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paskui virsdamas libei 
vėl grįždamas pas kons 
rius, o Edenas išaugini 
partijos ribose.

Katastrofų eigą šiandien sun
ka pramatyti, kaip tai sunku 
buvo pramatytų kad Hitleris, 
po Miuncheno, nuo Sudetų pra
dėdamas, toliau imsis Čekoslo
vakijos, Danzigo, Lenkijos. 
Alsopm rodos, kad dabartinė 
padėtis Azijoje yra tokio pat

aBdjsą sėdėto tarinį bazių, 
ntojaagfl s u Vokieti ja
Jei tų sąlygų Austrija nesilai
kytų, Sovietai pasilieka teisę

Juodu ntartiim, kta poMfam- 
dieno 1939 Edenas pasitraukė 
iš užsienių reikalų ministąrių 
Chamberlaino valdžioje ir kri- 
tikavd nuolaidas.

nuo ginklavimosi ir likdama 
neutrali, gali būti sujungta 
kaip ir Austrija. Jei Amerika, 
Anglija, Prancūzija ar pati 
Austrija priešinsis, tai Austri
ja bus padalyta taip kaip ir 
Vokietija.

Edeno diplomatini am 
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pereitąją metais, kai jfa 
do išeitį Ženevos koofil 
joje; kai išgelbėjo Vakąr

duotas Lodojai, Alsopes pri
lygina garantijom, kurių da
bar reikalauja Ouerooy ir Mat
su salom. Tada ja davė Angli
ja, dabar toje padėtyje atsidu
ria Amerika. Kariniu atžvilgiu 
Britanijos garantijos buvusios 
nelogiškos, o moraliai abejoti-

giHoa peržvelgė. Jis buv 
tikinęs, kad Sovietai yra 
teresuoti stoti | karų su i 
nija, ir dėlto nereikia’ 
nuolaidų. Jis atkalbtai; 
Chutchillį, kad nekištų g
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• Austrijos kancleris Raah 
šį pirmadienį išvyko į Maskvą. 
Jį pasikvietė Molotovas tartis 
dėl taikos sutarties, dėl kurios 
negalėjo susitarti su Amerika, 
Anglija, Prancūzija per eilę 
metų.

Maskva numato padaryti su 
Austrija taiką ir pasitraukti iš 
jos tokia sąlyga:
Austrija Nekasi neutrali visais

Ko,tuo Maskva siekia? Pir
miausia, ji nori paimti inica- 
tyvą vėl j savo rankas, kuri 
išslydo pasirašius Paryžiaus 
sutartį ir leidus Vokietijai 
ginkluotis. Antra, nori duoti 
pavyzdį Vokietijai, kad ir Vo
kietija, sudarydama sutartį su 
Sovietų Sąjunga, atsisakydama

mėgsta — ir keiktoje ir prie 
stalo. Dabar jfom atostogos.

lAflontafių streikas kaip tik 
sutapo ir su savivaldybi ųrin- 
ktatas. Nebuvo kaip agitacijos 
pravesti. Įvykusiuose 11 apy-

nnuuiuuoe iMSiyvivu

Wbwton Chu^chill pasitrau
kė iš valdžios, eidamas 81 me
tus. Iš jų 55 praleido politiko
je ir valdžioje. Anglijai nar- 
Iriausias jo valdymo laikotar
pis, yra antrasis pasaulinis ka
ras. Po Neville Chamberlaino, 
kuris nuolaidom Hitleriui pri
vedė prie karo, 1940 buvo pa
skirtas Churchillis, nuolaidų 
priešininkas, kad kariautų ir 
karą laimėtų;

Tačiau po karo britai nuo 
Churchillio nusisuko, valdžių 
atidavė dartriečiam, socialis-

Aos vertės, nes Britanija nega
lėjo duoti apsaugos, kurią ga
rantavo.

Neville Chamberlainas, kuris 
Miunchene nusileido Hitleriui, 
kad dar kiek būtų pavėlavęs, 
ir jam būtų tekę prašyti ka
pituliacijos sąlygų iš Hitlerio.

Ginti Quenioy ir Matsu — 
sako Alsoph — tai panašu į 
norą ginti pirštus, kai tau ren
giasi atpjauti koją, šiuo atve
ja pietų Azija prilyginama ko
jos minimai rolei. :.j

Praradus pietų Ariją ir ne-

•. . apie atėjusį 
Anthony Edeną 

Anriumy Ede* giminė Chur- 
CDiunu vedęs jo giminaitę.

• Vatikane Pijus XII balan
džio 10 pasirodė šv. Petro ba
zilikos balkone ir palaimino, sa- 
vo kalboje atomines jėgas, ku
rios skirtos taikos gyvenimo 
tarnybai. Pasirodžiusį sustip
rėjusį popiežių sutiko didesnė

tai imtis priemonių, arba kad 
Churchillis butų turėjęs Ame-** dydamos. 
rikoš jėgą ir Amerikos prin
cipingumą, moralį idealizmą, 

kitaip pasaulis būtų šian
dien atrodęs!

Churchillis geriau ir anks^ 
čiau už betką pramatė Mask
vos siekimus* fiftntylrijpBffi su 
Maskva išreikšti prigijo visam 
pasauly jo mesti sparnuoti žo
džiai: grietinė uždanga, šalta
sis karto... Tačiau-pditikoje

SVEIKATA IR MOKESČIAI
Clayton, Mo., 1949 Joana 

Ring, 17 metų mergina, sirgo 
vėžiu. Po operacijos, kuri ne
davė vilties, ji panoro keliau
ti į Liurdą. Nukeliavo. Trupu
tį daugiau kaip metai po tos 
kelionės ji visiškai pasveiko. 
Kai tėvai užpildė pajamų mo
kesčių blankus, jie įrašė ir apie 
3000 dol. tai kelionei kaip gydy
mosi išlaidas. Tik dabar mo
kesčių teismas nusprendė tų iš
laidų nepripažl.ti, liet jeigu 
Bažnyčia būtų pripažinusi for
maliai, jog čia stebuklo būta. 
SKRAIDO KAIP PASAKOJE

Amerikos marinai Kalifor
nijoje išmėgino “skraidančių 
platformą“. Ji kyla tiesiai į vir
šų; ją traukia du propeleriai, 

, varomi skyrium dviejų moto
rų; abiejų bendra jėga arti 100 
arklių.

* Amerikos rūpestis sutelk
tas į Tol. Rytus. Prez. Eisen- 
hovreris" įspėjęs kariuomenę 
Formozos srity, kad būtų pa
siruošus, bet nesileistų į gali
mas kovas, kol prezidentas ne
duos įsakymo. Nacionalinę Ki
niją įspėjęs, kad už Quemoy ir 
Matsu salų gynimą pati imtųsi 
atsakomybės.

• Anglijos naujas užs. rei
kalų min. MacMfllan pareiškė

Formozą. i norą bendradarbiauti ir toliau
Spauda praneša, 'kad Sovie- so Amerika.

tai yra pasiruošę tolimesnei 
agresijai Azijoje ir stengiasi 
perimti vėl iniciatyvą Europo- 

Angfi >> fldelfe įvykis je. Šitai kelia didesnį susidomė-
Temperatūra siekė 78 laipsnių, jas kėlė įvairiomJąJbom.
pernai tik 49. Žmonių buvo per- . ‘ ‘ „f
pildytos bažnyčios, ir tradici- nutiko ftar prieš Velykas—ha- jmą.
niame 5 Avenue parade daly- landžia 5 pasitrauke i min. t Misijos radijas ir spauda 
vavo apie 2 milijonai žmonių, pirm. ChnrebSiis, ir jo vietoj paskelbė, kad Išmestieji parti- 

Ir pasaulyje nieko neįvyko, 
kas būtų sutrukdę švenčių iš
kilmes. Z I •

NAUJI ŽODŽIAI 
APIE TAIKĄ

Vaito, eekr. DuBes balandžio 
11 pareiškė, kad taika iš bailu
mo ir bet kuria kaina nužemi-

politiką |

dtp- ti. Britai sako, tad ji h

IR SUOMIJĄ KVIEČIA 
I MASKVĄ

Suomijos krašto apsaugos 
ministeris Emil Albert Skog 
pakviestas kiek galint greičiau 
atsilankyti į Maskvą. '

> Netikima, kad tai būtų tik 
mandagumo vizitas.. Dar neiš
aiškintas Sovietų už. reikalų 
min. pavaduotojo Gromykd 
skubios kelionės į Švediją tiks
las. Tačiau spėliojama, kad ir 
Gromyko kelionė ir dabar Suo
mijos ministerio gali būti tam 
tikras politinis spaudimas.

Azija taip pat esąs raktas į Ja
poniją.

Pietų Azijos likimas kritiš
kai atsilieps ir vidurinių Rytų, 
Afrikos, netgi Europos likimui.

karalienė Elzbieta II balandžio joą bosai, Kao Kang w Jao Shu 
6 paskyrė buv. užsienių reika- Shih,.buvę “amerikiniai impe- 
lų min. Edeną. Tačiau naujos rialistai”. Pirmasis nusižudė, 
politikos d4 to nelaukiama.

• SovieM ~tošartB srtarito 
su Anglija ir Prancūzija, ku
rias jie buvo sudarę karo me
tu ar po karo. Tai Sovietų at
sakymas į Paryžiaus sutarties 
patvirtinimą. Atšaukimas nie
kam įspūdžio nepadarė

• Kom. Kinija, .kurį laiką 
pritilusi apię Formozą, po Ve
lykų balandžio H prabilo apie 
savo reikahtrimus “išlaisvinti”Grįžęs iš Azijos politikos ap- Dabartinę Azijos padėtį ly-

žvalgininkas . Josqąh Alsop gina su Europa po Miuncheno* 
tvirtina, kad pietų Arijoje pa-. Matra & Qoemoy lygina su 
dėtis vis gerėja komunętų 
naudai. Neramumai iš vidaus 
pietų Vietname, chaosas Laos- 
kandystėją Combodia demo- 
kratų partijoje sustiprėjęs jau
nimas, kuris buvo siunčiamas 
mokytis į Prancūziją ir ten pa- 
teko į kumunštų įtaką, —vis 
tai ąraaa vsmzs| j irti

• Sovetekąja Moldavija pra
nešė, kad ? sovietinė valdžia 
Maskvoje nrtarė planingai per
kelti visą Moldavijos respubli
ką toto- Butaonijes pasienio į 
Atortataųtaf Rtatovo ir, Ka- 
zachstanA astiis. Savanoriai

Kai visuomenėje kilo šauks- ti, kad Corsi ten buvo tik 
mų, kad Kongreso įstatymas kinai skirtas ir kad ps pe 
naujai tremtinių ir pabėgėlių liamas kitam darbui. 
imigracijai eina vėžio žingsniu i Tuo DuBes norėjo nmaė 
ir lig šiol tik 10% numatomų opoziciją, bet dabar Corsi 
vizų teišduota, valsL sekreto
rius Dalies paskyrė tai imigra
cijai vykdyti sausio mėn. Ed- 
ward J. Corsi Jį paskirdamas 
DuBes jį pavadino “geriausiai 
kvalifikuotu žmogum Jungti
nėse Valstybėse”. Tam pritarė 
ir prezidentaš. Paskui kongres
menas Walter, derh., apkaltino 
Corsi, kad js turėjęs artimų 
ryšių si komunistų organiza-

ventojų yra apie 2,7 milijonai, 
gyvena tirščiausiai iš visų so
vietinių respublikų — 80 gy
ventojų kv. kL

1 Sovietinio laikraščio žinia 
daug sako: Bulganinas nesu
stabdo .Stalino vykdyto tautų

ANGLAI BE LA1KRAAČIŲ
Loųdoiie elektros darbtann- p* žmogiškumo dvasią. Trimi- 

, taun saetrtotavua sustojo laik-. tad šiais laikais karas yra 
raštai DMHa notas pastoki- virtęs daug baisesnis, bet pa- 

ridavimo ar pasitraukimo vai
siai yra dar baisesni už karą.

8TEVENSONAS KRITIKUOJA 
Adtai StmMNMS bal. lf 

per radiją kritikavo Amerikos 
užsienių politiką. Prikalėtojo, darbininkų komitetus. Turtas, 

kad Dalies grasinimai, kurių Ten dirba 55,000 darbtatakų.________________________
jto nevykdo, daugiau atbaidė Rinkimuose už kr. demokratus joj buvo pansikiBtos ta tato- 
nuo Amerikos jos sąjunginiu- ir soc. demokratus posto s H tos imt ttiflad ūtotautf t 
kus, negu išgąsdino komunis- 62%, už komunistus ir kairiuo- Psesslio HHmnl CtarcHUto 

džiaugsmui juose konservato- tas. Reikalavo, kad JT pa- stas aocialistua 88%, pirmie? rgtirfėto antram*
rito laimėjo 164 vietas ir pra- smerktų iš anksto bet kurį tat turis 133 atstovus, antrieji M tara ūr po jo fiinmaofa stoka 
tatojo 29, o darbletai laimė- tania padėtim laužymą Formo- Lig M pintoji tarijo drauge, tote Aitollfa kitlmil 
jo 27 ir pratetatajo 154. sos srityje. 58, antriąji 100. riks tol Berietate^ O tat tam-

darbo atsisakė. Jis Į»re£i 
kad imigracijos įstatymo vg 
dymas esąs sabotuojamas.^

• Darijoje Žabiaasiri rito 
mos dvi knygos. Pirmoj etoj 
Raštas, po jo eina Anderse 
pasakos. Šiemet danai švea 
150 metų nuo jo gimnno^Į 
sakos išverstos į 60 kaita;

Romoje bus vasarą



SPAUDA

JALTA
JĮooseveltas reikalavo žygiuoti per Šveicariją

Ras tie nauji “protestąntai”?
Tai L. Deiwjks, M. Jankus, 

E. Simonaitis, J. Straugalies, 
J. Vanągaitįs, kurie tą protes-

. Britai sakosi, kad dabar ir 
jie skelbsią savo redakcijos 
Jaltos konferencijos dokumen-

NĄUJI ATPIRKIMO OtlĄI
Sovietą kom- partijos sekre

torius Chruščiovas lanko kol
chozus ir surado naujus atpir
kimo ožius dėl nepasisekimų 
kolchozuose. Tai kolchozų ve
dėjai. Juos apšaukė sabotaž- 
ninkais, neišmanėliais. Pasiūlė 
10,000 kolchozų darbininkų ir 
jais pakeisti dabartinius kol
chozų vedėjus.

• Jelkc, busimasis milijonų 
paveldėtojas, * už biznį iš pros
titucijos pripažintas )r antro 
teismo kaltas. Bausmė dar ne
paskirta.

