

• "DARBO ŽMONIŲ” tė
vynėje yra apie 1(^009 ver
gų stovyklų; įskaitant ir 
"savanoriško darbo” briga
das, prievartos darbams y- 
ra pajungti apie 400 mSijo- 
nų žmonių.'

Jovinianas prisiminė, "kad 
Tuo tarpu nepažįstamas stovėjo pamiškėje. vinianui į akis. — Imperato- Tuojau parūpink man drabu- jis dar turi ištikimą kunigaikš-

žmogus, visai toks kaų> sope- — Taip, —kalbėjo jis pats rius! Kaip drįsti taip tauzyti, žhis ir žirgą! tį, savo patarėją, kuris jam
rato&tts, nepastebėtas įsivilko sau, rangydan^sis po krūmus, tu begėdKIAš mačiau imperato- __Parūpinsiu tau botagą, tu visada reikale padeda.
į Joviniano drabužius,'įsėdo į — įsakysiu tuojau suveizdėti rių parpįžtnnt S medžioklės, kvoša!—pigiežiai' attort jam — Ėsta ir apsrtysta jam 

hnperatorius Jovinianas, jau jau čirena paukščiai miškuose žirgą ir nujojo prie palydų geriausius drabužius ir duoti lydimą tarnų ir didikų. Mana- ■ Kaip tu ~~~ nusprendė
gerokai nutilęs, kartą ligi iš- ir žvėrys bus pakBę iš savo būrio. Nietes iš jų negalėjo eikliausi žirgą. Tada josiu į sis aitsiskyrė iš būrio, nes jo dgtis jmperatorimn’ Va- apsiraminęs. — Jis tflerai 

lJerutu"uu • mane pažins ir pasirūpins, kad 
galėčiau gariM^įjf įžengti į 
karališką menę.4^da aš atsi
teisiu su visais nedorėliais^.*

Dar labiau susikuridinęs Jo
vinianas prisėlino prie savo pa
tarėjo durų ir stipriai pabeldė. 
Išėjęs durininkas išsižiojo:

... —Na, čia dabar kas? Die-tote mtmrfa! važi, tokio baldo dar mma-

Kas ten? ktamė sargas - ir pasakymu, gretoj tart-
Atidaryk! — riktelėjo į- kad piBn veržiasi nuogahs, ne- S/ — Nematei? — klyktelėjo

Esu visai tikras, kad ir dangų- kenti vėsiam vandeny, ir vėl matė nei žirgo nei drabužių, talžęs imperatorius. — Įklojau visprotis, kuris sa^e imperato- "”^”Kus Jovinianas. — Nematei savo
je nėra kito Dievo be nenęs. būsiąs budrus. Apsižvalgęs šen Jis rado medyje įkrimstą žie- atidaryk, ir pamatysi, kas aš rium * Jovinianu lafto. Bet tan ,<Mf> aF- imperatoriaus? Nepažįsti?...

Nusprendęs ir patenkintas, ir ten, pro medžių kuokštes vę ir pasagų žymes žolėje, ra- esu! į gera tai neišeis. Gal būt, kad ištiko mane nefai-
kad nieko negali būti viršes- išvydo žalsganą vandens rė- do ir nusvirusias gėles, kur jo Kai sunkūs vartai girgždėda- Ir tarnas nukulnėjo ponui «n6: praradau gerinusį savo
nio už jį ne* Žemėje nei dan- žį. Suturėjęs savo žirgą, Jbvi- teraBtiti rūbai buvo padėti, mi prasivėrė, juose pasirodė žinios duoti. Nrtrukus dktiffi- afaronn8, žirgą ir kasafiškąjį apdanga-
guje, Jbvhrianas kietai įmigo, nianas atsigręžė į palydus ir Imperatorius ėmė šaukti Gūdžiu nuogas žmogus. Sarges iš nuo- nas prijojo prie vartų, kuriuo- «*****«w xr aioejo: . pranešk tuojau savo šei-
Jis miegojo ilgai ir gardžiai, tarė jiem įsakomai: balsu, bet niekas į jo Žodžius staboa vos suvebleno: se stiro plikas žmogus. SSČ& O varpe, mano varge! minlnkui, kad jo ieškau. Jis
kap tasai, kurio nežadino joks Palikite čia , valandėlei, nentsišaukė.SkėsžSodMnas ran- — Dėl Dievo metiės, tas danas žirge Pripūtęs, tas ge- £as galėjo manyti, kad mano man reikalingas.
budinąs rūpestis. kol aš atsigaivinsiu, — ir pa- * komis ir pradėjęs gefibti, Jori- tamsta ed? fiausfes imperatoriats paty- paties ttonas; kasi- ai Badkš- Tarnas, kraipydamas galvą.

Atbudęs vėtų rytmetį, Jori- spaudęs pentinais žirgą, nu- nianas č&fiiai nirto. — Eeu Jovinianas, tavo im- das, ritoBai paklausė ndaknin- tinau fr Įgubę apldoaaau, taip nušlepseno duoti žinios kūni
niams apėjo savo kareivas, ei- skriejo prie tyvidiuojan^bs Kam atėjo į galvą ta iš- peratorius. NešdHris pas sa- gojo; tiurtriflai m mantai pasieig- gaftMU, o tasai įsakė nepa-
lemis sustojurius prie rūmų, ir srovės, daigai — plūdosi ^s nežinoda-
linksmas jiem tarė: žirgą pririšęs prie medžio Ir mas nei kuri tarną krikti. — jam Rėpta tuojau atnešti ge- Kaip tu vodtafea?

— Mano narsieji draugai, skubiai nusirengęs, Jovinianas Ką su manim tie nevidonai rtatute drabužius ir atvesti — I" -------------- - - _
papusryčiavę trauksime žygta- pūkštelėjo į vandenį. Vėsi padarė? ristąjį <rgą. Matai, esu visko prieSęs akto pflotai dėbtelėjo nuptataftięs rykštėmis. Tokia akte tr pradėjo knperatortų ui-
Mmptotontn, bet getaan^ uBtejo > ■varine. VMptufogri^,tataMn netriv taperetoriua— EnJorinle- mMa! Nefrt MM, tad ta tori: (taedeactai)

' Prel Mykolas Krnpavičms, Vliko pirmininkas, priminė, jog 1. Maža tėra kraštų, kurie jjg priėjo išvados, kad da- 
Laetuva jau nebe pirmą kartą yra nelaimės užgulta, bet išsiva- yra ratifilnvę Ženevoj pasira- bar numatytas šešių Europos 
davo iš jos praeityje, išsivaduo^ ir dabar, jei tik lietuviam ne- šytą pabėgėlių statutą, o rati- valstybių sufederavimas tegali 
pritruks tetvennės kovoti už jos laivę, kaip kovojo lietuviai ca- f-kavusios jį valstybės neno- būti tik Europos apjungimo 
ro laikais ir pirmojo Didžiojo karo pabaigoje. “Vieni mes, be riai vykdo jo nuostatus pabė- pradžia, bet ne galutinis etr.- 
abejo,* nieko nepadarysime, bet ir be mūsų n:eko nebus pada- gėlių ir tremtinių naudai;
ryta. Kovoje už gimtąjį kraštą lietuviai turi būti pirmieji :r pir- 2. tremtinių globa rūpintis nimo pažangos ir apsigynimo Ą
mon vieton už visus savo kitus reikalus turi būti statoma Lie- yra Europoje daug privačių nuo komunizmo, Europos ap-
tava. Intetigentstių jėgų tai kovai yra daug daugiau negu kada organizacijų, valstybinių ir jungimas turi būti, išplėstas į susuos moterys, darbtaMa faurminr. ir «nnw«i
nors tetariu tauta jų tarėjo. Jos turi būti sutelktos vienam tarptautinių institucijų, kurios visus kraštus, neišskiriant nė veiiw>aM maisto pMfafaa'odem (prie toetota mario) gatve. Noo-
tikstai — gre&esmam Lietuvos išlaisvinimui -. Ir aš tvirtai dideles pinigų sumas išleidžia tų, kurie dabar yra už geleži- , trauka Amer&»* stodeato Btdhari Ddea, lanktusio sovietu Rusų*
tikta — ji bus laisva. * nevaisingiems administracijos nės uždangos. to meto prad&oja.

Karote Žtitamskas, Vykdomosios Tarybos pirm nkikas, pa- 
sidžiaugęs, kad nuo pusantrų metų jis vėl galįs Ameriką aplan
kyti, nurodė i cKdelį Amerikos vaidmenį kovoje už tautų laisvę, atkreipė pasaulio dėmesį į 
JAV teikia prieglobstį visiem, kas tik yra pasiryžęs kovoti už klastingus kėslus, Nemaža dėmesį kongresas
savo krašto išvadavimą iš bolševikų jungo. Tą ryžtą tari visi kuriuos ^Sovietų S-ga sieks g^yrė ir -jteg^mei Europai, 
lietuviai visam laisvam pasaulyje. Jis sutikęs jų Europoje kone vykdyti la sva^une pasaulyje, Nors šis ‘klausimas pirmoj eilėj 
Idekrienam mieste. “Nelaimė padarė tokią didelę mūsų laikiną įstojusi į minėtas tarptautines pojį^jg^ tačiau kongresas 
tėvynę, kad suteiktomis jėgomis išvaduotume mažą, bet mums institucijas. j jį pažiūrėjo daugiu
brangų tėvų kraštą-” Iš Federacijos vadovybės ekonominiu socialiniu

jl pranešinu paaiškėjo:



(Atkelta iš 3 psl.)

Duok, Viešpatie, jai dangiš
ko grožio, kurio velionė ieš
kojo Tavo nuostabioje gamto
je, dar čia žemėje būdama.

Tad nenuostabu, kad ją svei
kino ne tik delegatės, bet ir 
visa kongreso ir kolegijos va
dovybė. Taip ji laimėjo visų 
kongreso dalyvių didžias sim
patijas Lietuvai. Lietuvos var
das nuo tada buvo dažnai mi-

apie padėtį Lietuvoje.
PO pranešimo apsupo lietu

vaitę įvairių kraštų atstovės' ir 
teiravosi, kuo konkrečiai gali
ma padėti kenčiančiai Lietu
vai. Iš visų 35 atstovavusių 
tautų Rūtos Žukauskaitės pra
nešimas išsiskyrė

savo kruopštumu, gyva ir

• New Yorke gegužės 11 d. 
per televiziją antruoju kanalu 
buvo perduota dramatizuota 
lietuvaitės Onos Bernotaitės is
torija. Ji tarnavo n p. karo

Prieš vedybas gerta Surėk, 
o po vedybų prisimerk, —mo
ko amerikiečiai.

pdniylejįs atnyfc> kaip po
vas, susižiedavęs kaip kūtes, o 
vedęs kaip mVan —- sprendžia

paguoda buvo t’k ta, kad ji ir 
svetimame krašte, Vokietijoje 
ir Australijoje, jautė gamtos 
grožį ir jame atsiliepiantį Die
vo balsą?..

