
• Izraelio-Egipto konflikto 
eigoje nauji įvykiai rodo Egip
to smarkavimą, Izraelio spau-

EISENHOWER NETEKO 7%
Gallupo iriątitutes į klausi* 

mą, ar pritariate Elsenhawe- 
rto vykdanti politikai, sulte

nių reikalą ntinistezį Grany- 
ko “iš Lietuvos”, nes jis esąs 
gimęs netoli Minsko. “Pagar-

Tačiau kaltinimai Švedijai 
gali reikšti ir atgaivintą Sta
lino laitai* taktiką — pfina 
burna kaltinti kitus ir prieš 
juos šaukti, norint pridengti 
savo darbus. Antai tatai 

— AmerikaMarirvoateitas, tuoj 
y*™*! “Jį* pat Maskva surengė Mamą

Amerika. Rūpų paradą. Ke- 
t •*▼*>•* Švedija nuteisėLaikraščio išvada apie reti- y-rt.pj

mo> pagriežtinimą derinasi su Ma^w>t čiubti Svedtio. "Šni- 
tais sovietiniais siekimais ne "
ŪK VCIlgnjOjC, pCt pMkUUIUU v
laiku ir Lenkijoje, kur staU* Dabartinių atetu MMtva 
ntamas šKNtttha .atgaivinti, su* ^šskią

vu. Lig šiol neišaiškinta, ar 
tai buvo komunistą sabotažas 
ar nrialmlngss atsitikimas.

M CENTŲ

paremti reikalavimą Alžirui

buvo trys^ saliutai po 21 šūvį.

rietoje su dviem baltai aptai-

reikalui.

Estijos, Latvijos

“Die 
apie 
savo

tinėse Tautose Sovietą atsto
vas Kuznecovas kaltino Ame-

vų Kennebunkporte parašė 
laišką Amerikos atstovui Ben-

Kipro pogrin 
pereitos savaitė 
paskelbė lapelit 
anglam paliaub 
nes veiklos sust

kad atkirstų Kuznecovui, pri
mindamas Sovietų politiką

Kipre 
dėl M

pirmininku 
Eamon de 

parlamento 
šeštu kartu

• Anglija sumažins Vokie
tijoje savo kariuomenę tik 
13,500.

ryšį su likusiais, ir tas nepo
litinis ryšys žadina savaime 
lietuvių, latvių, estų pasiry
žimą ištverti nepriklausomy
bės siekimuose. Lietuvos ir 
Estijos pavergėjai paskutiniu 
laiku tebekalba apie reikalą 
“nukovoti buržuazinio nacio
nalizmo liekanas”, tačiau jie 
labai gerai žino, kad tos “lie
kanos” apima visą tautą ir 
tuos, kurie yra išgabenti už 
Uralo. Labai gerai žino, kad 
tuo metu, kai neramumas bu
vo apėmęs rusų jaunimą Le
ningrade ir Maskvoje, tie ne
ramumai nepalyginti didesniu 
mastu kilo Baltijos tautose, 
kurios žino, ką reiškia laisvė. 
Tai įrodo Švedijai įteikta no
ta, kurioj ypatingai ‘pažymi
mi Baltijos kraštai.

Notos skelbimas ir reklama
vimas turi tikslą — sako laik
raštis — prigąsdinti gyvento-

sėjusių lietuvių” ieškotojų

PAGARSĖJUSIŲ LIETUVIŲ 
BEIEŠKANT

kad kinkom dainuojąs Pres- 
ley nesąs jokis Preslauskas ir 
nepažįstąs jokių “lietuviškų 
kopūstų” nei jokio Bėtąviško 
kilimo, kaip buvo džiaugęsi 
kai kurie “pagarsėjusių lietu
vių” ieškotojai.

'ui ryjB

atrašė:
“Kaip žinote,

HENRY CABOT LODGE 
LAIŠKAS

rybos 
anos

bet ir sutarti bendrą politiką 
dėl aktualų Mausimų. Tarp 
tų klausimų pirmoj eilėj .yra 
viduriniai rytai- Amerika ti
kisi, kad Ndsseris nusileis ir 
sutiks su siūlymu mokėti 50% 
muito pajamų Egiptui, kitus 

—50%tarpte 
kanalo tobv

HAROLCĮ MACMILLAN, Britani
jos mlnisteris pirmininkas.

reiktų atsakyti dėl komunisti
nės propagandos prieš Ameri
ką. Juodu nesutiko atsakyti, 
ar jie komunistai ir kam jie 

. tarnauja. Bimba nesutiko net 
pasakyti, ar jis savo redaguo-

Pašalinta. Sy rijoj 
tvirtoji ranka

Syrijoje, nepatikrintom ži
niom iš' Londono, pašalintas 
karinės žvalgybos viršininkas 
pulk, Abdel Hamid Sarai, 
Maskvos patikėtinis ir Nasse- 
rio rėmėjas. Jis buvo laikomas 
Syrijos “tvirta ranka”. Per jį 
buvo infiltruojami rusai į Sy- 
rijoš ginklavimą ir saugumą.

Pereita savaitė prie “pagar
sėjusių lietuvių” skaičiaus 
priaėjo dar Airijos sostinės, 
Dublino, burmistrą Robert 
Briscoe, kuris lankėsi New 
Yorke. NYT parašė, kad jo se
neliai esą atvykę iš Lietuvos 
1880. Jis pats jau gimęs Dub
line. Tai garbingas žmogų?, 
kuris įsijungė į Airijos laisvės 
kovas, ir sostinės gyventojai 
katalikai jį pagerbė, išsirink
dami į burmistrus. Tik NYT 
dabar nerašė, kad Robert

klausinėjo su kitais komunis
tais ir lietuviškuosius Antaną 
Bimbą ir Roy Mizarą.

Antanas Bimba buvo ap
klausiamas kaip trimėnesinio 
laikraščio “šviesa” (nors ang
liškame vertime vadinama 
“Liberty”) ir sykiu su ukrai
niečių laikraščio redaktorium 
Michael Tkach šaukėsi “Penk-

Sovietai paskutiniu laiku 
paskelbė du kaltinimus ir 
grasinimus Švedijai: kad ji 
siunčianti šnipus į Sovietų 
Sąjungą, kad ji rengiantis 
stoti į Nato ir tuo pasirašanti 
sau mirties sprendimą... 

šveicarų laikraštis 
Tat” nurodo smulkiau, 
kokius šnipus Maskva 
notoje Švedijos vyriausybei 
kalba. Esą Maskvos notoje sa- jonus) palaiko plonu siūleliu 
koma, kad tie Švedijos šnipai 
esą estų kilimo, kad jie dirbą 
su Estų tautinio komiteto 
Stockholme ir Švedijos žval
gybos žinia; kad jie Estijoje 
sudarę pogrindines organiza
cijas, užpuldinėję rusų sar
gybas ir nužudę'eilę žmonių.

Laikraštis sako, kad notoje 
suminėtos suimtųjų šnipų pa
vardės tik panašios į estiškas 
ir kad sovietų pasakom apie 
jų veiklą sunku patikėti. Ta
čiau laikraštis kelia klausimą, 
ko sovietai nori dabar kalbė
dami apie Švedijos šnipus, 
neseniai apie Amerikos ’ šni
pus.

Sovietų notos pabrėžimas,

Egiptu gali kilti vėl kelerių 
mietų eigoje.

Izraelis atsiuntė į Washing- 
toftą užsienių reikalų min. 
Goldą Mder,'kurl drauge su 
atstovu Eban įtikinėja valsty
bės departamentą, kad Ame
rikai atėjęs laikas tesėti Izra
eliui duotus pažadus — ga
rantijas. Tuos pažadus remia 
prezidento laišku, kuriame 
kovo 2 buvo pažadėta, kad 
Izraelio viltys, jei pasttiauks,

"" : so valdžia į Nteonui pagerbti
vaišes pakvietė ir Alžiro atsto- Macmillanas atvyko jo pasi- 
vus, prancūzai atsisakė jose tikti juodžiais kinkytoje ka- 
dalyvauti. /

bus išleistas. įj
• Vokietija riįiks parlamen

tą š. m. rugsėjo 15.

szechny” pasmerkė antisemi
tizmą, kaip savo esmėje pa
gonišką reiškinį. Tai padarė 
ryšium su sustiprėjusiu Len
kijoje antisemitizmu, kuris 
persimetąs ir į katalikus.

• Airijos min.
kovo 20 išrinktas
Valera, laimėjęs 
rinkimus. Jis jau 
min. pirmininkas.

politikos
Macmillanas turi mintį boi
kotuoti kanalą, jei Nasseris ir 
toliau norės vienašališkai dik- ' tojo amendmento”, kad ne- 
tuoti. Klausimas, ar Amerika 
tęsės ankstesnius pažadus fi- 
nžmsaoti naftos ^gabenmią ki
tais keliais ir duoti tanklai
vių?

Kitas klausimas Anglijai 
rūpi — tai Anglijos kariuome
nės atitraukimas iš Vokietijos, 
Anglijos kariuomenės ginkla-

ir nebuvo abejonės, kad juos 
laimės Magsaysay.
Ar prancūzai domisi politika?

Paryžiuje priemiesčio Pori- 
toise policijos viršininkas tu
rėjo progą įsitikinti,kad pran
cūzai nustojo domėjęsi politi
ka. -Jte- apklausė patonktų 
3500 naujokų, kiek jie nusi- 
toanapolitikoje. Iš jų 15% pa
sirodė kad min pfy-

< mento” yra minimas ir Roy 
Mizara, lietuviško dienraščio 
“Laisvės” redaktorius. Kiti jo 
draugai buvo David Krinken, 
“Russkij Gedos” redaktorius, 
Samuel Nikolauk, “RusskJ 
Gclos” leidyklos sekretorius, 
Frank Hchuk, ukrainieašKO 
laikraščio sekretorius iždi
ninkas.

Komisijos narys atstovas 
Scherer (r., Ohio) pareiškė, 
kad tie visi apklausiieji yra 
aiškūs komunistai ir kad no
rint su tais žmonėm kalbas 
baigti, reikia atšaukti jiem p.- ' 
lietybę.

