
apklaustųjų 
apskaitymas

Jennerio vadovaujama sena* 
to komisija paskelbė kaltinimus 
buv. prez. Rooseveltui ir jo vy
riausybės jūrų laivyno sekreto
riui Knox, kad jiedu leido pri
imti komunistus į laivyno radi
jo operatorius ir kenkė tokiu 
būdu Amerikos saugumui.

VĖL ATSTOVYBĘ UŽPUOMę
MajzIfvik *

kad jos du šnipai įsibrovę-į eė^ ! 
vietų inžinieriaus Koroviakovs- 
kio butą. Švedijos policija, pe^tį 
-tikrinusi įvykį, paskelbė, tadU 
ten užėjusios dvi gatvės mer- |

47,6%
26,4%
28,8%

ir kitų atiminimuose? Dėl Jal
tos sutarčių atšaukimo — to
kios minties vyriausybėje nė
ra. O kiti dokumentai būsią 
taip pat paskelbti, tik jis neži
nąs kada. Jie rengiami.

spauda vrūstinaffl • dėl preziden
to Roosevelto siūlymo, kad 
Britanija grąžintų Kinijai 
Hongkongą. Ima kritikuoti vi
są Amerikos politiką po karo. 
Esanti pasunkinta padėtis tų,

jartta ir parama, o Hamburgo 
hetuviai nupirko jam radijo 
aparatą, kad neprailgtą sveikti.

trečio pasaulinio karė. $
Valstybės departąmertas-į|^ 

sisakė, kad prieš tokiąkmtf5-*\ 
renciją raktų’ susitarti 
sąjungininkam. '

Britai pritaria tokiai korfe-^ 
rencijai, kai tik bus patvtrfi&-| 
tas Paryžiaus sutartis.

Kiek Jaltos dokumentuose 
liečiama Lietuva, Darbininke 
buvo minėta, dar pačių doku
mentų nepaskelbus. Būtent, 
sovietai reikalavo Jaltos konfe
rencijoje įvesti į Jungtines Tau
tas sovietines respublikas — 
Ukrainą, Gudiją ir Lietuvą. 
Keliais atvejais tai kalbėjo Mo
lotovas.

Demokratę Ir respublikonę nuomonės

ANGELAS PAKIŠO PŪKUS-.
Sakoma, kad vaikas ir gir

tas puola, tai angelas pakiša 
pūkų pagalvį. New Yorke ket
vertų metų didžiavyris šūkte
lėjo apačioje stovintiem vai
kam, kad jis nušoks pas juos. 
Ir nušoko iš ketvirto aukšto 
tiesiai j sniego krūvą. Šokiką 
iškapstė iš sniego kiti vaikai, 
bet kai jį nugabeno į ligoninę, 
pasirodė, kad jis sveikas.

Jeroey mieste dvejų metų 
pilietis taip pat iškrito net 
iš 10 aukšto. Jį dabar išleido iš 
ligoninis jau susveflrosį.

Jaltos dokumentų paskelbi
mas spaudoje nustelbė visas ki
tas žinias, Ęašoma dviem klau
simais: ar raKjo juos skelbti 
ir kas svarbausjo buvo toje 
pačioje konferencijoje nutarta.

Valstybės sekretorius Dulles 
kovo 20 kalbėjo, kad laisvė ne 
visada pasiekiama taikiom prie
monėm. >.

CHUBCHIUJS priklau- 
so prie tų žmonių, kuriem* 
prisegami anekdotai. Ry
šium su jo dabar nenstoM 
jimu ir kalboms apie ažak 

.statydinimą pasakojama: *3 
Gydytojai jau seniai 

tarę atsisakyti nuo kasdta, 
ninės porcijos whisky. Pta- 
kutiniu laiku gydytojai Vfž 
patikrinę jo sveikatą, la
biausiai kojas, blausdas.z' 

“Reikia daugiau atsargu* 
mo, Sir, — kalbėjo-gydytoj 
jai,—yra palinkimas i hyd- 
ropinį patinimą?. ■

"O ką tai turi roUdtiTTr 
teiraujas Churchflta !:^ 

"Kūne yra prisirinkę psr-

Churchillis išeis
Anglijos min. pirm. Chur- 

chOfis artimųjų tarpe pareiš
kęs, kad artimiausiom savai
tėm jis pasitrauksiąs. Jo įpėdi
nis būsiąs dabartinis už. reik, 
min. Edenas. Esą Churchillis 
jau pranešęs karalienei ir atsi
statydinimo datf

Churchillis savo ilgą buvimą 
valdžioje paaiškinęs taip: "Pa
reigos valdžioje mėbe palaiko 
stiprų, o pasitraukęs aš jau 
neŠgal atlaikysiu”. Jau perei

tais metais jis buvo paraližiuo- 
tas. Tatai dabar pripažino pats 
Churchillis.

Roosevelto ' diletantiškumas, 
kurio dėka bolševikam buvo 
atiduota visa galybė po karo. 
Roosevelto mitui esą suduotas 
smūgis. .

Kinai rengia
Iš nacionalinės Kinijos pra

neša, kad komunistai ėmė sta
tyti aerodromus visu pakraščiu 
pagal jūrą. Tik sustiprinus oro 
pajėgas galima bus pulti For- 
mozą.

Praneša taip pat, kad sovie
tai perdavė kinam 10 povande
ninių laivų.

NAUJAS VARDAS
prez. Eisenhoweris paskfift^> 

naują įstaigą — ypatingas pin|--, 
ridento padėjėjas nusiginklavK 
mo reikalams. Juo paskĮrteĮr 
Harold E. Skansenas, kuris 
šiol yra pagalbos užsieniui .vąj-^ 
dytojas. Užsieniui pagalbon 
įstaiga nuo birželio pabaigoj 
bus panaikinta. / 3

Pfopagando^e tuo bus teįf: 
mėta tiek, kad atrodys, jo£'4i|k 
šiol Stassenas dalino sumas UŽ?>- 
sienini ginkluotis, o dabar j® 
organizuos nusiginklavimą.

Pašarvotas J. Garšvos 
laidojimo koplyčioje.

MALONUS ATITAISYMAS
Malonu pranešti, kad žinia 

apie kun. V. Šarkos mirtį, yra 
neteisinga. Draugo dienraštis^ 
paskelbęs apie mirtį, dabar 
skelbia kun. J. Bernatonio pra
nešimą, rašytą iš Vokietijos 
kovo 15. Jame sakoma, kad 
kun. V, šarkos "sveikata gerė
ja ir jis tiki, kad po kelių sa
vaičių galės iš ligoninės išeiti... 
Rėkia manyti, kad kun. šarka 
ilgesnį laiką bus nedarbingas ir 
turės ilgėliau išeiti į atsostogas 
švokštai atstatyti”.

Paprašytas žinių iš Hambur
go, p. Petras Stoncelis mum 
pranešė, kad jis kovo 17 ap
lankė kun. Šarką Bergedorfo 
ligoninėje, rado j sveikstantį, 
galintį išlipti iš lovos, ranka 
dar gipse; viduriuose operacija 
pasisekusi. Jis .gauna daug

MOTERŲ ŠIRDYS 
TVIRTESNES

Rochesterio gydytojų są
junga pripažino, kad nuo, šir
dies smūgių moterų miršta 
mažiau nei vyrų. Esą prieš 25 
metus iš 100,000 nuo širdies 
smūgio mirdavo 245,7 moterys 
tarp 45—55 metų amžiaus, o 
vyrų 334,8. Dabar moterų 
miršta nuo širdies smūgių dar 
mažiau, o vyrų daugiau. Mote
rų mirtingumas nukrito iki 
203,9, o vyrų pakilo iki 490. 
Aiškinama, kad naujoji techni- joje gimimų skaičius esąs sa
ka, davusi moterim skalbiamą- šiaušias visame pasaulyje, 
sias ir kitokias mašinas, pa- Svarbiausia to priešistią kad 
lengvino moters darbą ir šir- austrai daugintas’nužudote*

' Iš Baltųjų Rūmų buvo pa- sirodęs kaip jautis porcelano Churchilho ir Bulganino 
aiškinta, kad dėl Jaltos doku- krautuvėje. Vakarų Vokietijos renci ją tartis, kaip 9 
maitų skelbimo su prezidentu spaudoje iškeliamas politinis ” 
nebuvo tartasi ir prezidentas 
tų dokumentų niekad nėra 
skaitęs.

Anglija ir Amerika reikala
vimą atmetė. Bet ne tuo moty
vu, kuris mums labiau patiktų 
— kad Amerika nepripažįsta 
sovietinės Lietuvos respublikos. 
Edenas ir Stettinįus rado, kitą 
argumentą—siųįydamas kvies
ti tik valstybes, kurios paskel
bė Vokietijai karą, kad kiek
viena valstybė turi vieną balsą. 
Amerikoj delegacijos dokumen
tai rodo, kad savo tarpe sovie
tinės respublikos nelaikomos 
nepriklausomom, nes neturi 
savo užsienių politikos. Už tat 
Sovietų Sąjungai buvo daroma

Jalta ir ateities politika 
bokumentų paskelbimas yra 

laimėjimas tos Amerikos visuo
menės dalies, kuri nuoširdžiai 
ir aktyviai kovoja prieš komu
nizmą. Jei bus tinkamai pa
naudoti, jie.užpils daug šalto 
vandens Vokietijos socialde
mokratam Ir Prancūzijos radi
kalam, kurie keliaklupščiauja 
prieš bolševikus. Vokiečiam 
parodo, kas labiausiai reikala
vo Vokietiją'suskaldyti; pran
cūzam, — kas labiausiai nieki
no ir stūmė iš pasaulio politi
kos Prancūziją.

Tačiau pačioje Amerikoje pa
siliks dvi srovės, kurių viena 
siekia kovos, kita prisitaikymo 
ir kompromisų santykiuose su

rijose ir dalinasi ar dalina ki
tus, neatsiklausdami pačių tau
tų, turi žinoti, jog teks duoti 
apyskaitą. Knowlandas taip 
pat reikalavo, kad būtų pa
skelbti,ir Teherano, Potsdamo,' 
net Ženevos konferencijos do
kumentai

Valst sekr. DuSes atsakin
gas už skelbimą daugiausia. Jis 
pareiškė: kodėl gi Amerika ne
gali paskelbti dokumentų, ka
da jau espiiniai sutarties daly-

KATAUKŲ
Komitetas prie John Hop- 

kins universiteto paskelbė tyri
nėjimą, kokios religijos yra 
New Yorko gyventojai. Iš ke
liolikos tūkstančių 
sudarytas tokis 
procentais: 
katalikų 
syaų 
protestantų

Vokietija patvir
tino

Vokietijos senatas kovo 18 
patvirtino Paryžiaus sutartis. 
Betrūksta dabar tik prezidento 
parašo. Bet socialdemokratai 
dar žada kreiptis f konstitucinį 
teismą, kaltindami, kad Saaro 
klausimu sutąr^is ' priešinga 
konstitucijai Šitai dar gali 
uždelsti prezidento pasirašymą.

Iš 15 valstybių jau devynios 
yra patvirtinusios. Paryžiaus 
sutartis. Tarp likusių daugiau
sia s rūpesčio dar kelia Prancū
zija. Jos parlamentas jau pa
tvirtino. Senatas kaip tik svars
to šią savaitę ir balsuoja penk
tadienį. Maskva dar griebėsi 
bent to, jdg pranešė Prancūzi
jos vyriausybei, jog Paryžiaus 
sutarties tvirtinimas yra prie-

Retas fid^ūaas,' Darbi
ninko rinkėjas-linotipinin- 
kas, kovo 20, širdies smū- 
gid; ištiktas, staiga mirė.

• Rokas didžiūnas-dzūkas 
iš Merkinės, gimęs 1895. Į 
Ameriką atvyko prieš pir- x 
mąjį pasaulinį'karą; 'dirbo 
daugiausia^jvairiose spaus
tuvėse.

Rašė eilėraščių. Jo sla
pyvardis — Rokas Pra
keiktasis. Jam priklauso 
populiari dainelė “Sopinsiu

išimtis, kad Stettinius ir Ede
nas sutiko kviesti dar dvi so
vietines respublikas, nors ne 
tris, kaip reikalavo Molotovas. 
Jie minėjo tik skaičių, bet ne
minėjo, kuri iš tų trijų respub
likų turi iškristi. Pats Stalinas 
tada pasirinko Ukrainą ir Gu
diją.

Netiesiogiai mus liečia ir de
rybos dėl Lenkijos sienų. Ame
rika ir Anglija reikalavo Curzo- 
no linijos rytuose i su mažais 
kelių kilometrų pakeitimais 
Lenkijos naudai. Prisimintina, 
kad toji linija skiria ir Lietuvą 
nuo Lenkijos, Vilnių ir Gardiną 
palikdama Lietuvai, Seinus ir 
Punską Lenkijai

Iš Amerikos atstovo Mask
voje Harrimano, dabartinio gu
bernatoriaus, slapto pranešimo 
prezidentui jau aiškėjo ir pir
mos žinios, kad sovietai susi
rūpinę Baltijos kraštuose pasi
priešinimu.

Tarp demokratų neteko var
do valst. sekr. Dulles dėl Jal
tos dokumentų skelbimo.

AUSTRIJOJE DAUGIAUSIA ĮSAKYMAS MOKYTOJAM - 
žMOGWDtię BCTuęren -

Menes mecticinoa Denverio mokytojai gavo iš
dekanas pareiškė, kad Austri* knmfeam įspėjimą,

-tad risi tori pasirūpinti būti 
’ - - ■ > aa . * _ ■ * a

Benzinas tebe- 
plaukia

Suomijos laivas su 13,000 
tonų benzino, skirto Ęinijos 
komunistų lėktuvam, gavo įsa
kymą plaukti į tarptautinius 
vandenis apie Ceiloną ir-ten 
laukti tolimesnių įsakymų. Bu
vo paleisti gandai kad laivo 
įguįa atsisakiusi plaukti į pa* "stambių, 
vojtus sritis; kad amerikiečiai' ni ja torėšf 
mėginą tą benziną nupirkti, dakcijoe dcūramentus. Anglų* 
bet tos žinios dar nepasitvirti
no. O komunistai per radiją vis 
tebeskelbia, kad amerikiečiai 
nori jiems sutrukdyti, ir tebe
grasina. Tąs benzinas komunis
tam reikalingas ypačiai invazi
jai į Formozą. Juo galėtų esą kurie siekia* bendradarbiavimo 
padaryti apie tūkstantį skrldi- tarp Anglijos ir Amerikos. Ta 

proga ir Amerikos spaudoje 
atsiranda balsų: “Ar mes 
esam Britų kolonija”, kad tu
rim laukti britų pritarimo net 
dokumentam skelbti (katalikų

Tas atvirumas na 
tiek pat, kaip ir Jaltos 
čių atskleidimas.

Britanijoje min. pirm. Chur- 
chilHs nepaipnkintas skelbimu 
ir pareiškėį kad juose esą 

Brita-

Tablet). O Knowlandas sveiki- 
no, jei ir britai ir sovietai pa- 
skelbtų savo dokumentus.
J. Danų spaudojg yra daugiau 
patarimo Imtam, ir vienas laik- 
raštis tvirtina, kad Dulles pa- ' kretorium’

UŽ ŠIUKŠUNIMĄ 
NEW YCMRKE 

vakar buvo pašaukti į teismą 
3206 piliečiai Iš Brooklyno to
kių daugiausia — 318, iš Man- 
hattano 202, iš Bronx 83, iš 
Queens 54 ir iš Richmond 7. 
Pirma ataka buvo labiausiai, 
nukreipta prįeš šiukšlių dėžių 
nesutvarkymą, jų neuždarymą, 
popierių ir kitokių šiukšlių vo- 
liojimąsi aplink dėžes ar šali
gatvyje. Toliau numatoma 
čiupti ir praeivius, kurie atma
tas švaisto gatvėje.