Būdama jau emigracinėje 
stovykloje, Falingsbostely, ir

Laiškanešį žudo bučkiai. Pa
ryžiuje vienas laiškanešys per 
trumpą laiką nukeltas* jau į 
septintą miesto rajoną. Jis tu
ri nelaimę, ar geriau, tokį pa- 
sisekimą pas moteris, kad jos 
už atneštą laišką ar siuntinį 
prie padėkos dar prideda buč
kį. Laiškanešys skundžiasi:* 
“Aš to nepageidauju, nes antrą 
kartą atėjęs gaunu šluota per 
galvą iš vyro...”

Toje pačioje kolegijoje d-’r 
šiuo metu vyksta visą mėneci 
besitęsianti

Marijos paveikslų ir 
knygų paroda,

kur apimtas visas pasaulis. Di
deliame žemėlapyje pažymėtos 
stebuklingos vietos. Iš Lietu
vos pažymėta lietuviškai:

Šiluva. Pažaislis, Žemaičių 
Kalvarija, VUnins.

šioje vietoje išstatyta Marijos 
paveikslai su lietuviškais para
šais. Paveikslus padovanojo 
kolegijai Nekalto Prasidėjimo

Daugu, kad taip gražiai at- 
stonro Lietuvą Rūta Žukaus
kaitė. Bet ji buvo tik rims, o galėjo ten dalyvauti visasx pul
kas lietuvaičių. Kaltas čia tik 
lietuviškas apsileidimas.

Dar vasario menesį tom lie

jos groži nepeprtutai ryikiai 
Skelia PULGIO ANDBHJ8IO 
ftaakma premljaetame veftaJe

pareiškė, kad yra pasaulyje 
trys moterys, kurios visada pa
sirenka neskoningiausias skry
bėles: tai dvi kinų žvaigždės 
— Rita Hayvvorth ir Greta 
Garbo — ir' politikė veikė ja — 
Eleonora Roosevelt.

Kur yra meilė, ten ir nega
limas pasidaro galinu, — tiki 
indai. (
' Kai meilė greitai atrieda, 
greitai ir ašarosna rieda, — 
įspėja vokiečiai.

Moteris verkia prieš vestu
ves, vyras po vestuvių, —pa
sišaipo lenkai.

Mada lieka mada. Pagal dino iš Paryžiaus gelsvų plau- 
amerikonišką posakį “Gentie- ką parakus.
men prefer bkmdes” (vyrams Kas dėvi aeskoaingus skry- 
patinka blondinės), vienos neg- Wes? Brangiausių ir, tur būt, 
rų kilties karalių Iras savo žmo- madniaasaų skrybėlių Ameri- 

jų turi 40 — parsiųs- toje gamintojas John P. John

MIEGAMOJO JUODA 
SPALVA

su Federacijos valdyba, buvo 
pranešta, apie šį kongresą. Bet 
jos, pačios negalėdamos dalyvauti, žinią taip suslėgė, kad 
tik Didžiąją savaitę, kelias dienas prieš kongresą, Studentų 
Ateitininkų Centro Valdyboje buvo gauta aliarmuojanti žinia, kad toks kongresas vyksta 
New Yorke ir kad jame turi būti Lietuvos atstovės. Greitomis^. įebuvo galima pasiųsti tik vieną atstovę. Tačiau tai buvo viena iš geriausių progų, kada lietuvaitės galėjo pasirodyti tarptautiniame kongrese. Jis vyko New Yorke, kur . nemaža lietuviško ’ katalikiško jaunimo. Bent mėnesį anksčiau pranešus, tikrai buvo galima pasiųsti net kelioliką atstovių.

Šitoks apsileidimas tikrai yra peiktinas ir ateityje reikia kur kas daugiau apdairumo, nes tokie kongresai yra geriausia proga Lietuves reikalus

Kas turi, žmoną, turi valdo
vę,—mano škotai.

Stintas vyrų gali įkurti sto
vyklą, bet namų židinį gali 
sukurti tik viena moteris, — išrinkta New Yorko dailtiunkų 

sambūrio pirmininke.
• Ada Korsakaitė sėkmin

gai studi juoja meną Los Ange
les vienoje kolegijoje. Šiemet 
ji baigia studijas. Su savo ku
riniais jau yra dalyvavusi 'me
no parodose. Ir dabar vy kstan- 

sprendžiama anksčiau kaip po si pasemtos. Pietų Afrikoje, č>oj^ grafikos parodoje New 
60 dienų. O po dviejų mėnesių- Kapštadto mieste, viena 84. 
ne viena pora vėl susitaiką. 
Sulaužė “šventas“ traddjas.
Karalienė Elzbieta H, lankyda
ma Australiją, iš jos mįniste- 
rio pirmininko Menkes, tarp

Yorke yra išstatytas vienas jos 
metų močiutė du mėmyžm ton- kūrinys “Šventoji naktis*.
kė kursus, kol pramoko skai- •'B.Alepetytė-Vr■atimini? 
tyti. Dąbar jau pati vakarais Paryžiuje ketverius metus pir- 
paskaito Bibliją.

rių niekas nebeprisiminė,.. pa- gurno ženklan tegalėjau už
dėdavo varge .kitiems. Stovyk- prašyti šv* Mišias, kurios ba
loje ėjo vaikų darželio vedėjos vo atlaikytos gegužės 17, jos 
pareigas, buvo įsijungusi į vi- gimimo dieną. < 
suomeninį stovyklos gyveni
mą. Kaip išsilavinusi ir gerai 
apsišivetusi, dažnai buvo kvie
čiame dalyvauti komisijų po
sėdžiuose ir . pasitarimuose, 
tautines ar kitas šventes mi
nint. Kaip buvusi Kauno vals
tybinės operos choristė, turė
jusi švelnų malonų balsą, dai
nuodavo minėjimų progra
mose ir bažnyčioje. Bažnyčią ji 
lankė dažnai ir daug .melsda
vos. 7

< Didžiai gailėdamas tos kil
nios širdies, kurios gerumą e- 
su daug kartų pats patyręs ir 
kuri per anksti išsiskyrė su 
šiuo pasauliu (buvo tik 45 me
tų), reiškiu gilią užuojautą jos 
liūdinčiam vyrui pulk. Br. Paš
kevičiui ir jo sūnums, neteku
siems mylimos motinos.

nei baltieji; antra — į juos ga
li nugriūti ir kaminkrėtys ir trinkta tema 
didelio skandalo nepadarys. J- 
domu dar tai, kad ši mada 
plinta tik tarp turtingųjų, o 
jie kaminų nekrečia ir juodo 
darbo nedirba. Vadinasi, nori 
bent “juodai” pagulėti.

kaip trumpinti į “mergą”).
Vėsina ir laikas, ne tik van

duo. Susiginčijusius kartais 
apliejąma šaltu vandenių, kad 
atvėstų ir susitaikytų. Kad su
sitaikytų norintieji skirtis, Illi
nois valstybės įstatymai vėsi
na laiku: čia skyrybų byla ne- Pamoka toms,-kurios jaučia-

• Kanados L. Kat. Moterų 
D-jos Toronto skyrius pami
nėjo 5 metų sukaktį. Ta pro
ga buvo suruoštos vaišės su 
menine programa.

tokie negu laisvose šalyse. Čia 
vienos prekės reguliuoja kitas, 
o Sovietų Sąjungoje

viską nustato valstybė, 
ka’p koks milžiniškas fabri

kas. Jei ji vienur prekes nu
muša, tai kitur pakelia —re
zultatas tas pats.

. Taigi, tikrovė Sovietų Są
jungoje yra vienokia o propa
ganda — kitokia. Kas gyve
na, sakysim, Amerikoje ir so
čiai prisivalgo, gali tos propa
gandos klausyti ir dar saky
ti: už geležinės sienos geriau.

Meilė yra akla, bet toti ma
to — sako italai.

Medė yra kaip žiedas, o žie
das yra be pedbaigos, — pastebi

Da šiol šie kongresai vyko 
Europoje, šiais metais pirmą 
kartą Federacijos istorijoje 
toks kongresas balandžio 20-26 
d.d. įvyko JAV, netoli New 
Yorko, . Manhattanville kolegi
joje, Purchase, N. Y.

Suvažiavime dalyvavo apie 
35 tautų htstovės, viso 500, jų 
tarpe iš Indijos, Vokietros, 
Prancūzijos, Italijos, San Sal
vadore, Guatemalos, Peru, Is
panijos, Meksikos ir Lietuvos. 
Be to, dalyvavo taip pat drug 
Amerikos jaunimo vadų, glo
bėjų ir. vyskupų. Daugiausia 
buvo iš Pietų Amerikos, iš is
paniškai kalbančių kraštų, dėl 
to kongrese buvo vartojamos 
dvi kalbos — ispanų ir anglųa

Bendra suvažiavimo tema 
buvo

“ Apaštalavimas ir mūsų 
tarptautinė atsakomybė”, 

taip pat paliesta ir daugel kitų 
klausimų, susijusių su studijo
mis ir mergaičių pašaukimu. 
Šalia paskaitų bei diskusijų 
kongreso dalyvės surengė lau
žą, kur pasirodė su tautinė^'i^ 
dainomis, jų tarpe sk^mbėB 
tietuviškas “Ko liūdi, putinėli”, 
supažindinta su New Yorku, 
Washingtonu.

Suvažiavimą sveikino tele
gramomis pats Šv. Tėvas, JAV 
prezidentas, Šv. Sosto atsto
vas Washingtone, Amerikos 
kardinolai ir kL

Suvažiavime dalyvavo ir 
Lietuvos atstovė, studentė

Pasaulio katafikių moterų ir 
mergaičių federari> (Worid 
Fbderaifoh of Catiudie Y<rang 
Wmnen'and Girtai, apjungian
ti M vatatybių 73 tautines ka
talikių moterų^ organizacijRS, 
kas antri metai šaukia

• Dr. Danutė Narutavičiūtė, 
baigusi Šveicarijoje žurnalisti
kos studijas, kurį laiką gyve
nusi Kolumbijoje ir vėliau at
sikėlusi* Amerikon, šiuo metu 
gyvena Floridoje ir tarnauja 
vienoje bibliotekoje.

• Motinos Diena visose lie
tuvių kolonijose paminėta 
įspūdingai, pagerbiant daugią-

totųdovamj, gavo poras < motinas
naktinių Nyion marškinių — ,
mėlynus ir ružavus. “šventos” • -Binkiene, dainininkė, 
britų tradicijos ligi šiol nelei- įdainavo tris naujas plokšteles, 
do karališkai šeimos nariams fortepijonu pritariant- komp. 
tokių dovanų pritinti iš sveti- VL Jakubėnui. Įdainuota M. 
mų rankų — ne giminių Petrausko balade “Jaunoji 

Lietuva”, liaudies pasaka “Ne
laisvėje” iš Vydūno rinkinio 
“Lietuvos Aidas” ar priskiria
ma Mocartui “Lopšinė”.