Bevalgant apetitas auga . . . 
Paskelbus Jaltos konferencijos 
dokumentus, kilo ir kitiem no
ras “ atsisegioti vfsus krepšius 
ir iškrėsti iš jų popierius, ko
kių tik juose kas turi.-

dus prijungti ®rie ffetuvoa*.Jr

trys valdžios atstovai, burmis
tras,. iandrata» ir superinten
dentas volpečių irlietiiyių var
du prieš tai protestavo ir kvie
tė gyventojus į protesto mitin
ga Ragainėje

GEN. DE CASTIES NENORI
Gen. de Castries, Dienbįen- 

phu komendantas, grįžęs iš* 
komunistų nelaisvės, g^vo nau
ją paskyrimą — Prancūzijos 
šarvuočių divizijos vado pava
duotoju Vokietijoje, Landau 
mieste. Tai. patyrę, vokiečiai 
pakėlė protestus, nes 1945 jis 
vadovavo marokiečių pulkui, 
užimant švarcvaldo apylinkes, 
ir leidęs apiplėšti Freuden- 
stadto miestą.

Baigdamas atsįšaukimas pa-, 
sako, kad lietuviai daug krau- 
jo atidavė Vokietijaigū^tį ir 
neturi už ką jai dėkoti, nes ji 
“mūsų kalbą žudė, mus už nie-. 
ką laikė, mūsų lietuviškos že
mės vardo net minėti neminė
jo". ... "Todėl mes be jokios.

visas mėnuo prieš Jaltos kon
ferenciją. Maskvoje susitiko 
Amerikos atstovas Harrima- 
nas ir Sovietų užsienių reika
lų min. Molotovas. Juodu ta- 

, rėsi dėl paskolos, kurios norė
jo Sovietai iš Amerikos. So
vietai norėjo 6 miliardų dol., 
kuriuos žadėjo grąžinti per 30 
metų po 2,25% palūkanų. Mo
kėti žadėjo kombinuotai dali
mi skirtingais procentais. Pa
skolą žadėjo suvartoti per ka
rą sugriautam kraštui atstaty-

vykstančios Parti- 
Būttį tikrai' apgąi- 
Amerikos lietuvių 
užsikrėstų tomis 
partinėmis kovo-

Pasirašė “Prūsų Lietuvos 
Tautinė Komisija”. Be pąrašų 
pavardėm. '* .. *•

„ Ątajfaflkųno buvo paleistą į 
žmonesiib,0O9. Nuo jo ture jo 
k&i sujudimas. Ir tarp lietu
vių, ir tarp vokiečių.

(bus daugiau)

gu Stalinas prašė.
Skelbia W. > Averell Harri- 

man, Amerikos atstovo Mask
voje, dabartinio gubernato
riaus slaptą raportą to meto 
valstybės sekretoriui Ędvvard 
R. Stettinius, Jr., Henry Mor- 
gąnthaų, Jr., memorandumą 
prezidentui Rooseveltui ir bu
vusio apsaugos sekretoriaus 
pavaduotojo William L. Clay- 
ton memorandumą. Iš tų vi
sų dokumentų aiškėja tokia to- 
torijflė:
/ Buvo 194$

savo tikybą pildyti laisvai ir 
mūsą sįigMP sunkinami 
svetima šnekta. Taip pakriki
me balsą^^žąįhą griausmin
gą- JLai gyvuoja. mūsų brangi 

Toks tur dabar mūsų reika- tėviškė, didžioji laisvoji, gpnpiži 
lavimas b|itL7-» • "' ' Li®tinrą”.

ras apie sovietų darbus atski
ruos kraštuose. Dėl dviejų tų 
brošiūrų tebeeina lietuvių spau
doje ginčai: Laikoma nesusi
pratimu, kad tokia, ‘brošiūra, 
apie Gudiją išleista. Naujienose 
balandžio 4 ir 5 Dr. Krivickas* 
tebesiaiškina dėl brošiūros aPie 
Lietuvą^ kad už jos redakciją 
ne jis atsakingas, nes ne visą 
jo medžiagą redaktoriai panau
doję. Iš kitos pusės tos pačios 
Naujienos tebekaltina jį, kad 
ir savo medžiagoje, kurią- jis 
paskelbė Naujienose, jis vis 
tiek nušvietęs “liaudies rinki
mus” neteisingai, palankiai bol
ševikam.

Ir demokratai nori doku
mentus skelbti. Jaltos doku
mentai jų nepatenkina,, nes 
juose nėra kaip prikabinti pre
zidento Ezsenhowerio. Jie ke
lia už tat mintį, kad reiktų 
paskelbti karo paskutinių die
nų istoriją — gen. George 
Patton xistQriją, kaip jis norėjo 
užimti Prahą anksčiau už So
vietus; kaip Čekoslovakijos gy
ventojai to prašė, bet pasiprie
šino tada gen. Eisenhowaris.

Tatai būtų naudinga ateinan-

ir inscenizuotų lietuviškų pa
sakų, pasakėlių iš gyvulių gy
venimo, lietuviškų žaidimų ir 
dainų rinkinėlius...

‘Eglutės’' prenumeratą šie
met norime padidinti vienu 
tukstančiču nauju skaitytojų... 
•Šiai akcijai vadovauja c. v-bos 
narys J. Kavaliūnas.

“Kun.' St. Raila ruošia jau
nimo lietuviškurrio vadovą... 
Norime prieiti prie mūsų tau
tos vaikų, kurie lietuviškai jau 
nebekalba, bet kurie savo kil
me priklauso lietuviškai ben
druomenei ir domisi lietuviš
kais reikalais’1., v

Ateitis kovo nr. paskelbė pa- 
• sikalbėjimą su prof.' Adolfu 

Damušiu, LRK Federacijos 
. pirmininku. Paklaustas, kokie 

V, darbai numatyti pirmiausia, jis 
pareiškė:

“Įsigyti jaunimo vasaros sto- 
■' vykią Chicagos, Clevelando, 

\ Detroito trikampyje yra pi- 
įt -grindinis šio pusmečių uždpvi- 

ąųrs, kuriam telkiame visas jė-

Šiam sumanymui- įvykdyti 
Jtpyo-balandžio mėn. skelbiame 

-.jppiigini vajų. TifcšffĮžš suburti 
Federacijos rėmėjų, iš 

* ^kųrių prašome metimo mokes- 
į s&o ir aukos stovyklos reika-

Harrimanas raporte valsty
bės sekretoriui pavadino Mo
lotovo sąlygas neracionaliom. 
Morgenthau! tada buvęs vals
tybės iždo valdytojas, kitaip 
pažiūrėjo į reikalą. 1945 sau
sio 10 pasirodė dosnesnis So
vietam. Jis prezidentui siūlė 
paskolinti sovietam ne 6 bet 
10 miliardų, ir ne 30, bet 35 
metam ir pagaliau ne už 2,25 
nuoŠ., bet už 2Jį> palūkanų. 
Žodžiu, Morgenthau siūlė dau
giau, negu Molotovas prašė.

Dar daugiau, Morgenthau 
tame memorandume siūlė iš
plėsti prekybą Amerikai su 
Sovietais ir iš jos gauti žalia
vas savo strateginiam reika
lam, o savuosius šaltinius tau- 

Kitus praeities dokumentus pyti.
ta pačia proga paskelbė U. S. 
News A. W. Report —

Spaudoje jau pasirodė švei
carų paskelbtas prezidento 
Roosevelto raštas Šveicarijos 
prezidentui BūMUtrd von Stei- 
geriui. Tas rag&p tašytas 1945 
sausio 19. Jame

Roosevelias reikalavo, kad 
Šveicarija praleistų per savo 
žemę sąjungininkų kariuomenę 
prieš Hitlerį. Reiškė laiške vil
tį, kad Šveicarija po karo pa
dės suieškoti “mūsiį priešų 
turtus ir juos konfiskuoti".
Šveicarijos prezidentas von 

Steigeris atsakė, kad Šveicari
jos nbutralumo politika nelei
džia prezidentui elgtis kitaip 
kaip tik pagal tarptautinius įs
tatymus, nuo kurių kitoš vals
tybes nėra atsisakiusios. Ki
taip sakant, Šveicarija reika
lavimą atmetė. •

^Šveicarijos spaudos komen
tarai dabar labai nepalankūs 
tam Roosevelto Žygiui ir jį ly
gina su Stalinu.

pavaduotojo Harry Pexter 
White.

Morgenthau buvo žinomas 
savo kitu didesniu planu, ku
rį patvirtino Rooseveltas ir 
Churchillis — tai planas vo
kiečių tautai sunaikinti, arba 
kaip vokiečiai sakė išma
rinti badu, atimant iš jos pra
monę ir paverčiant tik žem
dirbių tauta. Planas paskui 
savaime atkrito.

Harry Dexter White buvo 
žinomas kitu kuo — keli mė
nesiai po to garsiojo paskolos 
siūlymo Sovietam, 1945 lap
kričio mėn.
FĘI sąrašuose White buvo 
įtrauktas kaip įtariamas sovie
tinio šnipų tinklo narys; jis 
taip pat suvaidino svarbiausią 
rolę, kad Sovietam buvo ^pa
skolintos" okupacinių Vokieti
jai pinigų spausdinimo klišės.

Ir tų pinigų prisispausdino 
Sovietai, pridarydami Ameri
kai 255 milijonus dolerių nuo
stolių. Senato komisijoj White 
gynėsi nesąs komunistas, nors 
visi liudininkai rodė į jį pirš- *ių metų rinkimam, 
tu kaip į sovietų šnipų. Nuo

Protestas prieš protestą
Į “TilsiterAllgemeine Zei- 

tung” šauksmą atsiliepė kitas 
šauksmas.’ Jame tarp kitko bu- 
,vo sakoma:

“Kad šie trys valdininkai sa-

mįs ir dėl jų susiskaldytų Lie
tuvos laisvinimo darbe Ame
rikoje”. ? ■ .

Kas susipratimo pasigenda
- ' ir kas jį kursto
N. Lietuvoje kovo 30 J. K. 

vedamajame skundžiasi lietu
vių tremtyje nesugyvenimu. 
Tas nesugyvenįmas net didė
jąs. Laikraštis kaltina srovių 
žmones, kad jie nenorį kito 
žmogaus suprasti ir pagerbti. 
•‘Todėl būtinas reikalas savo 
artimo supratimas ir vertini
mas”.

Pasakymas visai teisingas. 
Tik tas pasakymas yra parašy
tas antfkme puslapyje, o pir
majame korespondentas iš VU- 
ko kaip tik daro priešingai-; jis 
ir vėl pila pamazgas apie kitus 
asmenis, įtarinėjimus, plepa
lus, kurie sugyvenimą nuodi
ja ir kartina. O gal tie; apie 
kuriuos pirmame ‘ • puslapyje 
korespondentas rašo, nepri
klauso prie “artimo”?

.,.,J klausimą: kokie konkretūs 
darbai lietuviškojo jaunimo 

~ąilklėjimo srityje, pirmininkas 
,,pgaiškino:

“Daug vilčių dedame į Fe- 
. <<|erapijo6 centro valdybos ir 
^'Kultūros Instituto bcndrad.r-

sų Li«tųrąR|ų Spfcrų 
,^Įpstitutu. Sausio 15 ' pasiiari- 

New York e keturių liet.
fėserų vienuolijų atstovės 
mums davė vilčių stiprinti ir . 
tikslinti lituanistinių dalykų 

,vdfc^mą paraįanėse mokyklo-
Paruošti pilp< it. rittitlkią 

’lftuantetinę programą ir ja 
Šėlti... Be to, numatyta pa- 
'tttošti apsakymėlių S Ubtųvos 
fetorijos, vaizdžių aipaąakoji- : 

' irių it Lietuvos gyveninio, pa
pročių, geografinių kelžonių, ’ 
ifteUti žymesnių lietuviškų au-

galutinio išaiškinimo išsisuko, 
pasiskubindamas 1948 numirti. 
Kai kas taip pat tvirtina, kad 
specialiai jamtbuvo paskubin
ta mirtis.

Tokių žmonių ir tokios poli
tikos Sovietų atžvilgiu būta 

* tik prieš dešimtį metų. *

Dabartiniai vertintojai fai- .*>•
no, kad jeigu Morgenthau pla- ’ 
nes paskutiniu punktu būtų 
buvęs priimtas, tai Amerika' “Ti
būtų atsidūrusi Sovietų malo
nėje — Amerikos ^nklavimo 
reikalai būtų galėję atsidurti 
kiekvienu momentu kritiškoje 
padėtyje, kada tik Sovietam 
užeitų noras sustabdyti žalia
vos teikimą.

Morgenthau planui griežtai y
pasipriešino valstybės depar- rB®> — M® tąuwttį,,|tfon- 
tamento pareigūnai — Dean sriur Oaudel^ ne^fclįtųa, tai. 
Acheson (vėliau valst. sekreto- 8l ■ ; • , .
rius\, Joseph C. Grew, taip į dazig^n^s Oas
pat Harrimanas, Clayton ir kt. dd sustojo kaip į>spę>Bptaa.

Drauge balandžio 5 paskelb- 
tas 'pasikalbėjimas su / buv. 

g||hįr kongresmanu Charles J. Kers- 
* \tenu apie jo komiteto darbus. 

K'"' Vienas iš klausimų buvo: *
“Kokiu būdu komiteto dar- 

^bas buvo tęsiamas Georgetown 
-runiversitete?”

' Kerstenas paaiškino:
/ “Geofgetown universitetą 

& * buvau pakvietęs talkoh pa- 
jdėti mūsų komitetui. Taigi aš 

pradėjęs šį specialų pro- 
jėktą komunistų agresijai na- 

; grinėti, kurį dabar veda Geor- 
|Pil<^getown universiteto profeso- 

'riar..
Klausimas, kurie lietuviai 

ĮĮliT' patalkino komitetą kuriant ir 
ūsurbą organizuojant, Kers- 

lenas atsakė:
, “Amerikos Lietuvių Tarybos 

veikla 1953 m. įsteigiant komi- 
--‘tėtą buvo nepaprastai- didelės 

^^.“TMuibos... Ypatinga padėka 
R’ pr&lauso t. šimučiui, dr. K 

Grigaičiui, Chicagos lietuvių 
^Htzrieriui A. Rudžiui. Lietuvių 

Informacijas Centro New Yor- 
VldB direktorė Miss Mary Kizis 

, ^ttavo tas asmuo, su kuria aš 
-'gūdariau patį pirmąjį kontak-

- -'Vį komiteto įsteigimo reikalu”.
Vienas iš talkininkų 

tebesiaiškina
k,; Tas Georgetown universite- 

ta« paruošė populiarias brošiū-

_ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDAS'TIK 

NESUSIPRATIMAS
& Margutis kovo mėn. paskel
bė pasikalbėjimą su Antanu 
Oliu, Alto vicepirmininku. Tarp 
kitų klausimų jis užsimena ir 
apie tautininkų paskelbtą nau
ją “Nepriklausomybės fondą”!