Domkratų ir respublikonų 
nuomonės * Kongrese skiriasi 
Dem. Lyderis Johnson pasmer
kė dokumentų skelbimą. Tai 
sakė, sukelsią nesusipratimų 
su kitais kraštais. Šen. George 
dar^aiškiau pažymėjo, kad pa
skelbimas atbaidys rusus nuo 
naujos konferencijos.

Resp. lyderis Knowlandas 
anksčiau reikalavo, kad doku
mentai būtų paskelbti Jis

šingas Prancūzijos ir So™- ta^?„su v m. k.,-
tu sutarčiai. Faurė, PrancOa- sekr- DuBes' b“ P““*6*, buTO Paskelbti Churchiibo
jos min. pirm, sutartį remia. dokumffltai ^n> Pinoti tik į

_ _____________ vieno laikraščio^ rankas (N. Y. 
Times). Dabar jis atsakė, kad 
ir gerai jei rusai žinos, jog 
slaptumo negali būti. Tie, ku
rie dalyvauja tokiose konferen-

nekurriysane su viltim tas pi 
vę atstatyti. ^3

“Mes kovosime, jei mes J 
mūsų draugai bus u^ratti pr 
tam tikrų sienų. Europoje;t( 
sienos gerai žinomos. TomMi 
siuose rytuose jos ne taip g 
rai žinomos — o jos turėtų M 
ti žinomos. Turėtų būti 
mos ne tam, kad kiltų ktta 
bet kad karo būtų išvengto?

Kitaip sakantį Amerikos 
lėtinės politikos” srovė sieli 
patikti Sovietam, kas pem tai 
duota Jaltos konferencijų; 
Suka galvą tik dėl vieno Ida 
simo — kad Sovietam neta v •
tų dąugiau duoti. °

Amerikos artimiausią ateitį 
pasako NYT vedamajame:

“Po dešimties metų nuo Jal
tos dabar mes tiksliai žinome, 
savo vieta ir savo nusistatymą 
svarbiausiose pasaulio dalyse 
tarptautiniais klausimais. Mes 
stovėjome už laisvę vidurio ir 
rytų Europai 1945. Mes stovi
me už ją ir dabar, betmes ne
kariausime, kad išvaduotume 
satelitinius kraštus. Mes stovi
me už laisvę Korėjoje, bet 
mes nelaužysime paliaubų, tad 
išvaduotume mauros Korėją. 
Mes stovime už laisvę Indo
kinijoje, bet mes neliesime 

_____ _________ __ ____________ Amerikos kraujo jai išplisti.
Iirtose*- aototto' Putūton imto Ita
ha. Hvato B MtM.FMitto » M amkmMfnMtofr j*
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SPAUDA

Kai meilė išeina, teisėjas ateina.

KOVA DĖL MOKYKLŲ’

— Imigracijon valdytojas 
Scott McLeod pareiškė, kad 
nuo Šiol IfhĮgracija bus pasku* 
bfata.

tam pinigai ir 
o pasirodymas 
už pnigus ne

sakė 90%.
“Ar pažįstate žydę asmeniš

kai?”. Apie trečdalis pasisakė 
pažįstą, bet kiti visi niekad sa
vo gyvenime žydo nematę. Tai 
pažymėtina, nes šiandien Vo
kietijoje tebegyvena apie 20,- 
000 (prieš Hitlerį 600.000).

Apklaūsinėtojai daro išvadą, 
kad dabartinis vokiečių jauni
mas neturi jokio nusistatymo 
prieš žydus, jais iš viso mažai 
domis.

Dar prieš šios rezoliucijos 
siūlymą klausimą ėmėsi tirti 
spaudos žmogus Julius Epš
tein. Anksčiau jis tyrė masi
nes žudynes Katyne, ir po jo 
straipsnių tuo reikalu, Kong
resas sudarė komisiją Katyno 
žudynėm išaiškinti. , Tas pats

%8ita žinia* rikto * bu> us tam 
'tikrų nesusipratimų tarp pačų 
ihažUetuv'ių. Kai Kanhdojc.su- 
'fldatiė Mažlietuvų Rezistenri- 

’jOs Santarvė, tai ji jautėsi ga
ilinti tvarkyti malletuvų at- 
. stovą Vilke,'- nors' ji teatsirado 
\Kanadoje tik po; metų, kai

apttaugos, preodesto jMKjr- 
mu voveraitėm nevali* Baltųjų 
Ramu sode riečutauti ir siamti

Kiekv’enas padaro kitaip, 
■t moka pasiaiškinti.

kuri, jau nuo 194$’* gyvena ba
rako kampe. Ir prašė ir per 
pamokslą graudeno, niekas 
negelbėjo. Pagaliau sykį per 
pamokslą paskelbė, kad nuo 
šios dienos daugiau nebeskam
bės bažnyčos varpai, kol pa
bėgėlių šė ma gaus butą. Kitą 
dieną buvo laidotuvės ,ir var
pai nebeskambino. Parapjo- 
nys įsitikino, kad klebonas ne
juokauja, ’Po kelių dienų res
torano savininkas davė savo 
tuščius kambarius pabėgėl o 
šeimai. Patyręs apie tai, kle
bonas tuojau ėmė skamb nti 
varpais.

Kai meilė t*rir%, vr.rpai 
nebrskamtra

Esama ir kitokios meilės — 
artimo meilės. Venoje Austri
jos parapijoje klebenąs v.ltui 
prašė parapiečiuš? kad parū
pintų but< pabėgėlių šeimai,

Julius. Epštein susidomėjo ir- 
priverstine repatriac ja. Jam. 
teko, pasiknisti po kariuome
nės archyvus su vyr aurybės 
pritarimu ir prieiti nelauktų 
išvadų. Būtent r

• Jaltos susitarimas t Ve
šia karo belaisvius ir jų repat- 
r'avimą, bet tęnnėra nei ma
žiausios užuominos, kad toji 
repatriacija ga*; būti vykdoma 
prievarta, prieš pačių belais
vių valią. " '

LAIŠKAS SU 
PAAIŠKINIMAIS

Tautininkų spaudoje Drvoje 
ir Vieiybėje kovo 17 paskelb
tas V. Rastenio atviras laiškas 
Draugo laikraščiui.., apie jo 
garsiojo laiško T. Šidiškis is
teriją. Iš jo aiškėtą, jog Ras
tenio patartas Šidiškis krei
pėsi į vokiečių krim.naEnę kuriose V. Rastenis, ano laiš- 
poFdją, kad išaiškintų, kaip ko autorius, yra tarnautojas.

Iots ofpeople seemto think thatif they 
J never bok ahead, theyTl never sės 
the time wben they retire. Būt sooner 

or later, that time roDs around anyway, 
fotallof us.So bok ahead! You can make 
your retirement a wonderful revrard for 
your work—if you have the money. And 
the best way to have it is to start invest- 
ing now—in U. S. Senes E Savings Bonds.

!

Why Savings Bonds? Because for your 
retirement, you want the surest, safest 
investment you can get. Another reason. 
You want an investment that earns good 
interest for you. U. S. Savings Bonds do 
that—ean3% cotnpounded semiannu- 
ally when beld to maturity. Youll be sur- 
prised how fast your money pilės up!
And there are no other securities you can 
purchare nore conveniently. Just sign for 
the easy, automatic Payroll Savings Plan 
where you vork. Or if self-empfoyed, iš
vest in Bonds regulariy where you bank.
Start now to make your retirement dteams 
come truc, through U. S. Savings Bonds!

Belgijoje sustreikavo 900,- 
000 katalikų mokinių ir nėjo į 
mokyklas. Tuo reiškė protestą 
.prieš socialistų - liberalų val
džios sumanymą reformuoti 
mokyklas ir paneigti katalikų 
tėvų teisę mokyklose auįdėti 

savo vaikus katalikiškai.

laiškas atsiradęs kitų ranko
se; kad į Rastenį kreipęsi kaž
kokie tarpiirinkai (tarp Ras
tenio ir ko kito? Red.), kad 
pranešimas policijai būtų at
šauktas, bet jis to nepadaręs; 
kad ir Zaikauskas pranešęs 
policijai, jog1 iš jo buto kaž
kokie dokumentai d'ngę.

Pažymėtina, kąd kalbėda
mas apie laiško platinimą, V. 
Rastenis sudarinėja aliuzijas 
ne tik į Vl’ką, bet dar į žalią
jį * Internacionalą ir... Darb- 
ninką, kuris su ta “istorija” 
nieko bendro neturi. Tuo atve
ju aliuzijas re'kėjo dar pra
plėsti iki Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Amerikos įstaigų,

IR GINTARAI Į MASKVĄ
Sovietų laikraštis Ogonek 

rašo, kad gintaro kasyklose 
Palmincken'prie pat Karaliau
čiaus darbas atnaujintas. Jam 
vadovauja rusas iš Leningra
do. Gintarai būsią gabenami ir 
j Maskvą. Jais bus papuošia
mos Maskvos požeminio trau
kinio stoties sienos.

Vaikščiojanti meilė ir 
geltonos šv’esos

Esama dar ir.gatv'ų mergi
nų molės. kurią šiom dienom 
svarstė Darijos miestelio Hol- 
baek valdžia, nes miestely to
kios meilės 'pardavėjų priviso 
per daug. Kad jų suma'ėtų, 
elektros stoties direktorius 
pasiūlė pakeisti miestelio gat
vių... lempas. Esą savo studi
jų k'lionėje jis patyręs, kad 
Belgijos viename uoste šviesos 
pakeitimas gatvėse davęs ne
lauktų vaisių kovoje su gatvi
nės meilės prekyba. Esą įve
dus geltonas šviesas, vri.dai 
nuo jos atrodo baisiai, kaip 
lavonas, atstumianča^ kad 
merginos nebzsurandančios 
“pirkėjų”.

An»ęrikos pareigūnai nepai
sė, kad žmonės prieT.nasi; kai 
kuriuos tokius n’-šovė: kai 
kurie patys žudėsi, kadtik ne- / 
patektų į bolfczv kų rankas. 
Jokie maldavhhai ;r protestai 
Amerikos pareigūnų nesu
minkštino. Lyg j*e būtu buvę 
ne Amerikos pareigūnai.

Visai kas kita buvo ‘ J 952, 
kada bolševkai vėl re kalavo 
atiduoti jiem belaisvius rr> Ko
rėjos karo. Valstybės sekreto
rius Achesonas spal.s24 kalbo
je Jungtinėse Tautose 
vfeam jėgom gynė nenorin- 

c us^ pakliūti | bolševikų 
rankas '•

karo bela’svius. “Kiek aš 
žinau. Jungtinėse Tautose nė
ra nė vieno nario, išskyrus ko
munistinį Uoką, kuris kada 
nors būtų sakęs, kad karo be
laisvių repatriavimas prievar
ta būtų teisingas, tarptautinės 
te'sės leidžiamas arba/ reika
lingas.” Ir tenai apgynė.

Gal vaidenos*' iš tolo likimas 
anų po karo bolševikam ati
duotų pabėgėlių. Vlasovo ar
mijos, kurios nariai buvo nu
žudyti ar Į koncentracijos sto
vyklas sukišti Sąžinė reikala
vo bent naujų neatiduoti.

Dėbar dar žingsnis pirmyn, 
nors mažai keno pastebėtas, 
ar tvčia nenorimas pastebėti, 
kada 
Ameriką pati įnori nusiplauti 
nuo tos prievartinės repat

riacijos
ir tą kaltę suversti atski

riem Amerikos pareigūnam ar 
įstaigom. Tai kongresmano 
Albsrt H. BbsČho' rezoliuc’ja 
vasario. 8. Lygiai po-10 metų 
nuo Jaltos susitarimų jis rei
kalauja, kad^Atstcvų Rūmai 
paskirtų komisiją, kuri ištir
tų tą repatriaciją, kurią įvyk
dė Amerikos civilinė ir karinė 
valdžia Europoje 1945-47.

Kas yra tos repatriac jos 
kaltininkai?

EUROPA SUTVARKf: ’

Elfo’ praneša,
, kad Europoje, Mitinhene. buvo

- VMažIietuvių rezistenc*jos vy- 
-■riauio organo” posėdis, /ame 

dalyvavo E. Simonaitis, A. 
Puskepala'tis, M. Gdžtris. V. 
Endrikait's, Subaitis ir V. B >- 

■' Haitis. Posėdyje buvo pare kš- 
'tas pritarimas E. Simona'č o 
■Ktarbam Vlike; nutartą, kad 
Ihažli? tuvių rezistenc'nė būs-

■ ;^nė paliekama Vokietijoje;
'{Nesakoma už Vliko palik ma

* » ^dkietijoje. Nutarta taip pat 
į M. Braką, kad jis 

i? Atstovautų mąžfietuv ų rez s-

prievartą 
pripažintas 1945 balandžio 
js^vVyrfou&une štabe (SHk 
AEF). NbrsJaltos susitarimas 
jokių griežtų nuroefymų neda
vė, kad Sovįetų Sąjungos pi- 
lleč al nepa sant jų asmeninio 
noro, " būtų rpatrijuo'am’, 
Jungtinių Valstybių vyriausio
jo jungtinio štabo vadovybės 
(“Jcirit Chiefs of Staff”) Wa- 
šhingtone ta l'nkme inter
pretuotai Po to Amerikos vy
riausias štabas Vok-etijoje iš
leido įsakymą repatrijuoti vi
sus paliestuosius neatsižvel
giant į jų norus.”

xTa;gi
kaltiainko tenka ieškoti 

kariuomenėje,
vyriausiame -jungtiniame 

štabe Washingtone, vyriausia
me štabe Vokietijoje. 1955 sausio 2-9 antrašte: “Mes 

išdavėme du milioniis DP 
Savo šiuos pastebėjimus raudoniesiem budeliam”.

Epsteinas paskelbė NYSZH (bus daugiau) .

NUO SLOGŲ
Britų aviacija paskelbė, 

kad jos specialistai surado 
priemonę nuo slogų. Tai "gly- 
colio acid”, padarytas iš ne
nunokusių greipfrutų. Juo 
suvalgomos nosinaitės, ir s kas 
jas vartoja, išvengia Miegų. 
Nepatogu tU< tiek, kad ’gly- 
colic acid’ nosinaitės negali
ma skalbti nuo skalbimo 
susileidžia.

Kodėl pil. X nepaskelbė sa- 
parodymų tada, kai buvo 

'gyvųjų tarpe prof. Krėvė Mic
kevičius?
- Jį'-’ y ' *

Apkaltinti žuvusius (pulk. 
-B. Giedraitis buvo prie Cerve- 
Ijlės. Red.) yra labai lengva; 
£fpos reikėtų palikti raftiybėje. 
Tdilsisi ramiai kankin o mirti- 

^mi mirę už brangios tėvynės 
la'svę.

Mokė your retirement a real ręward 
e-", X for your work!,

Viešosios opinijos tyrimo ię- “Ar domitės medžiaga ir in
stitutas Vokietijoje apklausinė- formacija aj»e žydus?”. Neat- 
jo daugiausia vokiečių jauni
mą. Vienas klausimas^“Kai iš- 
girstat kalbant apie žydus, ko
kie žydų vardai ateina į gal
vą?”. Apklaustų vyrų 44 f/< ir 
277i moterų suminėjo Eisteiną 
ir Rotsehildą. Bet tarp suminė
tų buvo.ir Thomas Mann, pre
zidentas Rooseveltas ir Stali
nas-— nors jie ir nežydai. Ma
tyt dar iš nacių laikų likusi 
propaganda, kad jie žydai

“Du jauni žmonės mylisi 
Vienas iš jų yra žydas. Ar tiki
te, kad pe gali imti laimingi,?”. 
Daugumas atsakiusių suprato 
klausimą maždaug taip: ar 
tamsta vestum ar tekėtum už 
žydo? Iš tų, kurie žydus paži
no asmeniškai, 72'? atsakė 
taip, 25% ne.