-Nei panele nei mergele pra
šom nevadinti! Danijos moterų 
sąjunga kreipėsi į parlamentą 
prašydama, kad būtų išleistas 
įstatymas, kuris uždraustų ne
vedusias, bet jau subrendusias 
moteris vadinti “panelėmis” ar 
“mergelėmis”, o tiktai “ponio
mis” (lietuviško žodžio tam

besimokanti Putnam, Conn. 
Nors ji buvo vienintelė lietu
vaitė gausiame tautų būryje, 
bet sugebėjo atkreipti viso 
kongreso didžiulį dėmesį. Kal
bant apie diskriminaciją pa
saulyje, ji padare pranešimą 

apie lietuvės padėtį okupuo
toje Lietuvoje.

nos rūpesčius, visai nemato to 
Nė

ra abejonės, gražiop Lietuva 
savo švelnia gamta buvo jos 
sįelą užbarusi jau nuo kūdikys
tės dienų.

Ir ji didžiai mylėjo sa^o ša
lį, sielojosi jos nedalia ir daž
nai minėjo, kad grįšianti vėl 
išva&ioton Lietuvon. Tiktai iš
vykdama į tefimąją Australiją 
ji buvo susirūpinus, kad iš ten 
gražiųjų Nevėžio pakrančių 
pinnop nepasieks, kai kelias 
bus jau laisvus. Dėl to ji ma
nęs įrašė, nuliūdusi ir aša
rodama: “Tū iš Amerikos 
greičiau pasieksi Lietuvą ne
gu aš iš tolimos Australijos. 
Grįžęs tuojau man parašyk, 
kaip atrodo Lietuva po bolše- 
vžkų šeimininkavimo.”

Atsidūrusi tremtyje ir gy- 
vendaona Vokietijoje, Liubeko 
mieste, , visai prie Baltijos ma
rių, kurių vandenys siekė Lie
tuvos krantus, ji dažnai išeida
vo į marias pasidairyti, tar
tum balso iš ten išgirsti; pas
kui ji visa pasinerdavo į kas
dieninį triūsą. . 

Elena Daškevičienė stovyk
loje buvo labai populiari mo
teris. Ji pasižymėjo savo ge- 
naširdiškumu, nuoširdumu, 
darbštumu, rūpestingumu ir 
religingumu. Ji labai pavyzr 
dir^ai ir katalikiškoje dvasioje 
augmo savo tris sūnus —Hen
riką, Rimutį ir Broniuką; jie ( Mano sūnui ji taip pat bu- 

Jei šiandie pasitaiko juodų jau lankė gimnaziją. Ji buvo vo tarsi motina, jį globojusi, 
sienos apmušalų, juodų plyte- ta?p pat gailestingos ir artimą kai jam trūko motiniškos Šh> 
lių vonios, tai Londone šį pa- užjaučiančios širdies — Janky- dies, bolševikų atskirtos. Ačiū 
vasarį pagaminti ir juodi mie- davo ligoninėje sergančius, ku- už tai velionei, kuriai dėkm- fcas gyvena už tos sienos, 
ganiojo baltiniai, šiuo atveju ---------------------------------------------------------------------------------------:-------------- jat^u „orėtų
juos reiktų vadinti “juodi- _ _____________________ ________ ________________ ,______________  p^esaės durnos, sviesto ir

pieno, o ne tašdos fropagan- 
. ~ _ _ dos. ' - ZJ-

yra gražios juodos medžiagos, • Galina Macelytė, iš Brook- metu kariuomenėje, sanitari- 
atsiūdėtiv baltom juostelėm, lyno, studijuojanti sociologiją niuose daliniuose ir buvo Pa- 
Šie “juodimai” turi du gerus st. Joseph Kolegijoje, Ohio, cifiko dideliuose mūšiuose. Ji 
privalumus: ~viena, jie pigesni laimėjo pirmą vietą savo kur- buvo pirmoji moteris Amen- 

so “essay” konkurse. Jos pa- koje, apdovanota . medaliu už \
'Marija mano medicinos tarnybą kare. 

gyvenime”. Rašinyje pavaiz
duoja oro pavojus Vokietijoje 
ir Marijos pagalbą. .Ta proga 
kolegijos laikraštis “Seton 
Journal” įsidėjo Macelytės 
nuotrauką pirmame puslapyje 
ir kiek plačiau supažindino su 
jos rašiniu

niais”, nes ir paklodė, ir ant
klodė ir pogalvių užvalkalai

Patarlės apie meilę, 
moteris ir vedybas

tK . smamflo gilaus Nevėžio pa- peafeB » ęvfio nramtai. Vis
? ( krantes, iš te ji būro kteb bet kur? I am-

Smfe ® Ftttate. Daugel kaip, jnu ne į kapus! O vis d&to
parodos lankytojo, negalėdami vte tromttato. taiteYteaertiįša& irrien

prie, penhityti parašų, kreiptasi į * PųlllM 1^118 niyfti tiktai džiaugtis tuo stebukiin- 
praneeėjos Rūtos Žukauskai- parodos rengėją, tei visiems tetetin, raa, WqŽ8»yrr gnojft gamtas grožiu, kurį 

tei ktai j* buvo nepaprastai Dievas sutvėrė tam vargšui 
pamėgusi gamtą. Jį mėgo daž- žmogių.* Bet, deja, tas varg- 
nai vaikšfioti gražaistals ža- šas žmogus, įsiknisęs j. knsdie- 
iluojančtais Nevėžio krantais, 
klausytis paukščių čirenimo ir žavingo gamtos grožio* 
aiteių bažnyčios varpų, šau
kus^ žmimes maldai Kas ga-. 
Įėjo kada tikėti, kad ją pa
šauks iš šios žemės ne savo 
krašto varpaii? Gal būt, jai



Detroit, Mieli

nėti

(Atkelta iš 2. ps.)

DARBININKO” PAVASARINIS PIKNIKAS
įvyksta birželio 6 d. Uthuanian Liberty Bark, 340 Nitchell Avė., Liaden,N.J

PRADŽIA 2 VAL. POPIET

ĮEINANT AUKOJAMA 75cVISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

51,000
500

buvovgana mišri. Ir visi liko 
sužavėti seselių darbštumu.

Minėjimas tęsėsi dvi valan
das. Rimtoji programos dalis 
galėjo būti kiek sutrumpinta,

. oetme &an. prat. j. x>. Kon
čius, aš pati ir kiti kėlėme 
aMsų teumių nelaimes. Ragi- 
nom ruošti tautai gelbėti. Pa- 
kSem balsą, nepaisydami 

-^raudonųjų grasinimų.

II-ji programos dalis prasi
dėjo mirusių motinų pagerbi- I 
mu. “Avė Maria” giedojo Jo- 
ann Daniels (3-čios kartos lie
tuvaitė) .vėliau padainavo dar 
porą angliškų dainų, akomr 
ponavo Shirtey Seguin. D. Ra- 
cevičiūtė skaitė N. Mazalaitės 
novelę “Motina”, jaunas skau
čių kvartetas padainavo porą 
dainelių. (Kvartetą paruošė J. 
Variakojytė). Skautė A. Ras
tenytė ir Y. Miltakytė išpildė 
plastikos numerį. J. Leknius, 
12 metų smuikininkas, pagro
jo palydimas- pianu sesutės, 
Marytės, o P. Zaranka, akom
panuojant E. Dailytfaitei, (čia 
gimusi lietuvaitė), padainavo 
Al. Kačanausko “Mano gimti-

Motinos Dienos minėjimą 
šiais metais surengė LietJBen- 
druomenės Apylinkės Valdy
ba, kuriai didžiausia talkinin
ke buvo šv. Antano parapijos 
mokykla, vedama seselių pran- 
ciškiečių. Seselės ir minėjimo 
programą atspausdino ir sceną 
gėlėmis išpuošė, ir pusę prog
ramos su mokiniais išpildė.

Minėjimą atidarė J. Mikai
la — L. B. ‘Detroito Apylinkės 
pirmininkas. Programos vedė
ja pakvietė ž. Buknytę, kuri 
savo pareigas atliko gana vy
kusiai.

Trumpą, bet aktualią šių 
dienų lietuvės motinos rūpes
čių pilną paskaitą skaitė K. 
Kodatienė. Po paskaitos išvy
dome scenas motiną, kūdikiui 
lopšinę bedainuojančią (moti
ną vaidino V. Banytė). Paskui 
ji prie ratelio stebėjo, kaip au
ga jos vaikai, klausė eilėraš
čių, dainų, stebėjo šokius.

Čia ir buvo pati nuoširdžiau-

E. Simonaitis manąs, kad 
savo uždavinius baigsąs apie 
birželio pabaigą ir tada grįšiąs 
į Europą.

• Romos radijo stotis liętu- 
viškai duoda žinias kasdien 
nuo 4:30 iki 450 po pietų New 
Yorko laiku' bangotoms 19,45; 
25,40 ir 41,15. žinių duodama 
iš viso pasaulio ir pavergto
sios Lietuvos.

t: &žku veikė “Laisvės” ir “Vil- 
v hies” šalininkai ir su rusų at» 

stovybės pagalba darė net 
drabužių, vaistų, maisto ir pi
nigų vajus Lietuvos žmonėms 
gelbėti, ir su ta šalpos misija 
Bimba važiavo 4 Lietuvą, o 
grįžęs vėl lietuvių kolonijose 
rinko aukas neva Lietuvos Vė- 

‘ žio Ligos Institutui.
’ , Iškėliau kaip rusai išdraskė 
šeimas, kaip moterys ir vaikai 
padaryti vergais, o vyrai at
skirti ir iššsiųsti pražūčiai į Si
birą. Tuo laiku kaip tk grįžo 
mano vyras iš Sibiro.*

• Vokietijoje Bonnos mies- ? 
to teatre ruošiamas itiolmto- .- 
gas deportacijų iš Pabaltijo 
kraštų minėjimas, kuriame da- 
lyvaus Pabaltijo valstybių ir „ į 
Vak. Vokietijos vyriausybės 
bei visuomenės atstovai. Taip •7 
pat numatoma suruošti spau
dos konferenciją, nušviečiant 
dabartinė padėtį okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose ir apeliuo
jant į laisvojo pasaulio sąži
nę, kad jiems padarytos So
vietų skriaudos būtų atitaisy
tos. ’ '

nu prieš sąjungininkų intere
sus. Mari MbUvus Vokietijoje 
vieną mėnesį, Unrra nepratęse 
vizos ir būčiau turėjusi grįžti 
Amerikon, bet amerikiečių