• Kongreso komisija priėš- 
amerikinei veiklai tirti dabar 
Chicagoje tirs, kiek komunis
tų įtaka įsiskverbusi neanglų 
kalbom leidžiamuose laikras- Z čiuose.

fo įrankius. Bet Macmillanas Lloydui.
suabejojo, ar bus tam žaidi- Pasitarimai turi ne tik at- 
mui laiko. Pasitarimai truks gaivinti sant^dų tarp Ameri-

susitiko Bermudų saloje kovo sytais liokajais Grįžo jau ša- tik keturias dienas. Jie prasi- 
20. Susitiko su didelėm cere- na prezidento , dėjo kovo" 2^ dalyvaujant
mdnifom. Prezidento garbei Baltųjų Rūmų automobilyje, taip pat valBL s^cr. Dulles ir

“ne” 18% ir be nuomonės 
10%. Tai buvo š.m. kovo mėn. 
O sausio mėn. buvo “taip” 
79%, “ne” 11% ir be nuomo
nės 10%.

ar kad jis esąs airis, o jį pa
vadino “Dublino žydu bur
mistru”.

Kas Lietuvos ribas nori iš
plėsti iki Smolensko, tas galį

jų Amerika duos Anglijai?
Trečias — vidurio Europos 

reikalai, 'labiausiai Lenkija ir 
Vokietija.

bankui' Su dėmesius sekama, ar čia - 
pasiseks Anglijai ir Amerikai 
surasti bendrą politiką.

ŠVEDIJOS ŠNIPAI PABALTIJY? ’
Maskva kaltino^ kad Švedijos šnipai organizuoja Estijoje 

•< pogrindį ★ Ką tai turi rontiH?

kad tie šnipai veikę Baltijos 
kraštuose, esąs griežtas įspė
jimas Baltijos valstybių vieša
jai nuomonei. Nors Baltijos 
valstybės yra atitvertos nuo 
laisvojo pasaulio, tačiau tūk
stančių emigrantų iš Švedijos, 
Amerikos, Kanados susiraši
nėjimas su pasilikusiais tėvy
nėse, siuntinėliai (iš kurių 
sovietų muitinė pelnosi mili-

žio kovotojai 
ketvirtadienį 
se, kad siūlo 
s ir pogrindi- 
bdymą, jei jie 
arkivyskupui 
i savo parla

mente į tai atš&ė: tegul Ma- 
karios paragina^nutraukti vi
sai pogrindžio peiklą, -tai jis

Filipinai bus Amerikai palankūs
Filipinuose prezidento pa

reigas einąs Carlos P. Garota 
gavo iš parlamento laisvas 
rankas sudaryti vyriausybę ir 
tęsti tą pačią antikomunistinę 
ir Amerikai palankią politiką. 
Tačiau abejojama, ar jis bus 
pakankamai autoritetingas 
politikai, kurią vykdė velionis 
Ramon Magsaysay. Buvęs 
prezidentas Magsaysay perei
tą sekmadienį žuvo su lėktu-

SPAUDA BRANGSTA
New Yorko laikraščiai 

“World-Telegram and Sun” ir 
“Journal American” kainą pa
kėlė iš 5 cn. iki 10. Pirmasis 
laikraštis primena, kad spau
da ir algos metam pakilo 14 
mil. dol., palyginti su 1943 
metais. Už popieriaus toną 
kaina pakilo iki 134 dol., arba 
236% palyginti su minėtais 
metais.
• Katalikiškų šeimų meti

nėje konferencijoje buvo kon
statuota, fcad Amerikoje per 
10 metų nėščių merginų, at
einančių į šliūbą, skaičius pa
didėjo 400%. Dabartiniu me
tu 10-20% visų nuotakų esą 
nėščios.

• Amerika taip pat parei
kalavo 1š Vokietijos 154 mil. 
dol. jos kariuomenei Vokieti
joje iš!aikyti.

• Atstovų Rūmai kovo 20
paragino valstybės departa- _
mentą įtraukti į Nato ir Isfea^\ goloa meir, iztmb* vaictyMa 
niją. užsienio reikalų minMor*.

PIJUS XII privatinėje audiencijoje priėmė JAV viceprezidentu. Richardų N ix anų ir jo žmoną.

ta rtinfoš Egiptu ir Izraelį Maskva stengiasi neramumus 
palaikyti ir įpiršti naują Ženevą viduriniam rytam

Egipto paskirtas guberna
torius su palydovais atvyko į 
Gazą pereitos savaitės ketvir
tadienį. Kariuomenės Egiptas 
pažadėjo nesiųsti, tik prie Ga
zos vienas dalinys pasirodė. 
Taip pat atsiuntė kariuomenę 
prie Aąabos, bet į pačią Aqa- 
bos sritį neįvedė.

J. Tratų kariuomenė tebe
stovi Gazoje, bet esanti kiek
vienu metu pasiruošus pasi
traukti, kai Egiptas pareika
laus.

Nežadėjo ginklu 
paremti Izraelį

Izraelis pereitą pirmadienį 
išsiuntė savo vieną laivą iš 
Elath uosto į jūrą, kurios ne
galėdavo lig šiol pasiekti dėl 
Egipto kliudymo. Egipto grį
žimas į Gazos sritį sukėlė Iz
raely nerimą, kad grįžta padė
tis, kokia buvo prieš karo pra
džią. Izraelio min. pirm. Ben 
Gurkta įspėjo, kad jeigu J. 
Tautos paleis iš savo rankų 
Gazą, neapsaugos nuo egiptie
čių teroro ar Aęaboj nuo 
trukdymo plaukioti, tai Izra
elis turės teisę vėl okupuoti 
Gazą,' o iš Aąabos įlankos iš
eiti į jūrą sava jėga. Ben Bu- 

rika nedavus pažadų garan
tijas įvykdyti jėga. Senate ky
la aštrūs kaltinimai Amerikos 
politikai, kad ji nepasiekusi 
viduriniuose rytuose taikos.

Sovietų Chruščiovas ragina 
šaukti tarptautinę konferen
ciją viduriniam rytam. Kas 
joje turėtų dalyvauti — ‘ne
kalbėjo, tačiau priminė Žene
vos konferenciją, kuri išspren
dusi Korėjos ir Indokinijos 
klausimus.

Izraelio laivų 
į kanalą neleis 

i
Naujo nerimo įnešė Egipto 

pareiškimas kovo 19, kad Su- 
eso kanalu Egiptas leis nau
dotis tiem laivam, kurie su
mokės muitą tiesiog Egiptui; 
iš pareiškimo aiškėjo taip pat, 
kad Egiptas neleis į kanalą 
Izraelio laivų.

JT gen. sekretorius Ham- 
marskjold ketvirtadienį iš
skrido tartis su Nasseriu. 
Valst. seki. Dulles padėtį va
dina patenkinama, NYT sa
ko, kad ji niekad nebuvo to
kia tamsi, kaip dabar.

F.ž - - s,-..»wraF<". <'’JI

1 PIRMA ATIDIRBK, PASKUI 
MOKYKIS

1 Sovietai paskelbė naują 
tvarką įstoti į universitetą ir 
kitas aukštąsias mokyklas. 
Pirmenybę duoda tiem, kurie 
yra atlikę bent dvejus metus 

1 darbų—kolchozuose ar fabri
kuose.

STREIKUOS 2.5 MIUONO
Anglijoj darbo unijos pa

skelbė streiką, ^uris išims iš 
darbo 2.5 mil. žmonių. Jau 
dabar nuo pereito šeštadienio 
Streikuoja laivų statyklose 
darbininkai — 200,000. Reika
lauja atlyginimą pakelti lb%.
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marais, etc.
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M. and Z. Collision-Works

Kaip ranka tauta, kurios gy
ventoją 19% nemoka skaityti

Vokietija, atrodo, nuo ko
munizmo išgydė karas su Sov..

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

•Atstovą Mnanosc kovo 13 
atmesta vyriausybės planas 
pagelbsti vidurinių vakarų

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

daro net, keturiaženklĮ skaidą* 
Komunistinių agentą labai 
daug atvykta falsifikuotais do-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

ga, J^ing|aseVMjetgąi ne
gražiau, kaip v^mihingi 
nariai Todėl tuoj po karo, su- 
triuškinus nacius, buvo baugi- 

. hanrasĮ kad korąunizmas va- 
k ar ̂ Vokietijoje gali tapti ant

ruoju kraštutinumu; į kurį 
pastūmės milžiniškas skur
das, Scv. Sąjungos įtaka-ir tuo 
laiku buvusios komunizmui 
palankios sąlygos Vakarų pa
saulyje, net JA Valstybėse.
- Tas baugūūmašis buyo ne

Dar prie&kom. partijos v. 
darhinin- Vokietiją uždarymą įmonėse 

buvo išleid®amašiiwbi komu
nistinių laikraščių, be to, lais
vai ėjo koo*. dienraščiai ir bu
vo paskleidžiama milžiniški 
kiekiai kitokios propagandinės 
medžiagos. Specialistų atsar
giu apskaičiavimu Vokietijoje 
komunistinei, veiklai finansuoti 
trumpu laiku buvo išleista ma
žiausia 135 milijonai vokiečių 

veik- markių. Taį yra milžiniška su
ma, kurios tik maža dalis buvo 
surinkta pačioj V. Vokietijoj

vokiečiai — kariai savo akim ' gia^asi
1. infiltruoti užmaskuotus 

komunistus į prof. sąjungas ir 
įvairias partijas; .

2. veržtis į įmonių tarybas;
3 išvystyti šnipinėjimą fab

rikuose ir gynybos srityje;
,1. išvystyti propagandą prieš

jo amerikinis gyvenimas.
Misijos nariu išbuvo nuo 

1919 iki 1921. Nuo 1923 per
ėjęs į užsienių reikalų minis
terijos tarnybą prezidento 
Stulginskio 1923 buvo paskir
tas pirmuoju Lietuvos konsu-

kalbą suprantą tik šiaurės in
dai. Reikia perkalbėti jas dar 
į kitas 13 indų kalbų. Neįma
noma ir balsavimo lapeliuose 
surašyti kandidatus ar bent 
partijų vardus. Kas juos su
skaitys. Už tat lapeliuose iš
piešti piešiniai kiekvienos par
tijos kitokį. Pora jaučių—tai 
kongreso partija, lūinelė — 
tai socialistų partija, pjautu
vas ir varpos — tai komunis
tai, žibintas — J ana Sangh 
(konservatorių) partija.