“Ar jūs patyrėt ar pats per- 
gyvenot, kad su žydais kas bū
tų blogai elgęsis? Ne, negirdė
jo — atsakė i, kiti 25% pa
sisakė girdėję iš žydų ar pa
žįstamų apie žydų persekioji
mus; tik 46% pasisakė žiną 
apie žiaurumus šu žydais na
cių laikais. Bet kad žydų būtų 
išžudyta 5 milijonai (oficialūs 
daviniai mini 6 mil.), tai 63% 
apklaustųjų manę, jog tai 
perdėta.

Taigi Jaltos sisiV-rlmai 
esą nekalti.

• 1946 kovo 8 valstybes de
partamentas paskelbė paaiš
kinimus prie Jaltos/ susitari
mo Repatriacijos reikalitJuose 
buvo pasakyta, kad

“Sovietų Sąjungos piliečių 
repatriacija nevykdoma, jei 
bent jie patys pareikštų savo 
norą įsakmiai, Išskyrus šiuos 
atvejus: 1. karo belaisviai, ku
rie buvo paimti su vokieč ų u- 
niforma; 2. Sovietų kariuome
nės kariai, kurie' joje buvo 
1941 birželio 22 ir po šios 
dienos buvo atleisti; iš tarny
bos; 3. Sovietų pilieč ai, apie 
kuriuos yra pakankamai įro
dyta, kad jie su priešu kol a- 
beravo ir jam savu noru tei
kė paramą ir pagalbą”.

Epste'n padarė išvadą, kad 
pagal šitą departamento pa
aiškinimą
negalėjo būti Sovietam . ati
duoti nei lenkai, kurie gyveno 
Į rytus nuo Cursono linijos, nei 
vadinanti “Rytų darb ninkai’, 

nei baltai.
Jis išaiškino ta;p pat, kad 

net vadinama Vlasovo armija 
pagal Jaltos, susitarimus nega
lėjo būti prievarta- repatrijuo
ta. Imtis prieš Vlasovo armiją 
prievartos, remiantis departa
mento paaiškinimu, tegalima 
buvo. tik klaidingai aiškinan
tis šį departamento raštą (bet 
tuo metu Vlasovo armija jau 
buvo išduota. Red.).

® Epstelnui pasisekė surasti 
dokumentą, pavadintą “The 
recovery and repatriation of 
liberated Pr soners of War. 
Occupation Forccs in Europe 
1945-46”, kuriis buvo surašy
tas Frankfurte Amerikos ka
riuomenės vyriausioj; buvei-

, Meilė ateina pati, bet kai ji 
išeina ir dviejų žmon:ų nebe- 
jung a, dažnai ateina teisėjas, 

kuriam tenka spręsti ir to
kius klausimus:

— Ar vyras turi teisę at
gauti 100 dol., kuriuos jis bu
vo davęs savo sužadėtinei, kad 
nusip’rktų vestuvinę suknelę, 
kai ji nepasirodė prie alto
riaus?. — Ne, atsakė New Jer- 
sey teisėjas, nes suknelę ji tik
rai nusipirko, 
buvo duot*;.

prie altoriaus 
perkamas.

— Ar margina, išrc'kalavu- 
si iš savo s: ''*dėti-n?o brang’u 
dovanų, bet pisk”i ištekėjusi 
už k'to. turi onreiga dovanas 
gražnti? — T r i ateakė Ken- 
tucky ii ne*urėjo tei-
sS; rrikaląuti. do,"’nn iš vvro, 
vž kurio ji nesirengė tekėti.

— Ar jaunikis, kur s buvo 
žinomas merg ■»" medžiotojas, 
vie^a iš k’ anibėrė dovanom, 
kad tik laimėtu, ti ri teise at- 
rnuti dovar<''« t--i jj v's 
dėlto iš‘ ,’;č'o vž kito? — Ne, 
atsakę 'Nev' Yo”!:o termas, 
nes tas jaur .k's buvo'žaidėjas, 
o žaidėjas turi s'’s*"vvn-'ti fu 
mintim, kad i's ža'dž’a kartais 
ru pelnu, kartais ir su nuos
toliais.

— Ar mer<r’na tvr' "rą 'nti 
dov?nas ’r 7 'da. k?i ji sulau
žė sužadėtuves? — Ne\v 
Hampshire vyr'nurias teismas 
atsakė: ž“.edą—ta p. turi gra
žinti. nes ji n'turi turėti pe’- 
no iš savo pacos sulaužvto 
pažago; bet dovanas ji. gali 
pasilaikyt’, nes dovanos buvcĮ 
skirtos tik mergmi p/.siv lio-

Spaudoje buvo gausi infor- 
%madja apie prof. Augustino 

? ^Voldemaro grįžimą į Kauną 
1940 metais. Darb'ninke spau- 

apžvalgoje buvo ištrauka 
Naujienų, kurioje buvo ra

ižoma, kad Voldemarą suimti 
įsakymą davė vicemiristeris 
-B. Giedraitis. Ryšium su tuo 
■tvirtinimu gautas yra p. K. 
^-Giedraitienės tokis laiškas:

Darbininke Nr. 20 kovo 15 
. ji. 1955 buvo paskelbtas kalti

nimas mano vyrui B. Gicdrai- 
^ČuL tuo laiku ėjusiam vidaus 
^JęeŠcalų min'.sterio pareigas 

m., dėl prof. A. Voldema- 
Trasuėmimo.

Kaip r visiem yra žinoma, ta- 
l_dą prezidento pareigas ėjo 
. ministeris pirmininkas A.

Merkys, kurio įsakymu buvo 
• vykdomi visi valstybiniai rei- 
< kalaft. Iš vieno pik X paredy- 
f/mį negalima tikėti, Jkad n taip 

pasielgta, su prote^^lde-

~ £ neik. min. B. Giedra’Čio į- 
2rfBkym^? Red.), kadangi oku- 

" puojąnt bolševikam. Kauną, 
^gieįgalejo laikinoj, vyriausybė 
;^ferkio vyriausybė? Red.) 
%0rjebtis tokių priemonių, nes 
'ikįekvienaš matė tautos žlugi- 

o tautininkų priešai jiem 
jjėberūpėjo. O'jei tai %r j- 

/i^kdej tai, gal būt, įsakymu 
?komunistų, kurie tik įžengę į 
plauną buvo jau p ini šeimi-

mažlistuvių atstovas Vl ke jau 
buvę. Dabar M. Lietuvos Ta
rybos pareikšta, kad ji yra 
vyriausias mažTetuvlų orga
nas, o ne kanadiškė Santarvė. 
Taip Europos mažlietuviai 
tvarko Amerikos mažlietu- 
vius.
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Kun. Dr. Pranas 
Gaidamavičius

Gaidamavičius meistriškai pa
naudoja gausią šiuo klausimu 
tiesioginę ir netiesioginę litera
tūra. Pažymėtinas ypačiai gra
žus motto skyriaus pradžioje, 
taip pat dėmesio vertas pasi
naudojimas šalia pasaulinio 
garso poetų:*Rilkes, Nitsches, 
mintyto jų: Carlysle, Ortegay 
Gasset, Bergsono, Maritaine ir 
ktų — taip ir mūsų rašytojų: 
Vydūno, Aisčio, net ir vieno 
jauniausios kartos mūsų poeto 
— H. Nagio.

Perskaitęs šį skyrių, susida
rai nuostabiai gyvą didvyrio— 
karžygio mozaiką. Autorius ir 
šioje citatų, aforizmų ir savo 
pastabų mosaikoje neleidžia 
mums pasimesti. Jis vis nau
jais žodžiais ir vaizdais prime
na nuolatinę aukštyn kilimo di-

V. K. JONYNO pfettas virMb kun. Or. Pr. Gakta- 
mavičiaus knygai “Milžinas, didvyris, Šventasis” 
Knygą iiieido Tėvai Pranciškonai.

primena 
gyvybin- 
aktualiai 
Nereikia

esmės realizavimą ir polėkį 
aukštyn. Šiame skyriuje Dr.

veda skaitytoją per tris žmo
giškojo gyvenimo plotmes, kol, 
pagaliau, lyg dailininkas, paro
do atbaigtą žmogaus veidą ga
lutinėj jo gyvenimo pilnaty.
Anų trijų minėtųjų plotmių būties bruožus: tobulą savosios 
analizė ir sudaro tris pagrindi
nes šio veikalo dalis.

visokiais būdais :
jrwWi” žmones, partfcąnų “žygdarbiais Bū- 

propagandai pa- dingą šiai knygai, kad kartu . _ ___
B&į ® knygas, ne* pasisakoma ne tik prieš nacius, Donelaitį, - Žemaitę, Biliūną, 
pinigų. Specialiai bet ir prieš Ameriką. Marcinkevičių. Toliau patvar
iuUžsiima Valsty- 2- , • : . komi dar gyvų autorių raštaiu «. taip skelbi . '7T“etį?Xa. » (A; VtanSo>, kur įvedami
— - moksU. Išleista Liet Tautosa- ir patai3ymai. ,kaip

to reikalauja partijos doktri
na. Išleidžiama naujom laidom 
ir kiti, bolševikinių autorių 
raštai.

Įdomu čia, kad leidyklą su
planavo išleisti Putino romaną 
iš 1863 metų, pavadintą “Su
kilėliai”.

Nemaža išleidžiama ir bolše
vikinės poezijos bei beletristi
kos vertimų.

Tačiau naujos literatūros, 
naujų vardų vis stinga. Ne 
kartą spaudoje puolami rašy
tojai, kad jie neugdo prieaug
lio. Tais pačiais tikslais keletas 
laikraščių buvo paskelbę eilė
raščio, novelės ir dramos kon
kursus, skirdami nemažas pre
mijas. . ;

Propagandinei literatūrai 
tarnauja ir įvairūs jų “didvy
rių” garbinimai Tokia yra ne
seniai pasirodžiusi Br. Urbona
vičiaus knyga “Liaudies ker
šytojai”, kurioje pavaizduoti

navo net 9 kompozitorių kūri
nius, kurių tarpe vos kelios 
liaudies dainos. Visi kiti origi
nalūs kūriniai, vieni sukurti 
seniau, kiti išeivijoje.

Sveikintinas jau pats retai 
girdimų kūrinių pasirinkimas. 
(Dauguma jie tebėra rank
raščiuose) . Kai kurie jų su ma
žo orkestro pritarimu, kitus 
pats autorius pianu - palydi. 
Techniškai plokštelės atliktos 
labai vykusiai.

šalia to* viso svarbiausia, 
kad dainininkės balsas per
duotas visoj pilnumoj ir jau
natviškame skambėjime.

Lietuvoje mes girdėjome jos 
balsą tikrovėje, o čia girdime 
tokį pat plokštelėse. Ne visi 
balsai gerąi duodasi natūraliai 
įrašyti, bet V. Januškaitės bal
sas išėjo natūralus su visais 
niuansais ir gyvybe. Su malo
numu klausomasi gero patefo
no perdavimo. Dabar bus ko 
meniško pasiklausyti šeimose, 
taip pat ir radijo valandėlės 
turės ko vertingo ir meniško 
perduoti savo klausytojams.

Dainininkė be gero parinki
mo pasirūpino menišku plokš
telių sugrupavimu. Pats albu
mo* viršelis pieštas dail V. K. 
Jonyno, paruoštas dainininkės 
atvaizdu. Ypač svarbu, jog al
bume įdėta knygelė su anglų 
kalbos tekstu. Ten dainininkės 
biografija ir visų dainų verti
mas. Taip galės naudotis sve
timtautis ir čia gimęs jauni
mas, kuris ne viską supranta 
lietuviškai. Todėl šis albumas 
tinka angliškai kalbančių tar
pe kaip mūsų muzikos propa
ganda.

Sveikintina leidėjus p. p. 
Petrulius iš Chicagos. IŠ daini
ninkės būtų pageidaujama, kad 
neilgai trukus papuoštų kitą 
albumą, kol dar gafi taip tne- 

raettelser” (vasario 3 d. nu- niškai dainuotu Gabusis plokš- 
meryje), leidžiama x Turku telių pardavėjas J. Karvelis

me progos džiaugtis muzikos 
pažanga. Tada pradėjo ir plokš
telės “atsinaujinti”. Su džiaugs
mu išgirdome “Čiurlionio” an
samblį plokštelėse, vieno kito 
vogčiomis į juosteles įrašytą 
“Dainavos” ansamblį, vėliau — 
Chicagos vyrų chorą, Br. Bud- 
riūno kvartetą, “Aitvarų”, dar 
vieną kitą chorą ar solisto dai
nas. Atėjo ir tokia laimė — so
listai pavieniui pradėjo rodytis 
plokštelėse (Kardelienei. Nese
niai susilaukėme visiškai neti
kėtos muzikos meno dovanos 
Vincės Januškaitės 15 dainų.

Paprastai buvo iki šiol gal
vojama, kad plokštelėm tinka 
tik linksmaus pobūdžio “štu- 
kaunos” dainuškos, o, rimtai 
muzikai nėra vietos. V. Januš- 
kaitė, Lietuvoje puoselėjusi 
lietuviškas dainas, tą patį pa
kartojo ir plokštelėse. Ji įdai-

r plotmė įgyja savo prasmę tik 
pratęsta toiimesnėn perspekty
vom tarnaudama dvasiai.1 Ta- 

'* čiau kasdieninis gyvenimas 
mums duoda nesuskaitomą 
daugybę pavyzdžių, kurie** 
mums parodo žmogų sustojusį 
vitalinėje plotmėje, joje įsi
tvirtinusį.; Tokį žmogų auto
rius vadina milžinu. Išryškinda
mas šį vitalistinį — milžino ti
pą, Dr. Gaidamavičius labai 
vykusiai išskiria, ir pavaizduo
ja šią' kategoriją sudarančias 
keturias žmonių rūšis: kūninį 
žmogų, ekonominį žmogų, tech- 

\ninį žmogų ir valdovinį žmogų.
Netrūksta čia ir gražios ironi
jos, panaudotos aktualijos, žy
mesniųjų šių dienų egzistenci-

* jalistų (Gabriėl Marcei, Sartre, 
Camus, Jaspers ir>kt.) sampro
tavimai, jų dailiosios literatū
ros pavyzdžiai pastato prieš 
mūsų akis taip išryškintą vi
talistinį milžiną, ir mes be var
go jame atsekame daugelį savo 
sutiktų pažįstamų, gal kai ku- 

’ riuo.se bruožuose net ir save 
patį. Tačiau'autorius neleidžia 
mums čia sustoti. Jis, niekad 
iš akių neišleisdamas anų pras- 
mingų Čiurlionio piramidžių 
pažadinto vaizdo, kviečia kel
kis vertybių hierarchijoje kele
tą pakopų aukščiau — į dvasi
nio gyvenimo sritį. Tai jau ant
roji knygos dalis. Joje jis kal
ba apie didvyrį, čia jau nebe
užtenka lengvų dažų,ir švelnios 
ironijos. Pilną didvyrio vaizdą 
susidaryti jis mums padeda, 
pirma atsargiai paruošdamas 
skaitytoją. Jis įveda skyrelį 
apie būties taurumo prasmę 
apskritai ir duoda gražų tau
raus asmens apibūdiųmą, iškel
damas du pagrindinius tokios

Pirmojoje Dr. Gaidamavi
čius labai vykusiai su tikru 
esejisto lengvumu prieina prie 
vitalistinės žmogiškojo gyveni
mo plotmės.