“Aš turiu įspūdžio, kad šio 
fondo organizavimas tėra iš
dava Vlike 
nės kovos, 
lėtina, jei 
visuomenė 
svetimomis

^g^Wrturi būti'
dar tvirtomis pratęstas, kad pftŽ. Lietuvą kuri yaj^L'kad ką mŪBų uriešinin-
šie trys’ vokiečių ’ valdininkai pirm 600 m. buvo didingą ka- kai per ŠHhtrnęčiną išardė; da- 
davė visų Vokietijas gyvenau- ralystė, nutekanti nuo rytinių' bar laikas. vėl suvienyti! VTE- 
čių Betiivitt vąędu tepareis- įįi ;jų<^ųjųv jūrų, nuo Klaipė- NA GIMINE, VIENA KĄLĘA, 
kjęaą. į dos iki Odesos miesto, yra vėl VIENA Viena' VAL-
Mes Šį akiplėšiškumą lietuvių laisva.ir savotiška žemė pasi-• D?,!A t ■ ' ,
vapiu užmetame/ nes jūs iš darinsi ir įtaisė savo valdžią 
kouipę&ętiųgos pusės jokio įga- savo kariuomenę, idant su 
lUSma netnrito’* ' '£pasau.'|o dHžinrnis giminėmis

stotų į Taptų Susidraugavimą, 
kuriame amžina santaika po* 
navos. Dievas pats stebuklingu 
būdu ją iškinkė iš Maskolių

tą pasipašė- Tai senųjų žinomų vergystės jungo' per šį išgąs- 
yeikėjų'vaidai, bet šalia jų reiš- tingąjį karą”, 
kįasi ir nauji; kurie daugiausia 
iniciatyvos ir rodė, ypačiai Va
nagaitis.

ReikąĮauja atsiskirti nuo
Vokietijos ■ ‘ v

Tie vyrai nesitenkino atši- 
kirtę. Jie perėjo į ofenzyvą. 
Įvykiai Didž. Lietuvoj jiem 
davė drąsesnių reikalavimų. 
Didž. Lietuvoj jau buvo pa
skelbtas , Vasario 16 aktas. 
Tad ir M. Lietuvos veikėjai 
išleido atsišaukimą į Mažosios 
Lietuvos gyventojus. Atsišau
kimo kalba tokia “mažlietuviš- 
ka”, kad ne tik jo mintys, bet 
žodžiai verti “Padaboti”.z,

Atsišaukimą pradeda:
“įHTTUVIAI, PABUSKIT! 

KLAUSYKIT I PAD ABOKIT!
Dabar svarbiausias * laikas 

mūsų, giminės nusidavimų, ka
ralystės griūna, 
puola, ir žmonių lik šiol pris
paustos giminės pasikelia iš 
vergystės ant garbingos savo
tiškos laisvės. -

“Ponas Diedas nor mus vi

si parėjepa-% 
kad mes dar \ ”

Toliau atsišaukime sakoma, 
kaip vokiečiai norėjo Lietuvą 
užgrobti ir prisijungti prie Vo
kietijos. Ir už tai “pono Dievo 
teismas ant e pasididžiuojančios 
Vokietijos užgriuvo”. Vokieti
ja turėjo prašyti taikos. '‘O 
Vilsonas reikalauja, kad kiek
viena giminė pati laisvai savo 
politišką būvį taisytųsi. Taigi 
ir mums dabar valanda parė
jo savo laisvę įgyti...

■ t

“Ar tad mes dabar dar ty
lėsim, snausim ir miegosim. 
Antai ''Finai, Čekai, Lenkai, 
Vengrai, Ukrainai, Slovėnai 
laisvi, ar tik mes Prūsiški lie
tuviai vieni toliau gėdėsimės 
savo lietuvystės ir lysime to
liau po vokięčių dangalu, ku
rie jau 500 met. mūsų brangią 

karalkrėsliai kalbą spaudžia ir naikina, mū
sų vaikus per savo mokyklas 
mums atsvetina, visokiose į- 
staigose mus žemina ir niekina. 
Ten, kur Labgava, Vėluva, Is- 
rutys, Darkiemis, Goldapė, tai



SAM RAYBURN, Aukžtųjų Rūmų pirmininkas, kuriam dabar tenka 
rūpestis Keršiene komisijos siūlymą paversti Kongreso siūlymu. »

sto gatvės ir palaistomas. . -
Su žmonių švara netesgVteš

Pfarfių dabar mažiau sei pta

Gatvės pačiame Kaune gana 
švarios. Jas valo suvalstybin
tų namų sargai, o ties ištiku
siais privačiais namukais jų sa- 
vnųiikai. Šluoja T■įįh tisįta

RABfNDRANATH TAGllFi

tarptautinę teisių 
Na&,knri sektų

Nemuno, gatvėje buvusi* jsgįfe. 
uždaryta. Ten dabar veikia, 
mielių fabrikas, Vilijampoiėjį 
pirtfe sudegė. Kaune į pirtį suki* 
ku patekti. Reikia iš anksto 
pasirūpinti — patirti ne tik die
ną, bet ir valandą. Namie mau
dytis nėra kaip. Ne tik vonių, 
bet ir didesnių dubenių nebūvu 
galima gauti nusipirkti.

Darbininkai ypačiai atrodo 
gatvėje nuskurę ir purvini, nes 
darbovietėse neturi sąlygų po

Giribalos tėvas Charkumaras 
kadaise buvo vidutinės eilės 
nuomininkas savo gimtajame 
kaime. Paskui jte suskurdo ir, 
viską išsipardavęs, paėmė aybo 
vietas pas kaimyninį zeminda- 
rą ir ėmė rinkti nuomos mokes
čiui '

ir solidarumą su komunizmo 
pavergtom tautom;

d) paruošti programą, kuri
numatytų grėbtai nutraukti 
prekybos* ryšius sukomunisti- 
nėm vyriausybėm ir išplėtotų 
tuos ryšius tarp nekomunisti
nių kraštų; . ,

e) pąruošti visuotinę dina
miška programą tarptautinio 
komuniznfo konspiracijai nuga-

šanotčvas, amžinai užsivertęs 
reikalais, iš pradžių nežinojo, 
ką daryti su sūnumi, bet paga
liau nusprendė'išsiųsti į kaimą 
prižiūrėti savo dvarų. Kaimo 
gyventoju šašibušano atžvil
giu buvo nedraugingai nusitei
kę ir mėgdavo iš jo pajuokauti. 
Tam buvo ir daugiau priežas
čių. Mėgdamas ramybę ir tylą, 
jis buvo viengungis. Tėvai gi 
jo tokiame jo elgesyje įžiūrėjo 
išdidumą ir negalėjo jam at-, 
leisti.

Kuo daugiau įgrįso šašibu- 
šanui kaimynai, tuo jte darėsi 
didesnis užsidarėlis namuose. 
Jte, sėdėdavo ant kušetės dve
juose šalimuose kambarėliuose, 
pasikrovęs angliškomis knygo
mis, ir skaitydavo tai, kas jam 
tą valandėlę būdavo įdomu, ne
sivadovaudamas jokiu parinktu 
planu. Toks buvo jo darbas.

Vos jam atvykus į kaimą, 
tuoj visiems buvo aišku, kad jte 
šnekasi tik su Giribala.

Giribalos broliai lankė mo

jo skaitymo procesą. Jte vėl 
pasišaukė pas save. Taip užsi
mezgė jų pažintis. teš&Mišanas 
ėmė Giribalą mokyti skaityti 
ir rašyti. Tačiau kiekvienas tuo pačiu

Eitos Informacijos praneša 
iš pasikalbėjimų su atkeliavu
siais iš Kauno lietuviais kasdie
ninių nuotrupų apie Kauno gy
venimą; / " 
> Mieste daug daugiau gyven
tojų nei buvo prieš karą. O 
pamų -pristatytyta mieste ne
daug. Tad labai susispaudę. 
Butuose, kur seniau viena šei
ma turėjo tris keturios kam
barius, dabar gyvena trys ar 
keturios šeimos.

Priemiesčiuose daug namu
kų statosi patys gyventojai — 
Aleksote, Fredoje prie Alekso
to plento. Tik nameliai labai 
primityvūs, mediniai, dengti 
skiedrom. Vandentiekio jie ne
turi.'Vandentiekis Aleksote tė
ra tose vietose, kur buvo prieš 
karą. Ir elektros nauju pasta
tytuose nameliuose teturi tie, 
kurie patys ją atsivedė ir įsi- darbo nusiplauti ir drabužius 
vedė. pakeisti.

Rpentered M seedid dass matter at Brooklyn. N.Y.May 25.1951, undez
■ / the Act o< March 3, 1879, originally entered as second dass matter 

;V at Boston, Mass., September 12.1915. .

Prezidentas Eisenhoweris per savo spaudos šefą pareiškė 
gircirūpinimą, kad Amerika perdaug atvirai išsįpasakoja. Spau
da ir radijas, pagauti žurnalistinio informavimo aistros, iŠpa- 
sakoja Amerikcfe ginklavimo- paslaptis, kuriom pasinaudoja so
vietai ; '

Prezidentas yra priešingas teisėtos informacijos cenzūrai, 
bet jis mano, kad nėra jokio reikalo priešui pranešti karines 
paslaptis ir tuo kenkti-Amerikos interesui.

Perdaug smulkmeniškai prikalbėta apie raketas ir jų rū
šis, apie atomus, apie .atominį povandeninį laivą Nautillų; be 
reikalo apsaugos departamentas paskelbė tolimųjų ginklų vi-

vo neišmanėlės sesutės, ar 
saulė didesnė, ar žemė. Ji atsa
kydavo labai netiksliai, ir bro
liai su panieka pataisydavo jos 
klaidas.

Kai Giribalai pasirodė, kad 
saulė jiegali būti didesnė už 
žemę, tas prieštarauja mato
mumui, ir ji išdrįso išdėstyti 
savo nuomonę, jos broliai- su 
dviguba panieka atsakė:

R. J. Maddenas paskaitė ko-' 
misijos narių (kongreSmanų 
Madden, Indiana, Feighan, 
Ohio, Dodd,Connecticut, Bent- 
ley, Michigan, ir Hillings, Cali- 
fomia), pareiškimą, kuriame 
dar kartą priminė komisijos 
darbą. —
Komisija apklausinė jo 335'liu
dininkus Amerikoje ir Euro
poje. '

Liudininkai ir dokumentai pa- 
Prezidento susirūpinimas yra pagrįstas ir reikalavimas rodė komunistų elgesį su 800 

teisingas. Nes labai jau krito į akį Amerikos nenuoseklumas, 
kurioje iš vienos pusės reikalaujama didžiausio atsargumo ir 
paslaptingumo, o iš kitos pusės spaudoje viskas išdėstoma.

partamentas paruoštų rezoliu
ciją, kuria Sovietų Sąjunga bū- 
tų pasmerkta kaip agresorius 
prieš komunizmo pavergtas 
tautas,' ir kad Amerikos atsto
vas Jungtinėse Tautose butų 
pavestas tokią rezoliuciją pa
teikti svarstyti .Jungt. Tautų 
pilnaties sesi jai.

13. Siūlo taip pat šios komi
sijos darbą tęsti.

* Prie pareiškimo kongr. Mad- 
dėnas pridėjo ir buvusio pir
mininko Kersteno laišką, ku
riame jis anuos siūlymus pa
remia it/
skatina padaryti viską, kad 
būtų parodyta, jog Amerika 
pavergtų tautų neapleidžia.

Pati komisija iš tų savo pa-

To nebūtų, jei aukščiau už sensacijos norą, aukščiau už 
norą apsirašyti ar kitą aprašyti, aukščiau už politinės kovos 
interesų stovėtų prieš akis kitas interesas — žmonių saugumo, 
tautinės kovos ir tautinės garbės.

Labai ir labai teisingas prezidento įspėjimas, kad ne cen
zūra iš šalies yra reikalinga, bet reikalingas prisiminimas sau 
pačiam: ar tai nepakenks Lietuvos interesui.

Mes neturim nei Nautillų, nei raketų, nei atomų. Bet mes 
turim tą patį priešą, ^kuris mum yra pavojingesnis nei Ameri
kos valstybei. Mes turim savo sritis, kurių žinojimas gali būti 
mūsų priešui naudingas: arba propagandai prieš mus plėsti, 
arba anapus uždangos Įjkusiem žmonėm kenkti.

Paskutiniu laiku ir mūsų spaudoje tiek pasipylė korespon-. 
dericijų iš visokių veiksnių veikimo ir neveikimo, kad jas drą
siai galėtų imti sovietų spauda ir Lietuvoje skelbti su priera
šais: va, kaip kalba ir veikia tie, kurie nori kalbėti jūsų vardu...

Pasipylė laiškai, aiškinimai ir aiškinimaisi tų, kurie savo 
-laikyseną bolševikų ar nacių metu nori primesti visai tautai. 
Lietuvos priešui jie tik duoda medžiagos piktai džiaugtis: va, 
jūs gi tikrai laukėt musų ateinant; mes ir padarėm tai, ko jūs 
norėjot... .

Vėl kitur spaudoje apsirašydami savo žygius, mini anoje 
pusėje uždangos esančius asmenis, kurie jiem anuo metu pa
dėjo išlikti gyviem ar išbėgti į laisvę; sumini taip, kad nesun
kiai jie gali būti dešifruoti. Ir likimas tokių dešifruotų toliau 
aiškus.

2. Siūlo, kad Kongresas su
darytų komitetą apjungti vi
som Amerikos informacijos į- 
staigom, esančiom užsieniuose. 
Tatai laisvajam pasauliui stip
riau pasakytų tiesą apie ko
munizmą,* o Pavergtuose kran
tuose sustiprintų viltis.