Kada išgirsta, kad Švedija, 
žadanti pabaltiečius atiduoti uždavmys, .nes ne apie vi&ą 
rusams, apeliavome į Švedijos galėjome atvirai kalbėti Ame- 
visuomenę ir jos vyriausybę, rikoje, o Vokietijoje, kur vieš- 
Mūsų paveiktas John Foster patavo Unrra, buvo dar sun- 
Duiles pasiuntė telegramą kiau. Aš pati, k£ atvykau į 
Švedijos Protestantų Bažny- Vokietiją, buvau Unrros įspė
tos vadovybei, 'prašydamas ta, kad kurstau tremtinius ne- - Jau pirmuose laivuose at-

Motinos Dienos minėjimas ir 
parodė, kad mes lietuviai, ir 
čia gimę, ir tremtiniai, ir neit 
jau lietuviškai nebemoką, tUTH 
me dalykų, kurie minos bendri 
ir kad bendras darbas neša 

.................. „ menės minčiai ir stotų į ją. šis gražių vaisių. P, Nstte 
jungti iš Vokietijos ir pnjung- • ' ■ . ’ £
ti prie Lietuvos. M. Lietuvos į j jį .ir.-'j: - / j j - ra ic i_ t- jub n w m ur n m u iii

šia programos dalis. Pasirodė 
visi 8 skyriai, po 2 sujungti. 
I-II skyrius pasižymėjo daina 
“Dviratukas”, III-IV pralinks
mino frakuotu dirigentu ir pa
klusniu choru. Tas pats diri
gentas pasirodė esąs geras dai
nininkas, įscenizuotoje “šalty- 
šiaus” dainoj jis vaidino Mat- 
jošių. Jeigu programoje daina 
“Jimi, eik pavačyk beibę” ir 
dūrė į akį, tai po V-VI sky
riaus pasirodymo viskas juo
kais išvirto. “Abiturientai” 
padainavo “Baltijos vėjelį”, 
sušoko “Malimą”; ypač šokis 
susilaukė daug pritarimo.

Reikia pastebėti, jei eilėraš
čius deklamavo' tik tremtinių 
vaikai, tai šoko ir dainavo visi 
skyriai drauge. O rfokyklą 
lanko daug meksikiečių ir kitų 
vaikų. Todėl ir salėje publika

Balfo pirmininkas me žiūrėti, kad tų organizacijų
kan. prof. X B. Končius neapviltam. O pasitaikė nema- 

išvyko į Europą, vietoje susi- ža ir nusivylimų, ir susirgi- 
pažinti su tremtinių klausa- mų, ir išlaidų, kurias Baltas 
mais. Tai buvo gana'' sunkus turėjo pakelti.

Minėjimas buvo užbaigtas 
Dangiškosios Motinos pagerbi
mu. Scenon buvo įnešta Dievo 
Motinos statula, apsupta mer
gaičių ir gėlėmis papuošta. A. 
Osteika padeklamavo (“Neap
leiski, Motinėle”, o visa* salė 

lietuvių suvažiavime išreikštu sugiedojo “Marija, Marija”, 
noru ir rezoliucija, kad vilnie
čių organizacija būtų taip pat 
afttovaujama Vilke ir panašio
se institucijose paklaustas, E.

-lų geFesriia ir greitesnio . \ / \
rimo. 9 V'

Senieji Amerikos lietuviai * 
už mūsų tremtinių Mkimą jau- fl 
tė didelę atsakomybę. J« ±i- 
nojo, kad svetimieji už-juos ■ A
nieko neatliks ir todėl petys . ■ 
visur ėjo, daug dirbo, rūpinosi s 
ir davė lėšas. Taigi, 9
senųjų Seterių partangnmiB 9

buvo laimėta kova ir benk- Mortytė rrww
mis žmogus grąžintas norma- mottw Mh. cn. KiMurr aeine, •> • aate, vta* patogiai
Jiaon gyvenimui. - teritai aat taĄja aparate (RpKinarei, Btt.).plausi ir išaiškinau dalykus, 

atėjo j pagalbą ir pats pratęsė 
mano vizą.

Tuo pačiu metu pradėta ak- 
Sovietų • rija, kad\Amerika. įsileistų pas 

save pabėgėlius. Savomis ir 
bendromis pastangomis pradė
jome atakuoti Washingtoną, 
kol pasisekė palankiai nuteik
ti, ir 1948 m: buvo priimtas 
D. P. imigracijos įstatymas.

Po to teko rūpintis 
darbo ir buto garantijai.

Pradžioje tai buvo nevisai 
lengvas reikalas. Reikėjo įti-

KIEKVTENAS AUKOTOJAS biK atmenamas MIŠIOSE 
ir NOVENUOSE, kurios laikomos už visus geradarius 

gyvus ir mirusius. 
Garbės Fundatoriai aukoja 
Koplyčios Fundatoriai ” 

Garbės Statytojai ” 
Statytojai 
Statybos Rėmėjai ”

Kongregacijos geradariais tampa visi, kurie kokią nors 
auką atsiunčia. Visų Aukotojų vardai bus surašyti į 
AUKSO KKYGĄ, kuri bus padėta prie didžiojo altoriaus. 
Garbės Fundatorių ir Fundatorių vardai bus iškalti GAR
BES LENTOJ. Aukas prašome siųsti:

Immaeulrtif Conceptfon Cnuvrat Bnifeling Fnnd 
R. F. D. 2, Pataaaų Cm*.

Marijos metais užbaikime statyti 
Marijos šventovę-Jtoplyčię 

PIJTNAM, CONN.

tuviai sujudo ir pradėjo tikrą 
kovą už politinių bėglių teises. 
Pradėta veikti į visuomenę 
per spaudą, organizacijas ir 
bažnyčias, nušviečiant tikrą 
tremtinių padėtį ir nurodant 
tuos tūkstančius į Sibirą išvež- bedams. 
tųjų. Kartu siuntmėta delega
cijas į Washingtoną, kur rei
kalauta. kad tremtiniai

• nebūtų verSami pfžti į 
savo komės kraštas.

mą sulaikyti.
Gi <tada, karui baigiantis, 

Am e r i kos visuomenėje, Amerikoje pasisekė laiku 
palenkti visuomenės ' opiniją

Turėjome visų žiaurumų 
gyvą liudtamką.

Tada žūt būt, ar rusas są
jungininkas amerikiečių, ar 
ne, bet jo klastą kėlėme vie
šumon ir mūsų teisybės bal
są tarp didžios rusų propa
gandos vis tiek išgirdo. Taip 
mes susilaukėme Balfo. Tai 
buvo mūsų bendro darbo pas
tangos ir laimėjimas, todėl ir 
pavadim^e jį “Bendru”.

Kaip ir buvo mūsų numaty
ta, karui baigiantis Amerikos 
lietuviai išgirdo, kad tūkstan
čiai mūsų tautiečių, vengdami 
bolševikų pavojaus, pateko į laimingieji priešinosi visokiais kinti visuomenę, kad ji dėl to VVRT
Vakarus Mums, Amerikos tie- galimais būdais, bet, negalėda- neturės sunkumų. Mat, tuo VVJVllSLljVJo I IIilALolDrjO 1U111 llo 
jnyiams ,tuoj parūpo, kaip ir apginti savo.laisvės ir tei- metu padidėjo prieš tremtinius 
kuriuo būdu galėtumėm jiems Pradėjo žudytis. Tik- tada rusų propaganda. Komunisti- 
padėti. Bet didaausias rūpės- iškišo amerikiečių karinė va- nėję spaudoje ir Ketiniai ko- -os yaikų kuHe nQ_
tis ir pavojus buvo, kai dovybė. D. Eisenhower.s, tuo munistai skleidė nepalankius p^ūtį j jietuvių g'mna-

Sovietų Rusija parrikalato metū buvęs Europoje karo va- gandus, gąsdino amerikiečius,
grumti visus tremtinius. du, įsakė ukrainiečių grąžini- kad jiems teksią sunki našta, vokiečių įstaigos apie gim-' salėje žmomų, jų

" reikes: retiems .išlaikyti atw- — , , • Simonaitis painformavo, kad A . ■ . .. .aivv naziją esanaos pakankamai . xn., , VT . tarpe daug mažamečių, ne vis-kusius tremtinius ir todėl do- : r- __  • • _ s* *. • ^ei Vilke nei Vilką sudarančių .KUS11O ireiiiiu uj U tuuei painformuotos, ir universitetai . kas galėjo ausi ir širdį pa-
kumentų nereikia sudarinėti. AAa„ v-;-., grupių pasitarimuose tokis .6 wSovietų Rusijos įta- palenkti visuomenės ‘opiniją nedaro kliūčių įstoti ją baigų- svarstomas. siektl-

ka buvo labai didelė ir nuotai- tremtinių naudai. Valstybės Ir ViS tiek darbo ir bu- šiem be papildomų egzaminų. ylike mintis, kad Uždarydamas minėjimą LB
kos nebuvo tremtiniams palan- Departamentas su tuo tiffėjo to garantijų neužteko, reikėjo Be abejo, dar reikia kai kas 'atstovaujami teritoriniai pirmininkas pasidžiaugė prita- 
kios. ' skaitytis ir atmainė savo kreiptisį atskiras Amerikos pada^ti, kad gimnazija pr.si- ^^TS^oiSS

valstybes ir prasyti sudaryti derintų prie vokiečių progia- __ ., M

pagarbos išreiškimas motinai. 
Žinoma, butų gera, kad Moti
nos Tėvynės labui visi lietu
viai pritartų Lietuvių Bendruo-

ife M (MtoūteoO ir MSįĮ 
4 (praūteiiirap. T«ūmj 
prasta tvMka.

■ • Vysk. V. Msteldą 
čia 50 metų sukaktį. Ta 
šv. Kazimiero kolegijoje fto-' 
moję buvo surengtos iškilmės^ 
kurias aprašė “L’Osservatara^ 
Romano” ir “Quotidiano” 
rašdai.Ta proga sukaktuvinhi- 
ką pasveikino kaiti. Pfazaątio,*< 
arkiv. Samore, senrinar. ir uni
versitetų kongregacijos sekret. 
arkiv. Confalonieri, šv. Sosto 
nuncijus Lietuvai ar^v. 'Cen-1 
toz ir visa eilė kitų žymių Baž
nyčios dignitorių, lietuvių ir i-j 
talų veikėjų. :

• Lietuvos Vyčių seimas šie
met susirenka Pittsburghe lie
pos 27, 28 ir 29 d.

• Lietuviškos knygos Ka
bas jau išleido Pauliaus JuPm 
kaus novelių rinkinį “Pavasa
ris prie Varduvos”. Iliustra
vo dail. R. Viesulas. '

• Uetaviai akadendkai, stu
dijavę Insbrucko universitete, 
Austrijoje, liepos 3-4 suva
žiuoja Toronton, Kanadoję. 
Ketinantieji suvažiavime daly
vauti iš anksto registruojasi 
pas J. Budzeiką (Great Bar- 
rington, Mass. P. O. Box 23).