Primindamas labai aiškų 
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
teigimą, kad vitalinė sritis 
žmogui šiose gyvenimo sąlygo
se yra viena iš esminių, auto
rius tuojau mus perspėja, kad 
vitalinės žmogiškojo gyvenimo 
dalies negalima nei analizuoti, 
nei vertinti atsietai nuo visuo
tinės perspektyvos. Štai jos 
charakteristika:. “Vitalistinei 
sričiai rūpi tiktai gyventi, žydė-' 
ti, reikštis niekad neišsenkan
čia energija. Ji neklausia nei 
kaip, nei kam gyventi. Ji iš vi
so nejieško prasmės.” (18 p.) 
Taigi, ši žmogiškojo gyvenimo

’• Dr. Jonas Grinius renka 
medžiagą ir rašo studiją apie 
lietuviškus kryžius. k

• • Muz. Zdanavičius paruošė 
ir. išleido dainuojamus liet, 
liaudies ratelius, žaidimus ir 
šokius, viso —. 11 ratelių, 2 
žaidimai ir 1 liaudies šokis. Iš
leido Adelaidės Liet. Kultūros 
Fondas Australijoje.

Girios Aidai, kuriuos lei
džia 'Laisvųjų Lietuvių Miški
ninkų Sąjunga ir redaguoja 
prof. J. Kuprionis, paskutinis 
numeris atžymi* Miškininkų Są
jungos 25 metų sukaktį.

• DaiL Adomo Varno apžval
ginė paroda atidaryta kovo 19

' • Vytauto Mačernio 10 me
tų mirties sukakties minėjimą 
rengia Chicagos ateitininkų 
meno draugija Šatrija. Minėji
mas įvyks balandžio 3 d.

• Liet Teatro Almanache 
bendradarbiauja apie 200 as
menų, turės apie 300 pusL, 
gausiai iliustruotas.

• Vinco Krėvės raštus lei-' 
džia Liet Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius. Viso susidarys 
6—7 tomai Kiekvienas tomas 
apims maždaug 400 puslapių. 
Raštai bus spausdinami gerame 
popieriuje, Liet Enciklopedijos 
formato ir įrišti į kietus virše
lius kaip ir Liet Enciklopedija. 
Numatoma išleisti du tomus. Chicagoje, Marijos aukit. mo
jau dabar renkama prenume- kyklos patalpose. Kovo 20 į* 
ratą, iš anksto užsisakant visi vyko dail Varno 75 metų šu
tomai kaštuos 25 dol. Šiaip kakties akademija su koncerti- 
paskiri tomai vėliau bus psr- ne dalimi Paskaitą skaitė dail (Abo) mieste. Kartu pridėtas neleis joms sandėlyje gulėti, 
davtoėjami po 5,50 ddt V. K. Jonynas.

Prieš keletą metų visi, deja
vome, kad neturime rimtos lie
tuviškos 'plokštelių muzikos. 
Per radiją leidžiamos visokios 
“balabaikos” įkyrėjo tiek, kad 
muzikalesnis žmogus ausis už
sikimšdavo. Tiesa tos rūšies 
plokštelių buvo didelis pasirin
kimas^ Neturint nieko geresnio 
lietuviškai, buvo tenkinamasi ir 
tokiu “menu”. Vėliau gauta iš 
Lietuvos. barams skirtų tangų 
ir kitokių, kuriuos visuomenė 
džiaugsmingai sutiko, bet ku
rie menui vitiek nepriklauso. 
Rimtoji visuomenė neturėjo ko 
pasiklausyti, išskyrus keletos 
Lietuvos operų artistų įdainuo
tų plokštelių. Nebuvo progos 
išgirsti pačios naujausias lie
tuvių kūrybos ir pasidžiaugti.

Tokia padėtis tęsėsi, kol at
vyko tremtiniai. Su jais pasi
keitė koncertų programos. Iš
girdome naujų kūrinių, turėjo-

limybem: arba išdidžiai užsida-' . 
ryti savyje, sukilti prieš Dievą. 
Tąi jis pavadina titaniška lai
kysena. Arba iš kitos pusės, 
js. atsiveria malonės veikimui 
ir leidžiasi į tolimesnę kelionę 
— paėion' tos nuostabios pers
pektyvom gilybėn, treeion, 
dangaus šviesa nušvieston pi- 
ramydžių eilėn — tampa šven
tuoju. ' 4

Šv. Jonas Kryžietis ir Dosto
jevskis, Nietsche, Rilke jr dau
gybė kitų vykusiai talkinin
kauja mūsų autoriui šioje pas
kutinėje stadijoje, kurioje jis 
ryžtingai užbaigia pilnutinio 
žmogaus portretą.

Šios trumpos pastabos, aiš
ku, negali pilnai skaitytojui 
pristatyti ir įvertinti Dr. Gai
damavičiaus turiningos knygos. 
Visas jos turinys — tai nuo
latiniams apmąstymams me
džiaga. Ypačiai ji aktuali da
bar, kai daugelis žmonių yra 
praradę sveiką orientaciją ir 
nebesusigaudo gyvenimo ver
tybių sūkury. Ypačiai ji bus 
miela studijuojančiam mūsų 
jaunimui ir visiems tiems, ku
rie nepasitenkina kasdienybe ir 
kurių sielos akys nori .įžvelgti 
gaivališkai besiliejančioj mo
deminio gyvenimo srovėje ne
kintamų vertybių perlus.

Maždaug? tuo pačiu metu, 
kai “Milžinas; didvyris, šven
tasis” buvo spausdinamas, die
nos šviesą išvydo labai įdomus 
ir gilus trapisto vienuolio T. 
Raymond anglų kalba parašy
tas veikalas: “God, a woman, 
and the way”. Jis savo veika
lo pratarą yra taikliai paste
bėjęs, kad pagrindinė ir di- 
džiaus’a šių dienų žmogaus li
ga esanti amnezija -— at
minties praradimas. Dr. Gaida
mavičius savo sugestyviai pa
rašytuoju veikalu mums labai 
daug ką primena, 
svarbiausius, pačius 
giausius mus visus 
liečiančius dalykus.
mums ieškoti niekur kitur ki
tomis kalbomis parašytų veika
lų, mąstymų ar esejų. “Milži
nas, didvyris, šventasis” čia 
rekomenduotinas kaip visiškai 
lygia virtis aniems tarptautinio 
masto bei garso vardams vais
tas prieš pavojingai besiple
čiančią amneziją jau ir mūsų 
tarpe.

(Dr. Pr. Gaidamavičius — 
MH7JNAS, DIDVYRIS, ŠVEN
TASIS, žmogiškosios pilnaties 
vizija. Išleido Tėvai Pranciško
nai, viršelis ir aplankas ctefiL V. 
K. Jo.iyno, 246 psl., kaina 2 
dol.)

Kartu su Gavėnios meto rim- 
’ tim lietuvių skaitančią visuo

menę pasiekė nauja labai įdo
mi knyga. Tai — Dr. Pr. Gai- 
dainavidaiis “Milžinas, didvy
ris, šventasis”.

Sunku būtų įglausti šį vei
kalą į griežtai mokslinių, filo
sofinių ar religinių rašinių ka
tegoriją. Jam gal nebūtų gali
ma duoti nei filosofinės esejos 
vardo. Tai veikiau gilių apmąs
tymų eilė apie žmogų trijose 
gyvenimo plotmėse: vitalisti- 
nėje, dvasinėje ir religinėje.' 
Autorius tad visai teisingai ši
tą organiškai sujungtų savų 
filosofinių meditacijų pynę yra 
pavadinęs žmogiškosios pilna
ties vizija. Šis naujosios Gai
damavičiaus knygos pobūdis, 
pati jos antraštė, lengvas au
toriaus stilius, gyva, labai žo
dinga ir vaizdi kalba, patrauk
lus dail. V. K. Jonyno jai pa
ruoštas rūbas — daro ją mielu 
svečiu kiekvieno lietuvio na
muose.

Ką gi šis naujasis svečias 
yra pasiryžęs duoti tam, kuris 

‘ j| su meile pasitiks ir įsileis į 
savo namus?

Autorius jau pačiais pirmai
siais savo įvado sakiniais iš 
karto pririša, skaitytojo dėme
sį. Išeidamas iš V. K. Čiurlio
nio piramidžių sonatos misti
nės simbolikos, jis mums ne
dviprasmiškai pasako, apie ką 
jis yra pasirengęs kalbėti. 
“Visas žmogaus gyvenimas yra 
nutiestas per tris plotmes, ‘nu
sidriekęs kaip buitis’, tarsi iš
dėstytas jose perspektyviniu 
būdu” (7 p.) Mūsų autoriui 
rūĮH pakviesti savo skaityto
jus susimąstyti, nesustoti tik 
prie vienos kurios tų minėtų 
trijų plotmių, bet pamatyti tą 
‘‘nusidriekusią” žmogiškąją 
buitį pilnoj, giliausioj perspek
tyvoje.

Kokiom priemonėm auto
rius veda mus ton spinduliuo- 
jančion perspėk tyvon?

Komentuodamas minėtąją 
Čiurlionio sonatą, jis pastebi: 
“Ką matytojas išreiškia sąvo
komis, dailininkas pasako kom
poziciniu ritmu ir spalva. Ir 
vienam ir kitam rūpi suvokti 
žmogaus kelias pačiose jo šak
nyse.” (8 j>.) Perskaičius “Mil
žiną, didvyrį, šventąjį”, paaiš
kėja, kad mūsų autoriaus vyku
siai sugebėta sujungti tas abi 
savybes: minties gilumas čia 
lengvai nešamas jautrias me
nininko intuicijos bei darnios 
gausiai panaudotų vaizdų muzi
kos. Dažni pakartojimai, gerai 
parinktos gražios kitų minty
to jų, poetų," dailininkų citatos, 
taiklūs aforizmai ir vietomis 
netgi lyriniai paties mūsų au- 

/ toriaus prasiveržimai padaro 
tai, kad pagrindinės šio veika
lo mintys labai lengva -sekti, 
pats knygos skaitymas intry- 
guoja, sužadina visą ęilę nau
jų minčių, bei asocijacijų. Žo
džiu, ne jučiom esi įtraukiamas 
į gilesnį susimąstymą, rūpes
tingiau pradedi stebėti ir ver
tinti save, kitus, mus* supantį 
pasaulį. Ne ko kito ir nori mū
sų autorius. Per daug jau aiš
kiai matomas šių dienų žmo
gaus blaškymasis, jo nesugebė
jimas susigaudyti vertybėse, jo 
vidinė disharmonija ir neri
mas.

Dr. Gatdamavičhis savo kny
ga yra pasiryžęs padėti susi
orientuoti, parodyti gaires, ku- 

’ rfų pagalba žmogus galėtų iš
eiti K to akfigatvio ir pradėti 
kilti vertybių laiptais į savosios 
buities pilnatvę.

Išeidamas iŠ krikščioniško- 
sioe gyvenimo sampratos ir 
atsirėmęs į tradicinę “Philoso- 
pMa pereanis’”, jis palaipsniui

‘Milžinas, didvyris, šventa- i
I sis” knygos autorius. Gimė11 

'1914 m. L 26. Bajorų kai
me, želvos valse., Ukmer
gės apskr. Baigė progim- ,

' naziją širvintuose, girnna-
II zi ją Kėdainiuose, 1937 m. i, 

Teol. Filosofijos fakulteto
b teologijos skyrių. Studijas 
11 gilino Vokietijoje—Muens-1 
11 tery ir Freiburge L Br., Bei-1 

gijoje Louvaine. Kanadoje,! 
Mont-Laurier, Que., dėstei 

l filosofinius dalyku^. Dabar ( 
i dirba : “Tėviškės žiburių”, 

redakcijoje. 1951 m. išlei- 
i do stambią filosofinę kny

gą “Išblokštasis žmogus”, 
i kur nagrinėja benamio 
i žmogaus perspektyvas.

žinoma,».pinnoje vietoje užima 
politiniai raštai daugumoje 
versti iš rusų kalbos. Jų tira
žai dideli, meste metama į 
žAoneB.

' Be £o, specialiais leidiniais 
sumanyta atžymėti 1995—1907 
metai Lietuvoje ir 160 metų, 
kaip Lietuva “prisijungė” prie 
Rusijos. Kartu rengiamasi pa- 
iminėti ir 15 metų tarybų val
džios.

• Dail Viktoras Bričkus, ne
maža iliustravęs skautiškų lei
dinių, Toronte ' baigė Hart 
House meno mokyklą ir daly
vavę baigiusiųjų parodoje, iš- 
statydamas per *10 darbų.

f

• Dail. T. Valius paskutiniu 
metu su savo grafikas kūri
niais dalyvavo parodose: Hali- 
faxe ir Hamiltone. Jas organi
zavo tų miestų galerijos.

• Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys “Atviros ma
rios” jau atspausdiątas. Virše
li ir skyrių vinjetes piešė dail 
T. Valius.

• Jurgio Savickio novelę 
“Mėnesieną” į suomių kalbą iš
vertė dr. phU. Ragnar Oeljer, 
gyvenąs Helsinky. Vertimą at
spausdino suomių-švedų parti
jos dienraštyje “Abo under-

Propaganda permetaina ir į 
mokslą. Išleista Liet Tautosa
kos Rinktinė, redaguota K. 
Korsako. Rinktinės įžangoje 
pasmaukiama nepriklausomy
bes laikai? leisti leidiniai, nes 
ten neradęs sau vietos liaudies 
kovingumas. Dabar tai kas ki
ta, tas liaudies koving’imas 
tikrai pavaizduotas, įtraukti 
visokių sudurstytų išblėsusių 
dainelių^ apie kolhozus, apie so
vietinės valdžios garbinimą. 
Visai’ tai dirbtina, įbrukta pa
gal nustatytą planą, pagal už
sakymus.

Iki šiol buvę literatūros 
mokslo veikalai irgi jiems ne
geri. Ilgai planavo ir ginčijosi, 
o dabar paskelbė, kad išleis 
dvejetą tomų rankraščio teisė- 
mis4 Taip pat rašoma ir Tary-

riuo.se
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kun. St .Railos pastangomis, 
buvo gautas pusvalantfis sto
tyje WDAS, ir pirmieji redak-

Grįžo į Plttsborghą
Jucevičienė, paskutiniu me

tu labai sunkiai sirgusi ir ilgą 
laką praleidusi b'sigydyda- 
ma CJevelande, sveikatai pa
gerėjus vėl grižo pas savo sa

nuodamas naujos
“Ramtadrilia-lia-liaJ

nuoširdus lietuvis veikėjas, 
šiuo metu yra išvykęs dviem 
savaitėm atostogų.

Paterson, N. J. Kovo 13 d. aukų surinkta 761 doL 19 et., 
Piliečių klubo salėje įvyko vie- iš kurių* 700 dol. jau išsiųsta 
tos ir apylinkės lietuvių susi
rinkimas, kurį sušaukė Va
sario 16 rengti komitetas, šia
me susirinkime gimė Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 

Paterson apylinkė. Susirinki
mą atidarė K-to. pirm. Anta
nas Gudonis ir paaiškino, kad 

Vasario 16 Lietuvai laisvinti

PhRadęlphijog L'etuvių Ben- 
ruomenės radijo pusvalandis, 
B-ndruomenės Balsas, minėjo parodyti tikrai gero lygio dra- 
dviejų metų veiklos * sukakti. “““ ' 
Jeigu pernai vienų metu m*nė- 
jimas, buvo plaf.osios lietuvių’ 
masės Philadelph ioje teveik 
nepastebėtas, o į r~ngiamą 
gra’Ių pobūvį atsilankė risai 
nedaug pasiryžėlių, tai Šiemet 
ats'lankė, galima drąsiai sa
kytį, visa Philadelphija. ž’no- 
ma, ir programa buvo kitaip 
tvarkoma, ilgiau buvo ruošta
si, tač’au negalima nepastebėti 
fakto, kad B.B., yra philadel- 
phiečių tarpe daug daug'au 
išpopuliarėjęs ir daug daugiau 
klausomas.