3. Siūlo, kad Kongresas pa
skelbtų savo politikos vienu iš 
principų, jog pavergtų tautų 
išlaisvinimas yra susijęs su tų geidavimų-siūlymų sudarė dar 
tautų laisvais rinkimais ir specialią rezoliuciją -valstybės 
slaptu balsavimu. sekretoriui. Joje siūloma nutar

ti, kad valstybės departamen- 
tas (l)*paskatinti Amerikos 
atstovą JT perduoti jų nariam 

ai’rios pagreitintų komisijos pranešimų nuorašus;
(2) ' suformuluoti rezoliuciją, 
kurios Sovietų Sąjunga būtų

J. Kerstetm. peskjau Ray J. 
Maddeno, > tyrė Sbvietų ag
resiją Baltijos'fvatetybėsę. Pas
kui jos uždaviniai buvo pra
plėsti ir į kitas Europos vals
tybes. Ji surinko liudininkų ir 
dokumentinės medžiagos tiek, 
kiek nestengė to padaryti nė 
viena atskira tauta. Dabar iš 
tos medžiagos tenka padaryti 
politines ir propagandines iš
vadas. Tas klausimas iškilo 
Atstovų Rūmuose kovo 22.

Iš ten Pasakytų kalbų ir į- 
teiktų pareiškimų (kurių teks
tus parūpino LAIC) matyti 
jos eiga ir mintys.

SUBSCRJPTION RATES
Domestie yėariy----------- —. $6.00
Brooklyn. N. Y.  .......... $650
Half year —--------------- ... $350
Fordgn x -------------------$650

PRENUMERATOS KAINĄ
Amerikoje metams......$6.00
Brooklyn, N. Y. ..............  $650
Pusei metu...... ............. ....... $350
Užsienyje . .......     $650

kiajam šašibušanui visa tai 
įgrįso ir jis ėmė rengtis išvykti 
į Kalkutą.

Beveik jo išvykimo išvakarė-1 

se kaime buvo pastatyta apy- ■ 
linkės tebėjo palapinė. Karei* 
viai, potidnDDtai,. ekonome^ 
šunes, arkliai, tarnai ir virėjai 
užtvenkė kaimo gatves.

Pagal įvestąją tvarką, vaište* . 
gurno pareigos krito naybol, ir 
jis klusniai ėmėsi tiekti vištaą 
kiaušinius, sviestą ir pieną 
gindjimai dkirimteme kūtyje 

negu svečiui reikalinga. Bet lari - 
rytą atėjo virėjas ir įsakė daa*'; 
ti jų žemiui aMnoute jmttĮs - 
svieto, nayvai tarytum ra* 
kas sudavė per galvą, ir 
rėjui atsaku kad "jei 
šuo te jokfcs žrfoa savū stek ; 
e - o- __ > ^9- if— - -- 9~"9*aOB praryti 
ui rrtnitū kMAam mtet 
tin&d žmm, tai vii irtto 
tetai toktame kteky>

ir irapraKrv vtMMK ■įsa

Ar ji suprato jį 
nas Širdžių Viešpats. Bet kad 
jai patiko, dėl to negalėjo būti 

ne abejonės. Painiodama supras
tą su nesuprastu, jos vaikiška 
vaizduote kūrė stebuklingus 
paveikslus. Tylėdama, plačiai 
atvertomis akimis, ji klausyda
vosi savo mokytojo,* kartais 
įterpdama visai ; netinkamą 
klausimą. Sašibušanas jos nie
kuomet nesudrausdavo, — at
virkščiai, jis su didžiausiu pu-.
sitenkinimu išklausydavo ma- padėjo ir kete-
žojo kritiko atsiliepimų ir pa- kurie anaiptol nepa
stebį apie skaitomas poemas. CterŪmanti ypatingai 
Visame kaime Giribala buvo
vienintelis j suprantąs sno» \ •___

' Bet nė viena Cteriramaro gus. Kai jiedu susipažino,Giri- ....
tatai buvo ažtatmeri metai, da- P»«eto>’Dym pms Bmsnnm- 
tar jd deitata. ftr tuo. d-re- ‘‘Į?”1*? Tyr1 ■ * ■ 
ta neto* i Haoko auta ir ■»< MMmla-

. tangųk|kliicQšairpsntadtBsu
Giribala nebelaukė antro juo keletą lengvų knygų. Ir Ra- įĮĮĮĮĮ??

kvietimo ir tekina Pasileido pas šibufanas vteiftai mgaiėjo T*.**?
jį. Kitą dieną ji vėl stovėjo pas skųsta per tams dvejus matas grtotat paMtati te

težino vSe- tais klausimais ir atvirai saky
davosi nenusimanąs teisės da
lykuose. Gi tėvas buvo įsitiki
nęs, kad tai išsisukinėjimas. 
Taip praėjo dveji metai.

Dabar naybas, jos tėvas, 
mokesčių rinkėjas, rūgėsi pra
dėti bylą prieš nėpaUusnų nuo
mininką. Jte vėl pradėjo rigzti 
į šašibušaną su Iriansimate, 
kaip rašyti skundą prieš nuo- 
mtntalrą. dažibušanas griežtai 
atsteakė duoti patarimų tokia
me rrikale. ‘

tuasudkr^KoDgrenaa. Vado- milijonų gyvento jų per 35sa šanktapripuft^v*^81^ 
vauiama temo^nmib Charles vo valdomo metus. K^nunistų HiąilMinnflJiwwi ^o^-

vriklos metodai visuose kraš
tuose pasirodė tokie pat. Jie 
dabar vartojami ir. Kinijoje, 
artimuosiuose ■' Rytuose, pieti
nėje ir vidurinėje Amerikoje 
bei šiaurės Afrikoje.
Nuo Pirmojo pasaulinio kam 
iki 1989 sovietai sulaužė 36 
įvairias sutartis su satelitiniais* 
kraštais;
tad jokiais susitarimais su jais 
negalima pasitikėti. Kad lais
vasis pasaulis išvengtų komu
nistų giesmės laisvei ir taikai, 
komisija atmeta bet kokią “ko
egzistencijos” -galimybę su ko
munistais, siūlo pozityvią ofen
zyvą prieš komunistų konspi
raciją.

Jos tokie konkretesni siūly
mai: , . '

1. Siūlo, kad JAV preziden
tas sušauktų nekomunistinių 
valstybių konferenciją šiem 
tikslam:

a) formaliai pareikšti, kad , 
komunistinės vyriausybės, ku
rios dabar valdo 800 milijonus 
žmonių, neatstovauja tautų 
valios;

b) siekti, kad
nekomunistines valstybes at-

apkaltinta agresorium prieš ko
munizmo pavergtus kraštus; 
(3) paskatintas Amerikos at-; 
stovas Jungtinėse Tautose* ią 
rezoliuciją įtraukti į JT pilna
ties sesijos darbų tvarką. .<

Dėl'rezoliucijos pasisakė 
si komisijos nariai ir kiti kon- 
gresmonai, jai pritardami: — 
Feighan, Hilligs, Machrovricz, 
(ZKonski, Dodd, Bentley. "

Per langą ji mate, kad nedi
deliame kambarėlyje amžinai 
vienas .sėdi jaunuolis, apsėdė
jęs knygomis. Stovėdama lauke 
ir laikydamosi už aptvaro rė
mų, ji nustebusi žiūrėjo į tą 
keistą žmogų, pasilenkusį prie 
knygos. Knygų skaičius ją įti
kino, kad šašibušanas žino dau
giau už jos brolius. Sašibuša- 
has sklaidė puslapius, o ji ty- 

—- štai tau! Mūsų knygoje liai stovėdavo prie lango ir vel- 
atspausdinta, O tu... tui bandė nustatyti jo mokslo

Išgirdusį* kad tai atspaus- ^ribas.
dinta knygoje, Giribala nu- J, 
smelkta nutilo. Jai į galvą ne- Pagaliau net trumparegis 
atėjo klausinėti tolimesnių iro- SaHbuianas negalėjo nepaste- 
dymų -b®ti jos. Syk) jis, stvsrtęs di*

Ji pati panoro skaityti, kaip džiulę knygą ryškiais apdarais, 
tai daro jos broliai Kartais ji P^akė jai:

sėdėdavo savo kambaryje su j. <5^^ pOrtmĄ tifa 
atskleista knyga rankose ir paveikslėlių.
atrodė skaitanti, — be palto- 
vai vartė lapus ir kažką' mur
mėjo pati sau. Juodos nepa
žįstamos raidės stovėjo glau
džiai susigūžusios į eiles, tary
tum sargyboje prie įėjimo j tū
lą užburtą rūmą. Jos neatmkė 
nė į vieną Giribalos klausimą, 
Į ją . be balso žiūrėjo pasakų 
knygos apie tigrą ir hieną, 
apie arklį ir asilą;

ROBERT STEVENS, armi)*. 7? 
sekretorius, lanki Formozg ir 
pietą Koriję. Grįžęs pareMkĄ-7^ 
karf Formoza labai, gerai jtvJc- - 
tinta ir kad nlra jokią ženklą, 
jog komunistai galėtą pulti. ' .'7

4. Siūlo, kad Amerikos tai
kos # laisvės programą vyk
dant būtų daromos visos pa
stangos, 
pavergtų taut’j išsilaisvinimo 
dieną, ir būtą atmesta visa, 
kas pripažintų jų Pavergimą.

5. Siūlo, kad. rezistencijos 
dvasia už geležinės uždangos 
būtų palaikoma fondų, kurie 
Kongreso yra tokiem reika
lam numatyti -

6. Suteikti galimai daugiau; 
pirmenybių tom Amerikos or
ganizacijom, grupėm ar asme
nim/ kurie- turi natūralių ry
šių su pavergtais krašte is.

7. Siūlo, kad ' 
prezidentas įste'gtii pabėgu
siųjų iš komunistų okupuotų 
kraštų tautinius karinius da
linius,

Tai būtų bendradarbiai im~> 
tarp tautų abipus geležinė; už
dangos ženklas ir sykiu palauž
tų komunistų valdomų k riuo- 
mėnių kovingumą už Maskvos 
interesus.

8. Siūlo, kad Kongresas tuo
jau. priimtų vadinamą H. R. 
800 įstatymą, politinio azylio 
įstatymą, kuris greitai padėtų 
įsikurti pabėgusiems iš komu
nizmo ir skatintų kitų bėgimą.

9. Paremti veikimą tokių or-

liams, kad jie mokytų ją akai- ir rąžyti, tat jte teodtė ir gvjl- 
tyti, bet tie nė girdėti nenorė- deno ja^tttisas poemas, ktaus- 
jo. šiame reikale ją užjautė damas jos toli gražu ne ete- 
tik dažibušanas. meutarią dalykų.

Tėvui pavestoje apylinkėje 
buvo ir jo kaimas, taigi jte ir 
pasiliko gyventi savo gimimo 
vietoje.

šašibušanas, gavęs meno 
magistro titulą, paskui išlaikė 
teisės bakalauro egzaminus, 
bet darbu neužsiėmė. Jte niekur 
neidavo, su nieku nesikalbėda
vo. DA trumparegystės jam 
tavo sunku pažinti pažįsta
muosius ir tekdavo Prisimerkti, 
o tas laikoma, ypač kaime, iš
didumo pažymiu.

Jei kas gyvena tęstoje žmo
nijos jūroje, kaip Kalkuta, tai



Philadel-

Parama kun. Vaclovui šarkai

KDENK

nantieji m 
liepti šiuo

w» ap. .
MISEVIČIUS, Martynas, ii 

Birš&ų šų Krosnos psr., Msri-

rengia studijų dienas 
Philadelphijoje.

ALEKSANDRAVIČIUS, Fe- . MORKONAITYTfcS, iš Moc- 
kksas. _ kūnų k., Rumšiščių vL

NARBUTAS, iš Latvygalės 
k., Kvietkų par., Papilio vi., 
sūnui Motiejaus,

PAULAUSKAS, Vincas,gi- 
męš ir gyvenęs Chicagoje

PECKAITTĖNR, Osa, iš ša
kių aps. / •

PETRAITIS, Zigmas, sūnus 
Domininko

PETRAITYTE - JA VAIŠIA 
NE, Marija, d. Domininko 

POŠKIENE, CecSja, ir 
vaikai Kristi ir Vaitiekus

PRANEVKfUE^ Įmanu Ir

Palaitis, J. Kažemėkaitytė; ki
ti aukojo po mažiau. Viso su
rinkta $65. Pinigai betarpiškai 
pasiųsti ligoniui.
Aukos lietuvybės palaikymui

Tėvynės Mylėtojų Dr-jps 121 
kuopos narių susirinkimas nu
tarė paaukoti $50 Lietuvos Is
torijos leidimui ir $25 Litua
nistikos Institutui.

Kuopos valdyba, kurią suda
ro: M. Kasparaitis, A. Pakšys, 
Ig. Paukštelis, P. Petrušaitis, 
Stasė Stočkutė, VI. V i Įeinąs ir 
K. Žilėnas, yra metų bėgyje 
įpareigota rūpintis, kad auko
mis būtų remiamos laisvinimo 
ir lietuvybės palaikymo insti
tucijos. * .

Šaunus koncertas
Čikagos Lietuvių Vyrų Cho

ras, vedamas muziko VI. Bal
trušaičio, balandžio 30 d. kon
certuos mūsų kolonijoje. Kon
certu susidomėjimas didelis, 
ypač dailiosios lytie? tarpe. Ti-

likonienė, R. Vąsyliūnaitė; te
norais — J. Blaževičius, J. La- 
lis, W. Libbey, J. Lisauskas, S. 
Sapka, P. Ulnavičius, J. Že
mys; bosais — E. Beland, J. 
Černiaiiskas, prof. A. Lesčins- 
kas, F. Slipkauskas, J. Stake-

Lietuvių Bendruomenės Kę- 
arny-Harrison Apylinkės Val
dybos iniciatyva, kleb. kum L. 
Voiciekauskui sutikus, sekma
dieniais po mišių salėje, esan
čioje po bažnyčia, pardavinėja
mi lietuviški laikraščiai, .'kny
gos, žurnalai ir kt.

Vėliau tam reikalui prie nau
josios bažnyčios numatoma 
įrengti kioskas. Bus stengia
masi patarnauti 'visiems, kurie 
norės užsisakyti arba nusipirk
ti lietuviškosios spaudos (laik
raščių, knygų,'žurnalų ir kt.) 

šį reikalą tvarkyti įgaliotas 
šios Apylinkės kultūros vado
vas Kazys Barždukas. J. M.