IR D®L VILNIAUS BS2 M 
LIETUVOS PADĖTIES

Ryšium su Vilniaus krašto

manąs, kad vilniečių ir M. 
Lietuvos Tarytos padėtis e- 
santi visafi skirtinga. Vilnius į- 
eina- į Lietuvos teritoriją, lie- 

„ ...... ~ . J9______ tuvos sostinė, o M. Lietuva —
veto teise,‘Ha pat savo gyvavi- Lrans|x>rtacija iš laivo į apsi- Ra^mijo Kryžiaus valdyba taižemės/kuriošdar re-idaiš- 
mo galo neturėjo šinfies pabal- gyvenimo vietas reikalavo di- atsiuntusi savo atstovą 4 

de!to hre^i- čiam^s ^u- Ameriką aukų finkti? - E.
_ .. . .. . padėjo NCWC., sūn^aitis nesąs Raudonojo vardu visai neturima gaivoje

. . .. bet labai stropiai turejo- ,-gIyįžWS valdyboje, tačiau Klaipėdos, kuri yra Lietuvos
pasakyti, kad ši informa- dalis ir apie jos autonomišku- 

cija teisinga.* Toks atstovas e- mą negali būti ir kalbos. M. 
sąs p. Stankus. Bet atikas jis Lietuvos Tarybos atstovas da- 
rinksiąs ne iš Sėtuvių, tik iš lyvaująs Vilke ne kaip teri- 
amerfloečių. torinis atstovas, bet kaip at-

Nežiūrint įvairių sunkumų ir Ar tai buvo padaryta, susi- stovas M. Lietuvos reastenci- 
kfiūčių, pasisekė taip pravesti žindjus su Balfu, ■.— manąs, 
imigracinius reikalus, ked į kad ne. 
Ameriką atvažiavo apie 

30,000 Betariu.

.'Mey »!>» I* B » ■
* - . i

sulaikyti pibaltiečių atidavimą . grįžti į savo tėvynę ir tuo eė- 
RusįjaL

> Tai buvo tikrai sunkus dar
bas. ^Atsilanfrins pačiame Vals
tybės Departfflnente ir ten gi
nant tremtinių tąsęs, reikėjo 
labai atsargiai reikšti mintis, 
nes tai pastebėdavo, jog mes 
savo reikalavimais užstojam 
nacinio nusiteikano elementą 
ir tuo būdu emam prieš Ame- 
rikos sąjunginfi&ės 
Rusijos interesus.
Amerikos vyriausybė jau buvo 

linkusi grąžteli. tremtinius 
sovietams,.

ir nežinia, kuo tas būtų pa
sibaigę... Tenka atsiminti 
tremtinių tragediją Prancūzijo
je arba Vokietijoje, Kempteno 
stovykloje. Ten Unrra 1945 
m. prievarta pradėjo atidavi- 

rusams ukrainiečius.' Ne-

Padidinsi Marijos Garbę,
AtHksi gražų, gailestingą 

darbą,
Būsi nuolat prisimenamas

Seserų maldose.
Įamžinti save, arba artimus 

mirusius,
Paremsi lietuvišką, katali

kišką įstaigą.



'Vai lėkite dainos’

J. Prapuolenis

SUVAŽIAVIMAS-SEIMAS

s-s

tovės statybą. Iki pasimatymo! Lietuvos Vyčių Radijo Progntm;

teL Stimo ucag^nto komitetą 
sudaro risų trijų skyrių atsto
vai po tris nuo kiekvieno: nuo 
38 skyriaus P. Balčnhias, VL 
Gyvas, Vac. Kasakaitis, 55 
skyriaus —V. Amšiejus, S. La-

sutertmtf nroka dirbti senosios 
^*wigwwnnR Ketuvių veteranai 
veikėjai (Amšiejus, Banys) su 
naujosios emigrarijos lietuviais 
tremtiniais, todėl tikime ir ge
ru seimo pasisekimu, t

šventinamas naujos koplyčios kertinis akmuo.

PATERSON, N. J.
Vyčių vakaras. Lietuvos Vy- 

čiai gegužės 22 d. Liet. Pilie-

Emigrantų, pabėgėlių Ir 
tremtinių problema gana pla
čiai aprašyta. Pabėgėliais va
dinami, kurie dėl politinių, ti
kybinių, tautinių ir rasinių 
persekiojimų priverčiami pa
likti savo kraštą.

Nors pabėgėlių buvo visais 
laikais, bet 20 m. jų skaičius 
pasiekė rekordini laipsni. Nuo

Metais viršeltak — $6-50

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

, L. Praz-> 
Sulasevi-

Į Pharmacy,: V.- Valys, Židonis,
PO M M. Kairaitis. A. Kon- 

urazu. Kao čius, Preneckai. Malonių auko
tojų žiniai pranešama, 'kad 
O eškienės šeimai per brolį J. 
Andrejauską ihokama po $10 
kas savaitė. \ StP

Nek. Pr.'Švč. M. Marijos Seserų Kongregacijos 
Motiniškajam Name, Putnam, Conn. šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 

sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Drfc P. Aleksos 
naujausiame veikale
DIEVAS IB ŽMOGUS

Didžiulio formato 517 p.
kataa: neįrišta -i. $5.00.

1 Užsakymus siųsti: ______
DARBININKAS

680 Rmlnriek Avė. Brooklya 21, N. T.

pamokslą sakys — Kun. J. Steponaitis.
12:00 vai. Seimo dalyvių ir svečiųpietūš

1—4 vai. Seimo posėdis
4:00 vai. Koplyčios kertinio akmens šventinimas-
5IX) vai. Marijos Metų procesija, Palaiminimas švč.

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIETURI ROTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

TraraBwJ» R t»riw «WU» ateOm tafeeyėlea
KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iči 2:00 vai. Jei norit* 

tfoje radijo programoje skelbtis, ItrefpkitM adresu:
KNIGHT* nF LmUTANIA W)OA

D A R B I NIN KAS 
680 Boshvriek Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

' NJaloniai kviečiame šiame seime dalyvauti visus Kongregacijos Amžinuosius ir 
Garbės narius, visus Gildos narius, visus seserų darbų rėmėjus, katalikiškas organi
zacijas ir jų valdybas, bei visus norinčius vienu ar kitu būdu paremti Marijos šven-

Lietuvių Katalikų Darbininku Sąjun 
gos (LDS) Naujosios Anglijos 

APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS

lilfpdam-i, kad Ju nettužu^rtu, Jems bore pagraainta mirtimi, Jei
gu mukaus svorio čempionas Roeky Mareiano handydia -savo titulą 

ginti pried EnEMd Ckaries.

CfKVRANDr OMK)
* ' ' . ■* ■ ■ 

.. -t-...

skyriaus — A. Banys, K. Gai
žutis, J.VCrinte Seimo reto

Nuo žilos senovės daina 
buvo ir tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovė, ra- ; 
minto ja, gražesnių pasaulių 
nešėja, vargo lengvintoją. J: 
lietuvišką dain^ mūsų bro
liai ir sesės, mūsų žilos mo-: 
tušės sukrovė savo vargus, 
džiaugsmus, atsiminimus ir !! 
svajones... Lietuvis dainavo,! 
dainuoja ir dainuos, kur jis ! 
bebūtų. Kad nepamirštumei1 
gražiųjų mūsų liaudies dai
nų, kad jų išmokytume! ir 
savąjį jaunimą, būtinaiįsi- 
gyk DAINŲ KNYGELĘ: :

" kurios pasirodė trečias gausiai 
Šhistruotas tomas. Ji jau iš-?-.

rJmįoMK* 
da žodžiu “Drehachse” ir bai
giasi “GeopoBtik”.

Futbolo mėgėjai III tome* 
Tas ne tik žaidimo taisykles, 
bet ir 1950-1953 m. vykusią 
pasaulinių rungtynių sąrašą. 
. iotis žemė užima gana daug 
vietos, randame daug žinių iš 
kosmografijos, kosmologijos, 
kaip į žemę žiūrėjo įvairios 
tautos įvairiais laikais. Nuo

išanėiam tarpirankau- Naująją kuopos valdybą su- vynės Lietuvos gyvenime,
ima įsigyti, mokant daro: vadas kun. A. 4oį1 & Hmistage Avė., Chi-
no tris dol. Kasperas, pirm. V. Guzevitius, nutago 9>
Dr. J. Januškevičius, ViCeP^~S;J^^13’ Pr<?* ■ >

/iew st-, Dobilas, fin. sekr. A. Cesnavi- VYČIŲ SEIMAS BUS PITTSBURGHE
aus irižd. J. Tratutis.^ V. •

" Be ^čia suminėtų programos 
išpildyme dar dalyvavo Birutė 
Šimjriūtė ir Skirmantas Skruo- 
dys. '

Už menišką salės lietuvišką 
tišpuosimą ir tėvišką parengi
mo globą nuoširdžiausia padė
ka priklauso parapijos klebo- 

Po kalbų mamytės gėrėjosi niri kun. žemiui.
Linkėtina Jersey City lietu

viams suorgaitizuti nors ir la
bai nanimalę šeštadieninę litu
anistinę mokyklėlę, ypač 
kad Onutės Kiiauskaitčs as- 

Lietuvos Vyčių 41-sis eilinis tis, pavaduotojai W. Ch.mk, menyje kolonija turt dar Ue- 
metmis sugavimas įvyks Rųth GrėbKūmis Juta Ale- tim^semtoariją baigusią mo- 
ragpriičio 27-29 d. Hotel Roose- shunas ir V Kobčms, sekreto- kytoj,. o ir su meninėmis gys- 
vek, Pittsburgh, Pa. Seuno .res Ruth Milewski ir Manan w<;mis ko)oniJai 
ruošimu rūpinas vietinė 19-ji Bartkus, spaudos reikalų ve- /trūksta 
vyčių kuopa. Tikimasi susi- dejas Bern. Labuskas 
laAti avė 300 delegatų ir R piaao x nunatomas 

P,rmDUnkauia golfo turnyras. Be eilinių su-
TUth Gramas o semto ruo- aavim<> 
iuninyra sudaiyta^tarako- 
nusia, i kuria lema garbes . I -. - menine dalim šv. Kazimieropirm. kun. Magnus Kazėnas, , . •
šv. Kazimiero par. klebonas, -salėje’ vakaras Roosevej- 
dvasios vadas kun. W. Kara- viešbutyje ir užbaigiamasis 
veckas, gener. pirm. Alb. Onai- bankietas ir ten pat. B. L.

. SvvaRavtan* ptMidfe 1 vaL po pieta. X
Visos N. Anglijos kuopos maloniai prašomos Hrtakti ir J 
patatastf savo aktore. Būtų gera, kad jie iš anksto turėtų | 
kuopų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS orga- x 
nizadniai reikalai. Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga- 
Įima daugiau atstovų ir LDS narių. į

MB& R. MAROANO su dukterimi, ižvykuri I Piekeriuc, Outario,

mirtis.

