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Maskvos taikos sutartis su Austrija

Ir Vokietijos socialistai jau tokios pat nori

iki

Komunistai atmeta

Vokietija

AMERIKA SUKURSTĖ UŽIMTI SALAS, O DABAR

Kaltina kariuomenę

KAIP GEN. CLAY ATIDAVĖ KELIUS MARŠ. ŽUKOVUI

ka-

Kas būtų, jei prezidentas 
paklausyti] demokratų

Mėnuo po Vokietijos kapitu
liacijos karinės valdžios priėjo 
prie kelių klausimo. 1945 bir
želio 29 Berlyne susitiko Ame
rikos, Anglijos atstovai su mar-

iš vakarų 
priešinasi 
kuria bu-

to
tai 
su-

• Argentinos diktatorius Pe
ronas įsakė pašalinti iš mokyk
lų religijos ir moralės dėstymą.

TRYS DEMOKRATAI "BIGAI* padavJ viens kitam rankas kaltinti vyriausybę <WI Azijos poli
tikos: iš kairės — 8im Raybum, Atitovy ROmų pirmininkas, buv. prsz. Trumanas, Adlai Sts- 
vensonas.

Nuolaidas 1945 teko apmokėti 
“oro tiltu”. Nuolaidos vaisiai 

— vėl blokada

AUSTRIJOJE DIDELIS 
DŽIŪGAVIMAS

Sugrįžusį kanclerį Raab ir jo 
delegacijos narius Austrijos

DARBININ
: ^-,r

Laiškas po dolerį
Hooverio komisija rado, kad 

vyri augybės įstaigos per metus 
parašo apie milijardą laiškų. 
Vienas laiškas mokesčių mokė
tojam atsieina po vieną dolerį. 
Komisija reikalauja, kad val- 
dininkai būtų pamokyti laiškus ' 
rašyti trumpai ir aiškiai. Nuo 
to valstyvei bus sutaupyta per 
metus 75 milijonai doL — Vą- J 
dinas, Amerika atomus skaldy- 1 
ti moka, beit laiškų rašyti ne.

Dulles apie ...
Valst. sekr. J. F. Dulles 

. po dviejų valandų pasitarimo 
su prezidentu paskelbė spau
dai žinią apie didėjančią Kini
jos komunistų grėsmę prieš 
Formozą.

Naujausios žinios — sakė 
Dulles — patvirtina, kad kinai 
labai stiprina savo aviaciją 
priešais Formozą, ir jų puoli
mo galimybė dabar yra dides
nė nei prieš kelias savaites.

Padėtį Vietname Dulles pa
vadino “labai sunki, jei ne be
viltiška.”

Berlyno vakariniai komisarai 
raštu kreipėsi į Sovietų komi
sarą Puškiną, kad muito pakė
limas sunkvežimiam 
Vokietijos į Berlyną 
1949 metų sutarčiai, 
vo baigta blokada.

Bet komunistinė 
per spaudą paskelbė, kad čia 
ne komisarų reikalas. Rytų Vo
kietija gali tartis dėl to su va
karų Vokietijai Nori, kad rytų 
Vokietija tokiom derybom būtų 
pripažinta.

Muito pakėlimas sunkveži
miui iš 5 dol. iki 50 per metus 
sudarytų rytų Vokietijai 5 mil. 
doL pajamų.

Vadinama. Hooverio komisija 
(iš 12 asmenų) pateikė Kongre
sui raportą balandžio 17. Jame 
kaltino vyriausybę, ypačiai 
kariuomenę, valstybės turto 
eikvojimu. Ji prisidaro atsargų 
ir paskui jas likviduoja už 
6—7% jų tikrosios vertės. Pa
tikrinti kai kurių medžiagų kie
kiai rodė, kad jų atsargų pa
kaktų 32 metam, kitų net 128 
metų. Taip išeikvojamas turtas 
pateko kai kur net į komunis
tų rankas. Visose pasaulio da
lyse tokio Amerikos tūrto esą 
už 155 milijardus dol. Komisija 
siūlo likviduoti tokio turto ne
daugiau kaip už 2 miliardus 
per metus.

NAUJI ANGLIJOS RINKIMAI
Anglijos min. pirm. Edenas 

paskelbė, kad parlamentas bus 
paleistas gegužės 6; nauji rin
kimai bus gegužės 26; naują 
parlamentą karalienė" atidarys 
birželio 14.

Edenas kalbėjo per radiją, 
nes spauda vis dar streikuoja.

PER PUSĘ VALANDOS IŠ 
RUSIJOS I AMERIKĄ

Amerikos oro gynybos virši
ninkas pranešė, kad per arti
miausius dešimt metų Sovietai 
gali turėti šovinį, kurio greitis 
bus 8000—10,000 mylių per va
landą. Iššautas Rusijoje jis 
pasieks Ameriką bet kurioje 
vietoje per pusę valandos.

• New Yorko valstybėje 
pernai buvo įregistruota 4,549,- 
252 automobiliai. Tiek niekad 
nebuvo anksčiau.

• Korėjos karas Amerikai 
kaštavo 18 miliardų dol.

• Italijoje prie Vezuvijaus 
ugniakalnio staiga pakilo tokia 
audra, kad 10 turistų vos ne- 
nustūmė į ugniakalnio kraterį. 
Juos įsikubusius į uolas išgel
bėjo tik vadovai virvėm.

• Fordas pagamino automo
bilių per šių metų tris mėnesius 
1,017,773, arba 176,427 dau
giu nei pernai per tą laiką. 
Paklausa vis dar didėjanti.

PREZIDENTAS EISENHOWER.IS priima pranešimą iš adm. 
Feiix M. Stump, Pacifiko laivyno viršininko, kad artimiausioje 
ateity nelaukiama komunistų puolimo. Bet tai buvo prieš pasita
rimą tarp prezidente ir valstybes sekretoriaus.

Amerikoje politinės kovos 
daugiausia eina dėl Formozos 
vandenų. Aštriai vyriausybę 
kritikavo Adlai Stevensonas. 
Paskui Atstovų Rūmų pirmi
ninkui Raybum pagerbti pie
tuose buv. prez. Trumanas. 
Paskui balandžio 16 šen. Mans- 
field, užsienių kom. narys, tie
siog kaltino prez. Eisenhowerį, 
kam jis 1953 sausio mėn. davė 
laisvas rankas Chiang Kai-she- 
kui pulti Kinijos sausžemį. Jei 
ne tas prezidento leidimas, kal
tino senatorius, tai padėtis For
mozos vandenyse būtų aiški. 
Dabar tą neaiškumą daro Que- 
moy ir Matsu salų likimas.

Šen. Bridges, resp., priešin
gai — dėkojo prezidentui, kad 
jis tokį pareiškimą 1953 pada
ręs. To pareiškimo dėka Chiang 
Kai-shekas užėmė tas pakraščio 
salas, ir dabar yra nekomunis- 
tų mkose bent tie pakraščio 
punktai, kurie yra svarbūs For- 
mozai ginti.

-o-
Joseph Aįsop pranešė įdomių 

smulkmenų iš tų salų netolimos 
praeities. Esą amerikiečių spau
dimu, Chiang Kai-shekas paė
mė pakraščio salas 1953. Kai 
kinai pradėjo , grasinti salom, 
vyriausias štabas trim balsais 
prieš vieną pasisakė už gynimą. 
Bet prezidentas trijų pasisaky

mą atmetęs. Tada kilusi nauja 
mintis: atiduoti komunistam 
Tachen salas, bet ginti Matsu 
ir Quemoy. Ją parėmęs valst. 
sekr. Dulles. Jis formaliai pa
žadėjęs Formozos užsienių rei
kalų ministeriui, kad preziden
tas Eisenhoweris viešai pa
reikš garantijas Matsu ir Que- 
moy salom. Remdamasis Dulles 
žodžiais tą pat pažadėjo Ame
rikos atstovas Formozoje. Ta
čiau prezidentas susilaikęs nuo 
Dulles pažadų ir atsisakęs pa
sakyti ką nors aiškaus tų salų 
reikalu.

Dabar Amerikai ir tenka ap
sispręsti dėl jų. Dėl jų eina vi
sa kova. Stevensonas pareiškė 
nelaikąs jų svarbiom Formozai 
ginti. Ta kryptim ir kitų de
mokratų opinija rengiama. 
Ypačiai, nenorint prarasti bri
tų paramos, o jie griežtai sto
ja už salų atidavimą komunis
tam.

Pats Alsopas vertina, “Mes 
galėtume išsisukti apleisdami 
salas, kurias generalissimo 
užėmė mūsų spaudžiamas. Bet 
mes negalėtume ir negalime iš
sisukti salas apleisdami po to, 
kai išpopuliarinom sausio spren
dimą jas ginti”.

Europos politikoje naujas 
įvykis tai Maskvoje paruošta 
Sovietų ir Austrijos taikos su
tartis. Derybos vyko pereitą 
savaitę nuo antradienio iki 
penktadienio. Jos buvo slaptos. 
Kas sutarta, tiksliai nežinia. 
Tuo tarpu paskelbtas tik ofi
cialus komunikatas. Pagal jį:

1. Austrijoje okupacija bai
giama, ir Sovietų Sąjunga, 
Amerika, Anglija, Prancūzija 
savo okupacines kariuomenes 
atitraukia ne vėliau kaip iki 
1955 gruodžio 31.

2. Austrija pasižada būti 
neutrali—“nesidėti į jokias ka
rines sąjungas nei leisti savo 
teritorijoje karinių bazių.”

3. Austrija atgauna naftos 
instaliacijas, Dunojaus laivi

-o- '
Palygindamas kalbas apie sa

las su kalbom apie Dienbien- 
phu ir paskui to Dienbienphu 
žlugimu, Alsop mano, kad salų 
apleidimas padarytų trenkintį 
įspūdį Azijoje. Labiausiai pa
čioje Formozoje. Amerikos at
sisakymas būtų laikomas išda
vimu. Prasidėtų antiamerikinės 
demonstracijos. Formozoje 
prasidėtų pūna demoralizacija.

Vėl prašneko apie Berlyno 
salą bolševizmo jūroje. Ta sa
la yra už 110 mylių nuo laisvo
sios vakarų Vokietijos. Prašne
ko dėl to, kad bolševikai vėl 
pradeda Berlynui mažą bloka
dą, pakeldami muitą sunkve
žimiams iš vakarų Vokietijos į 
Berlyną iš 5 dol. iki 50. Nega
lėdami mokėti tokio muito, 
sunkvežimiai negalės pristatyti 
vakarų Berlynui reikiamų pre
kių, ir Berlynas bus verčiamas 
priklausyti ūkiškai nuo rytų 
Berlyno. Amerikos, Anglijos,

ninkystę ir reparacijas Sovietų 
Sąjungai gali mokėti prekėm.

4. Sovietų Sąjunga paleidžia 
visus Austrijos karo belaisvius 
ir politinius kalinius, suimtus 
jau ir okupacinės valdžios, 
šių metų galo.

DR. JONAS E. SALK serumo nuo polio išradėjas, su savo šei
ma Pittsburghe.

Prancūzijos įgulos taip pat su- 
kliudomos gyventi Berlyne. To 
sovietai ir siekia.

1948—9 į tokią sovietų blo
kadą Amerika atsakė, suorga
nizuodama “oro tiltą”. Ir atlai
kė. Berlyno burmistras ir da
bar šaukiasi į vakarinius.sąjun
gininkus, kad gelbėtų.

Ta proga Amerikoje iškilo 
klausimas, kaip nutiko, kad 
Sovietam vieniem buvo palikta 
diktuoti kelio laisvę ir tvarką į 
Berlyną.

Pirmu kartu Berlyno klausi
mas tarp sovietų ir Amerikos 
bei britų svarstytas 1944 Lon
done. Buvo sutarta, kad sovie
tų okupacijos vakarinė linija 
Vokietijoje eis pagal Elbės upę. 
Keliai, kuriais turės Amerikos 
ir Anglijos kanuomeųė susi
siekti su Berlynu, nebuvo nu
statyti. Pasitarime dalyvavo 
ir Amerikos atstovo Londone 
John G. Winant padėjėjas Phi
lip E. Mosely. Jis sako, kad 
Amerikos karo departamentas 
buvo priešingas nužymėti 
kius kelius tiksliai. Laikė 
reikalu, kuris paskiau bus 
tartas okupacinių valdžių.

Jaltos konferencija tik pa
tvirtino Londono sušitarimus. 
Taip ir palikta susitarti konk
rečiai tom karinėm valdžiom.

AMERIKA, LDS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS
680 BUSHVVICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEW YORK

Austrijai išjudėjimas iš mirties 
taško.

sostinė sutiko su pakeltom vė
liavom. Džiaugtis yra pagrindo, 
nes šviečia viltis atgauti lais
vę, kurios neturi jau 17 metų. 
Pirma Austriją okupavo ir prie 
Vokietijos prisijungė Hitleris; 
nuo karo pabaigos, jau 10 me
tų, laiko okupavę sąjunginin
kai. Visus siūlymus taikos su
tartį sudaryti Sovietai lig šiol 
nustumdavo. Dabartinis stai
gus Sovietų pasikeitimas yra 

VAKARUOSE NESLEPIA-
MAS NEPASITIKĖJIMAS , J

nes Sovietai ta sutartimi nori :.<j 
šachuoti vakarinius sąjungi- • J .i 
ninkus. Sutartis turi būti tvir- ą 
tinama ir Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos. Jei jos netvirtins, 73 
tai sovietų propaganda galės 
skelbti: tik Amerika su Anglis- 
ja bei Prancūzija nenori -duoti 
laisvės Austrijai. Jei tvirtins, 
tai Austrija bus pavyzdys Vo- 
kieti jai. Tas pavyzdys kalbės: 
tokia nepriklausomybė ir abie
jų dalių susijungimas laukia ir 
Vokietijos, jei tik ji atsisakys 
nuo ginklavimosi ir bus neu
tralu Vokietijos socialdemokra
tam bus naujas argumentas: 
jei Austrija gali, kodėl mes ne
galim? Vokiečių socialdemo
kratų vadas Ollenhauer jau 
taip ir paskelbė. Tuo šūkiu pra
dėjo agitaciją iš naujo.

MIRĖ EINŠTEINAS -
Fizikas Einšteinas balandžio 

18 mirė nuo kraujo apsinuodi
jimo. Buvo 76 metų.

Japonijoje netoli Nagasaki 
lietus paplovė žemes, sugriuvo 
25 namai, ir neišaiškintas skai
čius žmonių po griuvėsiais 
žuvo.

Išradimu amžiuje

šąlu Žukovu. Amerikai atsto
vavo gen. Eisenhovverio pava
duotojas gen. Lucius Clay. 
Pats Eisenhoweris buvo tuo 
metu Amerikoje, priiminėda
mas džiūgaujančių amerikiečių 
sveikinimus, kad karas laimė
tas.

Clay aprašinėja savo knygoj 
“Decision in Germany, kad jis 
pareiškęs pretenzijas į tris ge
ležinkelio linijas, dvi autostra
das ir laisvą oro judėjimą. Žu
kovas priešinosi, aiškindamas, 
kad keliai bus reikalingi rusų 
demobilizuojamai kariuomenei. 
Ginčas baigėsi gen. Clay nuo
laidom — tenkintis laikinai vie
nu geležinkeliu, viena .auto
strada ir dviem oro koridoriais. 
Clay pasiliko teisę kelti klau
simą iš naujo kontrolinėje ko
misijoje. Tada, sako Clay, ne
įsivaizdavau, kad kontrolinėje 
komisijoje sovietų veto galės 
visus tos komisijos nutarimus 
blokuoti.

Dabar Clay mano padaręs 
klaidą, kad laisvo priėjimo į 
Berlyną nepastatęs sąlyga, be 
kurios nesutiks atitraukti 
riuomenės į jai nūmatytą zo
ną ir atiduoti tokiu būdu so
vietam Tiuringiją ir kt Iš kitos 
pusės pripažįsta: jeigu sovietai 
ir būtų pažadėję, jie lygiai būtų 
sulaužę, kaip sulaužė kitus pa
žadus.