.Šv. Pranciškaus' bažnyčioje IT Libbey, M. Pilipienė, S. liūnas, J*. Strelčiūnas, J. Va- 
kovo 27 įvyko religinis knncer- Raznauskaitė, B. Vasyliūnienė, liukonis, J. Valiukonis, Jr. Po 
tas. Programoje išpildyta'Du- Ji. Zolubaitė; altais—- J. An- koncerto palaiminimą suteikė 
bois oratorija “Septyni Kris- drukaitytė, G. Libbey, A. Son- prel. Pr. Juras. ' 
taus žodžiai”, diriguojant Ii. gailaitė, M. Songailaitė, E.^y< 
Vasyliūnui, vargonais grojant D tr—u.-.—*.
V. Vasyliūnui, solistų partijas 
giedant sopranams St. ,Raz- 
nauskaitei ir L Libbey, teno
rams J. Blaževičiui ir J. Li
sauskui, baritonui J. Černiaus
kui. Chore sopranais giedojo

Vėliau bažnytinėje svetainė
je buvo suruoštas pobūvis-ka- 
vute. Kavute rūpinosi EI. Va- 
liukonienė, padedama E. Vasy- 
liūnienės ir St. Raznauskaitės. 
Buvo pasakyta eilė kalbų ir 
sveikinimų bei padėkų koncer
to programos .dalyviams ir 
svečiams. Po žodį tarė prel. 
Pr. Juras, bostoniškiai svečiai 
solistas St. Liepas ir komp. J- 
Gaidelis, tėv. A Bružas, M. S. 
ir užbaigė savo nuoširdžia pa
dėka choro vedėjas smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas. '

Nors 'skyrius įsteigtas tik 
prieš trejetą metų, tačiau sa
vo darbais yra plačiai pasireiš
kęs ar tai talkininkaudamas 
Alto centrui, kreipiantis Lie
tuvos laisvinimo reikalais į 
valdžios ' įstaigas, ar tai dar
buojantis vietoje tarp pačių 
lietuvių. Per tuos trejus metus

BAKŠEVICIUS, Pranciškus, 
iš Perv&zninkų k. '

BAKŠEVICICTES
BARANAUSKAI, Jonas, iš

Alovės, Alytaus aps.*
GRAJAUSKAS, Kazys
IVAŠKEVIČIUS, Leonas, iš 

Tryškių m., Šiaulių ap.
JAVAIšIENE-PETRAITYTE,

Marijų d. Domininko
KARNKKAS, Leonas, iš

Carapiniškių k., Salako vai.,
Zarasų ap. •’ /

KŪMO, Jurgio, ir jo sesers
STANIONIENES, Kotrynos Vincas 
vaikai, iš Kėdainių apa., prašo- RAMYS,” i
mi atsiliepti > kaviškio ap.

MAČERINSKAS, Karimi RAIŽYTI 
na (MET, Ckrl), iš Vaineikių rių k.. Vilki 
k., Joniškio vi., Šiaulių ap. - SAVICKĄ 

MET, Gari (MAČERINSKAS,, tupio k., &
Kazimieras), » Vaineikių k., 
Joniškio v)., Šiaulių ap.
MIKALAUSKIENE - STRUO-

PAITt, Marija x
MILAŠIUS, Bonifacas, iš

Iš naujosios bažnyčios pa
šventinimo vakarienės — ban- 
kieto — gauta gryno pelno

gegužės 21 d. surengti didžiulę 
pavasario pąsilinkswiniinb; vą- 
karą Lietuvių Kat- ^endr. 
Centro Salėje, 6- Davis Avę. 
Kearny, N. J. Daromą visa, kad 
vakaras būtų sekmingaą ir kad 
parapiečiai bei svečįaiturėtų 
progos maloniai ir jaukiai' Pra- 
leisti laiką.
LITUANISTIKOS KIOSKAS

phia 20, Pa.
Iki malonaus pasimatymo.

Centro Valdyba

rėmėjams siunčia nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Dabar pasibaigė mokslo me
tai. Baigiamuosius 'egzaminus 
išlaikė 4 mokiniai. Kitais me
tais bus dviguba laida. Viso 
yra 170 mokinių. Mokslo at
žvilgiu mūsų gimnazija pri
lygsta vokiečių gimnazijoms. 
Gretos valios žmonių sudėtos 
gimnazijos išlaikymui aukos 
yra pateisintos. Gimnazija pra
šo rėmėjus nenustoti kantry
bės tr toliau tęsti paramą. Re
ligijų ir pasaulėžiūrų atžvilgiu 
mokiniai turi vienodą respek-

jas zadv. A. Saivest, Rev. Ro- vienaą 
bert P. Egan, Boys Town vedė
jas, Kearny we^o mayoras 

didžiajai Prfeikelimo šventei X HeaJy,lietuviškai: Tėvas 
priruošė — tėvaą Modestas Modestas Stąpaitis ir ądv. K. 
Stepaitis, OFM. Parapija dė- Paulis. ,
kinga tėvui Stepačiui už jo įdė- Tėvas Stepaitis Pasidžiaugė 
tą^siėlą, kad misijoą' būtų sėk- gražia šios draugi jos veikla ir 
mingoę. palinkėjo ir toliau eiti tuo kėliu;

BENDRA KOMUNIJA t susilaukiant dar didesnių lai- 
.' Su misijų užbaigimu sutapo mėjimų katalikybės ir lietuvy- 
ir šventojo Vardo Draugijos bės atžvilgiu, o advokatas K. 
vyrų bendroji Komunija. Tai\ - - ------ . . _ .
graži Sos draugijos tradicija, 
kasmet Verbų sekmadienį su
rengti bendrą Komuniją.

Draugijos intencija iškilmin
gas misas atlaikė misijas ve
dęs Tėvas Stepaitis. Konųmiją 
priėmė apie 300 vyrų ir vėliau 
visi dalyvavo iškilminguos^

Lindeno Alto skyrius kovo /skyrius finansiniai yra parė- 
mėn. įvykusiame visuotiname 
narių susirinkime išrinko nau
ją skyriaus valdybą iš šių as
menų: pirm. Jonas Liudvinai- 
tis, vicepiųn. Salomėja Čerie-' 
nė-Mulks, iždininkas Mikas 
Klimas, finansų sekr. Stefani
ja Vameckienė, sekr. Vladas 
Tursa.

Pranešimus apie" skyriaus 
metinę veiklą bei finansinę pa
dėtį padarė pirm. J. Lhidvinai- 
tis, V. Tursa ir iždin. M.

keletM lietuvių, iŠzizkleidM 
visame .ąriaute. Daba jų a* 
juo ja. Tuamt kartas nuo ta 
šnekia šventėm. Drauge ją 
nėjo vasšrfo 16. Ta proga 
ve surengtos pamaldos ' 
vmtteto koplyčioje, kur 
dentų kapefioaas vtoiems 
minė Lietuvą. Lietuviai M 
Bonui dovanojo Betnvišk<1 
žiu ir V. Augintino vateB|

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
SVEIKINA

Jos įvyks per Atvelykio savait
galį, t. y. balandžio 16-17 dd. 
Pradžia šeštadienio rytą 9:30^ 
Visi dalyviai registracijai ren
kasi į Lietuvių Ba^ko patalpas, 
202 North Bro^i St.
phia. Programoje numatytos 
prof. A. Salio, prof. Jurskio ir 
doktoranto K. CĮstrausko pa
skaitos, meninis vakaras, iš
kilmingas posėdis, ekskursija 
po įdomesnes Philadelphijos 
vietas (Independence Hali ir 
t:t.). Studentija turės retą pro
gą pabendrauti su mūsų pro
fesūra. '

parapijos saleje jubiliatui 
gerbti parapijos mokyklos mo- 
kiniai ir parapijos, choras, vefej 

varg. J. Bebtorio, 
*dys meninę programą, v ,

V Karias Knrelaity«»-;| 
Skirvinakienės(Skirvin), gtau-^ 
sios Pabehirų kaime, Girkalni0;į 
valsčiuj, tėvo vardas Bė^ra-’^ 
mie jus, ieško Magdalena Knre* ^ 
laitienė, 2835 Alabama Aveį^ 
Baltimore 27, Md. .

• Altas paskyrė Liet. Studf
Sąjungos leidžiamam augiui 
kalba biuleteniui Lituanus 150Jį 
dol. paramos. Biuletenio 2 niC( 
neseniai pasirodė, dabar ren^g 
giamas trečias. “

• Kun. Jonas Svirnelis, lie- ^
tuvis misijonierius Indijoje, Vjfe | 
lykų švenčių proga sveikina vi-'į 
sus savo geradarius, bendra-? 
darbius. >

• D. Britanijos Lietuvių Są 5 
jungos 8 visuotinis suvažiavi-? 
mas išrinko naują eentro vaĮ^ 
dybą; M. "Bajorinas — pirnt, 
kun. A.* Kazlauskas, prof. S.?. 
Žymantas, inž. J. Vilčinskas; ’J 
rašyt. F. Ne veravičius -r- vats? 
dybos nariai Akc. Lietuvių Na- ' 
mų B-vės įsigytame netoli Lon
dono ūkyje liepos pradžioje? 
bus surengta skautų ir jauni- į 
mo vasaros stovykla. Vasarą ; 
ūkyje veiks vasarvietė, kur? 
vienu metu galės atostogauti;;
60 asmenų. 1

• "“Europos dienos” buvo 
rengtos Baden Baden, VoĮpetą*? 
joje,’kovo 19 d. Kongrese'cBT 
lyvavo 18 tautų, daugiau žaMf 
430 atstovų. Lietuvius atstovą?? 
vo L R. Kryžiaus vyr. vakty- ? 
bos pirmininkas kun. dr. 
Gronis, kuris turėjo pasikalbė
jimą su Paneuropos Unijos- 
pirmininku.

• L Raudonojo Kryžmos' 
vadovybė Vokietijoje užmezgė 
santykius su vokiečių Raudo-. 
no jo Kryžiaus Wuerttenbergo- 
Badeno krašto vadovybe ir rū^į 
pinasi išgauti studentams Pa
ramos.

Liet studentų sąskrydis Philadelphijoj
Lietuvių Studentų Sąjungos 361 East Gale Št., Philadel- 

Centro Valdyba kartu su’ Phi- 
ladephijos skyriumi

męs Alto centrą, kasmet nu- 
siųsdamas didesnę ar mažesnę 
sumą Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Šiemet yra nusiųsta 
226 doleriai, kurie buvo' suau
koti per įvykusį Vasario 16-tos 
minėjimą.

Tenka maloniai pasidžiaugti, 
kad Vasario-16-tos proga Lin
deno Alto skyriaus pasiųstos 
organizacijų atstovų sisirinki- 
me priimtos rezoliucijos Ame
rikos vyriausybei bei kai ku
riems senato ir kongreso na
riams rado plataus atgarsio ir 
senate, ir kongrese^ Be to, vie
na rezoliucija net yra atspaus
dinta “Congressional record^. 
Gauta malonūs atsakymai iš 
Valstybės Departamento bei 
paskirų senatorių ir kongres-_ 
manų. Skyriaus pastangomis 
pirmą kartą Lindeno miesto 
istorijoje Vasario 16-tos proga 
miesto meras išleido prokla
maciją, paskelbdamas tą dieną 
lietuvių diena. Amerikiečių 
vietinė spauda, viską nors 
trumpai, bet gražiai paminėjo. 
Visa tai įrodo, kad iš ameri
kiečių tarpo laimėta daugiau 
draugų, pritariančių Lietuvos 

laisvės kovai. #
Tačiau tenka ir-apgailestau

ti, kad iš lietuvių tarpo atsi
randa asmenų, kurie rašydami 
apie Vasario 16-tos' minėji
mus, nežiūrint, kad ir patrio
tinėje spaudoje, sąmoningai ar 
nesąmoningai, bet pasistengia 
mums lietuviams taip bran
gios Šventės prasmę nuvertin
ti. Aprašoma , taip, tarytum 
įvykęs ne Vasario 16-tos mi

nėjimas, bet šiaip lietuviškas . .. <7 1 • vi i
subuvimas, kuriame susirinku- LlČt. vCll. KoilSUlatHS 1NCW 1 OrKC pHlCSKO 
šieji gėrisi tik puikia menine 
dalhni. Apie šventės pagrindi
nę dalį, kurios centre visada 
yra mūsų kenčiančios tėvynės 
Lietuvos reikalai, neužsimena
ma nė vienu žodžiu. • 

, B. V.

Ratine, Wis? lietuviai, gyve
nę Vokietijos stovyklose prieš 
atvykstant į JAV, jautriai rea
gavo, išgirdę apie kun. V. Šar
kas nelaimę ir vėliau gandus 
apie jo ankstyvą mirtį, nes vi- 
-ri jį‘gerbė už didelį toleran- 
tiškumą, pasiaukojimą savo 
paleigoms ir gerą lietuvišką 
Širdį. Dabar visi labai apsi
džiaugė, kad žinios apie jo mir
tį neteisingos. Ligonis, pakėlęs 
keletą sunkių operacijų, sėk
mingai sveiksta. s

Raciniečiai, žinodami, kad 
gydymasis pareikalaus daug iš
laidų ir, kartu norėdami atsi
dėkoti bent dalinai jaunam ku
nigui už vienokią ar kitokią 
praeityje suteiktą pagalbą, pa
rinko tam tikslui aukų.

Aukojo: po $10 — Stasė 
Stočkiūtė; po $5 — E. P. Klei- 
notai, S. P? Petrušaičiai, J. V. 
Vilniškaičiai, K. Žilėnas; po $3'. kimąsi gausių svečių iš kaimy- 
~ Ed. Baltušis, O. S. Budriai, ninių kolonijų. Koncertą ruo- 
O. V. Kažemėkaičiai; po $2 —, šia TMD kuops. Pelnas, jei 
Pr. Vindššiųs, A. žižminskaitė, jo bus, numatomas skirti lietu-, 
VL Vilcinas, J. Giedrikas, Ed. viškiems reikalams. > 
Šilingas, J. Plečkaitis, dr. Ad. ' P. p.

NEWARK, N. J. •
Choro sukaktis

Šiais metais parapinis Švč. 
Trejybės bažnyčioj šv. Cicili- 
jos choras minj 50 m. sukak
tį. Ta proga rengiasi gyviau 
pasirodyti. Programos pirmajai 
daliai kovo 27. choras'suruošė 
bažnytinį koųcertą, kuriame 
giedojo lietuviį J. Gruodžio, 
J. Gaubo, J. Stankūno, A Mi
kulskio, J. Dambrausko, A Ka- 
čanausko, V. Paulausko bei' 
tradicinius svetimųjų kūrinius.

Clioras ir solistai, vedami L 
Stuko ir Ch. Stankūno, pasi
rodė pusėtinai susigiedoję. 
Vargonais solo grojo Fr. Vens- 
kiūtė, solo giedojo Ag. Skaru- 
lytė,' Ch. Douchess, P. Vens- 
kuvienė, L Štokas, Ch. Lauri
naitis ir Juliana Strolis.’