Jaučiai tai Nehru partija. 
Rinkit jaučius — populiarus 
Nehru partijai šūkis. Opozici
ja juokiasi, kad jaučiai padėjo 
Nehru partijai daugiausia lai
mėti, nes jaučiai, karvės šven
tas indų gyvulys, ir žmonėm 
patinka tie, kurie su jaučiais 
eina.
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! TELEVIZIJOS ir RAD1O TAISYMAS
L B H C A

ėjau iš kitas pusės^per Zorino Ja 
į&siiptifaBį v. Vokietijos vy- 
riausybė atkreipė didesnį dė
mes! I komunizmo veiksmus 
ir siekimus. Kom: veikla ir' 
pats Zorinas' paslapčia buvo la
bai atidžiai sekami Viešumo
je Zorinasbuvo nėtdemons- 
tratyviai ignoruojamas. (Kai 
kartą Zorinas sušaukė žurna
listų konferenciją, į ją pakvies
damas per 400 žmonių, tai at
silankė tik keli žurnalistai). 
Ir neužilgo komunizmas susi
laukė didelio smūgio: 1956 
rugpiūčid 17 v. Voidetijos con- 
sti turinis Teismas puškėto* sa
vo sprendimą, kad komunistę 
partija su visom priodanginėm 
organizacijom, kaip . grasau** 
v. Vokietijos saugumui, palei 
džiama, pasketoiama už įstaty
mo ribų, o jos tartas konfis
kuojamas.

Patys komunistai partijos 
uždarymui boro pasiruošę. Žy
mesnieji vadai -jan buvo pabė
gę į r. Vokietiją, turtas, doku
mentai, sąrašai ir propagandl 
nė medžiaga buvo jau sulikvi- 
duota, išslapstyta, ar persiųsta 
į r. Vokietiją. Tik du sunkve
žimiu su įvairiais dokumentais 
tesuspėjo v. Vokietijos polici
ja sučiupti ir tai paskatinu 
momentu — pakeliui į r. Vo
kietiją, prie sienos.

Po uždaymo buvo atšauktas 
ir Zorinas, neįvykdęs jam pa-

• vesto uždavinio.. 11
Sov. S^gė tuoj uždary

mo įteikė V. Vokietijos vyriau
sybei protestą. Vokiečių vy
riausybė to protesto nepabūgo 
— atsakė griežta nota ir parei
kalavo nesikišti į vidaus reika

lu Chicagdje. Nuo 1928 vasa
rio 1 atkeltas į New Yorką ge
neralinių konsulu. Nuo 1935 
liepos 1 paskirtas nepaprastu 
pasiuntiniu ir įgaliotuoju mi- 
nisteriu Wašhingtone.
/ Washingtone žadeikis turi 
didesnį tarnybinių metų skai
čių už betkūrį diplomatą. Jo 
buvimas .da ypatingai svar
bus nua^fĮietuvos pavergimo 
laikų. Amerika yra vienintelė

matė komunizmo santvarkos 
baisumą ir tą savo žinojimą 
perdavė visai tautai. Tuoj po 
karo Vokietijos komunistai, tu
rėdami didžiulę laisvę ir ją 
piktnaudodami, kėlė galvą ir 
visom priemonėm skleidė -de
struktyvią politiką, tačiau jie 
nebuvo gausūs ir tautoje rado 
maža pasisekimo:

1949 metais į pirma Vokie
tijos parlamentą komunistai 
visfik pravedė keliolika atsto
vų kai x -

komunistai ten turėjo mažą 
svorį, tačiau triukšmo prida- Amerikoje 
rydavo daugiau už šimtą. .

Ypačiai “pasireikšdavo ” 
tuomet, kai kalbėdavo kancle
ris Adenaueris. Jo kalbą ko
munistai savo nuolatinėm rep
likom tiek trukdydavo, kad 
būdavo beveik neįmanoma su
prasti. ką kalbėtojas sako.. Ne
gelbėdavo nei parlamento pir
mininko perspėjimai, nes ats
tovai buvo neliečiami. Tie pa
tys komunistai, satstovai per 
radiją ir komunistiniuose mi
tinguose prišnekėdavo prieš 
savo vyriausybę, o ypač prieš 
Vakarų valstybes įvairiausių 
nesąmonių, kaltinimų, o Sov.

Gal būt, dėl tos pertemtos 
veiklos per sekančius Vokie
tijos rinkimus 1953 m. komu
nistai neteko daugelio savo pa
sekėjų — nesurinko 5*^ visų

• Gerintos rffitys. priębianMa kabos. 
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jos, ' (SĖD) X geri. : sekretorius;
Walter Ulbrieht, sukvietęs ko- * »*•
munistų patikėtinius iš V. Vo- toto H marioji, 
kietijos, jiem kalbėjo: Adenau- • btaSatas •&
erto respublikoj yra apie 2 mi- ctalm mmata tegi 1Ū miRo- 
h jonai žmonių, kurie yra pasi
ruošę lupti ant barikadų; mūsų 
padedami jie atves m 
kijos vėliavas7 'iki“-laimėjimo.
Su nusistebėjimu bus atkreip- 
tas dėmesys Į mūsų politinį ak
tyvumą, bet tuo laiku mes-jau 
būsim laimėję”. Panašiais žo
džiais komunistiniai vadai ban
do įdiegtu savo patikėtiniam 
pasitikėjimo jausmą. Ulbrich- 
to optimistikos šnekos yra per
temptos, toli nuo tikrovės, ta
čiau vistiek,komunizmo, 
los aparatas V. Vokietijoje yra 
labai išplėstas. Tai patvirtina

Portretas, vestuvės vaikai įvairūs subuvimai kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensiją (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Ministeriui Povilui Žadei
kiai kovė 26 sueina 70 metų. 
Iš tų metelių skaičiaus jam 
teko praleisti didesnę pusę 

apie 36 metus — 
ir mažiausią skaičių pačioje 
nepriklausomoje Lietuvoje ■/— 
dvejus - trejus.

Gimęs Pareškečio kaime, 
Telšių ap., mokėsi Palangos 
progimnazijoje (1899 - 1903), 
baigė Jelgavos gimnaziją 
(1907), chemiją studijavo 
Petrapily iki 1912, paskiau ka
rinė tarnyba, karas, ir tik nuo
1917 revoliucijos jam teko iš
formuoti savo radijo'skyrių, 
kuriame jis buvo viršininkas, 
ir grįžti į civilinį gyvenimą 
Leningrade. Bet iš ten jau
1918 gruodyje grįžo į Lietu
vą. Kitais 1919 metais keliem 
mėnesiam buvo paskirtas 
krašto apsaugos mihisteriu. 
Tais pat metais jis buvo jau 
Lietuvos misijos Jungtinėse 
Valstybėse narys, karinis įga
liotinis. Nuo čia ir prasideda

atitarian^.karūmmenę;^;; ' a 

vieno atstovo-Nuptolaiko 6. pasiruošti sabotažo veiks- 
komunistų pasireiškimas vie
šumoje sumažėjo, bet toli gra
žu nesumažėjo užkulisy.

Daugiausia įvairią nekaltais 
vardais organizacijų priedan
goje, o ypač > - .
per darbininkiją įvairiose įmo
nėse komunistai išvystė plačią 
destruktyvią veiklą.* -■

Tokiai veiklai apmoko rytų 
Vokietijoje tam tikros įstai
gos, tariau iki šiol tokių slap
tų mokyklų buvo daug ir va
karų Vokiettijoje. Per moky
tųs komunistų agentas sten-

nEiavJi
TUS

349 BIDGEWOOD AVĖ.
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(reeord changers).
Aptarnaujami rajonai: Brotritiyh, Maspeti^ Wooc&aven.
Rtehmond HHl Ozone Paik, Forest HĄ Juraiea.

Darbas affirinmsas prltyiuRis trrkuifrs, piiįaHHi 
RCA įMOtateb Nesr Verta.

šiemet suėjo dešimt metų, 
kaip Anglija davė nepriklauso
mybę Indijai, šiemet šiuo me
ta Indija renka savo jau ant
ro penkmečio parlamentą.

Rinkimai Indijoje daug kuo 
kitokį nei Europoje ar Ameri
koje. Pirmieji rinkimai truko 
apie keturis mėnesius; šiemet 
tik apie 15 dienų — prasidėjo 
vasario 25 ir baigsis kovo 14. 
Tik kai kuriose kalnų vietose 
jie bus gegužės mėn. Renka 
500 parlamento ir 3000 savi
valdybių atstovus.

Vienas korespondentas taip 
aprašo įprastinio Indijos mies
telio rinkiminų propagandą:

Šiandien rytą stovėjau vi- 
durinyje miestelio, fcūr susi
kryžiuoja svarbiosios gatvės. 
Viduryje ant p'atfonnos stovi 
judėjimą tvarkąs policininkas 
su baltom rankovėm ir rau
donu turbanu. Tik šiandien jis 
kažkoks sulaužytas. Gal dėl 
to. kad iš keturių aikštės kam
pų garsiakalbiai stengiasi vie
nas kitą perrektf. Ten įtaisy
tos plokštelės, kurios sukasi 
per visą dieną. Kai pasilenkęs 
savo palydovui šūktelėjai į au
sį, už ką tas policininkas bal
suos, gavau atsakymą: -’Tik- 
riaustai už Nehru. nes kai 
žmogui susisuka galva, tai vie
ni ntelis jam kelias — pasirink
ti Nehru”. O tam po’iein|nkui 
buvo nuo ko susisukti...

Indijos gyventojų 70'« dar 
nemoka skaityti, tad spausdin
ta propaganda jiem nereika
linga. Vartojamas žodis ir žo
dis. Nehru prikalbėjo plokšte
lių ir jų tūkstančius išgabeno

Iki šiol priklausiusieji kom. 
partijai nebaudžiami, tik ati
džiau stebimi. Nors komunis- 

tinėveikla v. Vokietijoje po 
uždarymo smarkiai suparali- 
žuota, tariau nesugniuždinta. 
Komunistinė propaganda varo
ma netiesioginiu būdu. Di
džiausias dėmesys kreipiamas 
į akciją prieš vokiečių atsigin- 
klavimą ir prieš Adenauerio 
vyriausybę, paremiant social
demokratus; tikimasi, kad atė
jus į valdžią socialdemokra
tam, lengviau pasieks savo tik
slus ir komunizmas.