Philadelphijos lietuvių Ben
druomenės -Balsas įsisteigė 
prieš pora metų, .turėdamas 
tikslą duoti nors kelias minu
tes kas savaitė vad. kultūrinės 
dalies, ne vien tik skelbimų, 
nors ir skelbimai būtinai rei
kalingi finansiškai išsilaikyti. 
Pirmoji 10 nūn. programa bu
vo’ pradėta a.a. Antano Dzi- 
ko radijo valandoje iš stoties 
WTEL. Pats pirmasis tos pro
gramos redaktorius ir prane
šėjas buvo K. Ostrauskas.

Pats vakaras prasidėjo šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
drama “Aušros sūnūs**. Dra
mą suvaidino iš N<sw Yorko 
atvykusi New Yorko dramos 
mėgėjų grupė, rež’sierius — 
dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas. Philadelphiečiams 
tai buvo' staigmena — tokio 
pajėgumo spektaklis čia pas 
mus lankėsi pirmą kartą. Kad 
ir nevisi aktoriai išėję iš mė
gėjiško vidurkio, tačiau publi
ka patį vaidinimą gražiai pri
ėmė dėl pačių gražių pastangų

Bendruomenės parengimą ka
lendoriuj yra įregistruotos apy- 
gardinės jaunių krepšinio pir
menybės, kurios įvyks t balan
džio 23—24 d. St 'CUdr Re-

jautrumo turės priklausyti, 
kad šita lietuviško kultūrinio 
įvykio šventė praeitų su ta 
nuotaika, kurią turi sukurti 
visų mūsų dėkingumo ir teisini 
go įvertinimo jausmai. *

Bet vien to turėtų būti per- 
maža. Iškilmės praeis, ir jų at
siminimus laikas ir gyvenimo 
srovė dildys. O jos turėtų pa
likti ką nors pastovesnio. Vi
sų. pirma tad sudarykime kū
rybiniam Clurl'onio ansamblio 
darbui sąlygas. Ansamblis juk 
yra ne vieno Clevelando, bet 
Visų JAV Teturiu vertybė. O 
jis neturi net vietos savo repe
ticijoms.* Todėl antrasis mūsų 
prašymas: kiekvienas savo iš
tekliu, nors ir kukliu, prisidė
kime prie kultūrinių Čiurlio
nio ansamblio namų įsigijmo.

Ir dabar jubiliatai yra yerti 
leidimo — monografijos, vaiz
duojančios jų kūryb’nį kelią, 
darbą, jų siekimus, sunkumus 
ir laimėjimus. Pagaliau išleis
kime naujas plokšteles su an
samblio dainom’s, palydimo
mis simfon’rito orkestro, kad 
lietuviška daina atsiskleistų 
visa savo didybe ir grožiu. Ir 
čia reikia visų mūsų pinfigmės 
paramos.

Šiemet sukanka 35 metai, 
kai 1920 m. balandžio 14—16 
d. visuotinių, tiesioginiu, lygiu 
ir slaptu balsavimu Lietuva iš
sirinko savo Steigiamąjį S?i- 
mą. Tai buvo didelės reikšfhės 
įvykis nepriklausomam gyve
nimui prisikėlusios mūsų vals
tybės istorijoje. Jis rodė, kad 
savo krašte jau mes patys e- 
same šeimininkai. Gegužės 15 
d. susirinkęs pirmojo posėdžio, 
Steigiamasis Seimas v'sais 
balsais patvirtino Lietuvos 
valstybės nepriklausdmybės 
atstatymą ir nustatė, kad ji 
bus demokratinė respub’lka. 
Iš didžiųjų jo darbų reikia pa
minėti valstybės konstitucijos 
priėmimą (1922 rugpjūčio 1), 
žemės reformos įstatymą 
(1922 kovo 29), lito valiutos 
įvedimą (1922 rugpūčio 16) 
ir kt. v

Gyvenimas rėdo, kad šios 
rūšies sukakčių nėra kam mi
nėti (pvz. ir Steigiamojo Sei

mo 30 metų sukaktis praėjo 
be reik:amo atgarsio). Altui to 
neleidžia jo “neutralumd” li
nija, iš bendruomenės “politi
ka” išimta, tad pro poUtin’us 
praeities įvykius taip ir sten
giamės “nesusitepę” pralįsti. 

O žala didelė: neišnaudojamos 
politin o ir pilietinio, auklėjimo 
progos.

Tad kai dairais, kas galėtų 
kad ’r Šte’giaimojo Seimo su

kakties minėjimo iniciatyvos 
imtis, sustoji prie mūsų poli
tinių partijų (jų skyrių). Jos 
tok’ų didesnių užsimojimų da
bar nebeparodo, - tad krūvon 
susidėjusios, galėtų bent vals- 
tyb n’o gyvenirfio įvykius mū
sų visu~menri r^:1'šmingiau 
pristatyt-. Tar- t cių įvykių 
šiemet Į "įtv £ ti * Seimo su
kakties platesniu mastu pami
nėjimas.

Lltuanstinės vysk. Valan
čiaus mokyk1''-, v: J aras įvyks 
balandžio 16 d. 6 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos salėj. Bus 
duota įdomi programa, atlie
kama Clevelando scenos mė
gėjų ir pačių mokiriių.' Reži
suoja akt. Ignas Gatautis. Bus 
taip pat bufetas, šokiai, lote
rija. Mūsų vsuomenė kviečia
ma Ijau iš anksto ši vakarą 
skirt! lituanistinei mokyklai ji 
laukia mūsų dėmesio ir para
mos.

Po vaklramo apatinėje sa
lėje įvyko kuki5 vakaronė ir 
trumpas BJB. sukaktuvių pa
minėjimas. Buvo sveikinimų 
žodž’u ir raštu, o dabar dir
bantiems redaktoriams ir ben
dradarbiams buvo įteiktos 
kuklies dovanėlės — knygos, 
nors simboliškai Išteškiančios 
L.B. valdybos padėką už be 
atlyginimo dirbamą darbą. Po 
trumpos oficįafiosios daTes 
buvd traukiami loterijos lai
mėjimai.

Pačią vakarienę,užba’gč dra
mos aktorius V. Žukauskas, 
nušviesdamas iš juolęngos’os 
pusės BJB. įsikūrimą ir veik
ią, taip pat paskalydamas po
emą apie Mr. Tony Kriuk ir 
galop su visa publika sudai- 

mados

Kreipiamės į visus, kurie tik 
jautrūs tėvynės Lietuvos dai
nai. Gerai žinome, kad Čiur
lionio ansambTs turi nemaža 
ir savo draugų bei bičiulių. 
Tegu šios sukaktys būna viena 
iš geriausių progų naujiems Paskiau, daugiausia veikliojo 
konkretiems kultūriniams mū
sų laimėjimams! Todėl jautriai 
ir atsiliepkime visi!

Komitetas Čiurlionio an
samblio ir muziko Mikulskio 
Sukaktims minėti

P. J. Ž’.ūrys—pirmininkas, V. 
Alseika, A. Augustinavičienė, 
St. Barzdukas, V. A. Braziulis, 
J. Chmiefiauskas, dr. Ad. Da- 
muš’s, J4. Ff Daugėla, !B. Gai- 
djpūnas, Edv. Kamėnas, K. S. 
Karpius; A. Lakūnas, J. Liu- 
džius, Edv. Malcanas, J. P. 
Našvytis, Iz. Šamas, J. Stan'š- 
kis, J. Stempužis, dr. M. Vai- 
tėnas, J. Virbalis—nariai. s

Clevelandas, 
1955 m. kovo 4 d.

toriai buvo: K. Ostrauskas, A. 
Gaigalas, B. Raugas, prof. A, 
Salys, prof.; Pirtinas, V, vo- 
lertas. *• VėTau, aplinkybėms 
vtikSant, redaktorių sąrašas 
kritės!. Ir dabartiniu metu yra 
redaktoriais: J. Janula tis, K. 
KarintA. Klimas, V. 
Muraškauskąs, B. Raugas, A. 
Šileika, J. Skl$da?tis. Dažnai, 
pranešanėjant talkina M. Rau- 
gienė ir D. čepulytė. x

Redaktorių kolektyvo pir- 
nrninkas dabar yra B. Rau
gas, o plokšteles ir archyvą la
bai rūpestingai tvarko V. Mu- 
raškauskas. > -

Jau antri metai veikia radi
jo rėmėjų klubas, kuris daug 
prisidėjo prie išlaikymo pačios 
valandėlės, kai jau grėsė jai 
mirties pavojus dėl finansinių 
sunkumų. Ra^o rėmėjų klu
bo tikrieji nariai moka po 6 do
lerius į metus, ruošia parengi
mus ir pan. • A .

Daug asmenų prisidėjo savo 
visokeriopa talka prie valan
dėles lygio išlaikymo. Operos 
solistė J. Augaitytė jau keletą 

. kartų yra dainavusi įvairiom s 
progomis šioje programoje, 
taip pat ir jos mokinės: J. 
Vaškienė ir A. Gaigalaitė. [- 
vairiomis progomis taip pat y- 
rū kalbėję dr. V. Maciūnas, 
dr. A, VasUiaurisas-Vasys, dr. 
J. Puzinas, ir daug kitų,‘sve
čių ir vietinių veikėjų. . .

Beveik kiekvienas Philadel- 
Į^fijos ir plačios apylinkės lie
tuvių laukia 3:30 p.p. kiekvie
ną sekmadien, kai prabyla B. 
B. Tad tenka tik paknkėti, 
kad stųrėtų ir tobulėtų, ak

S’emet, kaip ir kiekvienais 
metais, vyčiai gra!žiai atšventė 
savo globėjo šv. Kazimiero 
dieną. Kovo 6 po Iškilmingų 
mišių ir bendros komuftijos 
m’nėjknas buvo praturtintas 
iškilmifigu posėdžiu Royal 
York viešbutyje. Posėdžio me
tu dienos tema kalbėjo kun. 
Plantes ir kun. V. Karaveckas. 
Ta pačia .proga daugeTui vy&ų riu i Pittsburghą. 
vuvo įteikti antrojo ir trečiojo - 
ordino kepsniai. Posėdžiui va- \

Sv- Maljos katula, aplan- italai, 
gho apsknt. pinrtjninkas Vy-" ® ~
tautas Jucevirius.

PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduatlon, 

vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio, 

NUSIFOTOGRAFUOKITE .PAS

42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.

Stadija atdara kasdien, Hekyros penktadtenfas

f' •

Lietuvos Vyčię Radijo Programi
• ■ ■ ' • • .. . ■

"**•*•« WM>A«,aN tataeta*
KIEKVIKNA SSKMADBNJ-WO PO VAL.

kis. Penįaolika metų jam ati
duotų ir dešimt metų kitiems 
lietuviškiems chorams — štai 
pati gražioji, patrauklioji, ir 

prasmingoji dvidešimt perike- 
rių metų muziko Mikulskio 
gyvenimo dalis.

Krūvon šitie metai sudėti— 
tai šimtai koncertų irt tūkstan
čiai ar dešimtys tūkstančų į- 
tempto darbo, rūpesčio, jau- 
dinimesi ir pasididžiavimo va
landų. Tai kietų pastangų ar 
didelio pasiauk<įįimo metai 
gimtosios šalies meilei, ilgesiui, 
grožiui ir garbei.

Pavergtoji Lietuva negali 
už tai atsilyginti. Tad mūsų, 

. laisvųjų lietuvių, pareiga Čiur
lionio ansambliui ir jo vado
vai! už viską pasakyti nuoširdų 
ir didelį lietuvišką dėkui! Jie 
to nusipelnė.

Todėl kviečiame ab’ejų jubi
liatų sukaktis visur reikšmin
gai ir prasmingai paminėti. 
Pačiame CIevelande Seve- 
rance Hali rūmuose geguž. 15 
d. .įvyks jubilėjinis koncertas 
su jubiliatų pagerbimo aktų. 
Nuo mūsų lietuviškų širdžių

Perskaitė graužų Alto sėta*, dr. 
P. Grigaičio padėkos laišką. 
Paaiškino, kad 61 <joL 19 et 
dar neišsiųsta,' nes. gal bus 
dar apmokėtinų sąskaitų.

Susirinkimui vadovauti buvo 
išrinkta A. Gudoms—pirm., 
A. Masionis — vicepinn. Ir J. 
Jasys—sekr.

Loko pirm, prelatas J. Bal
konas labai įtūtinčiai išaiškino 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menes tikslus ir jos būtinumą. 
Amerikos lietuviai yra labai 
daug pasidarbavę Lietuvai 
padėti ir lietuvybei »išlaikyti. 
Mūsų tėvų žemę Grupavus ir 
ten lietuvius žiauriai naiki
nant, lietuviai išeivijoj turi 
visi be pažiūrų skirtumo orga
nizuotis, kad lietuvybė būtų 
išsaugota. Kituose kraštuose 
vieningai lietuviai sušorgani- 
zavo į bendruomenes tam rei
kalui. Tik Amerikos lietu
viams — tam vyresniajam 
broliui — dar Vs nesiseka 
tinkamai susiorganizuoti, su
jungti. Vyresnysis brdis fia 
turėtų būti kitiems pavyzdys. 
Jeigu mes neužmiršime tar
pusavio nesutarimų ir pažiūrų 
skirtumų ir išsijungsime iš 
kovos dėl lietuvybės išlaiky
mo, tai lietuvių tautos (Senos

(Nukelta į 7 p.)

kiusi šv. Kaaimiero, šv. Anta
no ir seserų prancišk ečių 
bažnyfiasį paskutinei savaitei 
buvo išstatyta šv. Juozapo pa
rapijoj, Donorą, Pa. Ten tesa
mą vos lietuviškų šeimų. 
TaSau klebonas kun. V. .Sa
dauskas buvo nustebintas ne
paprastai dideliu lankytojų 
skaičium ir jų maldomis ir 
aukocrtds. Ypatingą dėmesį šia 
statula ir jos fceCone parodė 

P. &
M tOB AB lAKOt

bobr ovraHVNmr 
l iiu

Audm spgr'evė bažnyčią
Prieš keletą dienų audra ap

ardė šv. Kazimiero bažnyčios 
bokštą- Padaryta , nemažai 
nuostoliu.

Kun. V. Kamveckas,
' pittsburgiečiams žinomas 

gis apygardos komitetas. St B. kaip puikus pamokšlininkas ir

ffelAŽBOS' KITAS GALAS.

Uftikau yienarnė laikraštyje 
^^pBįskundimą, kad mūsuose 
IIP yra žmonių, kurie “oponento 

atstovaujamą mintį... panaudo- 
pĮlją '-prieš- Oponentą.” Tai esan- 

“pikta demagogija”, nesą- 
y S žiningas, neetiškas, net ne- 

krikščioniškas dalykas.

%>*'?;.a Susidomėjau aš tuo baisiu 
g,.''1dalyku ir ėmiau būkštauti, 

,.t kad~ kartais pats nepasielgčiau 
demagog škai ir nebūčiau ant 
laužo sudeg ntas, kaip tame 
laikraštyje irgi parašyta. Pra- 
dėjau tad visų teirautis, kaip 

I&*?.-Bal yra ir kaip man Išsišaugo- 
; tl tos nelaimes.

Venas iš daugumos mano 
^pažįstamų, kuris buvo jau 
daug vietų apkeliavęs, prade- 

k ' dant Bostonu ir bagiant Chi- 
caga, neaiškius man dalykus 
išdėstė paprasta baudine kal- 
fea.

Brangūs tautiečiai!

Tarp pačių d džiųjų dvaslirų 
turtų, kuriuos iš tėvynės išsi
vežėme į platųjį pasaulį,

yra lietuviška mūsą daina.
Ji išaugo iš tautos širdies, 

širdžiai daugiausia ir kalba. 
Lietuvis sų daina gimsta, su ja 
ir toliau nebesiskiria — ir žai
džia, ir darbą dirba, liūdi ir 
džiaugiasi, myli ir vargsta, į 
karą žygiuoja ir į tremtį ke
liauja...