LINDENO VYČIAI NESNAUDŽIA
RAMUTES SAPNAS MOTINOS DIENĄ

vadovaujant, kuopos veikimas pasirodė Motinos dienos mmė- 
gyvėja. Po kiekvieno susšrinki-

RENKA SKAUČIŲ 
VADOVYBĘ

Šiuo metu vyksta Lietuvos 
Skaučių Seserijos vadovybės 
rinkimai. Rinkimai pravedami 
korespondentiniu būdu. . Vy
riausios skautininkės parei
gom kandidatuoja sktn. G. 
Mtiluviene ir vyr. sktn. O. Za- 
ilskienė; pavaduotojos parei
goms —sktn. J. Gulbinienė, 
psktn. A. Motiejūnaitė ir 
psktn. F. Zubkuvienė; Seseri
jos,garbės gynėjos pareigoms 
— sktn. J. Aglinskienė ir M. 
Tuhnenė; kontrolės komisijon 
.— sktn. E. Strikienė, sktn. J. 
Karklienė ir sktn. B. Lesevi- 
čiūtė.

Visos skaučių vadovės ragi
namos aktyviai dalyvauti š'uo- 
se rinkimuose.

Rinkiminės Komisijos adre- 
Mrs. St. Gudauskienė,

linksminimas. Aktyvi kuopos 
organfzatorė Adelė - Lauraitė 
surengė pietis kiegiių (bow- 
ling) laimėtojams pagerbti. 
Kuopos vyrų ansamblis, ved.

iš Sodus, Mich., po $10 Jul. 
Kučinskienė ' (iš Detroito), 
Kamėnai, Miktiiūnafi, K. Tijū-

• nelis, po $5 Ambraaenė, Au
ginai, Apanavičiai, Bridžius, 
Brizgys, Barsteika, Bujokas, 
Drąsučiai, Juozal-čiai, Juškė- 
nas, Kairių šeima (iš Chica- 
gos), Kazėnas L, Kuncaitis,

tių Klube, Lafayette ir Sum- 
mer Sts., rengia šokių vakarą, 
kur am vadovauja: Jonas Dai
lumas, Juozas Tamošauskas ir 
Dorothy Dutkus. Bus linksma, 
gražu ir malonu. , Kviečiame 
visus atsilankyti.

jimo programoje. > Vadovei vy
čiai įteikė puokštę puikių gė
lių.

Vytis E Strazdas, tarnau
jąs JAV daliniuose Afrikoje, 
neseniai pakeltas į pirmojo lei
tenanto laipsnį. Jis rašo savo 
tėvams, kad esąs labai išsiil
gęs saviškių ir draitgų.

Undeno Liberty parke bir
želio- 5 d. 8 vai. v. rengiamas 
ypatingas vakaras - Wild West 
Nite. Bus įvairiausių h* juokin
giausių pramogų, dovanų bei 
šnarinai šokama. . Kviečiami 
atsilankyti visi vyčiai bei jų 
rėmėjai. • ir-

Šiais metaįs spalių mėn. su
eina 113 kuopai 30 m. veikimo 
sukaktis. Ta proga numatyta 
surengti iškilmingas bankietas 
su menine programa ir šo
kiais.

si, Kinijoje, kur žuvo 830.000 
. žmonių.,

- - Sodai paskirta nemaža skil- 
tių. Pradėjus nuo Adomo ir 
Ievos rojaus, aprašyti ir at
vaizduoti asiriečių, egiptiečių 
ir kitų senobinių, tautų sodai.

Moterystės skyriuje randa- 
\ \ sųjytikriai nuo 2700 m. pr. Kir- 

rybų statistiką įvairiuose 
kraštuose. Didžiausias vedybų 
skaitius yra JAV, kur 1952 

' iš 1000 gyv. vedė 10,9, ma
žiausias — Italijai,, ten iš 1000 
gyventojų vedė 7.

Išradimų istorija pradėta 
me jos istoriją, svarbą ir ski- 
stų, pažymint! drauge kokiais 
metais kokia „pažanga padary-

. 1290 m. surašyti visi žemės 
drebėjimai ir jų nuostoliai. Di-

0399.0000 žmonių. Viena Kini
ja turi 25 makmus pabėgėlių 
arba ištremtų.

Iš LituanistScos paminėta: 
Gardinas, dail. A. Galdikas, 
prof. J. Eretas. Apie “Gėdi
ni in” t pasakyta, jis buvęs 
“Wilno įkūrėjas, o jo sūnus 
“Olgierd” tapęs Jogailos di
nastijos tėvu.

Tekstą paįvairina gausios 
iliustracijos, labai dažnai spal
votos. N

Visi 10 tomų kaštuoja 85
1912 - 1939 dėf Balkanų ka- dol. Rašančiam tarpininkau- Naująją kuopos valdybą su- 
ro iš įvairių kraštų buvo 5,- jant, galima įsigyti, mokant daro: dvasios vadas kun. A. 
320.000 pabėgėlių. Nbo 1939- kas mėnuo tris dol.
1945 m. pabėgėlių ir tremtinių 
skaičius sudarė 14.123.000.
Karas atsiliepė į pokarinius 213 Fairview St.,

gūžės 8-tos vakare Jersey Ci- šių deklamacijomis, mergaičių 
ty lietuvių bendruomenė liet, šokių ir vaikučių dainomis. Y- 

"šv. Onos par. salėje minėjo pač ponia Baltramiejūnienė 
motinos dieną. Garbės. prezi- gražiai deklamavo.
diume matėsi Barkauskienė, 
Ib. Kijauskienė, A. Apanavi- 
čienė ir kitos kolonijos garbin
gos motinos, kurių pavardžių 
nežinau, nes pakvietime nebu
vo . nurodytas salės adresas, o 
pats kol suradau, tai'atidary
mo momentas jau buvo įvy
kęs. , .

Pataikiau į atidaromąją kai- sendę Julytę Apanavičiūtę) 
bą Joje Jonas Avižienius svei- ne* <ikiijį Lietuvos kunigaikštį 
kino motinas ir pristatė kai- Vytautą (Joną Tanajauską), 
bėti Jokūbą Stoką, kinis savo ji daug ko naujo sužino, 
sveikinimo kalboje gražiai S- 
gyrė lietuvės motinos don'bes.

. Specialią paskaitą skaitė O* 
nutė Kijauskaitė. Ji švenčiau
sias motinos dorybes vaizdžiai 
nušvietė bažnyčios ir mūsų tė-

Po trumpos pertraukos gėrė
jomės Giedriaus Ramutės sap
nu, kurį režisavo Julytė Ki- 
ja^skaitė. Čia mamytė (Rimu
tė Barauskaitė ) pasaka už
migdė Ramutę (Gražiną šim- 
kiūtę). Sapne angeliukas 
(Kristina Baltramiejūnaitė) 
Ramutei danguje iškviečia jos 

libendai Diusseldorfo mieste, 
Vokietijoje, nudarė, bendrą 
frontą prieš katalikus, ges
tui buvo paduotas katalikų tė
vų prašymas leisti |kurti pri
vatinę mokyklą 335 uūkams. 
Komunistai ir socialistai bal
savo prieš, o liberalai susilai
kė; dėl to trūko reikiamo bal
sų skaičiaus. Liberalų partijos' 
pirm. Dr. Th. Dehler paraškė, 
kad v. Vokietijoje “klerikaliz- 

-j • nras nepageidaujamas.



NERVINE

Louis Bednarski
UŽEIGA

kūnams, etc.SUSITIKIMAS

Šią atkarpą su atitinkama suma pasiųsk į

Pavardė

sieną įkopė italas aipani<as, 
padedamas vieno draugo. Jis 
buvo priflgmniaįB dviguba

Šis planas jau išbandytas 
Genesee apylinkėj, kur yra. jau 
1000 kraujo davėjų. Ė jų 30

APYSAKA, 
155 p.; anksčiau $1-50, dabar nupiginta iki $1.00.

priimta 1954 ra. babmdtin 
mėta. 25 d. Uetavhi Studentų 
Sąjmgoe Nev Yorko Skyriaus 

'* •-*- ' —-- v t* »V1dwmDO SUSIZVIKmDO.
LSS Centro Organų rinki

muose 1954 m. grupės studen
tų ^teitinfolrų* pasiva^nušų 
Aktyviaisiais Studentais, iš-- 

■ itimtinfta propaganda randa-

tinkančias priemones, 
~ b) kaip ateityje vengtiną 
pavyzdį,

ę) kaip bereikalingai mūsų 
tarpe keliančius nesantaiką;
2) Atkreipti visos studenti

jos dėmesį į mūsų tarpe pa
taikančias klaidas. Tai padary
ti rezoliucija spausdtatina lie- 
tuvškoj spaudoj.

Rezoliucija pritarta 74% bal
sų dauguma.

Į Tri. Vlrginia 7-4499 |
TtiiiitiiaiiiiiuiiiiiniuaiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiutHiiiiiiiiiinimMnk.

knyga, vaizduojanti originaliais dokumentais bol
ševizmo smurtą ir Sėtuvių kančias. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $1.50.

J. GAILIAUS,

(ARMAKAUSKAS) 
Graherios — Balsaaroo4o}ui 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y. >

SCROLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas 

532 Greta St, BreoMyn, N. V
Tel. EVergreen 4-8802

LtetuviSca duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ta 
tokioms kškilmingoms progoms. 
Užsakymai tšpUdomi kogeriau- 
stai. DvedHojame l krautuves Ir 
privačius namus. 9

VAITKUS 1 
FUNERAL HOMeI 
. 197 Webster Aveaue

Cambridge, Mass. ji 
PRANAS WACTKUS I 

Laidotuvių direktorius ir i 
balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

"■ Maraavknaa Stena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia ter 
mraims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Se
niausiomis kainomis. Kainos tos 

pajHro ir | kitus miestus.
Bs*aln laukite: Tek TR S-M34

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

magnezijaus druskų, kad iš jų 
galima būtų pagaminti mag
nezijaus metalo, kuriuo apklo
tum visą žemę dviejų metrų 
storio pluta.

— Šviesa nuo saulės, žemę 
pasiekia per 8 sekunde^, ir 
tik 13 sektmdes nuo mėnulio 
ila žemės.

1) tendencingai kraipanti

2) užgauliojanti jos skaity- 
 tojų ir

3) neetiška. __
Neatsakingų Aktyviųjų Stu

dentų pastangos laimėti rinki
mus ne tik užgauna fieturišfcą- 
ją studentiją, bet taip pat me
ta dėmę ateitininkų orgarf žari
jai, kurios pavieni nariai vi
siškai to nenusipetao, fe todėl 
jungtai prie visų mūsų bend
ros rezoliucijos.