šiais metais, dar visai nese
nai, Braunschweigo miestely
je Vokietijos policija susekė 
slaptą kom. partijos centrinę, 
užsimaskavusią viename mies
to epideminių ligų ligoninės 
nepastebimame kampe. Jos 
paskirtis buvo plėsti kom. vei
klą pramonės srityje: Braun- 
schweige, Wolfsburge su gar
siais Volksvagenų fabrikais ir 
Salzgiteryje. Suimti du vyrai 
(vienas jų tos ligoninės sanita
ras) prisipažino, kad jie tą cen- 
tralę įtaisė pavesti aukštesnės 
komunistų institucijos. Mano
ma, kad tokių slapto centra- 
lių yra daug daugiau.

Visai neseniai Vokietijoje 
jauniem vyram pradėjo plauk
ti falsifikuoti šaukimai stoti į 
nurodytas kariuomenei ėmimo 
komisijas. Tai irgi naujausias 
komunistų triukas, kad galėtų 
sukelti netvarką

Valstybės saugbmo organai 
Bavarijoje prieš keletą dienų 
pran*to, kad Bavarijoj susek- 

Vokietijos studentai grasina k*m“d»tą toipą
streiku, jei vyriausybė neskirs 
dagiau lėšų studentam išlai
kyti. Iš 26400 studentą,— sa
komo jų mentavaaduae 20%

iž Nehru jaučius
1952 rinkimuose Nehru par

tija laimėjo 45' J visų balsų ir 
du trečdaliu atstovų, sočialis- 

16'/<, komunistai, 5'r , Ja- 
Sangh 3'v , nepriklausomi 
«. Laimėjo ne tik dėl jau

čių. O ir dėl to, kad Nehru lai
komas tautos didvyriu, kad jo 
partija kovojo dėl nepriklau
somybės ir kad opozicijos par
tijos buvo suskilusios. Per 
penkmetį Nehru partija įvyk
dė žemės reformas ir pakėlė 
žemės ūkio gamybą; pradėjo 
pramonę organizuoti. Taigi tu
ri kuo pasirodyti rinkikų aky
se. Manoma, kad kongreso par
tija laimės, kol jos prieky yra 
Nehru su jaučiais.

vietų totitaesnei ekspansijai ir 
kuri su ūkta griežtumu atsi
sakė prinsnhti Lietuvos anek- 

buvimas Wa- 
akivaizdus ne- 

prikiatijsoirias Lietuvos pripa
žinimo ženklas. Amerikiečiui 
jis atrodo jaugiau tik simbo
lis. Dar 1953 “The Washing- 
ton Star Pictorial Magazine” 
rašė:

Povilas Žadeikis, Lietuvos 
ministeris, “kuris savo portfe
lį pristatė į Washingtoną 
1935, dabar yra daugiau sim
bolis. negu veikiantis diplo
matijos pareigūnas. Jis neturi 
krašto, kurį galėtų reprezen
tuoti visais praktiniais reika
lais, neturi vyriausybės, ku
riai turėtų daryti pranešimus, 
neturi jokių priemonių, ku
riom. galėtų susisiekti su savo 
tautiečiais Baltijos krante...”

“Atstovybės muzėjinėje ty
loje ministeris daro įspūdį 
profesoriaus, kuris, nudegus 
universitetui ir išsiskirsčius 
studentam, . liekasi vietoje 
daugiau su nesulaužomu tikė
jimu, negu su tiesiogine vil
tim ,kad jis bus atstatytas”.

Tai pažvelgimas amerikie
čio žūrnalištol Lietuvis žiūri 
į Lietuvos atstovą Washingto- 
ne ne tik kaip į simbolį. Mi
nisteris turi ten ir realios ver
tės, nes jam tenka patvarkyti 
tam tikras pinigines sumas 
kitiem diplomatiniam parei
gūnam; jo rankose yra diplo
matinis kanalas veikiai, jo ga
lioje yra padaryti atstovybę 
ne tik simboliu, bet ir realios 
veiklos centru. Dėl to lietuvis 
su didesniu susirūpinimu pri
ima žinias apie ministerio su
silpusią sveikatą ir su karštes
nių sveikatos linkėjimu sutin
ka Lietuvos atstovo P. žadei- 
kio amžiaub sukaktį.
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nelaukiama jokio atlyginimo. 
Tai yra tikroji aukos prasmė, 
nes aukojamasi dėl paties ge
ro, dėl noro padėti artimui, 
kad jam būtų lengviau gy
venti. Kad būtų lengviau ki
tiem gyventi, t aukojasi ir tie, 
kurie miršta už savo tėvynę 
arba kilnią ir didžią idėją. Tai 
yra nepaprastai didelė auka, 
pati didžiausia, kurią žmogus 
gali iš savęs padaryti, nes ją 
apmoka savo paties gyvybe.

. Anglijos. įsijungimą į Euro
pos Laisvas Prekybos Bend- 

nė ttk fik-iš- 
kės savisaugos’ bet

cfidHauyh ■ istorijoj* tautę
•A*-g -XDVioniDnMMf «pgRa«m »»•

400 m&iarięgyvsntoię trasiu
»y.<-2- -l'L - '

šalininkas Macmillan, vargu iš 
viso Šs nepaprastos reikšmės 
bandymas būbt galėjęs praeiti 
Bandymas tikrai yra didelis 
ne rten dėlto, kad tai pirmas 
realus

liau Lietuvos pavergimo klau
simas turės būti pateiktas pa
saulio opinijai— Jungtinėms 
Tautoms. TJam reikia ruoštis. 
Tam reikės naujų išlakių.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius,^ kad jie skirtų rei-

Šupykęs jau dėl to, kad ber
niukas perkasi S jo kapotai, 
o ne “saiami”, dešrinfkas tin
sią jį : “Ar ta čigono, ni
keli?’ — "Ne”, atsako nite,

— RtMm 
tos. —— oradėjo braškėti. ’

Dd šiol Commonweaitho eg
zistencijos ir darnaus sugyve
nimo pagrindą sudarė bendrie
ji tautų interesąi, kinių svorio 
centras, be jokios abejonės bu
vo Europa. Nežiūrint labai 
greitu tempu kylančios Ame
rikos ekonominės ir galybės, 
žemės ' * rutulio gyventojų ir 
minties brdnduolys buvo ir 
tebėra toje, palyginti, nedide
lėje erdvėje, kuri, turi Europos 
vardą. Kitais žodžiais beta
riant,

Europa yra pasaulio centras 
ir vtsę iame esančiu valstybių

cente besanti skylėta, ir tai 
atkreipia vaiko akis. — Ber
niukas, matyti, nusiteikęs juo
kauti, siūlo taip pat subadyti 
ir dešrą, tad abudu būsią iš
silyginę. Tačiau krautuvinin
kas juokauti nelinkęs, jis šau
kia įpykęs: — “Nėšinkis iš 
mano pastogės, nes jeigu ma
no kumštis susidurs su tavo 
saukta, tai garsiai grleši ir be 
griežtuvo!”

Tada berniukas prašo, kad 
dhnti dešrą, nes 
pietūs visai šei-

— O vis dėlto žmogus su 
juo susipraųti, kai tarnauji 
teisingumui. Jei tamsta nori, 
tai aš tamstai papasakosiu tik
rą šio kumpio istoriją. Eikš čia, 
ponia Kaporiene! Tačiau aš ją 
papasakosiu tiktai judviem; 
malbnėsite apie tai niekam nė 
neprasižioti, nes iš to galėtų 
kilti visiškai nelemta istorija.

— Ar tiktai moterims tinka 
meluoti?

tiaųturės 
pratariJungtinėms Europos 
Valstybėms, ūkiškas bendra
vimas, apot'-anglų katalikų 
spaudęs, tarės neišvengiamai 
vesti ir į dvastaę Europos vie-

Jau pasibaigė 
Vasario 16 minėjimai. Daug 
lietuvių juose dalyvavo ir sa
vo aukomis prisidėjo prie 
Amerikos. .Lietuvių Tarybos 
vadovaujamos kovos už Lietu
vos laisvę.

Bet dar daugiau yra lietu
vių, kurie negalėjo minėji
muose dalyvauti. Todėl Ame
rikos Liėtuvių Taryba krei
piasi šį kartą į juos ir prašo 
jungtis į bendrą darbą,- sie
kiant Lietuvos laisvės atsta-

Senį — ką gali.žinoti? — iš 
džiaugsmo dar apopleksija 
nutvos.

Praslinkus valadai atsirado 
mokinukas ši kurtą jau su ge
ru dridešimtčiakraicariu ir, 
išsipirkęs juo savo griežtuvą, 
buvo beeinąs į konservatoriją. 
—“Na, lukterėk valandėlę!” 
šūkteli jam dešrininkas. “Ar 
tu kartais neparduotam man 
savo griežtuvo? Jis man be 
galo patinka, ir aš tau duo
čiau už jį gražaus pinigo” — 
“Savo griežtuvo aš neparduo
du” — “O jeigu ai tau vis 
dėlto duočiau ui jį, sakysim, 
penkta šimtas guldenų?”

Berniukas plačiai išpūtė 
akta, tačiau po valandėlės rt- 
sipe&ėjo ir ramiai " atsakė:

Ir savaime suprantama, kad 
tas, kuris pajungs Europą, 
anksčiau ar vėliau užvaldys ir 
likusį pasaulį. Štai kodėl to
kia didelė ir nuožmi, amžiais 
besitęsianti kova už tirščiau
siai apgyventą ir aukščiausį 
kultūros laipsnį pasiekusį že
mės kampą — Europą, štai 
kodėl Commonweltho tautos 
karui prasidėjus, neabejoda
mas ėjo britams į pagalbą, nes 
jos žinojo, feldmaršalo Smuts 
žodžiais betariant, kad Pietų 
Afrikos ir kitų Commonweltho 

(Nukelta į 4 psl.)