Taigi kalta ne tiek nuolaida 
pačiose derybose su Žukovu, 
kiek kaltas bendras to meto 
Amerikos pasitikėjimas, kurį 
sovietai visada išnaudojo, kai 
tik žinojo, kad už tai negaus 
pagaliu per nugarą. Nes juos 
verkia tik vienas argumentas— 
pagalys.

VARNA VIRTO STALINU ~
Komunistinės Bulgarijos vai- ? 

džia nutarė Varnus miestą pa- . 
vadinti Stalinu. Ten dabaryržt'“ 
sovietų povandeninių laivų 
uostas.

MASKVOS NAUJAS 
“IŠRADIMAS”

Maskva pranešė, kad teh jsu- 
galvota žvėris ir paukščius 
gaudyti miego milteliais. Esą 
vienas žmogelis su lesalu pa
barstęs miego miltelių, kurie 
neturi nei kvapo nei skonio, ir 
radęs vieną varną miegant, to
liau paėjėjęs radęs antrą var
ną miegant ir dar toliau vilką 
miegantį. Visus tris susimetęs 
į maišą ir nugabenęs į Maskvą 
(seniau būtų buvę parašyta: 
dovanų tėvui Stalinui ’); vilkas 
pabudęs tik po poros dienų.
NE SALKAS, O SULIKOVAS

Daily News įspėjo, kad ry
šium su Saiko serumu nuo po
lio reikia laukti Maskvos pra
nešimo, jog tokį serumą jau 
seniai išradęs koks sovietų 
mokslininkas Sulikovas. Bus, 
be abejo, dar pridėta, kad Be
ri jos agentai jį pagrobę ir per
davę imperialistam x amerikie
čiam.
Maskva jautri žmoniškumui
Maskva norėjo atsiųsti į 

Ameriką 11 studentų laikraš
tininkų, kad susipažintų su 
Amerikos studentų gyvenimu. 
Amerika leidimus davė. Bet 
Maskvos studentai atsisakė va
žiuoti dėl to, kad dokumentui 
užpildant, reikėjo padaryti pir- 
štų nuospaudas. Maskva paaiš
kino, kad tai žemina žmonišku
mą, ir dėl to studentai negalį 
su tuo sutikti.



namo,

SPAUDA

Dienos veidai

galėčiau eiti pas prancūzus 
skųstis, jeigu lietuvių teisės 
visai nepaisys“.

kebus, aš.. yisj 
rengęs ieškoti, 
bet jei., liečia

VIS TAS PATS — NIEKO NAUJO

Toliau įvykiai jau labiau 
pažįstami.. •;. ‘. J ?■ ' r .

Visas kraštas buvo paimtas 
be pasipriešinimo. Tik Klai
pėdoje priešteesi prancūzų 
gulą. Tačiau sausio 15 suki
lėliai Klaipėdą užėmė, pran
cūzai kapituliavo, sausio 19 
išvyko Petisnė: tą pat dieną

Kr. Geflaępme.. Komitetas 
•priėmė deklaraciją. dH Klai
pėdos. JoaSto:." prisijungime 
prie lietuves.

Prisidėjo dar ilga diploma
tinė ir politinė kova dėl Klai
pėdos išlaikymo. BetM. Lie
tuvos valios buvo įvykdyta 
bent dalis — dešinioji Nemu
no pusė buvo prijungta.

Bet Macmfflanui buvo ter DtfB net Mr Antoonv; 
svetimas Churchnfto poKti- kad psattettitnas ąali «ssttp- 
m*., oportunizmas, gera tai, rintt Britu-Amerikos santy- 
kas Šiandien naudinga. "Jei kta&Mr. Dalies kr Btr An- 
NeČfa metodus, prtemaoss, thony santykiai buvo žalti“.

rektoriuos -nariu skaičius pa
keliamas iš 7 iki 9. Skiriami 
du narni nariai; vienas tik
ras Ketinis, o antras nuslie- 
tuvis. Kaip tikras lietuvis

puslietuvis kunigas Reidys. 
Darbas buvo., direktorijoje 
vienam lietuviui tarp 7-8 vo
kiečiu labai sunkus. Bet man 
pavyko daug mūsų naudai

ir vokiečiam, santarvininkų 
debtaoas kraštą privedė ir 
prie ekonominės krizės. Bu
vo pats laikas ką nors radi
kalaus daryti. Ir ką tai padarė 
fetuvim — ryžęsi jėga paša- 

dėl gero pelno, o p. fe# Petisnė valdymą.
Šilutėje buvo sudarytas 

Krašto Gelbėjimo Komitetas 
pirmininkaujamas '*M. Jan
kaus, kuris 1923 sausio 9 iš-:

Macmillano partijos drau
gai šaipėsi iŠ Macmillano, kai 
jis vyko l Europinio Sąjūdžio 
suvažiavimą Briuselyje ir 
paskui į Europos Tarybą 
Strasbourge. Bet Macmilla
nas buvo vienas iŠ tų anglų, 
kurie suprato naują tarptau
tinę padėtį ir rodė didelių 
simpatijų vadinamai Europi- 

Paąteakydamas griežtai nfo Sąjūdžio rytų bei vidurio 
prie* savo partijos peraenusj Europos komisija^ kurioje yra 
konservatyvumą, jis buvo susitelkę pavergtųjų kraštu 
priešingas Baldwino-Cham- atstovai. Iš jos vadovų tarė- 
bertoino gadynei. "Demetra- jo pasitraukti tik, tada, kai

Tuo metu įvyko naujų 
dalykų: Gen. Odry buvo pa
keistas komisaru Petisnė, len
kų šalininku; direktorijos 
pirmininkas vokietis Alten- 
berg f važinėjo biznio reika
lais 1 Varšuvą, tai buvo su
sekta, kilo triukšmas, ir pir- 
minirikas turėjo trauktis, 

pirmininką skiriant 
paaiškėjo, kad ne visada ga- 

Brakas ir aš) ir pareiš- įėjai susivoki, kas yra betu- 
vis ir kas vokietis... Apie tai E. 
Simonaitis rašo: "Mes siūlė
me buvusį aukštą vokiečiu 

To- valdininką dB^Įftliputnltį iš

Jis buvo Chutchiliio ryšinin- 
aus pne gen. Eisenhoweno; 
jis uapmiuKavo tarp Pran
cūzijos generolų ae Gaude 
ir Giraua, mokėdamas priei
ti prie t žmonių šiltai jr jau
kiai. Macmillanas kaip Cnur- 
cbillis yra daugiau poli
tikas ir valstybininkas, ne 
diplomatas profesionalas, ko
kis yra Edenas, Jam labiau
siai rūpėjo valstybėje ūkiniai 
ir socialiniai klausimai. 1933 
ir keliais paskesniais metais 
jis paskelbė "Svarstymus 
apie tautinio atstatymo poli
tiką“ ir kitas brošiūras. Jo
se svarstė ūkinį bei socialinį 
gyvenimą fašistiniuose bei 
komunistiniuose kraštuose ir 
ten laisvės praradimą atski
ram asmeniui. Darė išvadas 
iš to savam kraštui: "Jei 
mes nepakelsime savo ūki
nės santvaricos, pas mus bus 
tas pats, kas įvyko Italijoje 
ir Vokietijoje". . Gyvenimo 

♦ skurdas veda į diktatūras 
"Mes turime pašalinti netur
tą, jei norime išlaikyti lais-

Lietuvių spauda dabar kulia 
IpfeJ apsivartydama kelis klausi
te.•'■jpus: Vliką-Lozoraitį-Altą ir 

2jautininkų fondą, Vaclovą Bir- 
Įožką ir Lietuvių enciklopediją, 

BMyKmsteno brošiūras ir Domą 
fe-?- ’ Krivicką, Augustiną Voldema- 
£? . rą — ar jį suėmė tautininkų 
fe :?<ar bolševikų policininkai....
gfc Tuose klausimuose ? jau nie- 

Jfo naujo. Bet jie įbiėdė į “ku- 
smegenis taip, kad jų su

kt .sijaudinusi mintis nuo kiekvie- 
fe??? no kito klausimo atšoksta ir 

atsigręžia vėl į tuos pačius ir 
fe/ ' ttuas pačius. Tai rodo informa- 
/ rija • iš Vokietijos, paskelbta 

. JMryejė balandžio 7. Ten T. Li- 
P' -'-Ms pasakoja, kaip jis klausė 
???per radiją kažkokio pamoksli- 

,-ninko ar paskaitininko iš Trie- 
p1-.£.Z» apie krikščionių persekioji- 
??■/ jąą anapus geležinės uždangos. 
;j£?’'J|et nieko neišgirdęs apie 

JJetuvą. To sujaudintas, T. Li
fe ms pasako ilgą pamokslą, japie
'£■ Krupavičių, B. Karvel^K.

Wka^ M. Gęlžinį -ir Vliką. 
'3tom. pė nieko nepadarė per 10 

HĮ: ąsetų, kad apie Lietuvą būtų

tenkinimo ar veiksniais ar laik
raščiais. Jis siūlo redakcijom 
įsivesti skyrius, kuriuose būtų 
skelbiami skaitytojų1 laiškai ir 
nuomonės. Tokie laiškai paro
dytų redakcijom ir veiksniam, 
žmonių galvojimą, o pačiai vi
suomenei duotų galimybę da
lyvauti bendrame klausimų 
svarstyme. Tarp visuomenės ir 
vadovaujančių būtų tuo at
žvilgiu susiartinta. f
IR KITAS PAGEIDAVIMAS 

Anerikos Lietuvis balandžio
1, rašydamas apie* Lietuvių 
Laisvės Komiteto veiklą, pagei
dauja, kad jis “sektų, kas de
dasi Lietuvoje ir periodiškai 
teiktų spaudai apdirbtų” komu
nikatų. Prie komiteto, rodos 
tam ar panašiam reikalui dir
ba pora asmenų; Iš pradžių 
jie taip ir darė, kaip pageidau
ja Amerikos Lietuvis, bet da
bar tos informacijos seniai jau 
lietuviški laikraščiai nebegau- 
j»ą,*gąl nebent išskyrus Dirvą, pareiškimą

St^^taMĮ natraukti. ąąyb®- 
pusėn. Ir pavyko. Steputeitte 
ėjo sū "dauguma", porašftą 
daugumą riebuyn mėginta 

atstovaują daugumą krašto nustatyti.
dervbu buvot.. VsMsHhi ąrajrjitel- 
menko kabuti "frtMato“; ŠU Wą 

laimi pataiką ■■ pormR Petisnė. 
VoŪėtadmanė, kad tokiu 
b$d& jmšliks' krašto šei
mininkais ir mielu noru leis 
Lietuvai uostu naudotis, ži
noma, 
Petisnė, pataikaudamas len- 
kams, < norėjo jiem didelių 
previiegijų iškovoti..? Ponas 
Steputaitis prie šitos politikos 
taip pat prisidėjo, kadangi 
"dauguma“ taip ntmėjo. Man 
pavyko iš p. Petisnė kabine
to šefo Laroche visus jų sie
kimus sužinoti. Tokiem užsi
mojimam ’ pasipriešinęs, su
ėjau į konfliktą su p. Petis
nė ir p. Steputaičiu. Išėjau iš 
direktorijos. Tai buvo 1922 
m. rodos vasario mėnesį. Da
bar stojo Maž. Lietuvos Ta
ryba | opoziciją,., smerkdama 
skandalingą "freistato“ poli
tiką ir jų šalininkus.

”1922 m. rudenį alijantai 
nutarė sudaryti komisiją, ku
ri turėjo Klaipėdos krašto si
tuaciją ištirti ir projektą pa
ruošti, kaip krašto ateities 
klausimą išspręstų Tam tiks
lui buvo per p. Petisnė kvies-

Nuo 1924« išrinktas į parla
mentą- Nors vieta jame pra
rado, bet vėl 1931 atgavo if 
i š s ii ą ik ė parlamente nuo 
1931 iki 1945 konservatorių 
pralaimėjinjo. Bet papildo
muose rinkimuose 1945 jis 
atsigriebė.

Daugiausia į politiką ir 
valstybės valdymą įsitraukė 
su antruoju karu, kai val
džią paėmė Churchillis. 1949 
Churchillis jį padarė ginkla
vimo ministerio pavaduoto
jų; 1942. kolonijų, ministerio 
pavaduotoju, tais pat metais 
ministeriu šiaurės Afrikai.

Kai galvojimas jau nusta
tytas į vagą, jog dėl visko kal
ti tik tie asmens ar tos insti- 
tueijos, tai kaltintojui jau ir 

neateina į galvą, kad jo kalti
nimas gali būti apverstas kitu 

ir pasiteirauta: o ką pa- 
įdąrė šefas per 15 metų ten še- 
. Jaudamas, o ką padarė pats 
Linas, ten taip pat sėdėdamas?

Huo tų veiksnių, nusilei
džiant prie eilinių lietuvių ten
ka -ir kai ką nauja pastebėti.

KĄ KITI PASTEBĖJO
— ĮDOMIAUSIA TARP 

SENŲJŲ LIETUVIŲ
f- Dirvoje bal. 7 apžvelgia 1920 

n kleistą Samuel P. Orth knygą 
rwOur Foreigners”, kurioje apie 

tetuvius taip sakoma: . ,
■ "Viena sritis, kurioje lietu
siai pasižymi, yra rūbų siuvi- 

‘feas. Neveltui jie didžiuojasi, 
yra apsirengę dailiausiai 

'{tankais rūbais ir tuo skiria- 
TH iš visų rytinės Europos imi- 
*jgtantų tarpo. Tačiau jie turi 
kitą ypatybę — tai prisirišimas 

' prie restorano. Gėrimas yra 
neturiu tautinis paprotys. Pa- 

.jtaekimas vestuvių ar kitokių 
švenčių matuojamas tuščiomis 

p.ąįąus dėžėmis“.
4 Z Ar tai mums patinka ar ne. 
-bet tom svetimajam taip at

loti KNOW HIS NAME as wdl as your owm .«

Hc invented the swivel chair, a pk»w, the sbottmf 
ttick, and an indoor weather vane.

Ąs a Congressman, he wrote a suggestion for a deci
mai monetai? system whkb gavę us the peųny* ė*e 
dime, and the doHar—yet štrattgdy enoųgh, hfe fąCe 
appears on the two money units he did not suggesc- 
They'are the nickle and thetwodo8ar bfiL AnJ 
now yoa know him—Thocna* Jeferaoa, beita 212 
years ago. ' '

You might think it strange that this buay man whose 
mind wa$ entOged with so many pnietkri titav 
should also have written the most inspčriąg yotos 
in American Instory—our Oedararion tflnĄpndk 
ence. Būt Thomas Jeferson knear that Indcpeadįhcė 
is a practiad thing.

You know ių too. And yOu.are acting in thę Mžt 
of Jeferson every rime you invėst anothet data M 
our nation’s Series E Savinjp Bonds. Foč Števta|a 
Bonds can be your >enonri Dritaitan «Č tan-

principų 
Macmillanas nebijojo ‘ eiti į 
konfliktus ir su savo partija 
— konbetvatoriais. Kai 1936 
darbo partija, pasiūlė^projek-1 
tą "skurdo sritim“ likviduo
ti, Macmillanas balsavo su 
darbiečiais prieš savo parti
ją. Kai tais pačiais metais 
konservatorių partija, nu
sprendė atšaukti Mussoliniui 
blokadą, kuri buvo numaty
ta dėl Etiopijos užpuolimo, 
Macmillanas atsisakė pasi
duoti partijos drausmei ir 
balsavo prieš. Tai buvo žen
klas paskui ir Edenui skilti 
nuo savo partijos ir pasi
traukti iš ministeriu, kai 
Chamberialno valdžia nuė jo į 
kompromisus su r Hitleriu 
Miunchene.

Britų naujoje vyriausybėje 
svarbiausi bus trys: Edenas, 
Butleris ir Macmillas.

Harold Macmillan dabar pa
skirtas užsienio reikalų minis- 
teria. Prieš tai jis buvo ap
saugos ministeriu, dar prieš 
tai tiekimo minsteriu ir tt. 
Norsz 20 metų jaunesnis, bet 
jis buvo Churchillio draugas. 
Jis, kaip ir Churchillis, susiri
šęs giminystės ryšiais su Ame« 
rika—ir Macmillano motina 
buvo amerikietė. .