PreL Ig. Kelmelis savo kal
boje nuoširdžiai padėkojo cho
rui ir solistams ūž , jų įdėtą 
darbą ir pasisekimą. Taip pat 
palinkėjo ir toliau' nenuilsta
mai giedoti Dievo ir tautos 
garbei. Galima nusiskųsti, 
žmonių galėjo atsilankyti dau
giau. Koncertas baigtas palai
minimu, kurį suteikė kun. P. 
<Totoraitis. Po to sekė vaišės 
šv. Jurgio salėje. F.

• “Venecudos Lietuvis” to 
kiu vardu pasirodė naujas žur
nalas Venecueloje. Leidžia Ufe - 
Maracy apylinkė, redaguoja. AT 
Diržys ir J. Kukanauza. Iki 
šiol buvo leidžiamas “Tėvų 
lias” Caracase. Valencijoje -4, 
“Vyties Keliais”.
* • Kun. V. šarkos sveikata, 
gerėja. Gydosi Bergedorfo Hgo*. 
minėje, Vokietijoje, iš kurio®, 
mano greit išeiti.

• Vasario 16 timnaztją|^ 
vyksta baigiamieji abtturie®A|* 
egzaminai, šiemet išleidžiaMk 
trečioji abiturientų laida, tafcf 
rioje yra tik keturi. Ginamu®-; 
jos pastatytas vaidinimas 
“Stebuklingoji dūdelė” — taž* 
vo pakartotas Huettenfeklb 
vokiečių mokyklai ir apyŪnNk' 
vokiečių publikai. .

PHTSBUBGH, PA.
Pittsburgho Jaunųjų Lietu

vių Organizacija rengia savo 
metinį ir tradicinį radijo ban
ketą, kuris įvyks balandžio 24 
d., sekmadienį^ Lietuvių Moks
lo Draugijos svetainėje, 142 
Orr St., Soho daly. Programai 
išpildyti atvažiuoja kvartetas 
net iš Miami, Floridos. Taip 
pat dalyvaus ir vietiniai žy
mesni dainininkai.

Banketas, arba vakarienė, 
prasidės 6 vai. vak. Dalyvaus 
žymūs svečiai: kongresmanas 
James Folton ir kongresmonė 
E. Buckinin, taip pat ir vieti
niai lietaviai žymūs veikėjai 
bei svečiai. Po banketo bus šo
kiai, dainos, žaidimai ,ir kiti 
įvairumai. Gros žymūs muzi
kantai. Parengimo pelnas ski
riamas tautinių drabužių įsigi
jimui, kad būtų galima pasiro
dyti televizijoje. Visi Pittsbur
gho ir apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiame Jaunųjų 
Lietuvių Organizacijos banke
te. v F. Žilionis

Visi studentai kviečiami 
vykti į studijų dienas Phila
delphijoje. Dalyviams bus pa
rūpintos nakvynės.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į kūl R. 
Aleknaitę, skyriaus sekretorę,

Prisikėlimas yra didelio 
džiaugsmo šventė. Ta 'proga 
Vasario 16 gimnazija visiems:»

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
(platintojams oeahmčiame dėl mio turimo kiekio) 

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU 
nuriti dovana rvetimtauCiama įvziriomo progoms, tiems, tfucįg' 
Lietuvos nėra mat*, be to, tr mačtasiema grotos pristaninintM 

p KABIA — 16.00
“DARBININKĄ S"?

JNf «UtHWt«K - ■ *»ROOKLYM 21, N. V-

Paulis iškėlę senesniosios kar
tos didelius darbus ir paminė
jo tėvų darbo tolimesniuosius 
vykdytojus —jaunąją kartą, 
jau čia gimusią. ■ ,

Pusryčių nuotaiką dar paį
vairino angliškomis dainomis 
vyrų kvartetas iš Jėrsey City.

Iškilmėms vadovavo Draugi
jos pirmininkas Wm. Grinevi
čius.

NAUJOSIOS BAŽNYČIOS
. s FONDAS

# Visiems rėmėjams priklauso 
didelis gimnazijos dėkingumas.

Dr.’Vl. Literskis, 
gimnazijos direktorius



TORONTO CANADA

WATERBURY LAIMĖTA KARŠTA KLUBO KOVA

NEW BRUAIN, CONN.

DETROIT, MICH

Chicago, III.

DR. PR. GAIDAMAVIČIAUS

NAUJAS VEIKALAS

salėje. Vakarą rengia L. B-r.ės 
Detroito apylinkė romano kon-

ta> nkėrfi i Tai
ženklas, kad develandiečiai lie
tuviai, tiek senesnioji karta, tie 
naujai atvykusieji, kurių čia 
yra tirštoka, pradeda nesido
mėti dvasiniais reikalais net ir 
sekmadieniais nepergausiai te
silankydami J bažnyčią.

valdybą sudaro: Edv. kialcanas 
— pirm. Step. Matusevičius— 
sekr., Alb. Ramanauskas—ižd.

KINIETIS-14 FORMOZOS būriniu laivu plaukiai San Francio. Jo laive plauk* darpehkfnaęlo- 
naKstai kiniečiai ir Amerikos vicekonsulas Calvin E. Mahtert, kairėje jis kalbasi su kiniečių ka
rininku. . . Prisikėlimo parapija, kuriai 

vadovauja tėvai pranciškonai, 
jjidęlj dėmesį kreipia j jaunimą 
kuriam auklėti ir palaikyti 
lietuviškoje dvasioje ieško ata
tinkamų būdų. ir priemonių. 
Tam tikslui įsteigta parapijos 
pučiamųjų instrumentų studi
ja, kurią lanko virš 50 žydin
čio jaunimėlio, ši studija yra 
graži priemone suburti jauni
mą,. perduoti lietuvišką dainos 
ir muzikos dvasią ir atstovautą 
lietuvius svetimųjų tarpe. Or
kestrui vadovauja soL Verikai- 
tis, kuris Toronte prasimušė į 
pirmąsias .solistų eiles. Nemi
nint paskutinių koncertų, baL 
19 d. jis turi Toronto univer
siteto baigiamąjį rečitalį, ku
riame penkiomis kalbomis iš
pildys Bandei, Mozart, H. 
Wolf, Musarski, A. Gibbs, We- 
ber ir kitus klasikus. Be to, V. 
Verikaitis baL 25 d. pakviestas 
į Stratford, Ont, kaip svečias 
solistas prie Civic orkestro.

WORCESTER, MASS

Arbačiauskienei pagerbti. Pro
gramoje dalyvaus pati laurea
tė, akt. Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko ir, tikimasi, Ber
nardas Brazdžionis iš Bostono 
bei Detroite gyvenantieji rašy
tojai.

Po programos bus šokiai ir 
veiks bufetas.

UtMkyvntM stipti
D A R 11N I N K Al 
MO •ashwlek Ava, 
•roeklyn 21, N. Y.

Didingos, gražios ir daug 
darbo pareikalavusios dekora
cijos yra daiL K. Jatužid, o rū
bus ir aprangą pagal jo paties 
eskizus, parengė ponia Jatu- 
žienė. Apšvietimas ir elektros 
įrengimai Juozo ir Jurgio Va
laičių.

Anksčiau daug kas matė 
Waterburio teatrą su gerai pa
ruoštomis ir turėjusiomis dide
lio pasisekimo linksmomis ko
medijomis. šį karta teatras, 
minėdamas savo penkerių me
tų veikimo sukaktį, pasirinko 
pastatyti rimtą Petro Vaičiūno 
premijuotą ir Kauno Valst 
Dramos Teatre turėjau didelį 
pasisekimą “Varpų giesmę”.

Ši veikalą turėtų pamatyti 
kiekvienas ir jame daug ko 
naudingo ras. Kiekvienas pa- 

senovės lietuviai

žmogilkMlo* pilnatį** vizija. 
Tėvų pranclikoną leidiny*. 

24« p*l., kaina >2.00

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
\BRADDOCK, PA.

TkLEPHONE.* . 
DEARBORN 24819 

TO MACE 
HELP WANTED ADS. 
ASM FOR AD TAKSE

‘ Nauja liet, organizacijų 
centro valdyba

Kovo 2tt Detroito lietuvių kurso laimėtojai Airi Rūtai- 
organizacijų atstovų susirinki
me buvo išrinkta nauja DLOC 
valdyba, kuri pirmame savo 
posėdy kovo 27 pasiskirstė 
pareigas taip: pirm. Pr. Polte- 
raitis, vicepirm. A. Norus, sek- 
ret. V.Kutkus, ižd. J. Pilka, 
fin. selor. Br. Polikaitis ir val
dybos narini: A. Banionis bei 
A. Misiūnas. •

tas ir perduotas Tarnui Visos- 
kiui, atstovaujančiam klubą 
vietos Alto Skyriuj ir taip pat 
energingai visuose susirinki
muose kovojusiam už aukos 
skyrimą.

Ankstesniuose susirinkimuo
se, aniems maišant, daugelis 
narių nesiorientavonet, kas čia 
dedasi. Šį kartą didelio susi
pratimo parodė net iš. čia gi
musių jaunųjų, kaip'Robertas 
Rimas ir kiti. Prieš protestų 
audrą sugniužo mizarininkų at
kaklumas. Tik kelios rankos 
tepakilo, dar vis mėginant au
kos skyrimą sulaikyti- Pasku
tinysis susirinkimas parodė 
stiprų waterburiečių patrioti
nį susipratimą ir pašalino klu- 
beliui anų lipinamą gėdą, iš
keldamas ne tik šio klubo na
rių. .bet ir Waterburio lietuvių matys, 
—ar <• ' < ~

KAPA TEATRO DIREKTO
RIUS IR REŽISORIAI TAMPA

* AKTORIAIS

Jaunimas linksminsis balan
džio 15 d. vakare. Kviečiama 
visą Worcester. lietuviškąjį

P. Savickienė, lietuviškos 
mokyklėlės nuoširdi globėja, 
išrinkta vadovauti skautams.

24 vai. dartaa. Vb> W metą 
x. patirti* 

GArien 241583

Waterburio scenos mėgė jų 
teatro direktorius dr. V. Šmulk
štys ir režisoriai: Jonas Bra
zauskas ir aktorius Viktoras 
Vaitkus atlieka svarbius vaid
menis premjeroj "Varpų gies
mė”, kuri statoma balandžio 17 
d. 4 v. p. p. Waterburio šv. Juo
zapo parapijos salėje;

Po .ilgesnės pertraukos vei
kale pasirodo daugeliui matyti 
gabūs aktoriai: Algimantas Že
maitis ir Danutė Malakauskai- 
tė, kurių vienas grįžo baigęs 
karinę prievolę ir antra baigusi 
studijas. Be to, dalyvauja jau 
anksčiau matyti aktoriai: Juli
ja Puodžiukaitienė, Vytas Pet
ruškevičius, Gintas Žemaitaitis, 
Aliodija Jankauskaitė. Pirmą 
kartą pasirodys: Kazys Urb- 
šaitis, Vladas Vaikelis, Felik
sas Vasiulaitis, Raimundas Ma- 
ruškevičius.

R. Valatkos
radijo valandėlė Atvelykio 

vakare rengia programą ispanų

trijų veiksmų 
izdųotas vienos 

kuris labai 
panašus į visos Lietuvos liki
mą.

Po vaidinimo Imis šokiai ir 
kitos pramogos su įvairumais.

MISIJOS
Kovo 20 prasidėjo dviejų sa

vaičių misijos N. Pagalbos švč. 
P. Marijos bažnyčioje, Pirmąją 
savaitę buvo vedamos angliš- 
kai, antrąją — lietuviškai. Lie

te*, apžadą. AUKA tik 82.M metams.
V.si K. A. F. nariai yra ir A.LRK. Federacijos .'narais. Kiekvieno aukotojo- 

nario intencja bus uždegta žvakutė, ir S*- Mišk* Fatimoj už Lietuvą ir Jūsų
teimoa intencija.
,Pareiškimų lapeliai gaunami katalikų klebonijose.

1 Savb dalį tuoj rusk adresu:
BEV. DR. k JUftKA, LJLC. FederstfcB Secįjary,

Nelinksmos Velykos šergan- 
tiems: M. Lapinskienei, A. 
Dvareckienei, A. Čirienei, Jon. 
Ramonui, J. Drumsčiui, M. Ta
mulevičiui. Aušros Vartų stu
dentai ypač apgailestauja su
sirgusį Holy Cross kolegijos 
prof. Pr. Aukštikalnį, S. J., 
buvusį “Žvaigždės” redaktorių.

Nesulaukę ATalykų mirė: 
veiklus organizacijų narys Pet
ras Vaškelevičius, Lelija Ule- 
vičiūtė ir Petras Jaseliūnas, 
dekano Petro Žilinsko pusbro-

“ Partizanai”
Kasmet Hartfordo skautų 

vietininkija, kuriai priklauso ir 
newbjitainiškiai skautai, vie
tos lietuviams suruošia kokį 
nors scenos vaizdelį. Pernai 
buvo liaudies dainų pintinis 
“Subatvakaris”. Šiais metais 
šv. Andriejaus parapijos salė
je (Church ir Stanley gatvių 
kampas), balandžio 16 d. 7 vai. 
vakare bus .^suvaidintas * M. 
Steikūnienės vaizdelis “Parti
zanai”. S 

kas vaidinime
buvo tikrieji krikščionybės ne
šėjai į lietuvių tautą. Be to, vei
kale įpinta stipri meilės ir kan
čios intryga. Todėl visi per At
velykį į Waterburį, nes dėl di
delių dekoracijų- nebus galima Vietiniai ir tolimesnių apylin- 
išvykti su gastrolėmis kitur. kių lietuviai nuoširdžiai kvie- 

šaukuvis. čiami atsilankyti. M. P.

Studentų ateitininkų 
trio dainavo balandžio 2 per 

Helen Rauby, o 3 per R. Va
latkos radijo valandėles.

P. Natas

Literatūros vakaras 
įvyks balandžio 16 (šeštadie
nį) -7 v. vak. Hispanos Unidos salėje. Dainuos J. Valiukas, Ji- 

ną Variakojytė, Pr. Zaranka, 
studentų ateitininkų trio (Za
ranka ir A. J. PolikaiČipi) ir 
kiti.,Akompanuos Elena Myko
laitienė. Bus visokių linksmy-

AR JAU ESI Katalikiškos Akcijos Fondo Narys?
K. A. FONDAS organ zuoja Amerikos Beturiu Jaunimui KURSUS, rritotefcdjaą, sfovyk-

Patiko patrijotinė mintis ir 
vaidyba “Karaliaiės Esteros 
Sapno”, kurį suvaidino Aušros 
Vartų sodalės. Svarbesnieji ar
tistai: M. Klimkaitytė, G. Rač
kauskaitė, M. Sinkevičiūtė, R. 
Jokūbauskas, J. Kazlauskas ir 
R. Marcinkevičius. Režisavo 
seselės mokytojos. Sceną pa
rengė Juozas Krasinskas.