Staiga anglas pastebi ant 
stalo gulintį smuiką. Paima 
jį ir atsidėjęs apžiūrinėja. 
Akinių jam neužtenka; išsi
traukia iš kišenėn didinamąjį 
stiklą; išsižiojęs tyrinėja ins
trumentą iš viršaus, iŠ apačios, 
H Šono. Drauge užmiršta ir 
lupas sucjaupu. rassui uzao* gus, jog issom vbiuiu savo 
lia ariniua ant kakim fr kiti*- lapoij puftų totatoiį, pmfg 
šia: “Ar šta smuikas tamst n**” džiojautį dramblio kaulų s**
__**Katp jis galt būti mano”, paustą auksinėmis raidėmis. 
ąfaakn dešrininkas, "įtik niekas toteme tapeno šone užrašė 
m mano saunos, macas s ma- savo sesresonsus pavaro* ir 
no sentėvių mezaoa nemocejo auoave jį oesruunmn. r mimu, 
griežti? Cta paliko jį užstatu nepataikęs net “servus”, išėjo, 
neturtingas muziko* mokinys”. įlipo į pu*karitfę ir nudardėjo.

Bet vis dėlto viena iš tų visų 
bendruomenių išliko ir sėk
mingai veikia. Jos sudarytieji 
organai turi viršvalstybinę ga
lią ir jų nutarimai visiems ben
druomenės nariams privalomi. 
Tai yra Europos Anglię ir Plie
no Bendruomenė, kuri sujun
gia šešias vakarų Europos val
stybes — Vakarų Vokietją, 
Prancūziją, Italiją ir Beneiux 
valstybės. Jai nepriklauso An
glija, kuri yra pats didžiau
sias anglies ir plieno gaminto
jas Europoje ir kuri iš pradžių 
skeptiškai - žiūrėjo į tokios or
ganizacijos pasisekimą. Tačiau 
po keletos -sėkmingos veiklos 
metų ši organizacija parodė, 
kad vienintelis galimas Euro
pos susijungimo kelias yra ū- 
kiškas bendravimas, į kurį, 
galima sakyti, praktiškai įsi
jungia ne vien tik politinio ir 
karinio gyvenimo viršūnės, bet 
visi gyventojų sluoksniai. To
kiu budu po ilgų diskusijų ir 
nesutarimų štai nesenai įsigijo 
realias gyvenimiškas formas 
Europos Laisvos Prekybos 
Bendruomenė, 
kuriai priklausys visi šiapus

siekas pietų Mplj, jfcfirt 7 ame- 
rikieaų bazes. Apie savo ekspedi
ciją pranerti atvyko j Washiae-

denų, anglas išima iš kišenės 
suvereną ir trenkia į stalą 
auksinę monetą.

Dešrininkas, kuriam pasiti
kėjimą prieš tai buvo pakirtęs 
netikrasis dvidešimčiakraiceris 
sako, kad ponas jam x turėtų 
duoti kokių nors žinomesnių 
pinigų, kuriuos ir jis pažintš. 
Tada misteris ištraukia. saują 
dešimtukų ir atskaito jam 
šimtą, it ledo — skambančių, 
tikrų tikriausių, sidabrinių de
šimtukų. Dešrininkas įsitikino 
turįs reikalą su kokiu rimta 
turtuoliu. “Teikto užsukti

darbą dirbančių lietuvių. Jei
gu turite progą, patys parin
kite aukų ir pasiųskite jas* 
aukščiau nurodytu adresu.

Amerikos Lietuvių I^urybos 
Vykdomasis Komitėtas:

L. Šimatb,
Dr. P. Grigaitis,
M. Vmdyla. ' 

113S So. Halsted St,
Chicago 8, III.

— Į sveikatą!
— Dar juk nenusičiaudėjau. 

Ne, tai yta iš tikro rimta deš
rininko — pavardė: Bratislo- 
vas Piepala, kilimo, rodos, če
kas, Jis gamina geriausias 
“salami”. Tai doras ir rimtas 
žmogus. Seimo rinkimų metu 
laimėjimą jis, paprastai, pare
mia penkiomis dešimtimis "sa
lami”.

Prieš keletą dienų į jo krau
tuvę įėjo dešimties, o gal vie- 
nuolikos metų amžiaus ber
niukas su nnuiku po pažastim 
Tada krautuvėje buvo kaip 
tik psrts* dešrininkas.

Berniukas paprašė lepeni- 
nės už dvidešimt kratearą

Ką to|i Europos Laisvo* Prtaqf- 
bos Bondruosąionė re^šicia? -
- Tad-vetakta, luid palpjp«awni 
(per lū—15 metų) visos įtam
pos rinka bus suvienodinta. 
Apie 250 milijonų Europos gy
ventojų galės pirkti automobilį^ 
už tą pačią kainą Londone, Pa
ryžiuje, Kopenhagoje, Bonoje 
ar kitur. Išimtys bus daromos 
tik žmonių maisto ir gyvulių 
pašaro produktams, Be to An
glija išsiderėjo, kad išimtys 
būtų padarytos rūkalams ir 
svaig. gėrimams. Taip pat An- 
užstatu jis patiksiąs smuiką, 
atskirus muitus už įvežamas 
prekes iš tų kraštų, kurie ne
priklausys Europos Bendruo
menei.

Kaip ši naujoji ūkinė revo-

du klausimus: ką galima pa
daryti gero žmonėm apskri
tai ir ką gero privalome pa
daryti savo tautai?

— Moterims melėe tėra ap
sigynimo priemonė, kaip kiš
kiui jo kojos.

Mūsų tėvynės ateitis yra po 
didelės grėsmės ženklu. Jei ki
tiem pakanka tik saugotis 
pikto, kuris eina prieš žmo
nes ir prieš Dievą, tai mūsų 
tauta yra jo draskoma. Mums 
reikia daug daugiau pastangų 
ir aukos s&vo tautai gelbčti.

Lietuviam, katalikam ypač 
reikia susimąstyti, nes jie 
turi žinoti, kad laimima ne 
vien tik fiziniu ginklu, o taip 
pat savo auka ir tikėjimu. Bet 
jokiu būdu ne snūduriavimu.

Štai kodėl visus nuoširdžiai 
kviečiame kovo 24 rinktis į lie-' 
tuvių katalikų suvažiavimą 
New Yorke ir rimtai svarstyti 
kątaliElškosios akcijos bei lie- 

mos. Kas tiktai Kristų išpa- tuvių tautos gelbėjimosi klau- 
žįsta, yra įpareigotas Jo pa- sūnus. Jie reikalauja iš mūsų 
vyzdžiu aukotis, kad ir kiti Jį nemažos aukos. Bet ar tie iš 
.pažintų ir Jį pasektų. Visų lietuvių, kurių šiuo tarpu ne- 
pirma tai krikščionių pareiga, siekia prievarta ir nelaisvi, 
Jų pareiga savo žodžiu, gyve- neturi pareigos aukotis?

Mūsų laikai reikalauja mūsų aukos
Vargu rastame pasaulyje nimu ir veikimu liudyti ir ro- 

žmogų, kuris pereitų per gy- 
venirną, nežinodamas ir ne

būtų žmogus, išskirtas iš šio 
gyvenimo rūpesčių, darbų ir 
kančių, arba žmogus ne toks, 
kaip visi. Gi visi mes turime 
mažiau ar daugiau aukotis, 
jei norime išlaikyti savo gyvy
bę, savo šeimą, tautą ar val
stybę* Veltui niekas neateina 
mūsų gyvenimo Jabui. Jei gy
vename ne savo prakaito ir 
darbo auka, tai laikomės ki
tų aukomis .Čia kitiems būna 
didele skriauda, nes iš savęs 
nedaroma aukos kitų labui.

Yra tačiau kilnių žmonių, 
kurie aukojasi kitiem laisva 
valia. Tada daroma tavuž ką gaUjos ministe^

Oliveira Salazaras, — mes pri
valome kovoti ir aukotis už 
gerą, kad būtų geriau mums 
patiems, mūsų tėvynei ir mū
sų ateičiai”.

Pirmasis klausimas yra vi
suotinis, nes visi žmonės, ko
kios tautos ar įsitikinimų jie 
bebūtų, sudaro vieną Dievo 
vaikų šeimą. Jie visi yra pa
šaukti siekti amžinosios palai-

Vaikas nubėgo Įtiek įkabin
damas, o dešririnkas žiūrėjo į 
jį pro duris. Jis matė jį pasu
kant į Marijos gatvę. Vadina
si, jo sakyta tiesa, kad jo tėvas 
tenai gyvenąs.

Praslinkus pusei valandos, 
vaikas grįžo su tėvo ultimatu
mu: — “Mano tėvas pasakė, 
kad jis neišsižadėsiąs šios pa
veldėtinės retikvijos, jeigu ne
galėsiąs už ją gauti aštuonių 
šimtą guldeną.” — “žmog
žudžiai, plėšikai, ta ir tavo tė
vas — jūs abudu!” šūkavo 
dešrininkas. “Kišenių kraus- 
tytojai! Na, imk štai aštuonis 
šimtus guldeoą. Mnandojate 
mane! Taip visakta atatiuka 
žmogui, kai jis turi sūnų virtu
ozą. Na, griebk, krauk kiše
nėn. B .karto mano malone 
kunigaikščiu tampi. Ką! nė 
rankos man nųMbučiuoji už 
tai? Nėdėktagatis!”

mm dėM taktu.
' -i -a-< tomą^n---— - tacta Metę) sugivo, puMR

palaimą. _ $
Tai katalikiškosįoė _ akcijos 

siekimas Ji siekia krikščioniš
kosios dvasios žymes įspausti 
visiem žmonėm, padarytį, kad 
tikrai žmogiškosios sąžinfe 
svoris būtų jaučiamas visuo
se gyvenimo reiškiniuose. Bet 
tam reikia išeiti į viešumą - 
iš bažnyčios sienų ir iš savo 
uždarumo. Tam reikia ir au
kos. Jos reikia labai daug, kad 
mūsų laikai pasidarytų geres
ni ir ramesni. “Akivaizdoje 
veržlaus ir ginkluoto pikto,- 
kalbėjo Kalėdų proga Portu-

tokie garsūs vyrai, kaiį> Chur- 
chūlis, Spaakas, Adenaueris, 
Suimanas ir kit Deja, pirmie
ji vieningos Europos bandymai 
pasirodė nesėkmingi

Europos Politinė Bendruo
menė, Europos Gynybos Ben
druomene, Europos Sąjūdis ir 
Europos Taryba — tai daug 
ginčių ir. vilčių savo laiku su
kepusios organizacijos, kurios 
Europos suvienimą ne daug, 
tepastūmėjo į priekį. Iki šiol 
Europa tebestovėjo prieš prof. 
J. Ereto labai vykusiai mes
tą alternatyvą “arba susivie
nyk, arba žūk!”