Šios rezoliucijos tikslas:
1) Pasmerkti minėtus Akty

viųjų Studentų metodus;

Tel. EVergreen 6-5181

KARLEHMER-PORE STORES

— Sako, visi geri žmonės 
eisią i rojų, — sako vienas ru
sas kitam, — Ar tiesa?

— Netiesa,— apsidairęs at
sako kitas. — Viši mūsų ge
rieji draugai, kaip Stalinas ir 
Berija, iš rojaus išėjo.

fe MM bastavfe*
6M8 Myrtle Avė. 185-24 HoraceHardingBIvd

Gtendafe N. Y. Fresh Meadons, Flushing
136-59 Roorevrit Aveaue 219-17 Janudca Avenue

Fkuhfa*, N. Y. Oueens VUlage, N. Y.
68-38 Forest Avenue 176 Rockaway Avenue 
. TtfcĮgmuooil, N. Y. Valiey Stream, N. Y.
$0-04 Woodtade Avenue 4380 White Piains Road

Wooddde,N. Y. BTOnz, N. Y.
19 We*t Post Road 

WMte Etatas, N. Y.
MAJN STORE

M8 HMY8II I AVB» GUNDAU 27, M. Y.

— Silkė gali išgyventi iki 
25 metų amžiaus.

— Strausas niekad savo gal
vos į smėlį nekiša.

— Strausų šeimoje kiauši
nius peri patinas.

— Rūkyti Turkijoje 17 am
žiuje buvo draudžiama mir
ties bausme.

— Stikknrus veidrodžius pa-

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME 
M. P. BAIAAS — Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalų VtaSjas 
669 Graad Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Fnrniture Co. 
■oviis- 

80MM

Bfandbe Conys 
400 W. Brcadway, 
80. Boston 27, Mass.

Alexander’s Ner- 
»( j vinė, kuri turėtų 

• veikti nuo nervų li-
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau- 

l\ «✓ šių šaknų, žiedų,
p žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų supimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persktirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. I Kanadą

A D V O K A T A F 

37 Sheridan Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APptegate 7-7083

BARASEVR3U8 ir 80NU8 
FUNBBAL HOIE 

254W.Broadway 
South Boston, Mass.

JOOniBARACEVKnM 
LsmIMaivh] iMęnonuB

Antanu F. Kpelžys 
50 Ctttage Btrert,
Nomood, Mass.

naudoti. Nevedęs asmuo tuo 
pačiu būdu id8it&sk)ax «m 
kraujo neribotą kiekį.

Davėjas gaima pažymėpmą, 
3a»s galioja visose Jungtinėse 
Valstybėse^,

Tos šeimos, kurių nė vienas 
narys negali duoti kraujo^ ga
li prašyti tai padaryti Htą as-

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. E. Arkivyskupas Richard J 
Coshing, D. D.

Vincas J. KiaUrka 
37 Franklin Street. 
Norvood, Mass.

(record Cbangers).
Aptarnaujami rajonai:/ Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas BtiietaMnas pritarusio tedhn&o, pripažinto 
RCA Instituto. N«w Yorfce.

Dtabo valandos: kaodkai ano 9 vaL ryto M 8 vaL vak.
ptaaaAeaiab aoo 8 vaL ryto Bd 8 vaL vak.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR AB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Švedą žonafisią trinkas
Dramblys pakelia šešis šį-pavasarį Švedjoje buvo 

REDAKCIJOS PRIERAŠAS, kartus tiek, keik jis pats sve- paskeftrtas pmigtais vajus ko
vai prieš vaftų paralyžių. V®- 
nas žurnaii£as savo aukų lapą

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintas Tėvų Pranciškonų leidtaius:

LIETUVOS ARCHYVAS

hooMB hospctsls sU over 
America. And the grmtret de- 
4obb9 vnapon. d ali ss biood. 
Yea, Hhad taseė fiaetf

It is needed noco fay tfaon- 
sapdB ot men, weenen and dfi- 

treaiment. lt is needed, too, to 
build a natfenaT reserve of 
blood derivatives as “lite insur- 
ance” for hundreds ef thou-

GAUNAMAS 
NAUJAUSIAS

ALOYEO BASONO
ROMANAS

UŽGESĘS
SNIEGAS KėMoMą Direktorių 

8442 JAMAICA AV& 
(prie Forest Parkway St&tioa) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliael-

Ovastos Vadas
Run. Pr. A. Vlrmauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

1. Skaitant susarB&une re- Rezoliucijai nenurodžius na- 
zoliuciją joje tebuvo pasakyta “tendaicMgai iškraipytų fak- 
‘rgnųjes studentų, pasivadtau- tų”, gatana pridėti pastabą tik 
rių aktyviais studentais; žo- dėl procentų. Berlyno statisti-. legaliai. kų vyrams, prašydamas tfc
dHo nebuvo, ir kos profesorius savo studentus — žiurkių pora per trejus vienos kronos. Pinnašs buvo
yisai pagryda, nes ir rezoiiuci- kartą įspėjo su procentais būti metus gali turėti 250,000 žiur- Švedijos karalius, pasirašęs 
joje minimoje “piryagandoje” - atsargiem ir davė tokį pavyz- kiokų.
jo nėra. Kas rezoliucijos teks- dį. “Šiuo meta, — kalbėjo’jfc, — Barškuoles tropinių ChurchHl tarė: “jeigu karalius 
tą pataisė po <awirwdrimoį man — sakysim, Berlyne gyvena kraštų gyvatės . gali pakelti galį galiu ar aš,” ir taip p^
nriSnoma, bet to dalyko taap tik visata mahometonas. Po maža saulės karščio. Pakaitai- pasuke į tą petį aukų lapą,
tik apnikau ptišku fe akariemi- savaitės pas jį atvažiuoja žmo- 105 20 minučių tokios saulės, ir Malenkovas nepasakė

na, bet ia&raščėd ta proga pa- kurią žmogus pakelia visą die- ‘*Niet”. Taip pert pasirašė ir
mahometonų J05 rigaišta. JAV prezidentas Eisenhowe-

fahtus cfctyvid^ Vokietijos sostinėje padidėjo — Penicilinas Amerikoje ris. Taip viena krona suvedė 
taip atpigęs, kad jis pigiau at- ūsus čBri&uorius, kurie ššaįp 
siema negu jo įpakavimas. vargiai kada susitiks.

— Vandenynuose yra tiek

nomis, kai dalis stutentų iš 
New Yorko buvo išvažinėj ir 
tarp jų kaip tik buvo tie, ku
rie galėjo duoti paaiškinunų; 
(trečia, spaudoje visa tai te
kant, puma tarp savęs neiša-, 
atiUtaus, M t&rųjų kurstoma 
nesanta&a, bet ne anų Isųiebų, 
o sustraikšne rezonuoją pariū- 
Sūrių.

4. IB rezoliuciją balsuota 
buvo slaptai, dėl to ir tiko ne
žinia, kas jungėsi prie “bend
ros rezoburijos” ir kas ne; 
ypač to negalim pasakyti apie 
statininkus, krnie sfūlė susi
rinkimui gerai dar pagalvoti, 
ar verta tokią rezoliuciją pri
imti.

5. Rezoliucijoje norima kaž 
kokią “dėmę” nutarti nuo At- 
eitminkų Organizacijos, . o iš 
tikrųjų, kas gerai 
rezoliuciją Išskaito, tai dėmė 
norima jrilipdyti, tik netiesio- 
giriai. Nemanau, kad tai yra 
etiška ir akademikam tinka
ma. Geriau jau sakyti tiesiai, 
kas galvojama, nesidangstant 
rezoliucijomis.

6. New Yorko Studentų Są
jungos skyriuje yra apie 60 
narių. Iš jų susirinkime buvo 
apie trečdalis; balsavo

23; už rezoliuciją pasisakė
16. Gi iš tų keliolikos balsų pa
daryta 74 proc. Paprastai skel
biama, kiek balsavo už ir prieš. 
Rezoliuciją skelbiant spaudoje 
to neparodyta. Bet tai irgi 
vengtmas pavyzdys. Apskritai, 
tą paskelbtą rezoliuciją noriu _ . .

oAhiPtaiteĖDSVUS dfl šios rezo- laikyti nesusipratimu, neda- £ai1rin'o ai^z®ys Pabal 
' diaajos susirinkime dalyvavę- darančiu stiMfentam garbės. Bahjoje.



LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUI DARBININKUI PAREMTI

UŽKANDŽIAI

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

sta lietuvių Krffiftoniu De
mokratų Sąjungos jtfbiiiejtoė 
konferencija, kuriai numaty
ta yra tokia čBenovtarkė:

PATKCIA BOGMOKE, 2 meta mergyte, gfanri au aidu katarakta, 
pefgyveue jau tris «prrarU— ir taukia daugiau. Tėvai pardavė aa- 
««ta kad graSata ašva UdfUui rtgėjfana (Everett, Mm).

Lietuviu Radio Draugijos Programos

O Ponų Kneb seimą iš Wor- 
cesterio koplyčiai paaukojo 
vamzdinius vargonus už 4000 
dol. Mrs. Genovaitė Kneb yra 
Moterų Sąjtmgos veikėja.

ne pirmą kartą ateinate mums, 
brangūs worcęsteriečiai j pa
galbą. Jūsų aukos, kurias su- 
dėjote per šį koncertą," tiki
me, bus priimtos Viešpaties a- 
kteabdoje ir Jūsų vardai bus 
įrašyti į amžinybės knygą, 
nes Jūs mus remiate Jo var-

• Mergaičių stovyklos Put- 
nam, Conn., visos vietos jau 
užimtos ir registracija baigta.

Motina Aloyza
Nek. Prasidėjimo vienuolijos 

viršininkė, iš Putnamo, lydima 
sesers Veronikos, lankėsi New 
Yorke ir Darbininko redakci jo-

dienų re 
riebaus 
Mase.

Širdingai ačiū worcesterie- 
čiam už taip gražiai suruoštą 
koncertą gegužės 2 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

. Ypač dėkojame Aušros Var
tų parapijos klebonui prelatui 
K. Vaško, Jom* J. Steponaičiui, 
‘kuris daug dirbo prie koncerto 
parengimo. Visam rengimo ko- 
m’tetui ir visiems vienokiu ar 
iktokki būdu prisidėjusiems 
prie šio koncerto pasisekimo.

Gilią padėką reiškiam Wor- 
cesterio M.M_R. chorui ir jo 
dirigentui muz. L. Snarskiui, 
kūne jau antrą kartą šiais me
tais mums atėjo į pagalbą pro
gramos išpildyme.