Dar studentas būdamas 
1914 dalyvavo kare, tris kar
tus buvo sužeistas. Nuo 1920 
pasitraukė iš kariuomenės ir. 
20 metų metų dirba tėvo 
garsioje knygų leidykloje.

pareiškė w>yą - vienas *
džiąja Lietuva. B^, Ven»B» ir lietuvių ^iau-

’ kaip . tad tai ^Rterina- / jiulk» 
tą yu..- Clemenceau f«- buTo.
parėdė vaMytr? reiStir^ų. Gen. Odry ' neturė-
ktstovui gen., - jo ką sakyti... Po poros dienų

■ • - • ;l/- -. • taresrę- pakviesti ,oas ji., Vo-
Gen. Odiy 'Klaipėdą pėrė-* kiečiai joyn narėiškę, kad jie 

mė 1920 sausio 10. Jis soda- 
rė Klaipėdos - krašto dirėkto gyventojų. ■ Po, ileru 
riją. Į ją pakvietė buvusius priėįome prie labai 
vokiečių pareigūnus. Ir tik rezultato. Jis buvo toks: 
vokiečius. ’ /

Prūsu Lietuvos Tautinė Ta
ryba, kaip . pasakoja E. Si- 
nionaitis (Aidai 1938, Nr. 18), 
po Versalio sprendimo, "pata
rė viga savo.. pAdnę veiklą buvau aš pasiūlytas, o kaip 
perkelti į Klaipėdą, Dalis vei
kėju pasiliko Tilžėje: Jie bu
vo įpareigoti nors kultūrinę 
veiklą, o 'Slaptai ir - politinę 
veiklą toliau varyti. Kita da
lis veikėjų persikėlė į Klai- nuveikti,/nes vokiečiai skai- 
pėdą, jų tarpe ir aš. Ten **'’* 5
Adomas Brakas Savo name 
davė mums reikalingas pa
talpas... Pirmininku buvo Jo
kūbas .Brožaitis (iš Klaipė
dos ap., rašinėjęs į Lietuviš
ką Zeitungą dar 19; amžiuje, 
lekiąs 1911 lietuvišką laik- 
-raštį' Apžvalgą. Bedi), o ge
neraliniu sekretorium trum
pą laiką Jokūbas* Stikliorius, 
kurį aš netrukus pakeičiau“.

"Mažosios Lietuvos $ Tary
bos atstovai tuojau prisistatė Naują 
gen. Odry (Brožaitis, Stiklio
rius, 
kė, kad Klaipėdos kraštas 
yra pagal Prancūzijos minis
terio pimininkO/PlemfiĮpceau

Don't fet dtof Thonu* Jcfcnon's godd dtihM yoa 
recriv* sbp dirough your fagersrTtke the fint Mep 
towaid security tad financhl indeptedehtotofib hy 
joining the nyčo& &vxn$rt!aa
Or invest m S»vit<sBo<Nfe wimeyo« m>U

• Want your interese pakf ąs oiffcąt

Umted States Oovemmeni Sene H Bm 
rem incvme Behds in dčnomtabom«gf į 
RedeemcMe « ąar ū moėtlu tai
mcfce. Mcmae ta ąyeta 8 ntahštal

tatata «*> Aimta Itadb taMKNK
PASTEBI NAUJŲJŲ 

l/ETUVTŲ SPAUDOJE 
^VtayW> balandžio S E. Ke- 
/turąkis, surinkęs žodžius iš 
5^hpriklausomos Lietuvos" vli- 

korespondento ir “Lai?- 
;Vtaos Lietuvos'’ straipsnių, 
/jtazrfaose koliojami konkretūs 
Jąąmems ar įstaigos, apgsfles- 
‘ tąuja, kad savo stikuln esam 

".pažengę atgd Kratą metų į 
v niekšingojo stiliau? amžių.
W ATEINA RECEPTAIS 
t f. Uberfasse balandžio 7 Al. 

atmintas primena, kad vtao- 
* meičje esata dainai nepasi-

: „ fc. •. •.-.<



Autorius stebėjo daugelio 
savo tautiečių gyvenimą užsie
ny ir matė, kaip jie nuo skai
tinių, skirtų pusinteligenčiams 
ir smaguriavimui patenkinti, 
šoka prie teatrinių surogatų, 
kurių vienintelis tikslas yra

viršūnė buvo “Žygis į Briuse
lį” spaudos puslapiuose pasiro
dė straipsnių su klaustuku:

Tą dieną, kai 
pagaliau užvožė {statymų to
mą, jis ątaiga pastebėjo, kad 
Giribala nebeateina. Tada jis

Kiekvienas jai nesuprantamas 
puslapis, įgydamas pikto žmo
gaus veido išvaizdą, žiūrėjo į 
ją su nebyle panieka, kad ji— 
maža mergaitė. Jeigu koks 
nors geras vagis pavogtų tą 
knygą, ji nebijotų jam atly
ginti už tai: išvogtų visus sal
dumynus, kurie sudėti mamos 
spintose.

teikė GkMąi

Giribala atsakė:

politika.
Gal tai ir nėra visai teisinga, 
nes ir valonai katalikai smer
kia. socialistinį mokyklų įsta
tymą, bet vištide krašto vieny
bė yra pastatyta į didelį pavo
jų. Antra vertus, tarp valonų, 
artimų prancūzams, kaip. tik 
daugiau yra kairiųjų arba libe
ralinės dvasios žmonių. _ Vafcfe

Taikliai D. Lavrence nurodo, kad “viena iš tokių nelaimių — 
rasi, pati didžiausia epidemija, prieš kurią žmogus neturi dar 
jokių skiepų —- yra karas,” jis nusineša daug nekaltų gyvybių. 
O karas kyla dėl to, kad atsiranda piktų žmonių, kurie siekia 
svetimas žemes sau paimti ir kitas tautas pavergti. Juos reikia 
lyginti žmogžudžiam, kurie visuomenėje į kitb turtą ir gyvybę 
kėsinasi. Bet jei visuomenėje jie sutvarkomi policijos ir teismų, 
tai tarptautiniame gyvenime to vis dar nepasiekiama. Čia viena 
išsipūtusi valstybe, kaip Sovietų Sąjunga, gali grėsti kitų gyvy
bei ir statyti taiką į pavojų. Ar Dievo Apvaizda teis, kad ir 
pro tą pavojų galima būtų praeiti be karo ir su laisvės 
sužibėjimu pavergtiem?

spyrę. Nebus lengva Bdgrjgs 
vyriausybei -juos. palaužti, jei 
į,_ iddco nepaisydama, aną 
įstatymą stengsis pravesti. Ski
limas gali būti neišvengiamas, 
kaip jis atsitiko prieš šimtą su 
viršum metų (1830), kai k&ra- 
liūs Vffltehnas Orani jus griebė
si irgi antibažnytinės mokyklų 
politikos. Tada jo valstybė 
rastifo į Belgiją ir Olandiją.

Dabar galinti skilti iš naujo, 
vienors tai yra nedidelė valsty
be. J. D. Belgija (Efi).

na buvo paskirtu savo rajo
no garbės teisėju. Apsitaisęs 
sutaptu Čapanu .ir turbanu, 
Chartramsras pradėjo vaikščio
ti į teismą* neužmiršdamas 
kiekvieną kartą paimti sachi- 
banta tinkamų dovanų.

tik sudaro* fląmai, labai vienin
gai pasiseko už katalikiškas 
mokyklas. 'Jie socialistinės vy
riausybės užsimojmą tas mo
kyklas suvaržyti laiko

nepastebėjo. Tą dieną slyvą ji 
nebuvo. atsinešusi. Ji nusivylė 
slyvų kaulelių veikimu. šian
dien jai nebeliko. nieko kito, 
kaip išrasti kitokį būdą pa
veikti Sašibušaną. Dėdamosi, si] ___ _____
kad žiūri kažinkur j tolį, $ su- galvojusi apie tą nelaimingą A atstatyti paskutiniųjų d£ 
ŠttkO* *

D. Lawrence čia nurodo pavyzdį tų pačių ligų, su kuriomis 
žmogus vis tesigrumia^ Medicinos mokslas daug yra pasiekęs ir 
daug kas dar lieka siektino; sakysime, kova su vėžio liga dar 
nėra laimėjimo vainikuota. Gal būt netolimoje ateityje? Bet iš 
antros pusės nemoralios vyriausybės, kurių pavyzdžiu D. Law- 
rence nurodo “Maskvą ir Peipingą, daro bandymus su bakterijom 
ne ligai įveikti, o jomte žmones apkrėsti.” Veiksmas visai prie- 
žingas tam, to ž^oga^ protas turi siekti. Jis nukrypsta nuo 

dėl to,' kad nusigręžia nuo mora
linių įstatymu, kuriuos Dievas žmogui yra davęs, kad jis jų lai
kytųsi ir savo mokslo pažangoje, “šėtoniškas instinktas žmogu
je, — pastebi D. Lawrence, — vis dar nori viršyti Dievo Dvasią”. 
Del to ir nelaimės kartais mus paliečia didesnės negu ligos, ir 
žmogus neturi prieš jas ginklo.

David Lavvrence, rašąs savaitiniam žurnalui “U. S. News 
and Worid Report” vedamuosius straipsnius, “žmogaus stebuk
lu” pavadino išrastus skiepus prieš polio ligą. Atidavęs pagarbą 
dr. J. Saikui ir kitiem tyrinėtojam, kurių ryžtas įveikti tą piktą 
ligą davė nuostabių- laimėjimų, D. Lavvrence pastato klausimą: 
***Ąė kartąja mes neišleidžiame iš akių, kad už žmogaus stovi 
jam vadovaująs Mokytojas?”. D. Lavvrence tuo nenori nuvaini
kuoti žmogaus proto, kuris yis labiau įsiskverbia į gamtos pas
laptis; jis tiktai pažymi, kad: “toji gamta vis dar palieka už žmo-, 
gų stipresnė. Antai, , tokių-kurikanų- nė stipriausia vandenilio 
bomba neaplenkia, o saule mums yra didelė geradarė, bet kar
tąją te nesuprantama mums* priešininkė,” kurios žmogus įveikti 
nepajėgia. Gamtoje yra dar'daug paslapčių, ir kai žmogus vieną 
ar kitą atidengia, jis tai gali panaudoti taip pat geram kaip ir 
piktam. Kas žino, ar ne dėl to žmogaus protas nevisas gamtos 
gilybes pasiekia, kad.nepadarytų daugiau pikto negu gero?

mokinių skaičių negu katalikiš
kas mokyklas. Antra vertus, 
tai yra' ■ . ■

kėsinhuasfc nustelbti 
katafikų įtaką krašte, varžyti 
sąžinės laisvę ir formuoti jau
nimo sociafistteę bei liberalinę 
pasaulėžiūrą, jrtititelkus Takti
nes mokyklas it mokytojus. 
Tai yra valstybės kišimasis į 
pasaulėžiūrinius reikštus. Tuo 
būdu susiduria jau nebe parti
jos — krikščionių ir socialistų 
bei liberalų, bet pasaulėžiūros 
ir idėjos. Jos gi veda į skilimą, 
kurį -aštrina dar tai, kad 
Belgija nėra teutinta atiMlgta 
ja nėra tautiniu atžvffcfa vfe-

prenųmeratos kaina vietinėsvergijo8,kartidsorien-
Axxwrikoje $aoo tuojaa nnūškojo fywiano
Brooklyn, N. x problemose geriau: nei fežnss
Pusei metu -------------- ——- mūsų žinovų. Štai, <te. George
Užsienyje ........................— 58350 N. Shusteris, dabartinis Hun-

Jo mažoji mokinė pu sujauk
ta knygele ir prirašytu sąsiuvi
niu po pažastim kasdien paskir
tuoju laiku ateidavo pas jo du
ris tai vaisiais, tai kepsniu ne
šina. Pirmutinėm dienom ji ma
tė, kad šašibušanas susikaupęs 
sklaido kažinkokios didelės,’ 
niūrios, be vaizdelių knygos 
puslapius. Jis visai kitaip da- Įgelta Giribala nutarė dvi 
bar atrodė, negu tada, kai jis tris dienas nebeiti pas mokyto- 
paprastai sėdėdavo ir skaity- ją. paskui ji pažvelgė į šašibu- 
davo. Argi toje Storoje juodoje šano langą praeidama. Vfoaį 
knygoje nieko nebuvo galima kiti reikalai. Juodo#, knyga te
surasti Giribala! ? Argi visas nykus, o šašibušanas Stovi 
reikalas jau tas, kad knyga to- vienas viduryje kambario, mo
kia didžftdė, o Giribala tokia

SUBSOUPTION KATES
$6.00
$6.50
!$330
$630

Gitibalos akys pasriuvo-aša-. bala, kuri galėtų pasidžiaugti 
romia. Mintis apie tai, kaip Ša- jo likifhu? 
Šibušanks apgailestaus jos už
miršimą, suteikė palenkvėjimo 

irgusiai širdžiai. Ji pri- 
gailesčio pati sau, pa-

civilizacijos žmonių, kurie spė- * Hrag
jo pamiršti, jog pusė milijono 
beturiu yra ištremt! į “plačiąją joacta*^ 'ipteMr- •
tėvynę” ir pasmerkti bei žuvę W JAV LenW>i
savajai tėvynei, te tuo pat me- • f •• • •
tu kurie nesugeba suteikti ir garbės, dr. Shusteris kartok 
savajai civilizacijai vertės ir ja poeto C. Milašiaus žodžiusl

no jo, kad jo būkštavimas buvo 
perdėtas: ji sveika, bet dabar 
nebeina iš namų. Jai jau pa
rinktas jaunikis ir greitu lai
ku būsian&oa vestuvės.

Kitą dieną, kai Giribala į 
gabalėlius buvo sudraskiusi sa- 
vo- knygą te jos MtuteBus no
gėjusi kaimo purviną gatvę, ji 
ankstų rytą, prisįdtjųfcl pilną 
sterblę Įvairių stitanynų, pa
skubomis buvo beraukianti 
kelionėn. Charkųtenras, visą 
naktį dėl kaitrai uetiųgęs, nuo 
pat aušros sėdėjo įte* duris

įmtilrinęą, kad šašibušanas jj 
niekina. Jis matė tūkstančius 
tos paniekos žymių jo ve&e, 
akių išraiškoje, visuose jo ‘ju
desiuose. VW' kaima pėmafu 
pamiršo jo gėdą, tiktai &£- 
bušanas tikriausiai
ir Charkumaras nuo to teiteonų praeitį. Jis prisiminė, kaip 

švintant Giribala atėjo pas į 
nešina šviežiomis rasotomis gė
lėmis sterblėje. Jai pasirodžius, 
jis net nė vienai akimirkai ne
atsitraukė nuo knygų. Tai ma
tydama, pirmutinį akimoju ji 
lyg ir nusiminė, bet paskui iš
siėmė į sterblę įsmeigi adatą 
su siūlu ir atsidėjusi ėmė pinti 
vainiką. Ji dirbo tetai te kai 
pabaigi, jau buvo pavakarė. 
Jai raikė jo grįžti namo, šašibu- 
šanas ris dar pametė knygos.

supintą juote

« jųjų rius tiesioginiai toiko. Jie ly-
' giai galįo ja ir jnąari tų emi-

grantų, kurie jau pasinešė į 
blizgančią vienašališkos civili
zacijos tėkmę ir bando joje yk 
siškai pasinerti. 0 togą ir tie

Objektyviais nuoširdžiais 
pagarbos žodžiais autorius pa- '<
sakoje įvairių bažnyčių likimą, 
nedarydamas skirtumo, ar jis. rrez. o. eisemh6wsris pradeda vajų kavai tu vttHo liga. Ber-
lieČia katalikus, ar protestai!- niųkat Ker«y'Curti« yra i* Denverio, prezidento gimtines.