— Tylėsime.
— Bet tai vėl ilga ir gali 

tamstoms nusibosti.
— Juk ne mes norėjome 

miegoti, tik tamsta.
— Tad papasakosiu jums 

visą nuotykį nuo pradžios iki 
galo. Hovo gatvėje gyvena do- - tą kM4 kepeninės. BmtakM 
ras dešrininkas, kurį visi va- moka. — Staiga krastutito-

tai būsią 
myriai; jeigu jis be jos pareitų, 
tai tėvas jam gerą jūrtį iškū
rentų. Grįždamas po pietų jto 
atnešiąs dešrininkui kitą d vi- 
dešimčiacentę; gi tuo tarpu 
už tu jis patiksiąs šmiką. 
Dešrininkas sutinka, manyda
mas, kad smuikas, šla^ ar 
taip dvidešimtas kraicarų 
verta*. Berniukas išeina, o 
smuiką* lieka krautuvėj! ant 
stato! Plepale ima jį į rankas, 
mėgint, m nenokto ir ji* šiek 
tiek grtežtdt? Ptrtfndn fr*d 
negtai būti lengvesnio dttykn,

duilUbU
4 Tuo tarpu ties jo krautuvės 
ourfims sumojo pusunete, o 
iš jos išlipo anglas. Pagal vo
kiškų žodžių tarimą, Piepala 
pažtota jį esant anglą. “Čia 
būti dirbta* nuo “aalamF, 
Pteptaaf’ — "Aš esu jto! Ko 

“Duoti

sivfenijimą, bet ir dėlto,’^kad tvancyl
jo įgyvendinimas pareikalaus ftucijo*
nemažų persitvafkymų ir re
formų. Įmonės kurios neatlai
kys kitų kraštų konkurenci
jos, turės siaurinti savo gamy
bą ar net likviduotis. Tuo tar
pu tos krašto pramonės šakos, 
kurios nesusilauks stiprios 
konkurencijos ir suras savo 
gaminiams laisvas rinkas, 
smarkiai pakils ir išsivystys. 
Tokiu būdu ir pramonėje iki 
šiol nepraktikuotas masinis 
darbo jėgos permetimas iš vie
nos vietos į kitą pasidarys ne
išvengiamas. Laisvai pradėję 
cirkuliuoti pramonės gaminiai 
iššauks žymiai didesnį tarptau-

Erno- Bąc^e buun sutiBtef*
langelio Lobai netaeniidaiL - ■dDaugri‘ 
tob P® mas Europon knntineųto .krąš- 
ir kari- togo pate*4titaf .T>čtau 

Anginoje ji atataaukė labai 
griežtos ope^eįto8. Jetgu jos 
priešakyje nebūtą-efęh^nję^ dį-

Lietuvos laisvinimo reikalams 
ir pagal galimybes paremtų 
juos savo aukomis.

Kolonijų veikėjai ir visuo
menės vadai, paraginkite savų 

tymo. Tie, kurie dėl vienokių organizacijų narius, kad jie 
ar kittaaų priežasčių neturė- neatsiliktų nno kitu patriotinį 
jote galimybių savo aukos 
įteikti minėjimų metu, pa
siųskite ją tiesiog Alto centrui 
adresu: Lithuanian American 
Council, 1739 So. Halsted S£, 
Chicago 8, UI.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
uždaviniai nėra sumažėję. At
virkščiai. Nauji įvykiai pasau
linėje politikoje iškelia nau
jus rūpesčius. Anksčiau ar vė-

— Bet aš meluojančio žmo
gaus nemoku ypatingai gerb
ti. Vyras visada turi tiesus 
būti ir visada teisybę sakyti.

tą atsigręžė ir šiuos žodžius 
pasakė: “Pasakyk tam jauna
jam džentelmenui, kurio yra 
šis smuikas, kai jis ateis jo 
atsiimti, kad aš jam duosiu už 
jį du tūkstančius auksinių 
guldenų, jeigu jis panorės jį 
parduoti. Be to, priedo gaus 
kitą smuiką, kuriuo galės to
liau mokytis konaervatorijbje. 
Gyvena' “Anglų Karalienės” 
viešbutyje, kambariai 25, 26 
ir 27. Esu lordas Kn^psritain- 
gas. Šiandien iki penktosios 
po pietų būsiu Pešte; penktą 
išvyksu. Jeigu ji* manęs neuž- 
tiktų nanrie,tta man** sekreto- 

'rius bus įgaliotas paimti griež
tuvą ir Išmokėti du tirtan
čius guldenų auksu. Mano 
sekreterus yra Mr^Rtaibiz.-’



dalykai dar nerodo, kad Britų 
ConAnonwealthas jau yra su- 
birėjimo išvakarėse. Kas šitaip 
galvotų , tas turėtų tik labai 
miglotą supratimą ąpię^šinit- 
mečiais ugdytai britų nuperi* 
jos tradicijas, kurias vainikuo-

dvaąuų Dievą, tautos pradėjo 
garbinti stabus ir aukoti jiems 
aukas. Tada Dievas apsireiškė 
nauju būdu ir naujose aplin
kybėse kalbėjo į žmoniją. Jis 
išrinko žydų tautą būti Dievo 
Apreiškimo saugotoja ir pats

ta tobuliau- 
Dievo kūri-

4 Hartfordą jų tarpe ym taip pat 8t Sant- 
ao vaidintojų varas. Drama yra surežisuota 
u Kudirka”. neraorutai rimtai ir stvaM* 
yra mūsų a- duojavtooje pilnumoje lieta- 
Aatanas Ou- vos kančias rasų prteapaudo

i Dievo įsteigtąja! 
Šešnyčiai ir tikime 
sta^ėjimp tiesas, ku-

PRANASAS ZACHARIJAS, Mykolo Angelo paveiksią* H 
Sikstlnos koptyčton

klaususius mums duoda atsa
kymą pats Dievas. Jis įvairiais 
būdais yra apsireiškęs bno- 
nėms ir tūleriopai yrą kalbė
ję^jįėtos.Tai visa vądgname Kąinąs Jr Ahetis. ^ 2 
Dievo duotuApreiskinau,kurį ' Vėliau, užmiršusios vieną 
paskirstome į tris periodus.

Visų pirma, dar rojuje Die
vas apreiškė pačias pagrindi- 
niausias tikėjimo tiesas pir
miesiem x tėvam, kurie iš lūpų 
į lūpas jas perdavė ateinan
čioms kartoms. Tai vadiname

KNIGHTS OF UYHUANIA WLOA 
BRADDOCK.PA.

nerašytu Dievo Apreiškimu, 
kurio pėdsakus randame viso 
pasaulio tautose , po visuotinio 
tvano ir po tautų išblaškymo 
prie Babelio bokšto. Jose ran
dame užsilikusius pėdsakus ti
kėjimo į vieną dvasinį Dievą, 
dangaus ir žemės Kūrėją, bau
dėją bei atlygintoją, pirmųjų 
tėvų nuodėmę ir pažadą atei
siančiojo Išganytojo. Įdomu 
pastebėti kad kai kurias Die
vo apreikštąsias tikėjimo tie
sas randame užsilikusias net 
pagonių autorių raštuose, ku
rie puikiausiai sutaria su Šv. 
Rašto knygomis. Pvz., Home
ras, gyvenęs X amžiuje prieš 
Kristų, septintąją savaitės die
ną vadina “Šventąja diena”, 
o Linas ir Calimachas dar pri
duria paaiškindami, kad tą 
dieną Dievas užbaigė tverti pa

dam! Rnjujp, kariąs Skelbė 
patriarchai ir pranašai, už ku
ria^ savo galvas padėjo apaš
talai. Tai patvirtina šv. Povi
las išsi reikšdamas- “Mes, 
krikščionys, esame pastatyti 
ant apaštalų ir pranašų pama
to, pačiam Jėzui Kristui esant 
vyriausiuoju kertiniu akme
niu” (Efez. 2, 20.).

_ (Atkelta iš 3 psl.) 
kraštų likimas aiškiai prik
lausys nuo Europos likimo.

Po antrojo karo padėtis 
smarkiai pradėjo keistis ir dar 
dabar tebesikeičia. Naujai su- 
sikūrusios Azijos ir iš dalies 
Afrikos valstybės, kurios de
mokratinio valdymosi šaknys 
dar tebėra labai negiliai, pra
dėjo rodyti naujas tendencijas, 
kurios nebepripašįsta Com- 
monwealtho, o tuo. pačiu ir 
Europos primato. Visai nese
niai milžiniškos Indijos prem
jeras Neru pareiškė, kad 
tarpvalstybiniuose santykiuo
se negalį būti morėlmių įsipa-

1-2Ą- Kristus, atėjęs į pasau
lį, neatšaufc&Dievo, (įuotų Mo
zei 10 įsakyųi& bet juos išaiš
kino ir papildė. Jis sakė: “Ne
manykite, ^pk aš atėjęs įsta
tymo ir pranąšų panaikinti, ne 
panaikinti aš atėjau, bet įvyk
dyti. Nes ištikrųjų, aš sakau 
jums, nei viena jota ir nei vie
nas bruoželis neišnyks iš įsta-

1 Anastazijos” 
filmai, kurios Ingrid Bergman 
taip lųeistriškai sukūrė jau
niausios caro dukters Anasta
zijos tipą, 
neišaiškintas Anastazuos ..tšli-

mistiškas prisirišimas prie im
perijos karimos.