Brocktono seselėms remti 
ruošia “Penny Sale” Aušros 
Vartų Dr-ja balandžio 17<d. 
Moterų Gildą — balandžio 19.

Sporto vakarą suruošė karo 
veteranų “Kureišos Posto” vy
rai. Vadovavo St. Vaškelevi
čius. „ ' -

Gražiausia parengtų velyki
nių altorium iš 29 Worcesterio 
katalikų bažnyčių uolių- lanky
tojų rastas Aušros Vartuose. 
Šiemet čia be Aušros Vartų 
Dr-jos narių, “altarboys’ų” ir 
sodalių budėjo ir skautai.

Mėgsta vyrų chorą. Aušros 
Vartuos V. Burdulio mokomų 
yra keletas chorų. Didžiosios 
savaitės pamaldose sidabriniais 
balseliais skambėjo naujai pa
ruoštas vaikų choras, verbuo- 
se — laukiamas ir mėgiamas 
vyrų choras. Solo Faure “Pai
nius” giedojo Vyt. Rakauskas. 
Prisikėlimo pamaldose giedojo 
didysis choras giedant ir solo 
L Mickevičiūtei.

Velykų bobutė pas “altar- 
boys’”. Pradžioje tėvams, glo
bėjams ir draugams parodė 
apie 20 įvairiausių ęcenos nu
merių. Paskui Moterų S-gos 
69 kuopos narės pavaišino juos 
užkandžiais, prelatas K. Vasys 
ir parapijiečiai gausiai apdo
vanojo. Vėliau .buvo linksmi 
žaidimai su pramijom. Progra
mai vadovavo R. Palūšis.

116 vyčių kuopa atnaujino 
klubą. Remonto darbais rūpi
nosi ir vadovavo bei dirbo pa
ti valdyba ir nariai.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Traaritaeja H utipritu atatiea WLOA, UM kyl*cyel«» 
' KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 

Jei norite Stoję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

pelną- b Pinigus 
š į veisti- 

, grįžo, nerado nė 
tų nė savo 3000
dolerių, I&pda .aiški - neįai- 
leisk į kalbą su nepažįstamu.

Magctekas RudzevičieBS," 
išgyvenusi per 80 metų, kovo 7 
mirė ir 9 < palaidota Kalvari
joskapinėse. Ligos metu ja 
rūpinosi vyriausioji duktė — 
Agota Navickienė. Velionė bu
vo gera lietuve iš senosios kar
tos. Nuliūdime paliko B dukte
ris, 2 Sūnus, 5 anūkus ir 3 pro- 
anūkus. - Seeefis.

GEN. STABO AUTOMOBILI^ wart«ttb John J. Perėto® 1 
Pasauliniame kare, Hkraunama* New Yorko uoste i* laivo, bu* 
pargabenta* j Parker Ok| IIHnote.

STOUGHTON, MASS.

Kučinsko namai sudegė ko
vo 28. Nuostolių padaryta per 
20,000 dol. Gyvenusioms šei
moms sušelpti renkamos aukos. 
Savininko inventorius nebuvo 
apdraustas.

Kun. V. Martinkus iš Provi- 
dence vietos lietuviams vedė 
trijų dienų priešvelykines re- 
kolekcijas.

A. Juknevičienė bedirbdama 
fabrike susižeidė ir kelioliką 
dienų teks pagulėti. Ji silsisi 
K. Kaziulienės name, 69 Grove

x Šiemet ir 103 Green St. klu
bas paskyrė Altui 50 dol. auką, 
nors bimbininkų buvo karštai 
prieš aukos skyrimą kovojama. 

^ Valdybos posėdy buvo sulaiky
ta aukos išrašymo čekis, ir rei
kalas štsidūre vėl susirinkime. 

J' Kovo mėnesio susirinkime Mi- 
zaros ir Bimbos pasekėjai atė
jo organizuoti ir aukos skyri- 
mą atmetė. Kilo sujudimas ir 
reakcija. Balandžio 1 d. susi- 

, rinkimas, tuoj po protokolo 
1 skaitymo, iškėlė protestus prieš 
/ aukos sulaikymą. Į šį susirin- 
•įkimą atėjo net čia gimusieji 

valdininkai, kaip Prosecutor 
City of Waterbury Vincas Ma
tusevičius ir kiti. Matusevičius 
pagrindė teisiškai aukęs pasky- 
rimo legalumą. Ypatingai 
griežtai kilo prieš komunistuo
jančių kombinacijas > Antanas

■ Lazdauskas. Tarp griežtų balšų 
girdėjosi ir reikalavimų, kad 
sulaikusiems valdybos nariams 

- čekio išrašymą negali būti vie- 
“ los valdybos postuose. Po karš

tų reikalavimų ir protestų bu
vo nutarta tuojau išrašyti čekį 
ir perduoti Altui. Tuoj po ‘su
sirinkimo čekis ir buvo išrašy-

Dabar, Jrtngto* pampo* au 
pardavimo patarnavimu

MANORITE ' 
MANUFACTURINGCO.
Ajikačiau CotamlnM Maac? Pump 

Buppiy
W11> BovB RMgataod AvL, 

Chio«t* RMp in.
DALYS IR PATAISYMAS 

VISOKĮ v ROBIU pyMKV. 
Vtaoka dtrbtartą aMTuą oloktri-

,T0r<m- vikai ptRa&noTO metų senelį 
$ Ž5, dr. K tb tėv. Viktoras GkBBūnas, į^ti j»^ 8antau^ iŠ Haiikn.

rtMOrfūriai buvo turi- hr StoBsti t jį ' "
n«nskas,"K: M. MpsJavskai, P. nmgi jr sakomi, tačiau biteią <tid 
J. Staniškįai,dr. J. Šukarevi- - žmonės j lietuviškas pamaldas pa^nę pas 

$ 20. Toliau po $15 au- lankei n^a^uėisiausiai. Tai nęt, o kai 
Imingasis aktas kbjcfcar asmenų, ' -

. v r 15 mett^ $t&l; po’$ Kt37,.$G-l, $7-1, 
darbo sdmk^ai ir jo vadovo $ 6. 25-1, po $6-2, po $5-110, 
muz. AH bfikuįskio 25 metų po4-2, po $ 3-40, $ 2. 50-1, 
veiklos sukakčiai paminėti. loti aukojo po 2, 1 dol. ir ma- 

Banketas abiejų jubiliatų fiau. Aukos dar priimamos — 
garbei įvyks tuoj po koncerto įsigalima įmokėti - Alto sky- 
puošniojėj ir labai jaukioje 
Nevr Windamėer salėje 13929 
Euciid Avė. Abu ansambliai 
čia prašomi duoti specialią 
linksmą ' progrąmą. Banke
to metu bus ir šokiai. Bilętų ir 
kitais rūkalais iš anksto kreip
tis į J- F. Daugėlą 8108 Kos- 
ciuszko Ave.,"tel. SW 1-9536.

Komiteto Čiurlionio ansamb
lio ir muz. Mikulskio sukakti
ms minėti oficialusis adresas 
yra šis: J. Stempužis, 1152 Da
lias Rd., Cleveland. 8, Ohio 
Čia reikia kreiptis visiems, ku
rie nori sukaktuvininkus kaip 
nors prisiminti bei pagerbti.

Tautos Fondo rinkliava ligi 
Šįol yra davusį $1, 732.75. Iš 
stambesnių aukotojų paminėti: 
dr. Skrinską.^u šeima $50 K. 
Paulauskas $35, dr. D. Kesiū-

zį apgavikai Ji* 
pmiguą^pač

a su naiviais se- 
tNeseniai apgą-

Į kontrolės komisiją buvo iš
rinkti: A. Alkaitis ir A. Gar- 
gasas. StB.

riaus valdybos nariams.
, Naująją inžinierių skyriaus . ATITAISYMAS

Kovo 29 <L “Darbininko” nr.» 
rašant apie. Moterų S-gos 36 
kp. 25 m. jubilėjinį parengimą,' 
įvyksiantį gegužės 8,- buvo įsi
vėlusi korektūros, klaida. Vie
toj Detroito scenos mėgėjų 3 
veiksmų komedijos “Nervai”, 
buvo atspausdinta “PinigSiaL” 
Už nemalonią klaidą atsipra
šome rengėjų ir vaidintojų.

BE3DKIA ATSARGUMO
Clevelando laikraščiai pilni



ČINČILOS, 4 POROS (lizdai ir REAL ESTATE
RESTORANAS Madison Sųuare Gar- 
den aplinkoje, įst. prieš 20 m., priei
nama kaina, 52000 pajamų savaitėje, 
gera nuomos sutartis, 7 dienas veikia, 
dėl ligos su nuostoliais parduodama 
už $13,000, pąskupėkįte. CO 5-9284.

narveliai!, prašo $1,500. Ati-
duodama už geresnį pasiūlymą.

GI 7-3209, po 8 p.

RESTORANAS geroje vietoje, 
gerai įrengtas, prieinama nuo
ma, 500 dol. pajamų savaitėje, 6 
darbo dienos, puiki vieta pobū
viams, parduodama tik už gry
nus pinigus $3,700. Gera proga 
pragyvenimui

328 7th AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N. Y. Restoranas ir maisto 
reikmenų krautuve. '

Gerai aprūpinta^, puikiai įrengta, geroj 
vietoj. įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma. 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais "už
daryta. metinių pajamų, tarp $i8-20.0v0.

---- Sxw>uostoliais atiduoda už $5000.
GL 3-8686

REAL ESTATE

RESTORANAS nuostabioje vietoje, 
įst. prieš 12 m., prieinama kaina, 
ilgametė nuomos sutartis, 500 dol. 
pajamų savaitėje, veikia 6 d. Gera 
proga visam gyvenimui patyrusiai 
porai. Jei esate patikimi, galite gauti 
išsimokėtinai pagal jūsų finansinį pa
jėgumą^ kaina $8,000. CR 3-9819.

ST. GEORGE —
2 šeimų namas. 6 kambariai viršuj 
(užimti). 7 kamb. žemai. Karšto van
dens šiluma, S auto garažas. Geram 
stovy. Katalikų bendruomenė.

$21,500. TO 8-3444

BARAS IR GRILL — 
BROOKLYNE 

$1000 savaitinių,- kaina $18,000. 
Išsimokė j imui tartis su savinin
ku. 9 A. M. - 6 P. M.

, BU 4-8856

DVIRAČIŲ PARDUOTUVĖ
Pilnas pasirinkimas — Prekės su ra
tais — Vaikų reikmenys — Daug 
taisymo darbų. Įsteigta prieš 24 me
tus. Nuoma $85.00, nuoma atvira. 
Metinės pajamos siekia $12-14000, 6 
darbo dienos. Galima pigiai nupirkti. 
Pastatas irgi parduodamas.

LA 8-3514.

GARDEN CITY V1C.
Užbaigtas didelis, plytinis, trim durim, 
skalyno stogas, centrinė halė, kambarys 
su židiniu, pasieniais knygų spintos ir 
Įleisti sandėliukai, formalėm valgiam vie
ta. sėtuotas patio. erdv virtuvė su uždan- 
gine. powder kambarys pirmam aukšte. 4 
dideli oringi miegamieji .viršuj su priean
giu ir cedro klosetais. didelė Hollyvvood 
vonia ir purkšlas. garažas ir gerai sutvar
kytas sklypas. Geram stovy. Kaina įskai
to kambin. vėtrų ir sėtų langus, patio 
baldus. Philco 12 kub. pėd. fryzerj. 4e- 
luxe" Westinghouse Launjiromat. Verčia
mas parduoti. Katalikiška aplinka. Kaina 
$23.500. Tik betarpiai. PI 6-3980.

BABYLON RAJONE. $40,000
Gražus i vandens pusę ranch namas 2 me
tų senumo. Nėra kaimynų. 6 kambariai. 
2’,į vonios, aliejum šildymas oru. 2 auto 
sujungtas garažas, erdvus patio. aptverta 
tvoromis, dokas, smėlio paplūdimys, j 
Great South Bay pusę. 125"x 300’ gylio, 
įvertinimui- pritiktų pamatyti. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. ~

Savininkas MOhavvk 9-8277.

CHINCHILLOS — pelningas pa
šalinis užsiėmimas. Asmeniškai 
supažindinama. Gyvulukai re
gistruoti, 3 poros $1000, jaunik
liai pigesni. Taip pat ir kiti gy
vuliukai prieinamom kainom. 
IN 1-7394.

PARDUODAMA DIRBTUVE 
su pastoge arba be jos. 

Visos mašinos geram stovyje. 
Įsteigta prieš 9 metus. 

Prieinama nuoma. 
Garo šildymas. Parduodama už 

$4500 geriem pirkėjam. 
r WA 5-0087.

BARAS IR GRILLIS, 
įsteigtas prieš 15 metų, 

prieinama kaina, 
geros pajamos, puiki vieta, 

parduodama geriem pirkėjam 
už $12,000

CE 9-9141

BARAS IR GRILL— Nassau mies
tely. įsteigta prieš 22 m., nominalinė 
nuoma, 5 metam išnuomota. Savaiti
nės pajamos $708 plūs geros rūšies 
aplinka, 2 įėjimai j pagrindine užei
ga, ilgas baras. Su nuostoliais, 

už $11500. VA 5-0298

BARAS IR GRILL
Ozone Park, L. I. Pamatyk, 

kad įvertintum. Parduodama dėl 
ligos. $8000.

VI 6-9312

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

KO 4-4523

ELMSFORD $40,000
Tai nėra trapus pokarinis namas 

Angliška slanka (ivy) padengtas 
stucco akmens namas ant 2 akrų. Pir
mam aukšte yra biliardas ir meno 
studijos kamb., antrame—4 mieg., 3 
vonios, taip pat tarnaitei kamb., ga
ražas 2 mašinom, arti kat centrai. 
LY 2-8461.

BERGEN COUNTY ENGLEVVOOD 
UŽ V2 BLOKO NAUJA ' 
PARAPINE MOKYKLA 

CECILIA E STATE S 
JOHN ST. PRIE TENAFLY RD. 

pačiam vidury 
siūlo 
PADALINTUS 
COD NAMUS

Englewood

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

HARTSDALE — parduodamas 8 
kamb. namas, 2 garažai su apie 2J4 
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

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

DISPLAY

NEJUNTI PAŠAUKIMO BŪTI
MISIONIERE AFRIKOJ?