Įėjimą 4r mokymą katalikiško-' 
je dvasioje. Įstatymas taip su
redaguotas, kad juo remdama
sis šrietitno minwterig gali už
daryti- betkurią katalikų mo
kyklą, nors ją ir patys tėvai 
Išlaikytų. Ministeris gautų tei
sę pats ^ręsti, ar mokykla 
atitinka valstybės statimiians 
reikalavimams. Visada galima 
rasti priekabių apkaltinti ir 
uždaryti, ypač kai tuo pat me
tu valstybės lėšomią norima 
pristatyti daugiau valdinių mo
kyklų, kuriom mokinių trūks, 
nes ir dabar jas lanko mašesnis

»Darbininko korespondentas 
iš Belgijos praėjusiame savo 
laiške papasakojo apie katali
kų masines demonstracijas dėl 
neteisingo mokyklo įstatymo 
ir sustojo ties klausimu, ar buk 
civilinis karas tame krašte? 
Siame laiške #s nurodo, kodėl 
tolį klausimą kelia pati Bel
gijos spauda.

Po masinių demonstracijų, 
kurias Belgijos katalikai su-

Iš pradfių, Giribala, kad at- 
krtiįptų ravo mcAytdjo dėmeri* 
imdavo gantai skiemenimis 
skaityti savo knygą, linguoda
ma priekin te atgal, bet #s nie
ko nepastebėdavo. ' Giribala 
baisiai pfttinosi ta didžiule 
tatygn. Jai atrodė lyg tai būtų

dėt Satibušane ktltės. .

Giribala, pasiriėpusi už me
džio šone kelio, graudžiai pra
virkite nuoskaudos. Kiek mer- 
gaičių kiekvieną dieną lieja to-

vienalytė valstybė.
Ją sudaro dyi

. . . .___  „ . , atskiros tautines grupės: fla-« ne civ^ karas Beigi-
jos. Kas žino. mesni olandams, anglams

K a talkai, kurie pasiryžę vokiečiams, te valonai roman&- 
nenusileisti, nes projektuo
jamas mokyklų įstatymas 
ne tiktai juos užgauna, bet ir

- lažriją te Estiją. Ta&m auto- 
riaųs iškeitos mintys ryšium 

”■ bu dalia kaip tik gi-

^dt08^et?S *“• ***3*^»
Cealąve visaarneate stektaoaef

■ .. < .. s' . . / Js^bta.„BeĮ'lyn°
. . , „ ei * TJ laikrąšty Der Monat :

tedaketafe Komisija. Vyr. red. S. SųCedėlis Yorke. tai prodo savo paskuti- kurį aš laikau savo
ienrilm reSafcrtii taiao . NMiraniit* Wga: . rankoj, įdūrė { anąs širdį: Jis
nfiauiĮ&tei sateztem prti«at. rava^ iMriK^ “Retigion behfaad .'ti* Iron iš šeimos, kuri 190" m. 
grrinrie nnamaae. v» skelbimo tautai ir Gurinta” (New Jotįi: Mac- kovo toėu. iš vienos Pabaltijo
ta*■ ' • MHĮaų. Cp. '<.3 y ynhtebių. buvo deportuota į

■i" '? "" , - ■ Ąjy./:>,* juji* it ^mr-v Sibirą, šeima susidėjo iš moti
nos te dviejų ‘dukterų.* Laiškas 
trunipais te pilnais apatiško 
kąriėtib žodžiais aprašė, kokį 
darią? joę turėjo dirbti kriho- 
ze ■ kažkur anapūs Uralo. Pa
skutines, kelių eilučių raidės 
buvo ^parašytos stambesniu 
šriftu nei kitos, ir skaitant 
juuo viršaus į apačią tos raidės 
sudarė šiuos žodžius: AMŽINI 
VEktGAL Tas laiškas atsitik
tinai pateko | mano rankas. 
CFkiek tokių nebūties šauksmų, 
išreikštų panašiais būdais, yra 
gauta kitų žmonių, kurie, su
čiaupę lūpas,, baimingai tyli! 
Akivaizdoje pusės milijono be
turiu, ištremtų į vergų darbų rengė visame krašte ir kurių 
rajonus Rusijoje, kurių likimą 
šios ūkininkės laiškas sielvar
tingai apibūdina, dr. Shusteris

___________ kis prasmė iš tokių ašarų — 
taisti, b tą dieną jam ridikai vargu ar kas begali pasakyti, 
nerūpėjo užatimtl Giribala, .Tą / y.
diraą jfe buvo užriėmęs naši-* r 4 
nimu strėlių, skirtų kaž kimo 2 Skaitytojams jau žinoma, 
širdžiai perverti. . 7.' • jMI ko ftašibušano juridiški pa-

TodH Gktala Htikino, tai I4™*“*1 * budy
■ , ū Md Hto vMMtai berautai,taktui- aro»O». paduota,.
U. Bet ii iiagarii^ nebuvo i- *ĮJ^ ataiinitaB. Chartume- 
tyti, kad jos veržimasis and-

^gnoM rantomi, ir tako 'Tada n trenke savo knygą ir 
pratafta oetua k^be Jie „plwė j 
stovėdamas savo menkame . antakiai snvta tinti tai. k* 
kaimo kambartlyje, gymi oan ta»3
raiadavoai, kaip viso paaanlio įSd i jodmta katoalyra^ 
aktraiadoje eugidiiM U angį* ™‘jf 

? U ataw ta taO pūdjrtie'GIrtbaloe prakeikimą,
juokėsi is jo dievai dąnguje, ar ...... —
liejo ašaras dėl jo kalbų, — 
vargu kas gali apsakyti.

■ kiečta Notre Itamė mūversite-

Žmogaus stebuklas ir Dievo Apvaizda 
universitete. Vętiau jis l^tvo to, 
paties Notre Dupe universite
to profesorium, /• Com- 
morivveal” redaktorium te ėjęs 
įvairias pareigas Valstybės ir 
Karo departamentuose, '■ kurie 
ų siuntę Į Vokietiją. Gerai pa
žindamas tarptautines proble
mas ir būdamas daugelio kny
gų autorium, dr. Shusteris 
įvairiopą savo Žinojimą, tiesio
ginę patirtį te gausta medžiagą 
ypatingai gražiai mokėjo su
naudoti savo paskutinėj ap
žvalginėj studijoj apie religiją 
už geležinės uždangoj'

.Knygoje yra patraukliai at
skleista berniška įvairių bal
nyčių bei tikintųjų kova už 
sąžinės laisvę prieš totafistinę 
dialektinio materializmo prie
vartą šiuose kraštuose: Rytų 
Vokietijoj, Čekoslovakijoj, Ju
goslavijoj, Lenkijoj, Vengrijoj, 
Albanijoj, Baltijos valstybėse, 
Balkanuose te<žydų' teodrio-' 
menėse. IŠ daugybės faktų, ži
nomų autoriui iš sovietinių 
šaltinių ir pabėgėlių nuo ko
munistinio maro, knygoje yra 
atrinkti patys charakteringiau
sieji. Tais faktais paremta per
sekiojamos bažnyčios istorija 
kiekvieno skaitytojo širdyje 
sukeli kilnų simpatijos jaus
mą toms totalizmo aukoms, 
kurios yra pasmerktos žūti ne- 
atlyžtamose komunizmo glrno-, 
se.

— Svarna, balandėlė, kodėl 
tu eini? Lukterėk, aš tuoj at
skubėsiu. ■

Bet ir iš to gudravimo nieko 
neišėjo. Ne tai, kad Salibuša- 
nas nieko nebūtų gfrdtjęą ne, 
jis suvokė, kad Giribala nori
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• Jį skaito Vatikane ir Maskvoje Šimą apie Pearl Hazbor (iš 
247.000 žodžių).

KONSERVATYVI DVASIA

Paprastom savaitės dienom 
jo tiražas ;tėra 539,435; sek
madienines laidos spausdina
ma per 1.100.000.

Tuo tarpu “Daily News” sa-

REDAKCINIS ŠTABAS

|Wew York Times-didžiausias pasaulio laikraštis
. New Yorke, Manhattano 

centre, visi žino garsią' “Times 
Sąuare” aikštę, kur verda did- 

/ miesčio gyvenimas. Aikštės vi
duryje, prie 42 gatvės, stovi 
keisti namai—siauručiai, aukš
tai iškėlę savo kaktą. Tai “New 
Yorko Times” redakcija. 1904 

. m. padėjo šio statinio pamatus 
? ir pačią aikštę, pagerbdami į- 

takingiausį pasaulio laikraštį, 
pavadino jo vardu. Pastatė 14- 
aukštų. Tuomet jis buvo didžiu
lis, kol vėliau kiti dangoraižiai 
nustelbė. Bet tai laikraščio 
svarbos ir įtakos nesumažino. 
Čia nuolat susirenka būriai 
žmonių ir skaito elektros bė- 
gančiom raidėm perduodamas 
vėliausias žinias.. Čia plūsta 
minios sutikti Naujųjų Metų. 
Kai renkami Amerikos prezi
dentai,- spūstis seka, ką pa
skelbs New Yorko Times, ir 
laukia, kol redakcijos balkone 
pasirodys naujasis išrinktas 
prezidentas.

Šiam keistam pastate sufor
muojamas “New Yorko Times” 

. ‘, ir siunčiamas į visą pasaulį. 
Kai kiti Amerikos laikraščiai 
neišeina iš savo miestų, tai 
NYT pasiekia visus Amerikos 
didžiuosius miestus. Tą pačią 
dieną jį rasi ir Washingtone ir 
Chicagoje, ir Lps Angeles. Jį 
skaito ir Vatikane, ir Paryžiu
je, ir Londone, ir Tokio, ir net 
Maskvoje.

Tačiau savo tiražu NYT nėra 
pats didžiausias New Yorko 
dienraštis.

Šv. Kazimiero seserų steigėją prisiminus

.t- ■ **

r,

Prieš 15 metų nelaukta vieš
nia mirtis aplankė mūsų vie
nuoliją ir iš mūsų tarpo išsi
rinko Motiną Mariją — Kazi
mierą Kaupaitę, šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos steigėją 
ir ilgametę viršininkę. Ji mirė 
1940 m. balandžio 17.

Dar tebesanti 17 metų, Ka
zimiera Kaupaitė 1897 m. sa
vo brolio kunigo Antano buvo 
atsikviesta į Ameriką. Atvyku
si Scrantono klebonijoje ji bu
vo šeimininkė, bet jos akys 
greitai nusigręžė į amerikietes 
vienuoles, kurios rūpinosi jau

vaitės dienų tiražas yra 2.402.- atsisakė 
346. Tačiau'NYT visus pralen
kia savo žinių gausumu, doku
mentacija ir skelbimais, z

PRIE BANKROTO
NYT įsteigė 1851 m. rugsė

jo mėn. Henry J. Raymond. 
Tada buvo dar pigusis laik
raštis, bet gana greit pasidarė 
populiarus, kai išaiškino gangs- 
terizmą New Yorko miesto val
dyboje. Vėliau jis suskurdo ir 
ėjo prie bankroto. Kas mėnesį 
davė 10.000 dol. nuostolių. Tuo 
metu jį išgelbėjo Adolfas S. 
Ochsas, žydas, kilęs iš Bavari
jos, jaunas imigravęs į Ame
riką.

New Yorke besimokydamas 
ir pardavinėdamas' laikraščius, 
jis gerai .susipažino su spausti- 
vinmko ir laikraštininko darbu. 
Vėliau perėmė “Chattanooga 
Times”. Sunykusį laikraštuką 
jis pastatė ant kojų, pervedė 
per visokias ekonomines krizes. 
Sustiprėjęs jis tada grįžo į 
New Yorką ir 1896 m. nupirko 
bankrutuojantį NYT už 75.000 
dol.

Visi manė, kad pirkėjas da_- 
ro kvailystę arba už jo nugaros 
stovi bankininkai su dideliu ka
pitalu, kad metasi į tokią dide
lę riziką — išgelbėti bankru
tuojantį laikraštį. Bet A. G. 
Ochsas buvo vienas; vienas ir 
viską padarė. Jam pasisekė iš
lyginti skolas, padengti visus 
deficitus ir pakelti tiražą. Ir 
kaip jis tai padarė?

. NAUJA LINIJA
Pirmiausia naujas leidėjas

nų mergaičių auklėjimu. Ji 
galvojo, kad ir jaunom lietu
vaitėm gera būtų turėti tokias 
pat globėjas. Apsisprendusi 
stoti į vienuolyną ir aukotis 
tam auklėjimo darbui, ji grįžo 
į Lietuvą atsisveikinti su mo
tina.

Iš Lietuvos parvyko vėl į 
Ameriką 1905 m., tačiau ne
be viena, o su dviem savo 
draugėm. Visos trys įstojo į 
noviciatą pas Nekaltos Marijos 
Širdies seseris Scranton, Pa. 
Čia jos pakeitė ne tiktai savo 
gyvenimo būdą, bet ir vardus: 
Kazimiera tapo seserim Marija, 
o jos dvi draugės — Imakulata 
ir Koncepta. Tuo metu buvo 
įsteigta šv. Kazimiero seserų 
kongregacija. Nusikėlus į Chi- 
cagą, ten 1913 m. seserys Mo
tiną Mariją išrinko savo virši
ninke, kuri tas pareigas ėjo 27 
metus — iki pat savo mirties.

Garbingos atminties Motina 
Marija, buvo viena iš tų, kuri 
anksti suprato žmogaus tikslą, 
kad jo vienintelė viltis ir laimė 
yra Dievuje. Dėl to ir kongre
gaciją tąja mintimi įsteigė, kad 
prirengtų kitas, padėti visiems 
Dievą geriau pažinti, viens ki
tą mylėti ir aukotis. Visu savo 
gyvenimu ji to ir siekė. Ji ver
ta visų mūsų pagarbos. SMR. 

pigių sensacijų. Jis 
įrašė iki šiai dienai kiekviena
me numeryje kartojamą šūkį 
— “Visos žinios, kurios vertos 
spausdinti”, (Ali the' news, 
that’s Fit to Ęrint”). Bandė 
statyti ant drąsumo, tikslumo 
ir atvirumo pagrindų. Ypatin
gą dėmesį kreipę, kad žinios 
būtų perduodamos nešališkai, 
neatsižvelgiant į partijas arba 
suinteresuotas grupes.

INFORMACIJA IŠ 
PIRMŲ ŠALTINIŲ

Kad žinios būtų tikslios, sie
kė jas paimti iš pirmųjų šalti
nių. Taip išplėtė kuo platesnį 
bendradarbių — korespondentų 
tinklą. Ir anais laikais, kai ne
buvo greitų susisiekimo prie
monių, NYT vis tiek perduo
davo žinias anksčiau nei kiti 
laikraščiai. Be to, žinios buvo 
pilnesnės, tikslesnės. Taip- laik
raštis įgavo pasitikėjimą. Ti
ražas augo, kartu didėjo ir jo 
įtaka. 1935 m., mirus jo leidė
jui A. S. Ochsui, perėmė jį leis
ti Arthur H. Salzbergen.

Dabar NYT žinias gauna iš 
19 agentūrų. Bet kad jos bū
tų dar pilnesnės, tikslesnės, 
■kad ateitų iš pirmųjų šaltinių, 
jis išplėtė savo bendradarbių 
tinklą visur. Amerikoje 18 
miestų jis turi savo redakcines 
įstaigas (Washingtone, Chica- 
goje, Los Angeles, New Orle- 
ans, St. Louis ir k.) Be to, NYT 
yra vienintelis pasaulyje laik
raštis, kuris turi savus specia
lius korespondentus kituose 
kraštuose. Užsienyje veikia 28 
didesnes atstovybės.

Suplaukiančios žinios redak- 
cijon dar peržiūrimos, papildo
mos. Taip susitelkė čia didelis 
štabas — 4698 tarnautojai. Iš 
jų vien New Yorke yra 150 re
porterių, užsienyje — 50 ko
respondentų. Įvairiems klausi
mams tirti yra pasisamdę spe
cialistų. Taip politikos, ekono
mijos, religijos ir kitais klau
simais jie pateikia žinias kuo 
pilniau,'kuo tiksliau. Viso dien
raščio išlaikymas metam atsei- 
na 25 mil. dol.

Teatro, kino, muzikos ir kny
gų recenzijoms jie turi subū
rę vienus iš geriausių bendra
darbius, specialistus, kurių žo
dis šitose srityse yra lemiamas.