Tačiau iš kitos pusės yra 
faktas, kad toji didžioji tautų 
bendruomenė gerokai braška 
ir nebūtų jokio’ reikalo stebė
tis, jei netolimoje ateityje vie
nas ar kitas narys iš Common- 
wealtbo išstotų. Šiaip ar taip, 
visų šitų faktų akivaizdoje An
glija vis labiau atsisuka veidu 
į Europą, kuri stovi labai dide
lių įvykių bei pennąįnų išva
karėse.

panoro būti tos tautos kara
liumi. Jis apgyvendino žydus 
tarp pagonių idumiečių, egip
tiečių, finikiečių ir asyžiečių 
tam* kad ir pagonis pasiektų 
Dievo Apreiškimo šviesa. Ta
da Dievas kalbėjo į žmoniją 
per Ambraomą, Nojų, Mozę, 
žydų tautos teisėjus,' karalius 
ir pranašus, tuo būdu auklėda
mas žydų tautą ir paruošda
mas kelią ateisiančiąjam Išga
nytojui. Tam tikslui Dievas 
įsakė Abraomui: “Išeik iš sa
vo žemės ir eik į žemę, kurią 
aš tau parodysiu; ąš padarysiu 
tavo tautą didelę ir tavyje bus 
palaimintos visos žemės gimi
nės” (Gen. 12,123.). Šį Apreiš
kimą vadiname rašytiniu, nes 
jį randame užrašytą Senojo 
Įstatymo 45-se šv. Rašto kny
gose. Tas periodas apima maž-
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Atseit, kiekvienas rūpinasi sa
vimi, o kas ‘.dedasi kaimyno, 
ypač silpnesnio, kieme — tai 
jau ne mano reikalas. Tas pats 
Nbėru sulaužė nerašytą Com- 
monwealtho konstituciją, pa
sigriebdamas iš vieno jos nario 
(Pakistano) didelį žemės gaba
lą ir jį prisijungdamas prie 
Indijos. Arba vėl, 
jis užmerkė akis, kai rusę 
tankai įsiveržė į Vengriją, bet 
labai smarkiai pakėlė balsą 
prieš anglų — prancūzų inva
ziją į Sueso sritį.

Tai tik vienas pavyzdys. Jų 
Azijoje surasime žymiai dau
giau. Jie visi rodo, kuria kryp
timi suka vadinamas Afru — 
Azijos blokas, kurio žymi da
lis yra* ir Commonwealtho na
riai. Veikiant tam tikroms ap
linkybėms, labai lengvai gali 
pasidaryti jau kito —. raudo
nojo Commonwealtho nariai 
— satelitai.

Antrasis traukos centras, 
vis labiau į save artinąs kai 
kuriuos Commonwealtho na
rius yra
Jungtinė* Amerikos Valstybės

Savo stipriu ekonominiu 
traukimu pirmoje, eilėje jos 
tiesioginiai grąso Kanadai, ta
čiau magiškas dolerių spindu
liavimas taip pat siekia Austra
liją, Pietryčių Aziją ir net Af
rikos žemyną. Žinoma, šis 
traukos centras politiškai nėra 
toks pavojingas, tačiau ūkiš
kai jis gerokai gadina nusisto
jusį mainų balansą ir savo pa
jėgumu masina į vis tampres
nę ,doleriu paremtą, giminystę.

Be abejo, visi čia suminėti

.. WHIL — 1430 kMocyete* -» Medftorrt, Man. '
Kiekvieną sekmadienį nuo U. iki 12 vaL Jei norite ką
nors pasveikinti ar pranešti, tM asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — THtasnfae Re®» User, 5* Cot- 
tage St, Norvraed, Maas. Skyriai: iįthmiahn F i aite r r C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 329 W. Broedway, ir Stanys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Man.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridau, Mass. Telefonai: NOnreed 7-144*; SOutb Besteli 8-4*18 ar 
8-194*; KTrirftnM 7-8688. ■■ ,

Darbo valandos: Treč. Ket. Penkt. 6 P. M. 9 P. M. 
Šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M.

Patartina telefoauoti prieš atvykstant. KHjentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

kimo klausimas vėl iš ..naujo 
pradedamas kelti.

Prieš kurį laiką šį klausima 
tarėsi išsprendęs vienas senas 
anglų jūrininkas, vardu Ste- 
vens. Jis sakėsi atsimenąs, 
kaip 1918 m. rudenį anglų ka
ro laivas Agamennon iš Sevas
topolio atgabeno į Maltą caro 
dukterį ir vieną jos rūmų da
mą. Deja, patikrinus to laivo 
kelionės knygas paaiškėjo, kad 
tai būta ne Anastazijos, bet 
jos pusseserės Natašos, “caro 
brolio Mikalojaus dukters, pa
bėgusios minėtu laivu su savo 
motina princese Brassova iš 
Rusijos. Dabar ji yra ištekėju
si už tame pat laive tarnavu
sio anglo Majolier ir gyvena 
Ness bažnytkaimyje Anglijoje.

Pagaliau apie Anastazijos su
šaudymą kartu su visa caro 
šeima paliudijo T. H. Preston, 
buvęs tuo moto britp konsulo* 
■katarinetarae (dabar Sv*rd» ■ateUtV-■V^eFsa* ąo^F U v wl wv

tanke), kur caro šeima bu
vo likviduota. Preston sakosi 
girdėjęs net šūvius, nes ekze- 
kurijos vieta buvusi visai neto
li jo gyv. vietos. Bolševi
kams pasitraukus, magistrato 
atstovas Serriev ir teisėjas So-

LietaviąAaerikesPiliečiiįKlabas 
ir radę visą caro šeimą iszu- J

veiksmuose. Jis žino, ką jis 
daro ir kokiam tikslui tai da
ro. Pavyzdin, puodžius nulip
do puodą, kad jame būtų ga
lima laikyti skysčiai; stalius

Aceountant A T*x PracHtionlor 
100—21 99th Avo-, Richmond HM, N. Y.

Telefonas: VI

•- ■ ' v Povilas taišl
jo:“Dievas, 

šaulį. Platonas (427-347 pr. teriopu b&h 
Kr.) ir ištisą eilė kitų graikų tėvams per į 
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lis kala auksinę taurę, kad ku
nigas galėtų ja pasinaudoti 
mišiom. Jei žmogus nieko ne
daro be reikalo, kaip galima 
galvoti, kad Dievas tvėrė žmo? 
gų be Irinos aukštesnės pa
skirties? Iš kitos pusės mato
me, kaip yra nelygi paskirtis 
molinio puodo ir auksinės tau
rės, taip yra nelygi paskirtis 
ir gyvulio bei žmogaus. Kitaip 
sakant, juo brangesnė medžia
ga sunaudojama dirbamam 
daiktui, tuo aukštesnė ir kil
nesnė yra vartojimo daikto 
j>askirtis. Tad kokia yra žmo
gaus gyvenimo paskirtis?

Jau savo protu galime su
prasti, kad Dievas sutvėrė 
Žmogų savo didesnei garbei ir 
mūsų pačių amžinai laimei. 
Tačiau savo prigimtu protu 
negalime nustatyti, kaip mes 
privalome savo Dievą garbin
ti, kad atsiektumėme tą paža-

1991 Brautosy 
NCW YORK 23, N. Y. 
T«L: LT**um 6-0890 - 
Kasdien, MKcynia Mkm 
nuo 9 AJL iki 5 P.M.

TA: ANdmr
Moktom dieno 
iki 7 PJL 
OeMadienlate oooSAKU! »PX

žmogus, Jsad tu ji atstosiu 
arba žmogaus sūnus, kad jį 
ĮĮankai Padarei jį mažai ką 
mažesnį už angelus; garbe ir 
šlove apvainikavai jį ir pasta
tei jį ant savo rankų darbų” 
(Žyd. 2, 6-8.).

Taip, žmogus yra šio pasau
lio karalius, išaukštintas tarp 
nesuskaitomų milijonų kitų 
tvarinių. Jis yra apdovanotas 
šviesiu protu, laisva valia, 
jautria sąžine ir be galo my
linčia širdimi. Šie žmogaus pri
valumai yra jo nemarios sie
los liūdininkais. Kadangi 
žmogus yra sutvertas į paties 
Dievo paveikslą ir panašumą, 
tai jis pasidaro tartum paties 
Dievo prigimties dalininkas. 
Šv. Rašto Pradžios knygoje 
skaitome, kad Dievas, šutvė-,, 
ręs pirmąjį žmogų ir įkvėpęs 
jam savo gyvybės dvasią, ta
rė: “Štai Adomaą, padarytas 
kaip vienas iš mūsų” (Gen. 3, 
22.). Tad, ar galėjo Dievas, 
kuro nieko netvėrė be reikalo^ 
palikti žmogų, savo tobuliau
sią kūrinį, be jokios aukštes
nės paskirties ir laimės? Jei
gu Dievas būtų taip padaręs, 
tada neprotingiems gyvuliams, 
kurie vadovaujasi tik savo pri
gimtu instinktu, būtų suteikęs 
daugiau laimės negu žnąoguk t

Mes žinome iš savo patyri
mo, kad žmogus visados sten
giasi būti sąmoningas savo
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WORCESTER, MASS.

RĖMĖJŲ SEIMELIS

vių, atrodo, yra patyrusio va
dovo rankose ir reikia tikėtis, 
kad augs tiek skaičiumi, tiek 
ir programos įvairumu. _

Irena Karalienė yra išsiau
ginusi ištisą kartą jaunų šokė
jų ir atrodo, kad betkur ir bet- 
kada parodyti gražų tautinį 
šokį jai nėra jokia problema. 
Dažniausiai problemą sudaro 
scenos aukštumas. Taip buvo 
šį kartą.

Inž. Algis Žukauskas, atlie
kąs karo tarnybą, prieš išvyks
tant į Tolimuosius Rytus, ato
stogauja pas tėvus. Išvyks po 
Velykų.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitas kraštas 

vis dar laikoma

liaus kryžius ir vėliavos Rūdi
jo, jog čia lietuviškos rankos 
ir širdys šį darbą atliko.

žmonių buvo pilnutėlė salė. 
Matėsi žmonių ir iš tolimesnių 
ir tolimų apylinkių, jaunų ir 
senų. Visų-širdys čia atviros: 
bejosi lietuviškas žodis, skam
bėjo juokas, dalinosi įspū-

naujom diskusijom, konkre
čiai statant klausimą: koks 
bus religijos vaidmuo netoli
moje ateityje, besikeičiant da
bartinio mūsų gyvenimo for
mom? Sparti technikos pa
žanga, pramonės automatini- 
mas, atominės energijos pa
naudojimas taikos reikalam 
keičia mūsų darbo irgyveni- 

Einama'prie 32

A Vanagaičio, “Visur byla” — 
J. Gruodžio, “Pamylėjau va
kar” ir ispaniškai ’^Granaria” 
A Lara, o bisui — La Habane- 
raiš operos'^arihen’’G. Bi- 
zet.