Mūsų Palaimintoji Motina kviečia Jus 
prisidėti prie Afrikos Misionierių bal
tosios armijos — The * 

WHITE SISTERS.
Ligoninės - Leprozarijai - Mokyklos - 

Socialinis darbas ii* t.t.
Rašyk:

Missionary Sisters of Our Lady 
of Africa '

THE WHITE SISTERS 
319 Mrddlesex Rd. 

Metuchen, N. J. 
Metuchen 6-0964

DELUXE
IR CARE

Pagal užsakymus statyti su 3 tinkais 
plasterio sienom ir sandėliais, pilnai 
insulucti, sandariom durim ir lengais, 
cedro turėklai ir aluminiaus laiptai

2 ir 3 miegamieji, pusantros 
statytos Formica Vanity su 
džiais. dvigubas medicinos kabinetas, 
atskirai valgomasis, deluxe gazo vir
tuvas su kepykla, pastatytas gara
žas su tiesiogiu įėjimu j rūsį, visi 
miesto patogumai įskaitant, šaligat
vius, vandentiekį ir medžius.

KAINA NUO $18,500
30 metam FHA ir GI paskolos 
PAVYZDINIS NAMAS ATIDARAS 

KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 
Tel. LOWEL 8-9748.

Patogioj vietoj su mokyklomis, baž
nyčiom, krautuvėm ir geras 

susisiekimas.
Kaip surasti: Nuo Washingtono tilto 
imk 4 kelią ligi Grand Avė., suk’ į 
šiaurę (dešinėn) Grand Avė. ligi Pa- 
lisade • Avė., kairėn ligi Tenafly Rd. 
(ties Englewood paminklu), dešinėn 
Tenafly keliu ligi John St. ir čia pat 
pavyzdinis namas.

veidro-

Ar nori sutaupyti vartotą auto? 
Ar nori sutaupyti pinigų? 

Ar nori laiko išsimokėjimui.
Tai aplankyk 

THE GREAT KltLS MOTOR SALES 
4301 Amboy Road 

Staten Island 8. N. Y.
HO 6-0611

W O R R I E D ?
Thousands of American Catholics have 
found Help througb the NOVENA TO 
OUR LADY OF HOPE. Send six cents 
in • stamps for Novena Prayers.
SHRINE OF OUR LADY OF HOPE 

ESSEX. NEW YORK

Mašinų įmonė — įsteigta prieš 
10 m., $100 ar daugiau grynų 
savaitinių pajamų, išsinuomoti 
galima, 5 darbo dienos, puiki 
proga tinkamam žmogui, gali
ma nupirkti už $9000. Tuojau 
kreipkis. EX 2-1887

HOLLIS HILLS $24,000
215 St. — Tarp Union Tpkc ir Parkway. 
4 blokai ligi American Martyrs bažnyčios 
ir mokyklos. Plytų ir skalyno stogas. 4 
miegamieji erdvūs ir vonia viršuj. Gyve
namasis. malkom kūrenamas židinys, pil
nas valgomasis, knotty pine virtuvė su 
lėkščių plautuvu ir Tappan pečium, prau
sykla. didelis Mu sėtais porčius. baigtas 
knotty pine rūsys, langinės, sėtai, užuo
laidos. komišiai. lauke kepykla, priedai, 
sujungtas garažas, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Kaina nustatyta greitesniam 
pardavimui. Skambink HOllis 5-7672.

VALYMO JMONĖ — Wcsches-
gerai įrengta, geriausia

proga, su nuostoliais.
BE 78770

BAY R1DGE. St. Anzelm’s paristi,' 
2 šeimų namas su 18 kamb., 6 vo
nios, 80 x 100, geros pajamos, gara
žas 2 mašinom, fontanas saulėje, 
marmuro grindys, arti susisiekimas, 
kat. mokyklos ir bažnyčios, $43,000.

SHore Road 5-4943.

Neseniai išėjo iš spaudos ir galima gauti Darbininko ad 
ministracijoje:

Jonas Gailius. KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ, 127 p $1.25
Juozas gvaistas. ELDORADO. Apysakaitės ir* 

vaizdeliai, 150 psl

Prel. Pr. Juras. RAMYBĖS ŠALTINIS. Maldaknygė
, nauja laida 3.00

A. Tyraolis. AUŠROS ŽVAIGŽDĖ. Marijos poezijos 
antologija 2.00

Taip pat galima dar gauti

Pulk. J. Petraitis. LAISVI GINANT I t. 
LAISVI GINANT II t. 
KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ

2.00
3.00
1.80

M. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS.
Pasakojimai mažiems 1.00

Rašyti:
DARBININKAS

680 Bos£wick Avė. Broklyn 21. N. Y.

SV. ONOS APVAIZDOS 
MISIONIERĖS SESERYS 

kviečia jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris^ 
taus mažuosius darželiuose, parapi
nėse- mokyklose, dėstant įcatekizmą 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOR 

Our Lady of Mt. Carinei Convent 
Barnesboro, Pęnnsylvania 
Nereikia finansinių įnašų

CRANFORD, N._J. centrinės h*l«3 namas. 
8 kambariai, tiled vonia ir prausykla, erd
vus gyv. kambarys su židiniu, kieto me- 
džip grindys ir sienos, pilnas rūsys ir žai
dimų kambarys, aliejaus šiluma. GK alie
jinis pečius, JI auto garsias, plotis apie 
150 x 150, gera vieta, aki- kat. mokyklos 
ir bažnyčios ir RR stotis. Savininkui 
skambink susitarti CRanford 6-5478 ar 
WHitehall 4-2462. /

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

PAVĖLUOTO PASAUKIMO 
vyrai 18-30 m. reikalingi jaunuomenei 
auklėti kaip saleziečiai. Kunigam: 
pagreitintas mokslas, specialios loty
nų k. pamokos. Broliam mokytojam: 
profesinis, technikinis apmokymas. 
Rašyti Rev. Father Director, Don 
Bosco College, Newton, N. J.

JAUNOS MERGAITĖS
norinčios būti vienuolėm, ras progos ins
titutuose darbuotis su mažaisiais, slaugyti 
chronikinėm ligom sergančias moteris, mo
kyti misijose, dirbti raštinėse, siūti baž
nytinius drabužius bei gaminti komuni- 
kantus. Informacijom rašyti: Franciscan 
Sisters, 291 W. North St.. Buffalo, N. Y.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
Livingston Manor, N. Y. 

Mergaitėm tarp 6-14 metų. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 dol. 
Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 695 
Belmont Avė:, No. Haledon, N. J. 

HAvvthorne 7-0452.

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

Mutual 1-1587 / Keansburg 6-0258 
DANLEL A. EEILLY 

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

201 Laure! Avenue
W. Keansburg . ~

VIENINTELĖ PROGA 
GYVENIME

6 kambarių plytinio priekio
Ranch Namas.* Plotis 100x150

Tik 5 metų senumo 
Puiki vieta — Kaina 

$18,000
SHEILA DUGGAN 

172 Main Street 
Fort Lee, N„ J.

WI 7-1410. Vakarais ČO 8^4074

Kambarys su maistu nuomai. 
Ypatinga priežiūra senesnio am
žiaus žmonėm. Geras patarna

vimas, čia pat vonios.
MRS. ZIMS, 137-20 Franklin 
Avė., Flushing, L. I. '

FL 9-4185

Baras ir Grill-Williamsburge 
su 2 šeimų namu ir garažu. įsteig
tas prieš 30 metų. Tinkamam žmogui 
parduodama gera kaina. Dabartinis 
savininkas yra lietuvis. Gera aplinka. 
Vienkartinis gyvenime- pirkinys. 
ST 2-1957, 11 A. M. Hgi 3 P. M.

CARUSO—MT. Pleasant Vilią. Jau 
dabar Jūs galite pradėti atostogas. 
Prašyk mūsų siūlomo plano. Pigiau
sios kainos — geriausias maistas ir 
patogumai. Arti kat. bažnyčios. Box 
8, Ulster Co., Mt. Pleasant, N. Y.

ISSIKIRPK ST SKELBIMĄ 
ATSINEŠK SU 

Gal parduosi 
Jūsų vaikų geram 

drabužius... taip pat

SAVIM

stovy vartotus 
pirmosios Ko

munijos rūbus, berniukų skautų ir 
mokyklines uniformas ir panašius 
dalykus.

YOUNG FOLKS ENCHANGE 
Plainflcld, N. J.

•Tel. Plainflcid 7-1258
300 ^E. 4th St. kamp. Rooseveit Avė.

HA8TINGS-ON-HUDSON. Puiki so
dyba. chalet tipo narnąs, 4 miegam., 
didelis valgomasis, 1% kamb. voniai. 
3 uždari balkonai, akmeninis Židinys, 
šildymas gazti su elektra. 25 kub. 
Amana šaldytuvas, Apex automątišk. 
skalbtuvas. ploto 100 x 200. geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomenė, parduodama 
su nuostoliais už $15,000. Skambinu: 
HAstings 5-4482.

CATHEDRAL CAMP 
BERNIUKAMS 

Lake Apponiguet, 
East Freetown. Mass. 
•Amžius 8-16 metų 

Atidaroma liepos 2. uždaroma rugp.
Už dvi savaites $60. 

Visokios pramogos 
Rąžyk ar skambink: 

REV. WM. J. McMAHON, 
Rockwell 3-8874

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE, N. J.

Berniukai nuo 6-10, mergaitės nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpjūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų.

Rąžyk ar'skambink: , 
Mother Vitalano, Camp St. John, 

Peapack. N. J. Tel. Peapack 8-0640

NEW YORK

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpjūčio 
25. Už 2' savaičių periodą $40, už visa 
sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Informacijom rąžyk:
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Gray. Maine 

Tel. Portland 2-3384

CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain ežero Vermont"valstybėj. 

BEPjęiUKAMS
NUO 6 - 16 METU.

Atidaroma birželio 26 ligi rugpiūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. Visos pramogos 

gerai prižiūrint. Rašyk ar skambink:
REV. EDVVARD J. FITZSIMONS 

CAMP HOLY CROSS 
Lake Champlain, Vermont

Tel. Burlington 4-5419 '

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Ąromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. -
• Brooklyn, N. Y.

PROTECTYVE PADS
Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Dalias

Weekend Retreats for Men
QUEEN OF THE APOSTLES 

RETRREAT HOUSE
SAG HARBOR, LONG ISLAND, NEW YORK 

Conducted by the Pallottine Fathers 
For Reservations or Information Apply to

DIRECTOR of RETREATS or call SAg Harbor 5-0124
INDIVIDUAL ROOMS

Tonikas Viduriam
Čia yra naminė 

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

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuliavimo, 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.

Alexander’s Co<
414 BROADVVAY

South Boston 27, Mass.

Kliauzūrotos kontempliatyvinės 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuolės
eina garbės sargybą Svč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie Svč. Sakramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamos breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Marija ir į Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioj! Marijos Širdis mums 
davė išganymo pažadą — Šventąjį 
Rožančių.

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monastery
802 Court St., Syracuse 8, N. Y.

Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7‘-7083

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKEB

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų

' (mortgidžių) ir tX
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
Tel STagg 2-7524

Gero popieriaus 3-in-1. Minkštas, ne- 
drėkstamas, gerai sugeria ir nelei
džia drėgmės. Apie 18”x24”. Gali bū
ti vartojami kaip vonios šluostalai. 
12 už $1.00. Siunta apmokėta 40 už 
$3.00.

E. B. FLANIGAN
27 E. 37th St.. N. Y.'16.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

CINčILOS. Geriausios rūšies — $300 
pora ir daugiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.C.B.A. narys. Nemoka
mai pristatėm oro siuntai! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILJ^AS

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

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
BrooMyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

parengimams, susinu 
kimams, etc.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y
Tel EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties). Ridgewood

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN. N. Y

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto
• RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 8 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
pirmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

Aš NIEKAD GYDYTOJO 
NEBUVAU apžiūrėtas

Vis dar yra daug asmenų, net šiame šviesiame amžiuje, kurie 
džiaugiasi ir giriasi, kad jie niekad nebuvo gydytojų išsamiai ap- 
žūrėti. Dčl saviško protavimo ir didžiavimosi jie ignoruoja patikrini
mus, savo sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip jų organizmas vei
kia. kaip veikė, kaip jis gali veikti esamose sąlygose. Nesistengia 
sužinot, ar trumpu laiku kūnas linksta į mažą negalavimą ar j dide
le ligą. Jie ne tik to nežino, bet tuomi dafr diSžiuojasi. Jie prilygsta 
nusikaltėliams, kurie didžiuojasi, kad jie, nepagauti, niekad nestojo 
prieš teisėją, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.

Jie bijo, kad jų rekordai būtų išegzaminuoti,—kaip nesuimtas 
nusikaltėlis bijo, kad jo rekordas nebūtų (patikrintas.

Išdidumas, gyrimasis, ignoravimas, baimė—tai visa yra neišmin
tinga šiais modemiškais GEROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS. 
Ged tu esi tas vienas, kuris niekad netyrei savo sveikatos, tačiau 
ar nenorėtum sužinoti, kad tavyje nėra nė šaknų nei priežasčių 
toms ligoms.

Be mediciniško ištyrinėjimo tu negali to žinoti. Tu gali tik 
spėlioti, tikėti, girtis, kad niekad netikrinai savo sveikatos if tik tuo 
remti savo vilti, kad esi sveikas. Protingas žmogus remia savo viltį 
ne pasigyrimais, bet tam tikru žinojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at
sikratyti abejonių.

DR. DįERUHA
128 E. 860? STREET NF.W YORK CITY

Viri Lexlngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. Kasdien 
nuo 10—2, 4—9.

Ypatingas dėmėsią kreipaimas i vyrų ir moterų ligas, nereguliaru
mus, nusilpimus. Pilnas tyrimas, įskaitant kraujo tyrimą, $3.

Joseph Garszva
G R-A B O R IU S 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINŠ - :
ŠALINSKAS i

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkvvay Station) '
VVoodhaven, N. Y. Į 

Suteikiam garbingas laidotuves.’ 
Koplyčios nemokamai visose’ 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

Tel. VIrginia 7-4499 ]

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SČNUS
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS 
FUNERAL HOME* 

197 H’ebster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šeri 
meninis dykai. Aptarnaują Cam
bridge ..ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos" to# 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6484 ■

| ZALETSKAS
^FUNERAL H OM1

, 564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletalcaa, F. E. ZaletokM 
Graborial Ir Balnamuotajal 

i 
Patarnavimas dieną Ir naktį < 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2868

i