Kiekvieną dieną visų skyrių 
redaktoriai posėdžiauja, susi
pažįsta su klausimais, nustato 
liniją. Tada parašomi ir veda
mieji. šiame skyriuje dirba ir 
vienas lietuvis — klaipėdietis 
Toliušis.

Be žinių pilnumo NYT sutel
kia plačią dokumentaciją.

Pvz., jie spausdino pagrindi
nes Eisęnhoverio ir Stevensono 
rinkimines kalbas, perduoda 
pažodžiui svarbiausias popiežių 
enciklikas, įvairių valstybių dir 
džiąsias parlamentų narių kal
bas, visuomeninės reikšmės do
kumentų pilnus tekstus. Taip 
jie paskelbė visą Versalio ir 
Japonijos sutartis, pilną prane-

Tuo atžvilgiu NYT pasidaro 
dokumentų rinkinys. Jis paten
ka į bibliotekas, o kad mažiau 
vietos užimtų,- yra leidžiama 
kiekvieno numerio speciali mi- 
krofilmos laida, kurią skaito su 
specialiais aparatais. O kad 
būtų lengviau susigauti tokioje , 
daugybėje žinių, kas pusmetis 
išleidžia didžiulę knygą — tu
rinį, kur žinios, pareiškimai 
kalbos klasifikuojamos.

Sutelkti tiek daug medžiagos * 
reikia ir daug vietos. Tad nor
malus šiokios dienos numeris 
yra 50—100 puslapių,- sekma
dieninis siekia 400—500. Jų 
kainos: paprastos laidos — 5 
et.; sekmadieninės — 25 et. Šie 
pinigai tepadengtų tik mažą 
išlaidų dalį. 'Pagrindines sumas 
sutelkia iš skelbimų. NYT , 
spausdina daugiausia skelbia
mų; per metus, atspausdina 
41,223,199 skelbimų'eilutes, t. 
y. 5,6 milijonų daugiau negu 
kiti New Yorko laikraščiai. 
Skelbimų kainos taip pat di
džiausios.

Stengdamasis išlaikyti/ tiks
lumą, NYT yra. visada atsar
gus, niekur neišsišoka, kad ne
nukentėtų jo prestižas. Todėl 
jis yra gana konservatyvus. 
Tai patvirtina ir jo išorė. Jo 
laužymas yra nusistovėjęs 
prieš keliasdešimt metų, ir nie
kas iki šiai dienai nėra pakitę. 
Dar ir dabar vartojamos tos 
pačios antraštinės raidės kaip 
ir prieš 50 metų. Tas sudarė 
savotišką stilių, prie kurio pa
mažu priprato ir prisirišo New 
Yorko skaitytojai. T. V.

Norėčiau, kad jūsų tauta būtų jum dėkinga
Balandžio 24 d., sekmadie

nį, Brocktone šaukiamas Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų rė
mėjų seimelis šiemet sutampa 
su šios kongregacijos 30 metų 
sukaktimi. Ši kongregacija sa
vo kanonišką pradžią skaito 
nuo 1925 m. rugpiūčio 4 die
nos, kai penkios seserys pada
rė pirmuosius vienuolės įža
dus. Tai yra pati jauniausia 
kongregacija lietuviškųjų vie
nuolynų šeimoje. Ji iškilo 
Pennsylvanijoje tarp mūsų 
išeivių angliakasių. Pašaukta 
buvo į darbą paties gyvenimo 
ir mūsų religinių bei tautinių 
rūpesčių. Graudžiu vaizdu 
tuos rūpesčius anuomet nusa7 

4kė Scrantono vysk. M. J. Ho- 
ban. Jis kalbėjo:

“Kartą užėjo pas mane lie
tuvis su 3 vaikais: vieną turė
jo pintinėje, kokių 2 savaičių; 
kitą laikė ant rankų, kokių 
poros metų; tretįjį vedėsi už 
rankutės — jis galėjo turėti 
kokius 5 metukus. *,

— Tėve, vyskupe, — krei
pėsi jis į mane, x' tai mano 
kryžius, jis man per sunkus. 
Aš nepajėgiu toliau -jo nešti. 
Ar negalėtum man bent kiek 
padėti? t -

....jį

— Taip, sūnau, — atsakiau, 
— po valandėlės tavo vaikai 
turės ne tiktai namus, bet ir 
motinas.

Kad jūs būtumėte matę, ko
kiu džiaugsmu nušvito tasai 
tėvas, kai-čia pat atėjusios se
serys, priglaudusios tuos ma
žyčius prie savo širdies ir ha
bito, pasiėmė juos prieglaudos 
užuvėjon.

Lietuviai. — kalbėjo toliau 
vyskupas, — štai man dabar 
pas jus beviešint, kiek daug 
lietuvių duonos riekės ieško 
čia pat po žeme... Jei uolos 
atplaiša juos kada negailestin
gai prislėgtų, kas ir kur tada 
priglaustų jų vaikus? Jūsų 
pareiga, mieli lietuviai, parū
pinti jiems lietuvišką prie
globstį.

Dėl to aš sakau: garbė 
jums, lietuviai, dėl šios taip 
kilnios įstaigos ir garbė jums, 
seserys, kad ant savo jaunų ir 
silpnų pečių dedatės Nukry
žiuotojo Jėzaus kryžių ir savo 
tautos reikalus. Kristus už tai 
jums atlygins; bet norėčiau, 
kad ir jūsų tauta jums taip 
pat būtų dėkinga”.

Tai buvo tikrai tėviškas, 
nuoširdus paskatinimas anais 
laikais, kai vargo būta daug, 
o socialinis darbininkų bei jų 
šeimų aprūpinimas dar buvo 
silpnas. Seserys atliko didelį 
darbą, besirūpindamos tada 
našlaičiais ir seneliais. Ir šian
dien jos tai aukai skiria savo 
jėgas, o dar daugiau aukojasi 
parapijų mokykloms. Vaiko 
siela tiek pat reikalinga švel
nios užuovėjos, kaip ir jų glež
nas kūnas.

Mūsų parapinės mokyklos, 
nors kai kas ir meta į jas krei
vą žodį, yra dar lietuviškos ši
limos gaubiamos. Neviskas čia 
nuo seserų ir priklauso. Jų di
deli norai liet|iviškumui dar 

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
(platintojams nesiunčiame dėl mažo turimo kiekio)

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDU ALBUMU
Puilli dovana svetimtaučiams įvairioms progoms, tiems, kurie
Lietuvos nėra matę, be to. ir mačiusiems gražus prisiminimas

KAINA — $5.00
"DARBININKAS”

680 BUSHVVICK AVĖ. _ BROOKLYN 21, N. Y.

daugiau pasitarnauti dažnai 
atsitrenkia į sunkias kliūtis. 
Viena, ką jos tikrai gali dary
ti — tai dirbti pusvelčiui, sa
vęs negailėti, kad tos mokyk
los būtų parapijom atrama ir 
tėvam paguoda.

Seserim už jų triūsą pri
klauso didelė padėka, tariant 
ano kilnaus vyskupo žodžiu. 
Dėl to seserų rėmėjais turėtų 
būti bent visi tėvai, kurių vai
kus jos moko. Jie būtų laukti
ni ir seimelyje, kuris tik kartą 
metuose teįvyksta ir duoda 
progos parodyti seserim dėkin
gą širdį. Jos to nusipelno, ypač 
jų sukaktuviniais metais. Lau
kiame, kad balandžio 24 šau
kiamas seimelis bus tikrai gau
sus. S. Kirenietis

VIENAS I* BROCKTONO VIENUOLYNO PASTATŲ, kuriame yra Alko* muilijus. Atvykusieji j seserų 
rtmejų seimelj,' kuris Įvyksta balandžio 24, gaiži ir t* muziejų aptiūržtl.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJŲ

JUBILEJINIS SEIMELIS
BALANDŽIO - APRIL 21, 1955

BRČCKTONO VIENUOLYNO SALĖJE, 261 Thatcher St. '

PROGRAMA: 10 vai. šv. Mišios • 11:30 — bendri pietūs vienuo« 
lyne • 1:00 — posėdžių pradžia

SEIMELYJE KALBĖS: Prelatas Juras, rėmėjų pirmininkas 
Brocktono miesto majoras G. Lucey • Prof. Balys Vitkus 
Elena Vasyliūmenė • Motina M. Anunciata.

‘ Seimelio proga bus vienuolyno salės atidarymas
Maloniai prašorpe dalyvauti rėmėjus ir visus lietuvius, kam tiktai leidžia laikas, atvykti į Brocktoną ir tuo pareikšti 
seserim padėką už jų didelį triūsą It aukojimąsi Dievui ir Tėvynei. RĖMĖJAI



------i'-i-

... Ponas Toks prie 
rašomosios

Bs*. • »v * ■ ' *

Ponas Toks pasinešė gatve 
Gabijos link. Ties langu kiek 
stabtelėjo ir įžirgliavo vidun. 
Parodęs pirštu į rašomąją ma
šinėlę, tarė:

— Karvelinė ar giedraitinė? 
Rašo ir kartu uždeda tuos vi
sokius stogučius?

— Aišku, rašo. Stogučiai!... 
-Vadinasi, turi galvoj lietuviškos 
rašybos ženklus? Taip. Užde
da ir juos, — nuoširdžiai aiški
no ponui Tokiam.

— Ar visada rašo? — dar 
pasiteiravo Toks.

— Tai klausimas! — nustebo 
pardavėjas. — Savaime aišku. 
Kada tik nori, visada rašo.

— Bet, jei gerai įžiūriu, tai 
man regis, kad dabar mašinėlė 
nerašo.

— Kaip tai nerašo! — ėmė. 
nesusigaudyti kalboj pardavė
jas. — Rašo, tikrai rašo. Va, 
imk ir pamėgink. Pamatysi, 
kaip lengvai ir tykiai rašo.

0 kam aš turiu mėginti? — 
nustebo ponas Toks. Aš ir ne
mėginęs matau, kad mašinėlė 
nerašo nei garsiai nei tykiai.

— Suprantu, — atsikvošėjo 
pardavėjas. — Tamsta, tur būt, 
nori, kad mašinėlė pati rašytų?

— Žinia, — giliai įsižeidęs 
ėmė dėstyti ponas Toks, — Ko
dėl turėčiau aš rašyti? Visų 
pirmiausia neturiu jokio noro 
nei kitų pulti ir nei savęs aukš
tinti, antra vertus, apie ką to
kiu atsitikimu reiktų rašyti? 
Gal kokią poeziją suriesti apie 
vaiką, kuris savo motiną supa? 
Iš kito taško žiūrint, koks man 
malonumas rašyti tamstos ma
šinėle? Nevieta ir nelaikąs 
versti laisvą bendruomenės na
rį, kad jis sėstųsi prie tamstos 

z mašinėlės ir imtų rašyti vien 
didesniam tamstos malonumui.

— Aš, aš neverčiu, tik siū
lau, — atsiprašinėjo pardavė
jas. —. Juk tamsta nori pirkti
'mašinėlę?

—Kas tokius negražius gan
dus paleido? — Užriko rimtai 
ponas Toks. — Kam man maši
nėlė? Ką aš su ja veiksiu? Juk 
barzdos neskųsi su rašomąja 
kad ir geriausia ...

— Va, ot, tai... žiopčiojo 
pardavėjas. t

— Nėra ko vaipytis iš rimtų 
dalykų, — niurzgė Toks. — 
Laikas pinigai. Geriau nukiū
tinsiu į palocių ir nusipirksiu 
parkerį. Su parkeriu 
primarginti visokių 
kur tik noriu ir kada 
jei kam mano raštas
ka, tegul perleidžia per tamstos1 
mašinėlę. Ačiū už nervų apga- 
dinimą ir lik drūtas!

Ponas Toks nulingavo gatve 
čiaudėdamas ir murmėdamas, 
kad pasauly yra daug žmonių, 

■ nemokančių greitai ir aiškiai 
susišnekėti.

aš galiu 
cickelių 

noriu. 0 
nepatin-

POLIO pirmuosius skiepus gauna viena iš mergaičių Chicagoje, pro
testantų vaikų namuose.

KAIP GAMINAMI POLIO SKIEPAI?

Talkon ALRK Federacijai
DETROIT, MICII.

Apačioje šio puslapio deda
mi penki vaizdeliai rodo, kaip 
Pittsburgo universiteto labora
torijoje tyrinėjamas polio ligos 
sukėlėjas /virus) ir gaminami 
jam nugalėti skiepai (antipolio 
vaccine).

Kairioje (viršuj) matome dr. 
Jonas Salk, skiepų išradėją, su 
jo keturiais asistentais: dr. J. 
L. Younger, maj. Byron L. 
Bennett, dr. P. L. Blazeley. De
šinėje dr L. James Lewis bež
džionei įšvirkščia skiepus, kad 
juos išbandytų.

Skautu sąskrydis

kuris laikas
lietuviško

jie šaukia

aktyviai 
jaunimo 
mėn. 23 
savo są-

• Kaziūnės Kurelaitytės- 
Skirvinskienės (Skirvin), gimu
sios Pabebirų kaime, Girkalnio 
valsčiuj, tėvo vardas Baltra
miejus, ieško Magdalena Kure- 
laitienė, 2835 Alabama Avė.. 
Balti more 27, Md.

Šio pakraščio skautai vy
čiai jau 
reiškiasi

'veikloj e. Balandžio 
-24 d.d.
skrydį Waterbury, Conn. Są
skrydis įvyks lietuvių para
pijos senosios mokyklos pa
talpose, Congress Avė. Są
skrydžio tema — asmenybės 
ugdymas.

Darbotvarkėje yra prama
tyta išdiskutuoti šio rajono 
vyčių veiklos planą ir išklau
syti šių paskaitų: Vyčiavi- 
mas—skaito v. s. A. Saulaitis; 
Būdo ugdymas — s. kun. St. 
Yla; Nagingumas—s. A. Ma
tonis; Pasiruošimas laužui ir 
laužo pravedimas — v. si. 
Vyt. Strolia; Protinė higiena 
— dr. A. 'šerkšnas; Tarnavi
mas —ns. R. Šilbajoris; Veik
la būreliuose —ps. V. Pilei- 
ka; Pasiruošimas vyčiauti (tik 
kandidatams) — ns. A. Ba
nevičius: Raioninė veikla — 
s. A. Matonis.

Saskrvdžio pradžia — bal. 
'23 d. šeštadieni 1 vai.

Tos načios dienos vakare, 
vai. 30 min. įvyks laužas, 
po jo pasilinksminimas.
Saskrvdžio dalvviu maistu 

rūninasi Waterburio. skautu 
tėvu komitetas. Bus na ruošti 
bendri nusrvčiai. nietūs ir 
vakarienė. Dalyvio mokestis 
2 dol.

Visi 
(Mei ir
saskr^dvie mūšiai dalvvauti.

SKS

7
O

50 c.
šio rainno skautai vv- 
knnrHdpfpj kviečiami

y AMERICAN CANCER SOCIETY

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

S4O RIDGEVVOOD AVF* BROOKLYN. N. Y.

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

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

DarbM atliekama* prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New York e.

Darbo valandot: kaadl«n nuo • v*L ryto Iki S vai. rak. 
ptanadioolalo nuo I vaL ryto Ud • raL rak.

Kairėje (centre) laborantė 
Mrs. K. Bailey, tyrinėja krau
ją, paimtą, iš įskiepytų vaikų. 
Kraujo tyrimas parodo, ar vai
ką reikia dar kartą skiepyti ar 
ne.

Apačioje (kairėje) asistentas 
D. E. Wegemer pripildo bute
lius skystymu, kuris reikalin
gas paruošti skiepam. Apačio
je (dešinėje) dr. P. L. Blazze- 
ley tyrinėja, kaip vystosi polio 
ligos sukėlėjas (virus), įleistas 
į beždžionės inkstus. Virus iš 
inkstų išimamas ir stebimas.

Polio ligos skiepai (serumas), 
gaminamas iš inkstų beždžio
nių, Khesus giminės; jos atga
benamos iš Indijos. Vieno inkš? 
to pakanka pagaminti 2500 
skiepam.