Šitaip tapome dainininkų 
tauta savo pačių dvasios pa
guodai ir svetimųjų pagarbai 
bei nuostabai.

Lietuviškos dainos kelią pa
sirinko ir mūsų ČiurVonio an
samblis. Gimęs Lietuvos sosti
nėje Viln:uje, jis surinko Lie
tuvos laukų ir lankų, kalnelių 
ir skardžių a»dus ir juos per 
tremtį atsivežė čia, į laisvąją 
Aifieriką. Jau penkiolika me
tų, kaip tais aidais ir patys 
čiurlioniečiai gyvena, ir mums 
apie mūtų tėvynę kalba.

Su Čiurlionio ansambliu sa
vo gyvenimą suliejo jo meno 
vadovas muzikas Alf? Mikuls-

Rapolą Kmchą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

ii— Žiūrėk, — dėstė jis man 
Sfe;— fti, sakysime, dėl ko nors 

susiginčijai su kuo nors. Tai 
Iii* tavo oponentas. Besiginčijant 
|p|| Vs nusigriebia lazdos ar kurio 

i Into daikto ir ima tau šonus 
V vanoti. Neapsikentęs tu griebi 

iš jo rankų tą pagaikštį ir 
S- * kerti atgalios. Ar žinai, ką da- 

rai? Elgiesi nesąžiningai ir 
neetiškai. Turi žinoti, kad eti- 
kos įstatymai reikalauja nesl- 

gfe . r savinti svetimo nei jaučio, nei 
l|H -moters; taigi, nei pagalio, 
^įs nri kieno atstovaujamos min- 

ties. O tu imi ir nesavą daHc- 
^ *; vtą panaudoji prieš jo savinin- 

ką, dar jį apkuldamas. i Etiš- 
kiau pasielgtum, jei pabėgė- 

Sv v tum kiek į šalį ir susirastum 

savą pagaikštį. Tada jau galė- 
tum kapotis kaip lygus su ly- 

, giu. Bet atimti iš ki- 
įįAl to rankų įrankį — tai ne- 

krikščioniška.
"•' ■ 'r ’ ’ . •

— Bet tiar ne viskas.^ 
aiškino jis man toliau. — Kai 

Ka tą'pafą lazdą atsuki prieš 
prMv savo priešin’nką arba oponen- 

tą, tu pasielgi dar ir dema- 
1 gogiškai. Negali ta;p daryti 
.Y nes demagogiškai elgiasi tik 

B; ;. tie, kurie yra iš liaudies. Jie 
y vadinanti liaudies vadais, grai- 

į kiškai tariant, demagogais. O 
*' turi žinoti, kad liaudyje, y- 

, \;pač kaime, kai kas sus'oeša 
r*. nepaiso, kam kuolas priklau- 
[so. Jei tiktai ii nugriebia, kad 
[:'į, ir Iš DrieŠi’Tnko rankų, tvom 

kits kitam per viršugalvį be 
pįž’s jok:os atda ros. Tai yra ne- 
V' žmoniška. Tu taip demagogiš- 
t : ka7 negali daryti, iei esi ’š ao- 
\ ■ šviestų žmonių, žmoniškumas 
& rrikalauia kitą pagerbti: le'st’ 

1 jam nekliudomai tašyti tau 
fe ...' per aus’s ir tylėti. Ta* yra ne 

I. tikta’i krikščioniška, bet ?r de- 
£? ; mekrat ška, nes gauni lygiai 

per abi puses. Ar dabar jau 
, aišku, ką darai, kai viso to 

O-* nepaisydamas ir save g;nda- 

. mas oponento atstcvauiamą 
'mintį atsuki prieš ji -patį?

Man buvo t,k tiek < aišku, 
kad reikia būti apdair n*^

^4/1 ginčijant ’r lengva’ nes^v'’’-- 

tyti lazdomis ar mintimis, kad 
pats negautum atgaTos; vadi- 

||V RRsi, nesakyk ir nerašyk to, 
gįy;-. ką kitas prieš tave gali ateuk- 

ti. ”ai nebus nežmon’ška, nes 
bus logiėka.
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MIRĖ TURTINGIAUSIA VIENUOLE
Jos mėtinės įeigos 

palikimo siekė virš $365,000.- 
00; vadinasi, gaudavo virš $1.- 
000.00 per dieną. Visas įeigas 
ji sunaudojo švietimo1 ir gai
lestingumo darbams. Jai mi
rus, palikimas siekė $14,000,-
000.00. Pagal testamentą visas vadovavo, 
tas jos turtas padalintas ka-

iš tėvų talikų gailestingumo ir apšv e- 
tos 28 įstaigoms. Tuos mTjo- 
nus ji išleido gerą darydama 
pavargėliam, indėnam ir neg
ram. švenčiausiojo Sakramen- 

• to vienuolyne, kurį ji įsteigė 
išgyveno virš 60 metų ir jam

Ši turt’ngiausia vienuolė,

ĮKURTA BENDRUOMENES APYLINK

New Yorko mieS- 
16 aukomis. 
ALB, Patersono 
d-ja likviduojasi, 
likutį pask’rdama

J. Bal-

Newar-
Vladas

(atkelta iš 6 p.) 
gali būti labai trumpos.

Prelato J. Balkūne kalba bu
vo entuziastiškai sutikta. Po 
to dar buvo paklausimų bei 
pastabų; kalbėjo J. Dulkis, V. 
Cižiūnas, A. Rugys, E. Klup- 
šienė, A. Masion's, J. Jasys, 
E .Kinderls. Visi pritarė bend
ruomenės steigimui, o prel. J. 
Balkūnas labai išsamiai atsa
kė paklausėjams.

Tuoj pat įsirašė apie 80 na
rių, o pačiu pirmuoju įsirašyti 
priėjo kleb. kun. J. Kinta, ku
rio svečiu buvo prel. 
kūnas.

Svečių tarpe buvo ir 
ko apygardos pirm.
Dilis, kuris pareiškė, kad Pa
tersono apylinkė, atrodo, ku
rtas! be kliūčių, ir linkėjo sėk
mės.

Į valdybą išrinkta: Vac. Č - 
žiūnas—pirm., A. Gudonis — 
vicepirm., . Ant. Gelažėla — 
sekr., E. Kondratavičienė — 
finansų sekr., M. Ragauskas, 
A. Sprainaitis, Kl. Praleika— 
nariai, E. Klupšienė ir E. Kin- 
deras — kandidatai, į kontro
lės komisiją — J. Dulkis, 
Jasys ir P. Toleikis.
Į apylinkę vienodai rašėsi 

senieji ir naujieji ateiviai, 
gražu buvo matyti, kad net 
pie 70 metų ir vyresni 
viai įstojo nariais.
sklandžiai viskas vyks ir to
liau, tai Paterson nedidutė a- 
pylinkė, nors ir vėliausia įsis
teigus, gali pralenkti ir-.vyres- 

_____________x

J.

ir
Ir 
a-

lietu- 
Jei taip

Detroit, Mich

niąs:as seseris, kaip kad pra- - 
lenkė visą Ne\v Jersey ir tik 
keliomis dešimtim’s dolerių 
atsil ko nuo 
to Vasario

Įsikūrus 
Tremtinių 
savo kasos
šeštadieninės mokyklos .reika
lams. ši tremtiniu d-ja išsilai
kė gal ilgiausia iš visų tremti
nių d-jų ir jos darbas čia at
liktas 'žymus. Nors nedaug čia 
tremtinių yra, bet per tuos 
keleris metus jie padarė daug: 
aukų sąrašai Lietuvos laisvini
mui rodo, kad jie savo parei
gose. neatsilieka, ar t'kriau— 
pirmauja. Tremtinių d-jes su
organizuota šeštadieninė mo
kykla, kuriai vadovauja A. 
Masionis, V» Čiž ūnas ir kun. 
V .Denrkis ir kuriai patalpas 
m;elai suteik a kleb. kun. J. 
Kinta. Netekusi savo įsteigėjo, 
reikia manyti, ras ir toliau 
malonią to paties klebono ir 
naujosios ALB globos užuovė- 
j4-

Senieji ateiviai ir toliau, gau
siai traukiasi iš mūsų tarpo. 
Neseniai numirė Jonas Puido
kas, 68 m. amž., o kevo 14 d. 
palaidojome Domininką Dai- 
lidą, 72 m. amž. _Abudu buvo 
uolūs parapiečiai. Dailida —
ilgametis kolektorius. «Pažy- ’ 
mėtina, kad Jonas Puidokas, 
tremtiniams čia kuriantis, tuoj 
pat davė butus dviem šeimom 
ir net su mažais vaika:s—kū
dikiais. “Kur jūs dingšlte su 
tais vaikeliais, jeigu niekas 
nepriims” — sakė jis jiems.

Jurg. Ežer.

motina Marija Katarina Dre- 
xel, mirė kovę 3, sulaukusi 96 
metų. ' ’

Sekdami Šv. Tėvo Leono 
XIII patarimą, 1891 m. įstei
gė seserų vienuolių kongrega- 
dją, kurios tikslas dirbti negrų 
ir indėnų tarpe.

1892 m. seserys p^sfntrąi 
apsigyveno naujame motiniš
kam name. Comvvell H-ights, 
Pa. Mariia Katarina tada vi- 
s’škai pasišventė' misiiu darbui 
—»serų ir indėnu gerovei. Sa- ' 
vo lėšoms pastatė 63 mokvk- 
las; 49 pradines, 13 aukštes
niųjų, ir vieną un'versiteta. 
Taip pat aprūpino d'delę dalį 
nemru, gyvenančiu ūkiuose. Jų 
švietimu’ ir ręligin'mui phsta-- 
te ir išlaikė 21 mokyklą.

Miręs kard. Dougherty 1936 
m. atskaičiavo motinos Mari
jos Katarinos turtų sunaudo
jimą labdarybei iki 12 milijo
nų doler’ų. Tas turtas buvo 
sunaudotas ne vien kongrega
cijos tikslams. Ji šelpė daugy
bę ištaigų Amerikoje ir už
sieniuose.

Minint kongregacijos 
jubiliejų, žymesnės 
krašto mokslo įstaigos 
ke 2-Iarijai Katarinai
laipsnius. Jos paveikslas yra 
nupieštas ant “tympanum” 
Washingtono datedros didžių
jų durų viršuje. Čia atvaiz
duojami šio krašto Kat. Baž
nyčiai atsižymėję asmenys.

Š’os^ didžių darbų vienuolės 
kūnas, po iškilmingų pamaldų 
Philadelphijos katedroje, pa
dėtas motiniškojo namo kop
lyčios rūsyje. J. A. K.

TRULY IRISH (tikras airis) — 
tokia yra tik pavardė ir vardas 
šio 19 metu negriuko iš Pitts- 
burgho.

DI8PLAY REAL ESTATE

50 m. 
mūsų 
sute;- 

garbės

PAIEŠKOMI
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke paieškomi asmenys:

Atvyksta Clevelando 
vaidinto jai

Kovo 26 d., šeštadienį, Det
roite, Holy Redeemer auditori
joje (5671 W. Vemon High- 
way prie Junction avė.) regė
sime J. Griniaus 3' veiksmų 
dramą “Žiurkių kamsra”. 
Drama vaizduoja lietuvių ko
vą su komunizmu, tardymus, 
niekšybes ir žiaurumus, pro 
kuriuos skaisčiai šviečia lietu
vaičių dorumas. Dėl pasitai
kančių žiaurumų ir brutalių ’ 

' tardytojų posakių, vaikai iki 
16 metų neįleidžiami.

Vaidins V. Braziui io vaidy- 
* bos studija iš Clevelando. Ren

gia ALR Kat.' Federacijos 4- 
taš skyrius. Vakaro rengimu 
ypač rūpinasi M. Šimonis.

Pradžia 7 vai. vakaro. Ža
dama pradėti punktualiai. Tad 
nesivėluokime.

Bilietų kainos: $2.00, $1.50 U 
ir $1.00. Auditorija talpina iki į 
100 žmonių, todėl dstroitiečiai J 
turėtų pasistengti, kad nebūtų 
“skystai” publikos. Clevelan- į 
das mūsų vaidintojus graž’ai į LIETUVIS ADVOKATAS 
priėmė, nelikim jiems skolingi. < Telefonas JAmaica 6-7272

P. Natas į_____ ________ ____

PARDUODAMA
52 šeimynų puikūs rūmai 

puošniai įrengti. Kaina $200,- 
000 grynais $50,000, pajamų 
$34,600. Galima pirkti* susi
dėjus keliems asmenims.

19 šeimynų namas su karš
tu vandeniu. . Pajamų $7,164. ' 
Kaina — 18.000, grynais — 
—10.000.

2 šeimynų namas su apš'l- 
dymu, 
(XX).

Taip
nių ir
riuose rajonuose.

Norintieji pirkti ar parduo- 
tesikreipia į:

JUOZAS GRABAU, 
227 Bedford Avė., 
Brookiyn 11, N. Y. 
Tel. ST 2-7524.

$10,000. Grynais $4,-

pat yra ir kitų dides- 
mažesnių namų įvai-

ti,

William J. Drake-
Dragūnas į

Yonkers 9-5323 Office YOnkrn 9-1029 Rcs.

Leonardas Plechavičius, M. I).
SPEC. CHIRURGIJA, MOTERŲ LIGOS 

Pričmimo valandos 2-4 ir 7-8 p.p. kasdien 
1-3 popiet šeštadieniais ir susitarus 

243 NEPI’ERNHAM AVĖ., YONKERM. N. V.
(priešais šv. Kazimiero bažnyčia)

Aksomaitis, Kostas.
Buzas, Kazimieras, iš Ser- 

gėnų dv., Kauno ap.
Cernauskas, Marcijonas, iš 

Barysių k., ir žmona Mockutė, 
Barbora, iš Dausiškių k., Ly
gumų v., abu Šiaulių ap.

Dabšienė - ’ Siurblaitė, Ona 
iš Skliaustų - Spelčių k., Luo
kės v., Telšių ap.

Grišmainauskaitė, iš (Plate
lių v., Kretingos ap.

Kačinskas, Jonas, kilęs iš 
Smalėnų k., Anykščių v.

Keys - Stiklaikytė, Juzė, jos 
sesuo Peterson, Julė, ir brolis 
Stiklaikis, Stanislovas, iš De
gučių k., Marijampolės ap.

Kučinskytė, Ona, iš Šakali
nės k„ Gaurės, v., Tauragės 
ap.

Kutka, Edtvard, kilęs iš Ši- 
leikių k., Vyžuonių v., Utenos 
ap.

Lackner, ar Rachner, ište
kėjusi Mazat, ar Marzat, Jo- 
hanna, iš Lietuvos, “Gross- 
Schellerin.”

Mačiūnas, Kaz’mieras.
Petruškevičius, Vincas, ir jo 

broliai, iš Ralių k., Krosnos 
v., Seinų ap. i

Pivoriūnas, Petras, iš Moš- 
kėnų k., Panemunėl o v., Ro
kiškio ap.

Š'imitas, Izidorius, iš Šilų k., 
Šilalės v., Tauragės ap.

gimkaitis, Jurgis, iš Nau
miesčio, šakių ap.

Širvelis, iš Gelučių k., Tau
jėnų par., Ukmergės ap. (buv. 
Kauno ap.)

Skauradžius, Karolis ir jo 
brolis.

Teleišytė Vladzė,, iš Sasna
vos v., Marijampolės ap.

Užusents, Kazys, iš Skvarbų 
k., Subačiaus v., Panevėž o ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Conšulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE
YOUR AD "

DISPLAY

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAITĖS
Sis ordinas pasišventęs reparacijai, 

adoruojant kasdien išstatytą Svč. Sa
kramentą, atlikinėjant rekolekcijas, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se. Norinčios stoti, kviečiamos atlik
ti privatines rekolekcijas ordine ir 
susipažinti su šiuo gyvenimu. Rašy
kite: Reverend Mother Superior, 
700 East Church Lane, Philadelphia 
44, Pa.