Mes tikrai nuoširdžiai vi
siems dėkojame^ nes Jūs jau

Gegužės 9 d. prie bažnyčios 
durų moterys rinko aukas ge
gužės mėnesio procesijos ir 
bažnyčios papuošimui. 4 Prie 
parapijos bažnyčios buvo su
rinkta 55 dol, o prie salės H 
7-ta gatvė 23 dol. ' ' i:?. f

Šv. Petro par. nau$a£> »* 
teigęs orkestras, parapijos 
auksinio bažnyčios jųbįį|pus 
paminėjimui, rengia šokius 
Norumbega Park, Newton. šo
kai įvyks birželio mSa. 4~ d. 
8-12 va|. vak. «

• PreL Pr. Juras, Nek. Pr. 
seserų rėmėjų seime gegužės 
23 padarys pranešimą iš kop
lyčios statymo komiteto veik
los ir pasakys pamokslą šven
tinant kertini koplyčios akme-

Liet. dramos teatro aktorė, 
tš Kanados ketetai dienų buvo 
atvykusi į New Yorką. Buvo 
sustojusi pas vyro gimines 
Maurukus Brooklyne.

Pabaltijo Moterų Taryba 
ryšium su artėjančia birželio 

išvežimų sukaktim, parengė ir

. N. Angijos vyčių piknikas 
įvyks gegužės 23 <L Mariana- 
poly, Conn. Specialūs autobu
sai išvyks nuo parapijos baž
nyčios. Norintieji jais vykti tu
ri iš anksto užserigistruoti 
parapijos klebonijoje pas kun. 
Joną Žuromskį. - ,

taute M. tagaMį
M. Razgaitis, tremtinys, va

sario 20 vienoje ketinau laso
moje užeigoje buvo žiauriai 
saimufttas r sužalotas. Sumuši
mo priežastis, atrodo, yra 
pobtinė. Razgatis, kaip te dau
gelis naujųjų ateivių, yra per
gyvenęs skaudžiausius komu
nistų persekiojimus. Jo tėvai 
Lietuvoje buvo Žauriai nukan
kinti. Jis šiame laisvės krašte 
uoliai stojo į darbą.prieš kor 
munistus ir vykusiai pats pi
ketuodavo bei kitus organizuo
davo ir skatino pžketuotį visus 
komunistų lietuvių parirody- 
mus, ypač komunistinio laikra
ščio "Laisvės” rengiamus pik
nikus.

Pohc jai pavyko išaiškinti 
mušikus ir jie yra patraukti 
teisman. Pirmojo teismo metu 
mušeikų atdvokatas mėgino iš- 
sfiderėti tfk ligoninės išlaidas 
apmokėti, bet M. Razgaičio ad
vokatui nesutikus, byla perkel
ta į oukštesnę instanciją te bus 
svarstoma gegužės 19 d.

M. Razgakį gina adv. Alek- 
sis ir kaltmamuosius spiria 
pasakyti, kas jiems pavedė su
mušti Razgaitį.

Besigydant Razgaičitė ligo
ninėje jį lankė gausus būrys jo 
draugų ir pažįstamų. M.

Šoks baleto artistas 
J. Vasffianskas

Buvęs Lietuvos Baleto ar
tistas Jonas Vasiliauskas, dir
bęs Lietuvos Teatre nuo 1925 
m. ligi antrosios okupacijos, 
po ilgesnės pertraukos vėl 
grįžta į sceną. Gegužės 23 d. 
3 v. p. p. So. Boston High 
School salėje jis dalyvauja ba
leto spektakly “Pasimatymas 
Vienoje”. Spektaklį rengia T. 
Babušklnaitės baleto studija, 
So. Bostone sukūrusi nemažą 
skaičių jatmų šio meno mylėto
jų. Bostono publika su susido
mėjimu laukia paskutinio di
desnio meninio parengimo šį 
sezoną.

piano studijos mokat ų kon
certas, kuris ture jo įvykti pa

vasarį, m&efisnas į rudau.

Pūtima seselių rėmėjų 
seiman gegužės 23 d. vyks, spe
cialūs autobusai. Iš Bostono 
išvažiuos 8 vai. ryto nuo Pi
liečių klubo, kampas Ė gat
vės ir Broadway. Autobu
sams bilietus galima gauti pas 
Ivašką,' JakknaviSenę, Pra

tarta šiais Marijos metais zauskienę ir Kulbokienę. 
rengti maldininkų keliones į 
Marijos šventoves te jos vardo 
bažnyčias. Kadangi Dangaus 
Vartų bažnyčia yra Marijos 
garbei dedikuota, todėl kitų 
parapijų, šv. Vdrdo draugijos 
organizuos maldininkų kelio
nes į šią Marijos bažnyčią. Pa
sitarime šv. Petro parapiją at
stovavo kun. Antanas Knei- 
žys.

MAU tiiok -KTU* 
lACKOfTUKAf 

DIREKTORIUS 
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Pamaldos Aušros Vartų baž
nyčioje už mirusius te kovose 
su okupantais žuvusius Sąjun
gos narius. Pamaldos praside
da 8 vai ryto 1(32 Donrinick 
St, N. Y.)

Konferencija pradedama 10 
vai.. ryto mvokadja. Konfe
renciją atidaro Pr. Vainaus
kas. Renkamas prezidiumas ir 
mandatų bei rezoliucijų komi
sijos. •

Prei. M. KrupavHčaus pra
nešimas ap'e partijos nueitą 
50 metų kelią te nuveiktus dar
bus. Pr. Vainausko praneši
mas — LKD Sąjungos veikla. 
Dr. VI Viliamo pranešimas— 
LKD atstovavimas te veikla 
tarptautinėse orgarizacijose.

Po valandos pertraukos, iš
klausoma kitų pranešimų: 
prel. J. Balkono — Lietuvy
bės išlaikymo klausimas, Dr. 
A Trimako — Lietuvos laisvi
nimo problemos, A Gražiūno 
— LKD spaudos reikalai, St 
Lūšio — Jaunamo klausimas, 
Pr. Vamausko — LKD ateities 
verkimo gairės.

Po pranešimų bendros ctisku- 
sijps ir rinkimai: C. Komiteto 
ir komisijų; programos, jauni
mo, spaudos, finansų te revizi
jos. Rezoliucijų pnėrrimas.

Gegužės 30
Pamaldos Aušros Vartų baž-

Pr. Tapienfe vasarvietė 
atidaroma birželio 5 d. Me

ninę programos dali attiks 
New Yorfco Dramos Studijos 
auklėtiniai, vadovaujami J. 
Blekačio. gddams gros R. 
Kontrimo orkestras.

Lietuva, jura ir skautui

Paskutinis . “Mūsų Vyčio” 
numeris (skautų akademikų 
laikraštis) yra įdomus nė tik 
skautams, bet te viscems lietu
viams, besidonuntiems jūrinin
kyste, nes visas numeris yra 
paskirtas aprašymams ' apie 
Lietuvos jūrą ir jūrininkus. 
•Kaip žinome, skautai yra lie
tuviškos jū r i n i n k y s- 
t ė s pionieriai, tad nenuo
stabu, kad šioje “Mūsų Vyčio” 
laidoje gausu ne tik įdomios is
torinės medžiagos, bet yra taip 
pat te įdomių išvedžiojimų a- 
pie Lietuvos jūrininkystės at
eitį, gausu gražių nuotraukų 
ir daug kitos vertingos me
džiagos. -

1&NUOMOJAMA8 vienam as
meniui prietoama kaina didelis 
gražus kambarys su tiltu van
deniu, 1095 fthey St, Brook- 
lyn 7, N. Y. Apžiūrėti galima 
nuo 6 iki 9 vai . ve*.

. Gegužės 29-30 Hjėnomfu PreL Kritos*«sus žods te
AjrriMrteii mrtjitiiie CartMigte žkadonmest BitenMi. jo paiuutoftaras angfltai. 
mokslo metų užbaigimo va- tional Ctater (UHted Nations Staftinianai žodžiu te raštu.

Inkaras praėjusį srikmadieni pri- -••• * ■
v 'pAdė sBUSSddmšed parapijos sa- 
g <ę tėvų te svečių. JvaĮrių prog

rama, pradėta Uetuvos himnu
~ te baigta Sėtuvių* tautiniais 

šokiais, truko ištisas dvi valan
das, bet praėjo smagiai te ne
nuobodžiai. Patys mokiniai, 
pradedant pačiais pipirais te 
baigiant jau pabnendusiais^ 
dateave grupėmis te solo liebH 

, viškas bei angliškas damas, 
šokot grojo te vaktino. Malonu 
bttvo sekti jų pačių rritiomąsL 
Kai kurie labai gerai te drą
siai pasirodė. Galima buvo 
matyti daug įdėto seserų triū
so te muz. P. Sako darbo. Jis 
risc laike p-anu akompanavo. 
Pabaigoje kleb. kun. N. Pakal
nis tarė padėkos žodį mokyto
joms bei tėvams te geriausiem 
graduantam išdalino dovanas. 
Jas gavo te tie mokiniai, kurie 
geriausiai mokėsi lietuvių kal
bos. Mokyklą šiemet baigė 54 
graduantai: 31 berniukas ir 
23 mergaitės.

Dr. A. Dumbrys
praeitą savaTtę sunkiai su

sirgo te gydosi Wyckoff 
Hejghts ligoninėje Brooklyne.

Dalia Kaberiavičiatė-

y Rengs maldininkų 
kefiones

Gegužės 13 d. Dangaus Var
tų par. kleborajoje įvyko visų 
So. Boston parapijų šv. Vardo 
draugijos dvasios vadų pasi
tartas. Pasitarime buvo ra>-

savakktis žornatos, paskuti- Spaados Kbiiw> New Yorke 
mame numeryje, meno skyrių- Pereitame savo susirinkime 
je įsidėjo Vytauto Kasiulio žurnalistui Jeronime
nuotrauką te vieną paveikslą, jo knygą Vilnius
Taip pat te gražų straųisnelį tarp audnT 1953 
apie jo meną te jį patį, šiuo mi»; žurnalistams premijuoti 
m^tu daū. Vyt. Kasiuli*; gyve- komisijoje yra Pr. Lapiene, A. 
na Paryžiuje, kur gegužės s- Trečiokas, V. Bukšnaitis te 
pradžioje turėto Savo parodą- Valickas. Autoriui pasiųsta 
(Plač'au kitame Darbininko smioline to khix> auka 25 
nr. spaudos apžvalgų skyrių- ^ol. Pereitų metu rašytojui 

premija nepaskirta, nes Klubo 
knygninkm nebuvo autorių ar 

Skautai sportuoja leidėjų prisiųsta jokia knyga,
praeitą mėnesį New Yorko todėl ir komisija negalėjo susi- 

jaunieji krepšininkai buvo nu- paimti. KMbo knygininkas yra 
vykę į Bostoną, kur turėjo j, Valickas, 572 Champan St 
krepšinio rungtynes su Bosto- FBihdrU, N. J.
no skautais. Laimėjo bostoniš- 
kiai 32:27. • Algirdas Eačaasusbas,

Harrison, N. J. vargoninin
kas, sunkiai serga; gydori St

J.IETUVOZ atsiminimai