Pirmieji skiepijimai nuo1 po
lio ligos pradėti Chicagoje, 
protestantų išlaikomuose naš
laičių namuose; įskiepyta 50 
mažamečių mergaičių. (Žiūr. 
paveikslo viršuje). Dabar vai
kų skiepijimui ruošiamasi dau
gelyje kitų vietų.

Platesnė informacija apie 
skiepus buvo duota praėjusio 
Darbininko pirmame puslapyje.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija, apimanti 
šio krašto tiek organizuotus, 
tiek pavienius lietuvius .katali
kus, šiais metais didžiausį dė
mesį skiria jaunimui. Patirtis 
parodė, kad vasaros stovyklos 
vaikams ir jaunimui labai pa
deda auklėtis katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje. Tai ypač 
pajunta rytinių pakraščių tė
vai, kurių vaikams teko pabūti 
Kennebunk Porte, Putnamo ar 
Marianapolio vasaros stovyklo
se. Tokių sąlygų neturi Detroi
to, Clevelando, Chicagos ir kit. 
vid. vakarų lietuvių kolonijų 
lietuviai. Federacijos valdyba 
kaip tik ir planuoja šiais me
tais įsigyti jaunimui stovykla
vietę šiame krašte. Tam iš da
lies skelbiamas ir didžiulis pi
niginis vajus. ALRK Federaci
jos nariais — rėmėjais tampa 
dviejų dolerių aukotojai, o 
garbės nariais rėmėjais 10-ties 
dolerių aukotojai.

Detroito lietuviai, kurie dar 
negavo per paštą aukų lapelių, 
jų gauti galite pas visų lietu
viškųjų parapijų klebonus (šv. 
Antano parapijoj sekmadie
niais mokyklos koridoriuje pas 
knygų pardavėjus) arba pas 
vajaus komisijos narius Det
roite: Robertą Borisą, dr. Vyt. 
Majauską ir Br. Polikaitį.

Norėtųsi atkreipti dėmesį ir 
tų, kurie išsigando vieno lape
lio raginimų “kiekvieną mėne
sį bendra šeimos komunija, 
kiekvieną dieną bendras šeimos 
rožančius”. Nemanau, kad to
kios gražios ir vertingos tradi
cijos būtų taip lengvai laiškelių 
forma įvedamos; ypač prisimi
nus, kad lietuvis maldoj yra 
didelis individualistas ir nela-

■ bai mėgsta, kad kas nors re
gistruotų, kiek jis melsis . . .

Gražu, kad. Federacijos val
dyba šį vajų jungia su maldos 
žygiu, tačiau Mėlynosios, Armi-

■ jos Lietuvių Sąjūdžio lapelis 
derėjo kitokiu būdu platinti.

1 Todėl manau, kad tie, kurie 
• nesiryžta daryti iškilmingų pa

sižadėjimų, gali ramia širdimi 
grąžinti tik aukų lapelį, žino
ma, su auka. Taipgi manau, 

s kad ir vieno dolerio aukos va- 
> jaus organizatoriai negrąžins.

kad 
aiš- 
ku- 
pa-

priimami drabužiai ir avalynė 
Hispanos Unidos namuose — 
A. Patalausko ir P. Veideikos 
parduotuvėje “Gaiva”.

Norėčiau dar priminti, 
daugiau negu kvaila būtų 
kinti Balfo reikšmę tiems 
rie daugiau ar mažiau yra
jutę jo reikalingumą gyvenda
mi dar anoj pusės jūrių—ma
rių. O Balfo skyrius tik tada 
galės veikti gerai, jei jis turės 

‘ savo užnugaryje didelę lietu
višką visuomenę ir bus geras 
iii nuc [ rdus bendradarbiavi-

daugiau garbės rėmėjų atsi
rastų.

Senieji lietuviai emigrantai 
čia atvykę ir po dešimtuką į 
valandą teuždirbdami pastatė 
daugybę gražių bažnyčių, mo
kyklų. Jie savo duoklę su kau
pu atidavė, o tačiau ir dabar 
šiam vajui Detroite pirmoji pa
aukojo ne 2 dolerius, bet šimtą 
čia gimusi lietuvė. Esu tikras, 
kad ir daugiau senųjų ateivių 
prisidės prie šio vajaus. Tačiau
noriu atkreipti dėmesį į tremti
nius, tuos, kurie prieš 5 metus 
labai stebėjosi ir net piktinosi, 
kad trečios ar ketvirtos kartos 

' čia gimęs lietuviukas nebekal
ba lietuviškai, o šiandien girdi, 
kaip jų pačių vaikai angliškai 
kalba ir lietuvių kalbą baigia 
užmiršti . . . Tokia yra žiauri 
tikrovė, tačiau mes galime ją 
sušvelninti, reikia tik vieningo 
darbo, veiklos ir aukų, kad vai
kai vasarą bent kelioms savai
tėms būtų ištraukti iš purvinų, 
dulkinų (tiesiog ir moraline 
prasme)'didmiesčio gatvių ir 
kad gražioje gamtoje, gerai pri
žiūrimi galėtų auginti savyje 
lietuviškos — katalikiškos dva
sios daigus! P. Natas .

Balfo vakaras
Balandžio 24 d., sekmadienį, 

5 v. v. Hispanos Unidos (buv. 
lietuvių) namuose, W. Vemor 
Hw. 25 gtv. kampe, Baįfo 76 
skyrius ruošia vakarą, kuriame 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės va
dovaujama ir režisuojama sce
nos meno vaidintojų grupė su
vaidins V. 
komediją 
jai.”

Alanto 3 veiksmų- 
“Visuomenės veikė-

nesenai parašytas.

Šiais metais mūsų Balfo sky
riaus valdybai vadovauja Det
roite gerai žinoma, Amerikoje

gimusi veikėja E. Paurozienė. 
Randu reikalą priminti ypač, 
naujiesiems ateiviams, kad 
būtų labai negražu, jeigu Bal
fo vakare pasirodytų daugiau 
žmonių iš senųjų ateivių negu , 
iš naujųjų. Bet, šį kartą, aš 
norėčiau tikėti, ’kad ir vieni ir 
kiti Balfo valdybos ir jos dar
buotojų neapvils, t. y. nereikės 
raudonuoti, nei prieš senuosius, 
nei prieš naujuosius, o ypač 
vakaro metu, prieš pačią pirmi
ninkę.

Tad, iki pasimatymo Balfo 
vakare! O ten, su tais visuo
menės veikėjais — žinoma, 
mums vyrukams, svarbiausiai, 
su toms grakščioms veikėjoms, 
— pajudinti žemę — padainuo
ti, pašokti, kad net žemė dre
bėtų. Ir taip bus, jeigu mes vy
rukai nežiopsosim. Vyrukas

Veikalas 
ir statomas dar tik pirmą kar
tą. Vaidins Bronė Kotkienė, 
Irena Laurinavičienė, Danutė ! 
Racevičiūtė, Birutė Rackaitė, 
Irena Šulcaitė, Stasys Geldaus- 
kas, Stepas Iljasevičius, Algir
das Pesys, Pranas Stanionis ir 
Vincas Zebertavičius.

Po vaidinimų bus šokiai. Šo
kiams gros ukrainiečių orkes
tras. Valgykloje bus lietuviškų

Tačiau būtų gražū, kad kuc valgių ir gėrimų. Taip pat bus

- _

Liet Gen. Konsulatas New Yorke paieško
i GUDAUSKAS, Pranas, 

(Frank), gyvenęs Čikagoje, 
West 69 St. ir Kendzi Avenue.

JODAUGA, Simonas.
JONIKAS, iš Malvediškių

k., Varnių v., Telšių ap.
KASPARAVIČIUS, Kastan

tas.
KIELOS (KIELA), Jono, 

ir jo brolio Petro ir sesers 
KLEBONIENSS, Viktorijos, 
vaikai ar žinantieji apie juos, 
prašomi atsiliepti.

KLEBONIENĖS, Viktorijos, 
ir jos brolių KIELOS, Jono, ir 
KIELOS, Petro, vaikai, ar ži
nantieji apie juos, prašomi at
siliepti.

MISEVIČIUS, iš Slebunėlių 
k., Kriklėnų par., Pumpėnų v., 
Panevėžio ap.

MISE VIČIŪTĖEMAS, Vla- 
dislava, gyvenusi Kinijoje.

MOSKELIŪNAITE, Ona, iš
Ginčionių k., Seirijų par., Aly
taus ap.

PIEPCEVIČTUS, iš Tverų 
par., Varnių v., Telšių ap.

RUDYS, Stanislovas ir jo 
sesuo ŠEŠELKIENE-RUDYTE, 
Stepanija, kilę iš Šatigalio k., 
Kartenos v., Kretingos ap.

RUDYTĖ (RUDYS), Anto
nija, iš Šatilgalio k., Kartenos 
v., Kretingas ap.

ŠEŠELKIENE (ŠEŠELKIS)
—RUDYTĖ, Stepanija ir jos 
brolis RUDYS, Stanislovas, ki
lę iš Šatilgalio k., Kartenos v., 
Kretingos ap.

ŠIVICKAITĖ - BILIŪNIE
NĖ, Kotryna ir vyras BILIŪ
NAS, Antanas, iš Šiaulėnų v.

STANKEVIČIUS, Antanas ir
Julius, iš Būdų k., Vilkijos v„ 
Kauno ap.
STRIKOLIO, Jono, giminės ar

sesuo
Vilki-

Sedos

apie juos žinantieji, prašomi 
atsiliepti.

TREPKUS, Juozas, ir 
Adelė, iš Lauksvidų k., 
jos par.

VALEIŠA, Juozas, iš 
v., Mažeikių ap.

ŽUKAUSKAITE, Julė, iš Svi- 
lių k.,. Vabalninko par., Biržų 
apskrities.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

Chicago, III

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK TOKtAD TAKEB

Dabar, įrengtos pompos su 
pardavimo patarnavimu 

MANORITE
MANUFACTURING CO.
Anksčiau Columbus Mancr Pump 

and Supply
10110 South Ridgetand Avė., 

Chicago Ridge, Itl.

DALYS IR PATAISYMAS 
VISOKIŲ ROSIU POMPŲ.

Visoks dirbtuvių mažinu elektri
nių motorų taisymas ir 

perdirbimas.
vai. darbas. Virš 20 metų 

patirtis
GArden 2-0583

Naktiniai telefonai:
GArden 4-2231 ar GArden 4-3562
W. Hansen J. Oudsteyn

24

DRAFTSMEN
DETAILERS STOCK BILLERS WITH

STORE FINTIRE E.YPERIENCE
Excellent opportuaity with the oldest and largest store fixture 
manufacturing company on the west coast. Year round employment 
for those who can ęualify.

Rate up to $2.50 per hcur. Paid Holidays. Paid Siek Leave 
after One Year. Vacation after one year. Transportation will be 
considered. Replies held confidentiaL

Write Weber today stating qnalifications, conditions of health. 
experience and we will send you details.

VVEBER SHOVVCASE * FTKTT'RF. CO-, INC.
5700 AVALON BOULEVARD, LOS ANGELES 11, CALIF.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoju iš stiprios radijo stoties 3VLOA, 1350 kyloe.vcies 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF IJTHUANIA WLOA 
~ BRADDOCK, PA.

WINTER GARDE' TAVEKN. Ine.
K a ha rrI a?

>'VT BELECKAS savininke

Baras,SALE vestuvėms, 
parengimams,. susirin

ki mailių et<%
IARS MADISON ST RROOKLVN 11, N. Y

TH EV 2-95>* • Prt* Forrat Avt



***** *•*£«

CrUEST HOME

Tonikas viduriam

$RRNrt9$%KMi8t900C9CM0s

William J. Drakc-
M. DAvesFort 84414

42 metų patyrimai užtikrina patenkinimą.

skambink telefonu:
GLenmore 9P7068

bridge ir Bostono kolonijai 
miausiomls talnortdk. Kainai 
pačfec te lifto* Mortai

MARY MAS THOMPSON JAV 
Atletų Draugijos Los Angele* H* 
rinkta “KurėląM Katiliene”.

HASTINGS-ON-HUOSON. Puiki so
dyba, cbalet tipo namas, 4 miegam., 
didelis valgomasis, 1% kamb. voniai, 
3 uždari balkonai, akmeninis židinys, 
Šildymas gazu su elektra, 25 kub. 
Amana šaldytuvas, Apex automatišk. 
skalbtuvaš, ploto 100 x 200, geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomenė, parduodama 
su nuostoliais už 15,000. Skambinti: 
HAstings 5-4482.

PHtSLMtN’H pirmajai fev. Komunijai, Graduatiort, 

vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio, 

NUSIFOTOGRAFUOKITE .PAS

BEAVERLY LAKE HOLLOWr 2000 
pėdų aukštumoje, S patraukiąs na
mukai, prabangiai mebttaoti, pilnai 
įrengti, prltMta tatai aplinka. Gali
ma terauti, njetaOU, jpteakfoti. Mo
kama savaitei arba visam šėtonui.

NEW ROCHELLE su nuostoliais 
idealus didelei kat. šeimai koloidui* 
namas. 3 vonios, powaer kambarys, 
erdvi' halė, sandėliukai, 4 žadiniai, 
erdvus su sėtais porėtas, aliejum, 
kombinuoti lengai, 2 auto garažas. 
Arti mokyklos ir bažnyčios, prie 
Thnnvay. Tik 522,000. NE 2-4625

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balk 
(BIELIAUSKAS)

F U NIC B AL HO MB

•ės pajam u 8799 pta* gero* riMHe* 
ap&nka, 2 Kjtami i pagrindine nšei- 
M Dgns bara*. Su nuostoliais.

už 111588. VA 5-8298

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA

- Putname suinteresuoti tėvai 
prašomi nevėluoti -registracijos, 
nes vietos ribotos ir jau dai
giau kaip pusė užimta, Į sto
vyklą priimamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 m. Stovykla prasi
deda birželio. 26 ir baigiasi lie
pos 24 d.

Stovyklos reikalu rašyti: 
Camp Inanaculata RFD i 
PUTNAM, OONN.

ktod Jbfictavą. Sėsiį jį ir per va- 
landąspčsi nuskristiMaskvon 
ir atsistoti prie durų, pirmuo
ju. Tėę gausi degtukų.

TUtakyk “gv. PraadškBm 
VARPSJ”. Įdomus, saadte- 
gM, fcltroota, mėnesmis rė- 
AgMs fBioliiikafi Metams t& 
$Ž4». Rašyk:

VARPELIS
Kfnnrbmlr Port, Maine

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Graad Street ' 
Brooktyn^ N. Y. 

NOTARY jnJBLIC

Brooktyn, N. Y. Rrotorana* ir maisto 
reikmenų krautuv*.

Gerai aprūpinta, puikiai Įrengta, geroj 
vietoj. Įsteigta prie* 13 m.. ISO nuoma. 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta, metinių pajamų tarp 318-20,000.

Su nuostoliais atiduoda už 35000.
GU 3-8686 10 KAMBARIŲ — 7 kambariai 

tušti, aliejum garo šiluma, pa
togu, arti kat mokyklos ir 
bažnyčios. Puiki proga. Par
duoda už $7000 grynais pini
gais. EV 6-6985

PARDUODA — 835,000 
LITTLE PECONIC BAY, L. I. vasar- 
narni* — gražu, privatu. Apie 3% 
akro,' 7F. Privatus pajūris, 8 kam
bariai, rėmai. 5 Br. atidaryta ir por- 
Žtaa te sėtais. Pariteto kambarys. 
Ir 4 kamb. bungalovas. S auto gara
žas, Katalikų rajone. L U 3-3829

me į jaunimą su konkrečia tal- 
ka, tai .sportas tikrai taps ide- 
aliu faktoriumi mūsų jaunimo 
auklėjime. ;•

Štai, jau penkti metai Šiau
rės Amer&os lietuviai sporti
ninkai tęsia gražią tradiciją, 
rengdami didesnėse lietuvių 
kolonijose šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynes.

Tokkta žaidynės įvyko To
ronte, Ctevdande, Chiėago je ir 
1954 ntvėl Toronte.