SUDĖTI PLAUKUS?
Mokykis tai padaryti pats 

Prisirašyk tuojau!
Home Hair Styling School

VICTOR VITO
5 East. 57 St ' PL 3-9605 
Skaityk “Top Secrets of, Hair 

Styling”

ČINCILOS. Geriausios rūšies --- $300 
pora ir dapgiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.C.B.A. narys. Nemoka
mai pristatom oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS 

Paramos, N. J.
arba Room 830, 11 W. 42 St„ NYC.

CRANVVELL—A Catholic Camp for 
Boys. 7-14, Under Leadership of Je- 
suit Fathers, offers a well-roundęd 
program of recreation and cultural 
activities. Ideally located in heart of 
Berkshires on scenic 400-acre estate. 
Featuring riding, swimming, golf.Pri- 
vate 9-hole course. Also baseball, 
tennis, erafts, fishing, trips. Altitude 
1,250 ft. 140 miles’from N. Y. and 
Boston. Modem eųuipment. Nurse.

Also inter school, grades 8—12
For Catalog Write

Rev. D. Augustine . Keane, SJC 
Cranwell School. Box 415, 

Lcneg, Mass.

Visiems Pageidaujant
S C H U M A N N’ S 

KEPYKLA 
1208 Castleton Avė.

(Prie Taylor St.)
Dabar bus atidaryta 
SEKMADIENIAIS 

nuo 7 a.m. ligi 7 p.m. 
Pirmadieniais uždaryta 

Mašinom pasistatyti ant Castleton 
Avė. nėra sunkumų.

George & Adele’s Baeuty Shop
2011 Nostrand Avė. B’klyn. N. Y.

(Anksčiau buvęs The Dutchess)
Prityręs plaukų dažymas ir 

permanent 
SPECIAL Helen 

šaltas

šukavimas
Curtis

šukavimas $7-50 
su viskuom

Miss Clairol Plaukų dažymas išplau
nant ir sudedant $3.75 su viskuom.
ULstcr, 9-4403 Skambink susitarti

Pirmadieniais uždara

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

Sleplien B rėdės Jr<
L ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Broklyn 8, N. Y.

Tei. APplcgate 7-7083

1933 — Dvidešimt trečias eilinis sezonas — 1955 
SV. LIUCIJOS KANČIOS VAIDINTOJAI STATO 

ATPIRKĖJA — “Amerikos tikras Kančios vaidinimas” 
vyks BROOKLYN ACAĮ^EMY OF MUSIC patalpose, Ashland Place ir 

Lafayette Avė., Bfrooklyn. N. Y. SEKMADIENI, KOVO 27, 1955. Valkams 
atskirai popiet 2:00 p. m. Bilietai 50 c.' Suaugusiems vakare 7:30 p. m. 
punktualiai. Suaugusiems biletai: $1.25, $1.50 ir $2.00. Visos vietos rezer
vuotos. Biletus užslsasakyk:

S T. LUCY’S CHUBCH, 802 Kent Avė., Brookiyn 5, N. Y.
arba skambink MAin 4-1206

ROCKVILLE Centre; angliškas Tu- 
dor, plytinis ir lauko akmenų, knotty 
pine virtuvė, formaliam valgiam 
kambarys, labai erdvūs gyvenamieji 
4 miegamieji, 1% vonios, įrengtas 
rekreacijos kamb., sujungtas garažas. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Pra
šo $21,000. 70 Kennedy Avė.

RO 4-4523

FREEPORT, Northvvest, $29,750, 3U> 
m. senumo, erdvus ranch, 70x180. 
Stearns Park rajonas. Ištisinės halės 
rančius, 6 erdv. kamb., 2 išbaigtos 
tiled vonios, naktiklubio rūsy?, "su
jungtas sėtuotas porčius, kaip parko 
medžiai aplink auga, daug priedų. 
Ševvers. Pėsčiom pasiekiama kat. mo
kykla ir bažnyčia. Kraustosi kiton 
valstybėm Savininkas.

FReeport 9-5858

MUtual 1-1587
DANIEL A. _ 

Laidojimo įstaigon
801 D Street, Belmar, N. J.

201 Laure! Avenue
W. Keansburg t i

EDW. LOCKWOOb
Gerard E. Ločkwood, Dir. 

255-21st STREET
STerilng 8-0050

Patarnauja visose apylinkėse

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”!

DIRBK ROŽANČIUS
LAIKUI PRALEISTI AR 

UŽDARBIUI
Yrp-taupu, įdomu ir taip lengva!

Atsiųsk 10 c. (grąžinama pir
mu' užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai. \t
PITTSHIRE

385 Merrill Road 
Pittsfield, Mass.

EAST HILLS (Strathmore prie Ros- 
lyn). Modernus, 3 miegam., 2% vo- 
nios, akmeninė terašė, kiemelis, pa
togus susisiekimas ir arti kat. mo
kyklose ir bažnyčios. RO 3-2894.

NEW YORK

KARDINOLO HLOND

Ramsey, Nevv Jersey
Berniukams 8 ligi 14 ideali vasaros 

stovykla — 20-sis sezonas 
Birželio 26 ligi Rugpiūčio 20

Kaina: $30 savaitei 
Dieniniams stovyklautojams 

$20 savaitei..
myl. nuo George Washington tilto-18

JAUNOS MERGINOS, 
norinčios savo gyvenimą pašvęsti 
Kristui ligoninėse, mokyklose, vidaus 

ir užsienio misijose, rašykite:
REVEREND MOTHER 
Sisters of St. Francis, 

Allegany, N. Y.

ŠV. ONOS APVAIZDOS 
MISIONIERĖS SESERYS 

kviečia jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris
taus mažuosius darželiuose, parapi
nėse mokyklose, dėstant katekizmą 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOR
Our Lady of Mt. Carinei Convent 

Barnesboro, Pennsylvania 
Nereikia finansinių jnašų

BUSS. OPPORTUNITY

IEŠKOMA PARTNERIO 
mašinų dirbtuvei, pilnai įrengta. Turi 
būti gerai susipažinęs. Puiki proga 
daug uždirbti, vidutinį kapitalą inves
tavus. '

TR 5-8202

ŠILTNAMIAI (2> O'akdale, L. I. 
Biznis eina gerai, apie 2 akraį že
mės, Montauk Hway. Namas su 4 
miegam., šil. vanduo, ai. šiluma, pa
lapinė prie kelio. Tinkamam žmogui 
geras pirkinys. Savininkas pasitrau
kia. Tik betarpiai. Box J-28. Rm. 
830, 11 W. 42. NYC.

FRYZERIl DIRBTUVĖ parduoda
ma, esanti Bcrkshircs, 120 mylių nuo 
N. Y. miesto, 2,400 kv. pėdų, viskas 
įrengta, galima tuoj dirbti. Kitom 
informacijom OR 5-0460.

BARAS IR RESTORANAS

PARDUODAMAS
46 St., tarp 8 Avė. ir Broadway

MO 3-3010

MAISTO parduotuvė — Gera proga 
maišytam rajone. Kampinis plytų na
mas, 2 aukštų, geram stovy. Reta 
proga sumaniam žmogui, šeimos na
riui mirus, atiduoda su nuostoliais už 
$25,500. OL 9-8025, JA 9-9720.

LAIVELIU PRIEPLAUKA
South Shore

$15,000 reikalinga, apie 3 akrai.
Betarpiai SU 5-0832

BARAS IR GRILL— Namau mie
tely. įsteigt* prieš 22 .m., nominalinė 
nuoma, 5 metam išnuomota. Savaiti
nė* pajamos $700 plūs geros rūšies 
aplinka, 2 {ėjimai I pagrindine užei
gą, ilgas baras. Su nuostoliais.

Už $11500. VA 5-0298

LENTŲ IR MEDŽIO apdirbimo įmo
nė parduodama. Gerai įrengta, dabar 
darbas vyksta, žemutinėj East pusėj, 
tuoj perimti, 4000 kv. pėdų, pigi nuo
ma, galimas partneris. CA 8-3600 
darbo dienom.

ASTORIA — 1 
ka ir 2 
vienam 
$11,000.

šeimom, 
aukšte,

šeimos namas, tin- 
2 kambariai kiek- 
vaisiniai medžiai.

8-9648

HARTSDALE — parduodamas 8 
kamb. namas, 2 garažai su apie 2J/z 
akrais. Arti visoks susisiekimas, pės
čiom pasiekiama kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Gera proga statytojams 
ar nekilnojamo turto pardavėjams. 
Su nuolaida už $50000. FA 4-8119

Tel. EVergreen 7-4335

I
S tephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brookiyn, N. Y.

2-5043
VVĄ^TAGH padalintas $24,499. Be 
galo dideli gyy. kambariai, katedra- 
linė centrinė halė, didelis valgoma
sis 3 dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimų kamb., naujai 
įrengta virtuvė su valgymui vieta, 2 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti šį naują modernų namą su 
100x125 atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas. Liepos 15. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-1500.

* Matthevv P. Dalias;
į (BIELIAUSKAS) ' J

M. P. BALLAS—Direktorius

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brookiyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

DONGAN HILLS— Staten Island du 
penkių kambarių modernūs ranch 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van- 
nediu šildomi, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-5174. Joseph Garszve

G RABORIUS
STATEN ISLAND — kalvos viršuj, 
custom statytas, 13 kambarių, pui
kiam stovy, tuoj galima kraustytis. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$45000. Constance Stevens, 51 East 
42 St., N. Y. City. MU 2-5089.

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y.f

WANTAGH— $18,000. Centrines 
halės ranch, 3 miegamieji, 1% vo
nios, piastrotos sienos, vėtriniai lan
gai, sėtai, pilnai įrengta virtuvė, 
lėkšč. plautuvas, porčius su sėtais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-0028

GLEN HEAD, Cape cod. 2 mieg.. di
delis gyven. kamb., židinys, centrinė 
halė, virtuvė, elektr. pečius, vonia, 
pratęstos paliepęs su išėjimu, 1 aut. 
garažas, didelis plotas su sodu, tuoj 
galima kraustytis. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios. GL 4-5408. Kaina $18.- 
000.

West New Brighton— 2 šeimų, 3 
apačioj ir 5 kamb. viršuj. 2 vonios, 3 
kambariai pastogėj. Gražus kiemas. 
$12,500. Arti kat. mokykols ir bažny
čios. GI 7-2259

BUSS. SERVICES

Tiktai Brooklyne 
KAMBARIO IŠDAŽYMAS 

nuo $10.
Prityręs, darbas švarus, bet 

kuriuo laiku. Skambink 
susitarti. 
TE 6-0478

S C HOOLS

BRYANT MUZIKOS MOKYKLA
Pianas-Balsas — ir visi instrumentai
Populiariniai -z Klasikiniai. Prade

dantieji — Vaikąi — Suaugę
140 West 42nd St. New York 36. N.Y. 

Tel. WI 7-0583

MALĖ HELP VVANTED

STOVYKLŲ prižiūrėtojai, nejaunesni 
kaip 18 metu vaikų stovyklavietėj 
netoli Kingston, N. Y. Kreipkits dar
bo dienomis. Dienom — CI 7-0300, 
vakarais — TR 9-0634. ‘

BUSS. OPPORTUNITY

MEDŽIO APDIRBIMO ĮMONĖ. Su 
idaom patalpom ir pastogėm, greit 
užimti. Bus atsižvelgta į pasiūlymus. 
Garažinio tipo pastatas, 50x100, su 
rūsiu, 25x100. Vermont Furniturr 
Crafte, 382 Osbom St„ Bklyn. 

z DI 2-8732 ->

J. B. SHALINS- ’ 
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius ;
84-02 JAMAICA AVĖ. ;

(prie Forest Parkway Station) 1
VVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. ]
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.j

Tek VIrginia 7-4499

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS i 
F U N E R AL HOME*

254 W. Broačhvay 
South Boston, Mas& 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 644M

J ZALETSKAS 
| FUNERAL HOMi 
t 564 EAST BROADVVAY

South Boston, Mass. 
X

D. A. ZaleUkM, F. E. Zaletafcl 
$ Graborial Ir Balzamuotoj*!
X Patarnavimas dieną ir naktį
X Koplyčia Šermenims dykai 
J NOTARY PUBLIC
X Tel. SO 8-6815
x ♦ ?X SOuth Boston 8-2669

-Zįs



Tonikas viduriam

Kreiptis;

LITERATŪROS ■ MENO VAKARĄ
kiniams, etc.

aaSCL 25, 26 ir 27 d.d. •?
40 valandų švč. Sakramento 
adoracija š'a tvarka:

7»Praaas ir Eleonora Motiejūnai 
iš Rochesterio, N. Y. šiomis 

’* dienomis lankėsi New Yorka ir 
buvo apsistoję Taft viešbuty- 

"je. Kelione atžymėjo 11 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kakti.

JANET, 5 m. mergaitė, jau gali 
paeiti, n gydoma H Easter Seal 
vajam surinkta ledu. Aukokite 
paralyžiuotiems valkams gydyti!

Vytautas Žvfrzdys, 
koris šiuo metu Washingto- 
ne renka medžiagų savo diser
tacijai, praėjusį savaitgalį lan
kės New Yorke.

256 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Padėkojo
Vasario 6 ir 7 d.d. šv. Petro 

parapijos jaunimas, vadovau
jamas kun. J. žuromskio, su
rengė Minstrel Sbow. Pereitų 
sekmadieni klebonas kun. Pr. 
Virmauskis parapijos leidžia
mame biuletenyje išreiškė pa
dėką kun. J. žuromskiui ir vi
siems Minstrel Show progra
mos dalyviams už įdėtų dar
bų. Parengimas parapijai davė 
1300 doL

prof . Ig. Končių? - 
niaus universitetą,’ 
atgavus savo sostinę. Meninėje 
dalyje poetas St Santvaras 
skaitys savo kūrybos, o Bos
tono lietuvių dramos mėgėjai 
K. Baranauskas ir L Nikolsky- 
tė deklamuos. Bostono lietuvių 
visuomenė maloniai prašoma 
dalyvauti.

Kovo 26 d. 9 v. ryto liet pa
rapijos bažnyčioje bus gedulin
gos pamaldos už kun. Pr- Va
siliauskų, mirusį kovo 16 Chi- 
cagoje.

vaka-
5 v.v.

paminėta 
sukaktis.

Po $5.00
J. Kontautas — Passaic, N.

jos krikšfionhi demokratų <?g- 
zilaS, balandžio 15-17 d'enomis 
New Yorke organizuoja savo 
H-ji platų kongresų.

Pirmasis kongresas įvvko 
1953 m. kovo 13-15 d'enomis 
ir praėjo su dideliu pasiseki
mu. To kongreso metu Sąjun
gų sveikino : JAV oreziden+as 
D. E’senhovver's. F. F. DuBes, 
kardinoas Spellmanas, eHė se
natorių, kongresmanų ir k’ti 
labai įtakingi asmenys. Iš Eu
ropos buvo gauti sveikinimai 
iŠ K. Adėnauerio, A. de Gas- 
perį, R. Schuman, G. Bidault, 
Dr .von Brentano, P. vah Zee- 
land ir kt. Tikimasi, kad ir II- 
sis kongresas bus sėkmingas.

Sąjungos garbės prez’diumo 
nariais jau sutiko būti: P. van 
Zeeland, Vokietijos Bundesta
go pirm. Dr. Gerstenmeyer, 
Krikščionių Demokratų In
ternacionalo pirm. A, E. de 
Schryver ir Internacionalo ge- 
neraftns sekretorius R. R:- 
chet Laukiama dar daugiau 
sutikimų.