Šių metų gegužes mėnesio 
28, 29 ir 30 d. d. lietuviškojo 
jaunimo dvasinių ir fizinių jė
gų demonstracija — žaidynės 
įvyks Ne# Yorke. Čia sttva- 
Žftąon per 150 sportininkų iš 
įvairių & Amerikos ir Kanados 
vietovių, kurias turėsime tinka
mai priimti ir varžybų laimė
tojus apdovanoti.

Suprantama, kad tokių žai- 
dynių surengimas ir varžybų 
laimimas premijų—-taurių ar 

dovanų parūpinimas reikalau
ja daug jėgų it* išlaidų. Todėl 
tarime garbės kreiptis į jus ir 
prašyti, kad sutzktate skirti 
pinigmę auką, taurę ar dovaną 
betknrios sporto šakos varžy
bas laimėjusiam vienetui ar 
paskiram laimėtojui. Taurę 
galite pasirinkti iš pridedamo 
sąrašo. O jūsų auka, skirta 
taures ar dovana, bus konkreti 
talka tinkamam varžybų pra-

MARINE PARK — 1 šeimai gyvent. 
Ar mėgsti gyventi arti golfo aiKstės ? 
(2219* E. 3» St). 6 kamb., garažas, 
aliejus, variniai vamzdžiai, moderni 
virtuvė, naujai sudėtos vonioje ply
telės, užbaigtas rūsys, garse nepra- 
leidžiąs kamb., patio, atamanu jaus 
langinės ir daug k. Tuojau galima 
-gyventi. Principais only. 513,066. Ar
ei kat. mokyklos ir bažnyčios.

NA 8-9840

MOTHER MAZZARELLO C AM P
Livfogston Manor, N. Y.

Mergaitėm tarp 8-14 metų. Atidaro
ma liepos 3, Uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 doL 
Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 895 
Belmont Ave^ No. Haledon, N. 4. ,

HAwtheme 7-0452.

INDIVIDUALIAI MOKOMA GROTI 
VISAIS INSTRUMENTAIS 

KASDIEN ,

Informacijos reikalu ar norėdamas
susitarti skambink TA 8-4140

CALL £0 8-7291
' TOPLACE, 

CANCEL G® CHANGE
AB

Rapolu Kfttchą - 
FOTOGRAFUV STUDIJOJ

DVIRAČIŲ PARDUOTUVE 
Pilies* pasirinkimas — Prekės M ra
tais — Vaikų reikmenys — Daug 
taisymo darbų- įsteigta prieš 24 me
tus. Ntmoa 88&90, mmna atvira. 
Metinės pajamos siekta 812-14000, 8 
itarto Oenta GaBma pigtal nupirkti. 
Pastatas irgi pariluodamas.

- LA 8-3514.

MUtunl 1-U8T lFnaiMljiWK 8-1 
DANIEL A.z BEILLY 

Laidojimo I^taigM ;
881 D Street, Belmor, N. J. 

281 Ištarėt Avente
W. Keanaburg

GREENWICH VILLAGE. —
Nauaati Gaidai. — i$ric-A-Brac — 

šemenos — Įst. prieš 15 metų. — La
bai žema nuoma. Gera sutartis. Žavi 
aplinka — Veikia 5% dienas nuo 11 
A. M. iki 6 P. M. — Paraukiama su 
nuostoliais už 83500. 345 Bleecker St., 
Š. Y. Č. 'WA 9-4784.:

CAiaso-ŪCriėaMNrt VHta. Jau 
dabar .Jftl pradėti atoatogaa 
Prašyk mAsą'ĮtiUjrtno plona. Pigiau
sios kainos — goriausias maistas ir 
pataguntaL Arti kai bažnyčios. Box 
k, Uteter Coų MA Ptaasaot, N. Y.

CRESTWOOD — 6 yrs. — Near 
Annisciata School — Custom Brick 
— Comer plot — Center rtali—įvargę 
Livmg Rocm with rtre piace — Din- 
ing Koom — oversjzed kitcnen — 
Bed Kooms — l^ bath — ix>w teocas 
extras — Near .Catholic Scnools and 
Churches — Ašking $29,900 būt will 
consider serious ofter. Spencer 9-3819

VALYMO ĮMONt — We9ches- 

ter geni įrengta, geriausia 

proga, su auoeto&ds.

BE 78770

t^savo<dri^^ ■
kati apie laiktis, kada jis buvo 
dar tik leitenante?. Esą sykį 
prisistato jam vienas iš jo ka
reivių. Atraportavęs prašo vie
nai dienai atostogų. Leitenan
tas klausia, kam jam tos atosto
gos. “Mano žmona valo visus 
namus, ir £š turiu jai padėti”, 
atsako kareivis.

“Bet aš žinojau — pasakojo 
Eisenhoweris, — kad netoliese 
tą dieną buvo beisbolo žaidy
nės, o tas kareivis buvo kaip 
tik aistringas beisbolininkas. 
Dėl to jam atsakiau:— Gaila, 
negaliu tau atostogų duoti. Ta
vo žmona man kaip tik para
šė laišką, kad šiai dienai tau 
atostogų neduočiau, nes tu jai 
tik kliudys darbą. — Kareivis 
buvo nustebintas, atraportavo 
ir movė pro duris. Bet dar 
prieš išeidamas jis suspėjo pa
sakyti: “Mūsų kuopoje yra du 
melagiai. Vienas iš jų esu aš, 
nes aš esu visai nevedęs.”

Lėktuvai tr degtukai 
y- be uodegos

Už' jgeležinės uždangos aukš
tas partijos pareigūnas kalba 
darbininkams, ragindamas 
juos sparčiau dirbti ir pakelti 
darbo našumą.

—Po šio pirmo penkmečio, 
— aiškina kalbėtojas, — kiek
vienas iš jūsų jau turėsite dvi
ratį. Dar 5 metams praslinkus, 

Mažinėsite tik motociklais. O 
po kitų penkių našaus darbo 
metų, visi būsite automobilis- 
tai. Kitus 5 metus smarkiau pa- 

e dirbėję, galėsite jau įsigyti po 
lėktuvą.

—O ką mes veiksime su lėk
tuvais? — atsiliepė iš minios 
senas kolchozininkas. .

—Drauge, klausimas kaip 
mažo vaiko, — atkirto partijos 
kalbėtojas. — Paimkim pavyz
dį iš gyvenimo. Čia nėra deg
tukų arba norint jų gauti, rei
kia ilgai stovėti uodegoje prie 
krautuvės durų. Kitaip bus tu-

FkSHING 8TATION with Bar and 
Grlll; waterfront property, 380x370— 
fUlly bolkbeaded — Price 842,000, 
guod terma, by appointment. only. 
Gali JOHN GROMMAN, 133 Eaat 
Maln Streat, Bobyton. 
ToL Mtaunrk 9-8257;

ėventags Junlper 1-1604.

yoo wj»t 
. — *uit<wib4 

_ ___ . And *o*rhere
FMa latanST here *t Tbe 
cd yoa yet 1 room houae- 

apartmeat.šor ns iittle ** 3250 
_______ far tbe 3aea*on . . . -wtth 

everythĮn* you irant for yr>ur vacation 
— jrtriniming. nshtag. sarf. fnn and sun. 
For furtber Information and our un- 
belleveMy low ireėkly. monthly rate. 
Catholic Chttrch near by. Call Day — 
UL 5-8705. Nite — HA Č94T3.
THE LIONEL. Kismet Baach,* F i re I ei and

1 vieta — $19.15 (4NRT—B3),
2 vieta — $18.65 (4NR)T—B2),
3 vieta — $18.15 (4RNT—BĮ)

KopaaRdiirių varžybų laimė
tojai:
1 dovana už $26.65.

ŠACHMATAMS
1 vieta <18.65 (MK—-2),
2 vieta — $15.65 (MK—1),
3 vieta — $12.90 (35W—Dk).

PASTABOS: ;
I. Ankščiau pažymėtos kai- 

nos paimtos iš "PYank Sporting 
Goods” katalogo. Siunčiant pi
nigus už dovanas, pridėti 3% 
State Tax. Skaičiai, pažymėti 
pne sumų, reiškia katalogo nu
merį.

2. Jei dvi organizacijos ir ats
kiri asmenys dovanos paskirtų 
tai pačiai vietai, pirmenybes 
gauna pirmiau atąįuntęs pini
gus ar dovaną: anirojį dovana 
skiriama Varžybų Kotaiteto 
nuožįūra.

■ ■* '*> '*■ ■ •

K ■ r.. . : J'

1 ^cta — $2(MĮ5 <Gę-lfc
2 vięta — J$15.15 X(^>—2) , 
I vieta — $11.65 (BC—3).

Moterų? •
1 vieta — $18.50 (BC—1F),
2 iryjėta;— kaipvyrų.

STALO TENISUI -

1 vieta $19.15 I4NRT—B3),
2 vieta — $1&65 (4NRT—B2)
3 vieta — .$18.15 (4NRT—BĮ)

Moterų:
tokios pat kaip vyrų 

Dvejetai vyrų: K
2 dovanos po $11.65 tlOOOCT).

Dvejetai moterų:
tas pats kaip vyrų.

BOšriam dvejetui:
2 dovanos po $15.00 (MK—CF) 

Jauniam: .

BABYLON RAJONE. 840,000
Gražus i vandens puse ranch namas 2 me
tų senumo. Nėr* kaimynų. 6 kambariai, 
2(4 vonios, aliejum Šildymas oru. 2 auto
troromif, aoKas, smėlio jpapraaimyB* i 
Great South Bvr puse. l»’x.300’ aylio. 
įvertinimui pritiktų pamatyti. Arti kat. 
mokyklos ir bainyčtos. , .

Savininkas MOhawfc, 9-8277.

KREPŠINIUI
Vyrų:

1 vieta — $29.15 (S5WC—2)
2 vieta — $19.65 (BC—FI)
3 vieta — $11.65 (LPC).

Moterų:
1 vieta — $22.00 (MC—FI) 
2ir 3 vieta — kaip vyrų.

konservatorija lailiojo meno,

1510 White Plain* Rd^ Bronx, N.-Y. 
(prie Earkchester). ABmeniškai va
dovauja Joteph D. O’Gorman. Atida
romos visos klasės. z

Plrmad. — baletas
Antrad. — balso kultūra ir menas 
trečiad. — balso nustatymas 
Ketvirt. — bubnai ir gitaros 

(pusiau privatiškai)
Penktad. — baletas
fieštad. — baletas pradedantiem, 

vario ir medžio raižiniai.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszya 
GRABORIUS \ 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedforit Avė. 
Bro<*iyn,JLl^

čia yra naminė 
Al .j gyduolė: mišinyi 

šaknų, žolių ir sėk- 
h** vartojama ar- 

P bato* formoje nuo 

šių ligų: skilvio ne- 
virškinimo, inkstų 

- (kidneys), odos iš
bėrimo, gerklės užkinriitio, 
plaučių uždegimo, vidurių 
fiuosavlmo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuliavūno, per- 
šaitano, dieglių, reumatizmo, 
bronchlta piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gšlimo, Ir nuo ^ftgello 
kitų vidurių ligų. Alos aitetos 
svaras kainuoja $4.00.

Alėxander58 Co* <

J&CTKtTĖ NAUJAI IŠLEISTĄ 

PTJLfllO ANDR1IJAIO
HUMORISTINĮ ROMANĄ

TIPELIS
240 pertai ~ $3 (M)

.. Gaunama:

A R BI N I N K A »
1M BbArtMi'- Ate. Braektyn 21. N. Y.

1 SKOBTO ŽAIDYNES! ‘
Pintinę auką, taurę ar dova

ną, nurodydami, kuriam varžy
bų Jaimėtojui skiriama, siųski
te iki A m. gegužės 1 d. šiuo 
adresu: J. Kepeniui, 360 Pal- 
metto St. Broklyn 27, N. Y.

Priedas: Sportininkams rei
kalingų dovanų sąrašas 
U - A-Dimta,

Komiteto Pirmininkas 
Jeroslavas Kepenis 

Sekretorius
V. ŠIAURĖS AMERIKOS 

LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNIŲ NEW Y<WKE 

SPORTININKAM REIKATJN-
GŲ DOVANŲ SĄRAŠAS

WHERE ELSE BŪT 
ON 11RĘ ISLAND 

Are tftere nė < 
to meet . 
aš*, rou 
ijonSl. 
keeptns 
per rauple

SCHOLEd BAKING, Ine.
* V. Lukas — vedėjas

Ui Oroni Rt, BėteMko. K. t.
: ,TeL EVciyrecn 44802 / .

Uctuvllka duona — 'geriausia 
duona. Mos kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikšynoms Ir kito
kioms UkOmmgMIs progoms. Už
sakymai iėpHdomi kogsytausUd.

nreltojame l kmutaves 
privočin* namus.

Stephen Bredes Jr.f
ADVOKATAS I

37 Sheridan Avė. f 
Brocšdyn 8, N. N.

TeL APplegate '7-7083 |

reatš fot Men
UVOBTOr tOV ATOMUS 

RETRREAT HOU8K 
SACTHARBOR, ISLAND, NEW YORK

vatas kambariai.
H. VMCBNi1,. .
I. FhnMng 8-1480

FkNMlta. V

LEVITTOWN — 4 
aios, knotty^ pine, 
uis ir virtuvė. Pilnas valgomasis, 
sujungtas garažas. Geroj vietoj susi
siekimo ir krauttfrių atžvilgiu. Arti 
katalikiškos mokyklos ir bažnyčios.

816300.
LE 9-2893 / _■

J. B. SHALINS - :
ŠALINSKAS - 'i

Laidotuvių Direktorius ;
84-62 JAMAICA AVĖ. j 

(prie Forest Parkway Statibn) «
Woodh&vesi, N. Y. J 

Suteikiam garbingas laidotavea1 
Koplyčios nemokamai vteųeej 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

TeL VIrginta 7-4499 3

MOMOWETA, Mattttuck, U I.
BBRNIVKAMS 5 - 16 

kuravimas, tikrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo hbfyntų. arkliukais Joji
mas. rankdarbiai. Šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis taidimm ėu tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugios kabinos, 
staugė, daktaras, suaugusių prieiiara. rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm 3140. S sav. $270. ! 
sav. 3350. Knygutei: James Mulvihill, 43 
Seley Drtre. Bebyįm. N. T.

Desr Park 2-5673

GARDEN City Cape Cod, years 
old, innnediate occupancy, 4% GI 
mortgage avaOable, 4 bedrooms, 2 
baths, large screened porch, tūli base- 
ment, w/w carpeting; near Catholic 
schools and churches; asking 8X9,950. 
Owner. PI 1-14Š9. -

«ėre ..aplinką
V.enkartim* gyvenimo pirkiny*.

*&.'* F. M.

llONG; ISLAMU; eatablished poultry 
rarin and equlpm«nL capačtty 2600 
layers and pOuO broisere; AtaloniaJ 
remoence, eZcellent conutopa, snuated 
oa 4 aeres, 90u xL oh maln xugaway, 
duse to vittage and station;. re^idencc 
can be used as reetaurani.. Price 
835,000. Terma. Gari W./Wemer, 
neauor. Rusiyn 3-1Z10.

e e aaeao ė e »« « e taa'e » * 

WAITKŪS‘ 
FUNEBAi HOBI ž

197 Wtbater Avartw|t-; ® 
Cambridge, Mrbs, r

PRANAS WATTŽUS į 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

BOSTON, MASK. - 
..................  * .j

BARASEVIČIUS ir SCNŲS:
F U N E R A L HOM1 J 

254 W. Broadway f - įl 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIdįs 

Laidotuvių Direktorius
TeL SOuth Boston 8-25N -j

ZALETSKAS 
F.UNER A L H OI 
Z 564 KAST BBOADWK

TeL EVergreen 7-4335

. • _ • . • T . • - ,
* • Z - ' *

NEW YORK
---- _ . _ . . ---- ■- - - - - e_

Stepken Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborias-Balsanraotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

_ 423 MetropeUtan Avė.
' * Brooklyn, N. Y.



dovanojo .10patefono plokšte-
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Pamaldos už kardinolą
Balandžio 21 i 10 vai ryto 

šv. Kryžiaus katedroje įvyks 
pamaldos už Bostono kardino* 
lo O’ConneD sielą. ;

Lietuvi, lietuve! Atlik gar
bingą lietuvio pareigą — bal
suok! Nes tik vienybėje galy-

,tas įvyksta balandžio 23 d. 6 
vaL vak. Apreiškimo par. sa
lėje. Programoje dalyvaus apie 
20 mokinių. Po programos — 
.Šokiai • . - '

LB New Yorko I Apylinkės 
Valdyba primena:

I. LB Tarybos rinkimai bus

^šv. Petro parapijos 
>je balandžio mėn. 24

II. Apylinkes Valdyba yra 
įsteigusi Williamsburgo , apy
linkėje 3 balsavimo punktus: 
1) Apreiškimo parapijos mo
kykloje, N. 5th & Havemeyer 
Sts., Brooklyn 11; 2) Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
213 So. 4th St., Brooklyn 11; 
3) Tautininkų klubo patalpo
se, 337 Union Avė., Brooklyn 
11, N. Y.

LB Neto Yorko I ApyL 
Valdyba

dainininke, yra pirmaeilė Kau
no ir Vilniaus operų solistė, 
savo gražiu balsu prisidėjusi 
prie Lietuvos teatro išgarsini
mo net užsienyje. Dainavimo 
mokslus ėjusi Klaipėdos kon- 

dar penkerius 
metus tobulinosi dainos mene 
garsiajame Frescobaldi muzi
kos institute Milane. Grįžusi į 
Lietuvą, tuojau buvo pakvies
ta į Kauno valstybinę operą, 
kurioje vaidino pagrindines ro
les iki 1942 m., kol persikėlė 
į Vilniaus operą. Su dideliu

Rinks seną popierių
Senas popierius arkivyskupo 

vedamos labdaros fondo nau
dai šv. Petro parapijoje bus 
surenkamas balandžio mėn. 24

baigęs Kaimo universitete me
diciną, specializavosi chirurgi
joje Klaipėdos Raud. Kryžiaus 
ligoninėje pas daktarus Cipli
jauską. ir žemgulį. Vienos uni
versiteto chirurgijas klinikose, 
Austrijoje, specializavosi pas 
garsųjį prof. Finsterer, Boeh- 
lėr, prof. Denk, ir Italijoje 
pas prof. Putti. Grįžęs iš užsie
nių, 1939 m. buvo paskirtas 
Telšių apskr. ir miesto ligoni
nės direktorium ir vyr. chirug- 
gu, tose pareigose, dirbęs ligi 
1944 m., kada pasitraukė į Vo
kietiją. Iki karo pabaigos dirbo 
Grąžo, Austrijoje, universiteto 
klinikose kaip chirurgas.

Atvyksta putaamietSs
Balandžio 24 d. 3 vaL p. p. 

šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia įvyks gražus vaidini
mas. Va.idms Putnam Nekalto 
Marijos Prasidėymo seserų ver
damo bendrabučio anklėtinfis 
Zigmantas ir Morta Benzevičiai 
gyveną 443 E 7 St balandžio 
'17 d. šventė 25 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Su
kaktuvininkų intencija tą die
ną buvo atlaikytos šv. Mišios 
šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Jų sūnus Antanas šiuo metu 
lanko Bostono arkivyskupijos 
kunigų seminariją.

įDr. M. Alseikaitė-Gimbutienė, 
Pabaltijo lĮoterų Tarybos, 

į Liet atstovybės klubo kviečia- 
5 ma, balandžio 24 d. 5 vaL Free 
<Baltic House, 131East 70th 
£Št, New Yorkė, skaitys pa- 
? skaitą tema “lietuvių protė- 
iviųkeliai įr jų kultūra”. Bus 
£iliuriruota paveikslais. Po pa- 
’į skaitos — Velykinis stalas.

je, sutraukusigąna^daugatei- 
tįninkų.10 vaL Angelų Kara
lienės bažnyčioje įvyko pamal
dos ir bendra komunija. Pa- 
maldas Taikė ir pamnksląpa- 
sakė kum V. Pikturna. Po pa
maldų žemutinėje salėje įvyko 
bendri pusryčiai > agapė. Da
lyvavo pilnutėlė salė mokslii- 
vią,. studentų ir sendraugių. 
Pusryčiaujant jaunimas gra
žiai padainavo. • : ~-

Viršutinesalė,susirinkus iš- vaidintojai sugebėjo iš" jo pa— 
kilmingam posėdžiui, taip pat daryti nuotaikingą spektaklį, 
buvo perpildyta. Posėdžiui va- 
dovavo Algis Vedeckas, 2 stu
dentai ir 6 moksleiviai davė 
įžodį. Sveikino garbės prezi-

A. Alksnis, 
aktyvus N. Y. Skautų Vyčių 
dr-vės narys, šį pavasarį bai
gia veterinarijos studijas Uni- 
versity of Connecticut, Storrs, 
Conn. Jis prieš porą savaičių 
laimėjo to universiteto gražio
jo jojimo varžybose dvi dova
nas.

Lietuvių Bendruomenės 
priešrinkiminis susirinkimas 
įvyksta balandžio 24 d. 12 vai. 
Apreiškimo par. salėje. Kal
bėtojai nurodys LB reikšmę ir 
svarbą.

Gegužės 1 d. Pranciškonų 
Spaudos koncerte-Bostone dai
nuos žymioji Lietuvės Operos 
solistė Juzė-Augaitytė. Ji šia
me miestą, pasirodys pirmą 
kartą, užtat visų lietuvių mie
lai yra laukiama. Girdėti, jog servatorijoje, 
į ^šį didelį . koncertą rengiasi 
atvykti ir gretimų miestų mū
sų tautiečiai pasiklausyti gra
žiųjų dainų ir paremti mūsų 
spaudos darbą, kurį su nepa
prastu pasišventimu šiandien 
atlieka pranciškonai išeivijoje.

Klubo valdyba Juzė Augaitytė, šio koncerto

DR. L. PLECHAVIČIUS

SPEC. CHIRURGIJA, MOTERŲ LIGOS
Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 p.p. kasdien

.1-3 popiet Šeštadieniais ir susitarus
M8 NEPPEKNHAM AVĖ, YONKEBR, N. Y.

(prMais iv. Kazimiero bažnyčia)

, . t.lauižųnh^J21, M. Virbalas—20,
’PMukito Hkrąd| ~ irMūsų Vytį už-

? Massadmsetts vateti jo je die- Be. Kaįvaitia. Ponia
nos taupymo laikas pradeda^ So- Boston na
rnas balandžio mėn. 24 d. Tos. 
dienos rytą laikrodis pasuka
mas vieną valandą pirmyn. Pa- 
malda 
bažny< 
d. vyks jau nauju laiku.

d. po pietų. Popierių reikia su
nešti į ^klebonijos garažą arba 
prie parapijos salės E. 7-ta gat-

sukurdami įdomių įtikinančių 
charakterių. Vaidintojų vieni 
tiksliau ir giliau įsijautė į sa
vo vaidmenį, kiti silpniau, ta
čiau vaidinimo nuotaika liko 
vieninga. Publikos, kurios bu
vo pilna salė, vaidinimą priė
mė šiltai.

Šokiams grojo Joe Thomas 
orkestras. Baigiant vakarą, 
jaunimas, sustojęs ratu, pa
dainavo partizanų dainų.

ve. z
N. J, seserų rėmėjų 

metinis seinyfe, susijęs su 30

Msi Aogaityti, Kauno 
Vadovas Verikaltb, garsus solistas * baritonas.

AKOMPANUOJA: lėmimas Kačinskas

JO BRANGIAI MAMYTES MIRUS, 
reiškiame brolišką užuojautą-;

liet. Sporto Klubo 
visuotinas narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 24 d., 6 v. 
v. Vytauto Belecko svetainėje. 
Bus svarstoma sekančio sezo
no egzistencija, aikštės bei ki
ti svarbūs reikalai. Visi klubo 
nariai kviečiami būtinai daly
vauti.

Pakrikštyta
7 RąlftndMo 3 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikštyta 
Alenkšandro Barkevičiaus ir 
Bernice Kataską-Barkevičienės 
duktė Joyce ir Marijos vardais. 
Tėvai gyvena 67 G St. 4-

Balandžio mėn. 10 d. šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pa
krikštyta Antano Janovičiaus 
ir Anelės Jurgelaitytės-Janovi- 
čienęs duktė Teresės ir Alice 
vardais. Tėvai gyvena 884 E 
Broadway. :

įsijautimu Juzė Angaitytė yra 
dainavusi ir vaidinusi Fausto 
operoj Margaritą, Buhemoj — 
Mimį, Carmen operoje Mikae- 
lą, Madame Butterfly ir kitas 
roles, palikusias neužmirštamą 
įspūdį publikai. Be to, ši dai
nininkė yra koncertavusi ir žy
miuosiuose Europos didmies
čiuose — Milane, Romoje, Ber
lyne, Talline, Rygoje ir kitur, 
susilaukdama svetimtaučių 
kritikų labai palankaus verti
nimo. Iš pamėgto dainos meno 
Juzė Augaitytė neišsijungė nė 
tremtyje. Vokietijoje jinai nuo
latos keliavo, duodama gerai 
parengtus koncertus saviesiems 
ir svetimtaučiams. Su tuo pa
čiu užsidegimu ji tebedainuo- 
ja ir Amerikoje. Savo gražiu 
lyriniu .sopranu Juzė Augaity
tė yra laimėjusi visuotinį pri
pažinimą ir šios šalies lietuvių. 
Šalia koncertų ji nuo. 1949 m. 
mokytojauja Philadelphijoje 
Cambs Muzikos Kolegijoje, 
dėstydama muzikos dalykus.

Juzė Augaitytė Bostone ge
gužės 1 d. pasirodys su lietu
viškomis liaudies damomis bei 
mūsų tautos kompozitorių kū
riniais ir su tų operų arijomis, 
kurios ją iškėlė į dainos meno 
viršūnes. Visa jos programa 
yra paruošta lietuvių kalboje.

v^dovanjarna aktoriaus Vitodio 
Žukausko, suvaidino Čiurlio
nienės - Kymantaitės 3 veiks
mų komediją “pinigėlius”. 
Pats veikalas^ silpnoka?, bet

JULIŲ PAKNJ,
133 Suley Avė. Arlington, N. J.

Telef. KE 3-0615

tone, vienuolyno salėje, balan
džio 24 d. Maloniai kviečiami 
dalyvauti visi bostoniečiai, ku
rie seseris garai pažįsta iš jų 
nuoširdaus darbo parapinėje 
mokykloje. Seimelis prasidės 
mišiomis 10 vaL; 11:30 bus 
bendri .pietūs vienuolyne; 1:00 
vaL posėdžiai — kalbos, pas
kaitos ir menine programa.

PRANCIŠKONŲ SPAUDOS KONCERTAS BOSTONE

III. Balsavimo punktuose 
balsavimo dėžutės bus atida
rytos gegužės 1 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vid. vak.

IV. Balsuoti gali kiekvienas 
lietuvis - lietuvė, kam sueina 
gegužės 1 d. 18 metų amžiaus.

Kad galėtum balsuoti, turi 
įsigyti dabar ar rinkimų dieną 
nario* knygelę ir sumokant 
bent už pusę metų solidarumo 
mokestį 50 centų. Nario kny
gelės gaunamos pas LB I Apy
linkės iždininką p. K. Kepalą 
kiekvieną sekmadienį nuo 12 
vai. iki 1 vaL po pietų Apreiš
kimo parapijos mokykloje ir 
pas p. J. Ginkų, saldainių 
krautuvėje, 495 Grapd St., ir 
balsavimo dieną balsavimo 
punktuose.

V. Kiekvienas lietuvis, turįs 
teisę balsuoti, gali prašyti vie
tos rinkimų Komisiją ar Vyr. 
Rinkimų Komisiją, kad jam 
atsiųstų balsavimo kortelę bei 
voką į namus, kad jis galėtų 
paštu balsuoti. Toks prašymas 
siųstinas juo veikiau, kad bal
savimo kortelė ir vokas bal
suotoją pasiektų ne vėliau kaip 
gegužės 1 dieną. Prašymą siųs-

Kovo 15 d. savo darbo kabi
netą New Yorko pašonėje, 
Yonkers, atidarė dar iš Lietu
vos mūsų žmonėms pažįstamas 
chirurgas dr. Leonardas Ple
chavičius, generolo Povilo Ple
chavičiaus tffolis, medicinos sri
tyje dirbąs jau 22 metus.

Puikiai įrengtas kabinetas 
turi visus reikalingiausius mo- 
d^miškns įtaisymus, Rentgeno 
aparatą ir kt, o jo adresas yra 
248 N^>perhan Avenue, prie
šais šv. Kazimiero bažnyčią.

Dr. Plechavičius šion šalin 
atvyko 1949 m. iš Vokietijos, 
kur ėjo įvairias pareigas trem
tinių stovyklų ligoninėje. Tuo
jau po karo buvo vyr. gydyto
ju prie UNRRA Lingen DP sto
vykloje, vyr. chirurgu ir vedė
ju buvo DP ir PMX ligoninėje 
Meppen. Amerikoje dvejus su 
puse metą dirbo vyr. c|iipirgo 
nezidento pareigose Milford 
MemoriaI foninėje ir per tre
jus metus chirurgu rezidentu 
St Elizabeth’s ligoninėje New 
Yorke.

1953 m. jis išlaikė valstybi
nius egzaminus Ohio valstybė
je, o 1954 m. gruodžio mėn. iš5 
laikė ir New Yorko valstybi
nius egzaminus, gaudamas tei
sę verstis privačia praktika.

Dr. Plechavičius Lietuvoje, 
ypač Žemaitijoje, buvo labai 
populiarus ir žinomas. 1932 m.

Geroje ir gausiai lietuviais apgyventoje vietoje, dėl se
natvės išeinant iš biznio, parduodami arba išnuomojami

Laidotuvių Namai — Funeral Home
Norintieji šį biznį perimti arba su vįsais namais nupirkti, 
kreipiasi į

ti LB New Yorko I Apylinkės 
Rinkimų Komisijos nariui, 
kun. V. Pikturnai, 213 So. 4th 
St, Brooklyn 11, N. Y., arba 
skambinti teL STagg 2-2086. 
Prašytojui tuojau bus prisiųs
ta balsavimo kortelė su voku. 
Balsuotojas balsavimo kortelė
je 'atžymi ne daugiau kaip 27 
kandidatus, ją deda į balsavi
mo voką ir jį užlipina. Užli
pintą balsavimo voką drauge 
su savo Bendruomenės knyge
le ar solidarumo įmokų kvitu 
deda į kitą voką, kurį adresuo
ja: Vyriausiajai. Rinkimų Ko
misijai, c/o Msgr. J. Balkūnas, 
64-14 56th Road, Maspeth 78, 
N. Y. Siuntėjo adresas turi 
būti pažymėtas ant viršutinio 
voko. Balsavimo laiškas turi 
būti pasiųstas ne vėliau gegu
žės 1 dienos. ;

VI Balsavimo kortelės neiš
skaitomai suteptos, su nuplėšta 
dalimi, ar balsuotojo pasirašy
ta ar bus daugiau pažymėta 
kandidatų, negu 27 — bus lai- 
komos netikros ir jų balsai ne
bus užskaityti. Jei kas turėtų 
kokių neaiškumų, prašoma 
skambinti I ApyL Rink. Komi- 
sijoe nariui, kun. V. Pikturnai, 
tėL ST 2-2086.

Kursai vadovams
Bostono skautų Žalgirio tun- 

to skiltininkų kursai vyks ba
landžio 29 d. iki gegužės mėn. 
1 d. Kursai vyks. Camp Kirby 
stovyklavietėje.

Jaunimo skaitykla auga
Bostono jaunimo lietuviško

ji skaitykla, kurią įrengė Bos
tono skautai, jau gražiai išau
go. Skaityklai knygas dovano
jo: šv. Petro parapijos klebo
nas kun. Pr. Virmauskis —20,

Įeit. Rafanmdą Ivašką 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname 
ir linkime žengti gražiu gyvenimo keliu.

Bostono Studentų Atrttininfrų Draugovė