Kongreso njetu bus platus 
vakaras, tema: “Laisve, kaip

PAKEIS RADIJO STOTĮ
Antanas Kneižys, kuris ligi 

dabar šeštadieniais veda lietu
vių radijo progamą, nuo kovo 
mėn. 27 d. ją perkelia į naujų 
stotį— WHLL, Medford, 1430 
kilocydes. .Programa dabar 
bus transliuojama sekmadie
niais, nuo 11 vah iki 12 v. die
nų. Naujoji stotis yra • 1000 
vatų galingumo ir bus plačiau 
girdima. Senoji buvo tik 250 
vatų.

Š Phūadeihijos buvo atvy
kęs į New Yorfcų ieškoti me- 
dSagos Liet Enciklopedijai.

Rinks seną popierių
Senas popierius arkivysku

po labdaros fondui šv. Petro 
parapijoje bus surenkamas ba
landžio 20 d. Popierių reikia 
sunešti į klebonijos garažų ar
ba prie parapijos salės E. 7-ta 
gatvė.

BALE 100-SlS SKYRIUS NEW YORKE 
, minėdamas savo veiklos dešimtmetį,

LIETUVOS LAISVINIMO
i REIKALAM

Po $20 — P. Va:nauskas, 
Starkus ir A. Maceliai.

Po $10—Liet. Pil. klubas 
Brooklyne, Liet. Pil. klubas 
Maspethe, P. Montvila, J. Au
dėnas, J. Kanauka, V. Sidzi
kauskas, Tėv. Pranciškonai, 
Kaseras, Voko.

Po $7 — Šalkauskas, L ir 
F. Rajauskai.

Po $5—Zabielskis, R. Rum- 
bait’-s, S. Apolenskas, Liet. 
Sporto klubas, K. J. Krušins- 
kas, J. Andriulaitis, P. Nau
jokaitis, Alb. Kynastas, J. Bal- 
taitis, Mag. Karpavičius, S. 
Bredes, Jr., K. Savickas, AL V. 
Stašinskas, V. L. Kopas, A. J. 
Mažeika, Makauskis, P. Luko
ševičius, SHpas, Rastenis. Nor
vilą, V. česnavičius, kun. J. 
Alekaūnas, V. Sruogis, X. Y., 
Kibu V. Pikturna, Kun. A. 
Račkauskas, Kun. Parancevi- 
čius, V. Stasiukynas, M. Gra- 
žinytė, Kazilionis, Sniečka, 
Gražirenienė, Bandas, Dr. A. 
Vibeita, B. Rapečka, Kazake
vičienė, .Palionienė, Trakevi- 
č'.us, V. Kalvelis, Gurinskas, V. 
Žukas, P. Janulevėius, E. 
Končiūtė, Gudelis, Ed. Garia, 
Rimavičius, P. Klonis, B. Spu- 
dienė, Mačionis, Kazailis, H. 
Davelis, Suveizdis, X.YZ., A. 
Vaitiekūnas, D'čmonas, Navic
kus, Barčauskas, Vaišnoraitė, 
B. Giržadas, VI. Viliamas, Viz
baras, Ūselis, Senskevičiūtė, 
Birucra, J. M. Garunskis, Žu- 

*kas, V. Norvaišaitė, Kairiai.
. Po $4—Benderius, A. Kri
vickas, Radzevičius.

Po $3 — J. Očikas, J. Straz
das, V. Gudelis, J. Landbergis, 
Kanauka, Krisčiūans, Kun. V. 
Dabušis, M. Sutkevičus, Kau
nas, Očetienė, Jasaitis, Bara
nauskas, K. Vaškys, J. Žukas, 
Tercijonienė, Maldutis, And- 
riuška, Ridikis, Kun. J. Pet- 
rėnas, VI. Ivonis ir J. ir G. 
Lukoševičiai.

Kiti aukojo po mažiau.
Minėjimui rengti komitetas 

visiems nuoširdžiai dėkoja.

414 BROADWAY 
South Boston 27, Man.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpufiavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Lojalumo paradui,'
kuris bus balandžio 30, 

New Yorko Lietuvių Taryba 
šaukia pasitarimą kovo 26, 
šeštadienį, 3 v. p.p. Angelų 
Karalienes par. salėje. L:gi š’ol 
minėtam? parade lietuv'škoji 
grupė nebuvo atstovaujama 
su visu rūpestingumu. Turint 
galvoje, kad į lietuvius palan
kiai žiūri amerik:ečių valdžios 
aukšti pareigūnai ir atsilanko 
į mūsų Vasario 16 minėjimus 
bei kitur mus palaiko, turime 
vieningai ir gausiai parade da
lyvauti. Į šį pasitarimą prašo- 
nfi atsilankyti New Yorko ir 
apylinkės visų organizacijų f Komitetas linki dosniems auko- 
ototoms-arba deleguoti 1- ar 3 tojams daug sėkmės.
a*aws^s- Maironio Mokyklos

Tėvų Komitetas

Šv. Petro bažnyčioje kovo rengia minėjimą, WnSj;mnM 
•X’ ™- 27 vyks prasidės 5 vaL po piete s. Su- 

---  apie Vilnia na 
universiteto praeitį, . adv. A. 

_ , .------------------------- *______ Juknevičius — apie Vilniaus
Penktais kovo 25 <L uilivereteta lentai * lėikata ir

SĮvai. minios, tarnų meta SS., apie VB-
statomas švc. Sakramentas: niaus universitetą," Lietuvai 
11 vai. N. Anglijos Fetuvių 
kunigu šy. valanda; 1 vai. pa
rapinės mokyklos mok’nių šv. 
valanda: 7:30 v. v. mišparai, 
pamokslą sakys prel. Pr. Stra- 
kauskas.

Kursai skautų vadovams
Jaunesniųjų skautų vadovų 

kursai bus Bostono kovo 26 ir 
27. Kursai vyks šv. Petro mo
kyklos patalose, Flaherty 
Way. Pradedami kovo 26 d. 
1:30 vai. p.p.' malda ir kun. 
J. Klimo pašnekesiu religinėm 
temom. Paskaitas skaitys A. 
Banevičius, A. Matonis,. L. Če
pienė, prof. L Končius, A. 
Bričkus, Vyt Strolia, Vyt Če
pas, M. Manomaitis, R. Mie
želis ir rež. A. Gustaitienė. 
Kursantai sekmadienyje, kovo 
27 d., 8 vai ryto dalyvaus mi
šiose už skautininką aa. kun. 
Vaclovą Šarką, ir 3 vai. p. p. 
šv. Petro parapijos 40 vaL at
laidų užbaigimo pamaldose.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame ' priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia klijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

PADĖKA
Mairorio mokyklos Tėvų 

Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
ALB New Yorko apygardos 
I Apylmkės Valdybai UŽ su
teiktą mokyklai piniginę para
mą. šiuo kilniu darbu pabrėžta 
lietuviškosios mokyklos didelė 
reikšmė lietuvybės išlaikymui.

Pašalpa jūrmfakams
Vyresn’o amžiaus jūrinin

kams šelpti ik5 š.m. kovo 15 
d. yra surinkta 342 dol. aukų. 
Aukoto šie asmenys: _

JAV: Juozas Babilius—$80; 
Joseph Vardauskas— 55: My
kolas Slapšys — 40; Albinas 
Kudirka — 30; Bronius Sta- 
činskas — 28; Romanas Vil
činskas— 26; Povilas Laba
nauskas — 10; Tadas Jagėla 
-~10;. Antanas Šimkus —5; 
Juozas G’nkus—3. Kiti auko
tojai —7.

Kanada: A. Junonas— 10; 
S. Baltauskas — 10; B. Bag- 
džiūnas— 5; D. Baltrukonis— 
5; Pr. Butkev’čius — 5: L 
Balsys — 5; A. Keblys — 5; 
VI. šurkus —4.

Visi surinkti pinigai yra per
duoti pašalpos reikaKng'ems 
jūrininkams.

Aukavusiems nuošifdž’ai dė
kojame.

Šalpos reikalais rūpinasi 
lietuvių' Jūrrtinkų Sąjungos 
Užsienyje reikalų vedėjas M. 

Slapšys. 101-43-114th Street, 
Richmond Hill 19, L.I., N Y.

Po $4.60 '
Dr. S. Petrauskas, E. Či- 

žauskienė, Elizabeth, N- J-J L. 
Shushys — Highland Park, 
N. J.; 2L Pocius — Roslindale, 
Mass.;1 D. Janusaitė — So. 
Boston, Maas.; K. Gakhus — 
Maspeth 78, N. Y.

Po $3150
P. Miltenis, Brooklyn, N.Y.

Po $2150
Pr. Gražys, J. Rajeckas, 

S. RamoškienS, L. Matthews 
—Brooklyn; J. Bruzgis, L. Mi- 
chaelytė -r-. Waterbury; M. 
Stankevich įr Ė. Hartford; J. 
čeikus — Hamilton, Ont. Ca- 
nada; J. Kraanis — Bellmore, 
J. P. Machidis — Woodhaven; 
A. Jarmalavičius —-W. Lynn; 
F. Sarankpr^Paterson, N. J.

Šeštadienis.' kovo 26 d.
5 vai. nršlos ir išstatomas 

Švč. Sakramentas adoracijai; 
9 vai m'šios, pamokslą pasa
kys kun. V. Martinkus; 7:30 
v.v. mišparai ir prel. Pr: Juro 
pamokslas.

Sekmad*enis, kovo 27 d.
5 vaL išstatomas švč. Sak

ramentas . adoracijai. Mišios 
bus paprasta " selgnadEenio 
tvarka: 7, 8, 9, 10 ir 11:30 
vai.; 3 vai. mišparai, pamoks
las prel. A. Vasio, procesija ir 
atlaidų užbaigimas.

VWur*° K1*5®0- 
njy Demokratę Sąjunga, ku- tmka . Diskusijų vakaro 
rioįe;yra ,subūrę Lietuvos, deratoritimĮ sut&o būti plaflai 

ijjįĮįl^jii4 - • Latvijos, Lenkijos, zčdtoskwa- žmomaa^imterCoDegeprea-
įsteigta kovo 15 d. Athtetic krioš. Vengrijos ir Jueosiavi- deųtas^protf G- Sęhuster (ne

seniai išleidęs knygą apie Baž
nyčios ‘ būklę pavergtuose 
kraštūosey, “New York He- 
rald Tribūne” prezidentas O. 
Re&d, žymūs JAV (žurnalistai 
ir radijo komentatoriai J. Cog- 
ley. H. Flahnery ir kt.

New Jersey gubernatorius 
R. B. Meyner sutiko Sąjungos 
delegaciją balandžio 17 čb pri
imti .savo {Mrogęamos televizi
joje metu.

Pasiruošimo darbai eina vi
su tempu Kiekviena Sąjungoje 
dalyvaujanti tauta kongrese 
turės 15 narių delegaciją. Ir 
lietuvių delegacija jau baigia
ma formuoti. Thip pat kviečia
ma visa eilė svečių. —L

čia yra namine 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, . vidurių

» $150
A. NadzeilCa, R. Vaičiulis — 

Brooklyn.
Ęp $1.00

Iš N. Y. vabL-
S. Barakauskas, P. Stravin

skas, J. Veršelis, R. Kepenis, 
P. Jankus, A. Sniečkus, J. 
Kundrotas, K Margaitis, Dr. 
B .Radzivanas, A. Kubilius, A. 
Žeivis—Brooklyn; M. Aleksan
dravičius, O. Grabauskas, A. 
Kisielius — Amsterdam; T. 
Brazilaski, J. Dailydė, V. Ma- 
čiokas — Woodhaven: J. Ki- 
vyta, E. Revukas — Maspeth; 
V. Kadišienė — Ridgeood; V. 
Stašinskas — New York.

Iš Mase, vatet.: J. Bogušis, 
U. Šeduikis, K. Arlauskas, A. 
M. Daurfis, VI. Salevončikas, J. 
Brazauskas, L. B. Volmerytė,
J. Venckus, P. Svilas, M. Nor- 
vaišienė—So. Boston; Dr. V.
K. Boderick, A. Januška, A. 
Sangaila—-Dorchester; V. Kle- 
vis. A. Kvaradejienė, M. Ya- 
kovonis — Brockton; K. Gsd- 
rim— Brighton; J. Okulavi- 
čius — Norvvood; A. Baronas

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

SU G*«nd Bt, Buofclym N. Y.
TeL EV«rgreen 4-8802

LtetuvUka duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičiu: pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikitynoms Ir klto-

flirinkę lietuviai kunigai Pri- 
draugijos įstatus ir išr:n- 

X ko draugijos- valdybą bei revi- 
; zi jos komisiją- Pirmin’nkas 

kun. J. čepukaitis, vicep'rm. 
kan. J. Končius, sekr. kun. dr. 
J. ^Ražaitis, ižd. kun. J. Star- 

įį kus, valdybos narys — prel. 
1 P. Juras.' Revizijos kom:sijon 
1 išrinkta: kun. J. Afeksiūnas, 
^įkun- J. Petrėnas ir kun. V.
* Dabušis. Lėšas sudarys kunigų
* narių mokesčiai, aukes ir pa- 
« likimaL Pašalpomis galės pa- 
« dnaudoti įvairiuose kraštuose 
įgyveną lietuviai kunigai, pate-

▼argą, ligos ir nelaimės 
J atvejais.

Aprdšitimo parapijos 
į Amūino Rožančiaus 

rienė bus kovo 27 d.
į Vakariene bus
* draugijos 20 metų
* Šiuo meta turi 280 narių; jie 
1 yra susiskirstę į 12 vainikų,
* kuriems pirmininkauja: Ona 
- Staiečkuvienė, Zuzana Gudai- 
: tiesė, Marijona Kyvitienė, Ona

Kubilienė, Bronė Viesulienė,
7 Ona Ifičiufięnė, Marijona 
I Starikevifiene, Anelė Garlaus- 
Ckienė, Julija Skarulienė, Mari- 
" joną Krasauskienė, Domicėlė 

Tnmdaitienė ir Elzbieta Kaše-

—W. Roxbury; A Petkevch— 
Coflinsdale; J. Taparauskas— 
Lawrence; V. Bartsas—Wor- 
cester.

S Conn. vaisi: B. Jaku
bauskas, K. Valuckas, E. La
butis, A. Krivinskas, V. Mali
nauskas— Waterbury; S. Zda- 
nis — Oakville; J. Manikas — 
Hartford-; J. Motejunas—Man- 
cbester; M. Stokna— Water- 
town; L. Radzwiūas— Bridge- 
port

Iš N. J. vaK: T. G Žvirblis, 
O. P. — Jersey City; A. Bilai- 
tis, T. M. Grybas—Keamy; J. 
Sprainaitis — Paterson; P. 
Juokis, K. Vagonis—Elizabeth.

B Pa. vaisi.J. Sodusky — 
Mahanoy City; A. Krapavi- 
čius, K. J. Stravinskas—Pitts- 
burgh; J. Burba— Bridge- 
ville; J. Konitsky — St. Clair; 
A. žabaduonis — Homestead 
Parit; F.' Uifitis — "Tremont; 
L. Ginkiewicz — Philadelhpia.

Iš kitų vietą: G. Bakaitis, 
Gktgods, P. Ambrazas — Cle- 
veland; A. Navalenskas —Lo- 
rain; A BarSauskas, M. Šim
kus — Baltimore; A. A. Avi
žinis — Providence: K. Žiau
nas —Montreal, Canada; J. 
Paukštaitis—Omaha, Nebr.

Po $0.50
J. Adomėlis, V. Urbonas, V. 

Lugminas, J. Shurkus, P. Lau
rinaitis—VVaterbury; A. Pau
lauskas — J. Šimkienė— So. 
Boston; S. Mayausky —Dixen- 
ville; J. Anusauskas— Bridge- 
port; J. Morkienė—Manches- 
ter; M.‘Miliauskienė —Brock
ton; A. Butkus, V. Masilionis 
Brooklyn; V. Beganskas — 
Woodhaven.

Nuoširdžiai dSdagi
T.T. PRANCIŠKONAI, 

Darbininko leidėjai