Didelio entuziazmo ir ran-

PAMALDOS šv. Petro bažnyčioje 10 vai. Mišias aukoja prel.’M. Juras, pamokslą sako 
kun. J. Steponaitis. " • % . '

POSĖDIS 1 vai. p. p. salėje po bažnyčia. Darbotvarkėje pranešimai rėmėjų pirminin
ko prel. Pr. M. Juro, vienuolyno viršuinkės motinos- M. Anunciatos ir rėmėjų 
skyrių. Paskaitą skaito Mrs. Genevfeve Kaneb, Moterų S-goc C. Valdybos vice
pirmininkė. .j

MEN1NEJE programoje dainuoja Moterų Sąjungos choras, vadovaujamas Mrs, Gene
vieve Kaneb. ' *

Rėmėjų skyrių atstovai, nariaf ir svečiai maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.

Linksminasi, juokauja ir 
siaučia jaunimas laisvame 
Lietuvos kaime, susirinkęs Už
gavėnių vakarą. Skamba liau
dies dainos, vikriai sukasi šo
kėjai, iš jaunų krūtinių ver
žiasi tyras juokas, mergaitės 
spėja ateitį, liedamas į van
denį vašką. Visa šių veiksmų 
suderinta grandinė žavėjo 
žiūrovą ir jis nors trumpai 
valandėlei pamiršo kasdieni
nius rūpesčius ir, lyg kartu 
dalyvaudamas, sekė kiekvieną

Tautų mugėje, vykusioje ko
vo 16 ir 17 d., meninę progra
mą išpildė meno ansamblio 
choras, vadovaujamas Juozo 
Strolios ir studentų tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Ire
nos Karalienės. Lietuviams te
kusi programos dalis truko 
apie 20 min. Choras, naujoje 
kompozitoriaus Juozo Strolios 
vadovybėje pasirodė pirmą 
kart. Choras, kurį šiuo metu

prisitaikysime prie tų naujų 
sąlygų ir laisvo laiko? Daug 
kas iš filosofų ir sociologų gal
voja, kad religija čia turės di
desnės ir teigiamos reikšmės. 
Tai galima būtų panagrinėti 
diskusijom ir, man rodos, jas 
galėtų organizuoti ateitinin
kai. ši organizacija rūpinasi 
krikščionybės principų išplė
timu mūsų visuomenėje, bet 
ligi šiol reiškiasi daugiau 
siaurame, uždarame ratelyje. 
Plačioji visuomenė neturi pro
gos arčiau pažinti jų veiklos 
metodų ir nusistatymo.

Galimi būtų svarstyti ir ki
tas klausimas, susijęs su mū
sų tautos ateitimi: ant kokių 
pagrindų kuisis Europa, ko
munizmui praėjus? Ar ji rem
sis 1918 metų tautų apsi
sprendimo ir visiško nepri
klausomumo principu, ar 
jungsis federacijon, kuri kiek 
suvaržo atskirų valstybių su-

ūkinmko pirkiąs dekoraci
jas padarė Vytautas Gružas.

Antroje šio parengimo da
lyje skambėjo solistų ir “Rū
tos”, vyrų balsų kvarteto iš
pildomos dainos. Pirmąją rei
kėtų paminai Lionę Juodytę- 
Matthews, kuri šioje zyliukė
je pasirodė bene pirmą kartą. 
Su dideliu įsijautimu ir gerai 
valdomu balsu (kontraltas) ji 

gijos direktoriui tarus vakaro išpildė: “Aš bijau pasakyt” — 
įžanginį žodį, atsiskleidė už
uolaida ir scenoje tautiniais 
rūbais apsirengęs jaunimas 
pradėjo Kotrinos Grigaitytės

VIETNAME‘vysk. Ghu. šventina žemės ūfcio padargus, kuriuos parūpino Amerikos katalikų vys
kupų fondas. Gilumoje stovi JAV Viceprez. Richard Nixonas. Amerikos katalikų vyskupų vajus 
skelbiamas kovo 24-31.

Juozas Audėnas kovo 31 d. 
4 vaL p.p. Lietuvių Banko pa
talpose kalbės tema “Paverg
tų Europos tautų egzilai tarp
tautinių-kovą fronte”. Svečią 
kalbėti pakvietė L. Politinės 
Vienybės Sąjūdis.

Vytauto Seirijo straipsniai 
lietuvių politinės vienybės rei
kalu išspausdinti “Drauge” su 
dideliu susidomėjimu buvo 
skaitomi Philadelphijoje. Liet. 
Politinės Vienybės Sąjūdyje sudaro daugiau nei 30 daly- 
keliamas sumanymas suruošti 
tuo reikalu viešas diskusijas ir 
į jas pasikviesti patį Vytautą 
Seirijį-Volertą.

Jau ketatis kartas Phila
delphijoje Balfas savo ruošia
mų koncertų programai išpil
dyti kviečia jaunuosius meni- 
ninkus-talentus. Šiais metais 
toks koncertas įvyks gegužės 
11 šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Jaunieji menininkai — 
dainininkai, muzikai, šokėjai— 
jau dabar kviečiami registruo
tis pas Balfo pirmininkę Sofi
ją Romanauskienę, 1139 W. 
Wmgohocking St., Philadelphia 
40, Pa. Tei. GL 5-9727.

“Rūtos” vyrų balsų kvarte- 
tas baigė programą dainomis- 
KeJ* dukre^ 1 Vilnių, 
Ramovėnų Maršas, Skambūs 
ir technini gerai suderinti 
kvarfeto halsąj ypač gerai ŠU- 
rėžė “žygį į Vilnių’ljr Ramo- 
vėnų'maršą. Publika nesigai
lėjo rankų plojimo.

Kvartetui, o taip pat ir so
listams akompanavo muz. 
Alg. Ka&nauskas; tautiniams 
šokiams vadovavo Jadvyga 
Matulaitienė.

šis vakaras davė progos ke
letą valandų- pabūti lietuviš
koje aplinkumoje, iš kurios iš
sinešti įspūdžiai ne taip greit 
iš atminties išnyks. Jokūbui 
Stukui priklauso užtarnauta 
garbė, kad moka gaivinti jr 
puoselėti lietuvybę.

Daugiau tokių vakarų!
J. M.

maldas bei * aukodami. Deja, 
tenka apgailestauti, buvo ir 
tokių, kurie visai nereagavo.

Apleistus senelius
globojančios seselės, geriau 

žinomos Little Sisters of the 
Poor vardu, kovo 11, 12 ir 17 
dienomis mūsų bažnyčioj rin
ko aukas,. pakviestos gerašir
džio prel. L. Mendelio. Jos iš
laiko ir aptarnauja 258 sene- 
liuA kbrių tarpetyrą ir keli 
lietuviai.

Amerikos legionierių
154 lietuvių postas kovo 24 

Town Hali, 8036 Eastern Avė., 
ruošia jau didžiulį ’9-tą jau
tienos rostą — Bull Roast. 
Prasideda 1 vai. ir baigsis 6 
vai. vakare. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir gardžiai 
pasivaišinti bei tuo pagerbti 
mūsų legionierius.'

Mūsų mirusieji
Po trumpos ligos kovo 7 mi

rė jaunas vyras Jonas Bes- 
noska. Po 5 gedulingų mišių 
kovo 11 palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdę liko 
žmona Ona ir duktė Marytė.

Juozas Lukoševičius, senos 
kartos lietuvis, vasario mėn. 
minėjęs 50 m. vedybų sukak
tį, staiga mirė kovo 7. Laido
tuvės su 5 mišiom buvo kovo 
11 Holy Redeemer kapinėse. 
Liko žmona Uršulė, sūnūs 
Pranas ir Vincas, dukterys 
Stela, Alicija ir Stefanija.

Jonas Obelinis

Kazimięriečių seserų 
jubiliejų,

50 metų sukaktį nuo jų įsi
kūrimo, pradedant minėti bu
vo išsiuntinėti laiškai visiems 
šv. Alfonso parapiečiams, 
prašant aukomis paremti se
serų užsimojimus, kurios taip 
pasišventusiai darbuojasi mū
sų kolonijoj, auklėdamos ir 
mokydamas vaikučius. Daug 

Simne jaunimo sūkuryje iš- žmonių jautriai atsiliept, at
skyrė savo drabužiais ir silankydami į buvusias pa-

LDS 108 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 24 tuoj po su
mos (12 vai.) Aušros Vartų 
par. salėje. Visi nariai ragina
mi dalyvauti. Taip pat malo
niai prašomi visi LDS nariai 
paraginti savo pažįstamus, 
kurie >. dar neskaito “Darbi
ninko”, atvykti ir šio susirin
kimo proga užsiprenumeruoti 
šį laikraštį, kurs duoda tiek 
daug žinių iš lietuvių gyveni
mo ir viso pasaulio.

Juozas Glavickas

• Sofija Baranauskienė, so
listo Stasio Baranausko moti
na, mirė kovo 11 Toronte.

• Prof. Jurgis Žilinskas, bu
vęs ilgametis V. D. Universi
teto profesorius, mirė kovo 15..

verenitetą? Mes siekiame ne
priklausomos ir suvereninės 
Lietuvos, bet ar nebūsime pri
versti derintis prie kitokių po
litinių ir tarptautinių sąlygų? 
Kai kurios mūsų organizaci
jos (pav., Lietuvos Nepriklau
somybės Talka, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai, “šviesos” 
Sambūris, ta pati Demokrati
nio Darbo Talka) galėtų šia 
tema surengti diskusijas.

Reikėtų pagalvoti ir apie 
tai, kaip suorganizuoti bendrą 
Diskusijų Klubą, kurio orga
nizatoriais būtų įvairių pa
saulėžiūrinių grupių atsto
vai. Tai įneštų daug guvumo 
į pačias diskusijas, o taip pat 
galėtų parodyti, kad mūsų vi
suomenės tarpe yra labai 
daug dalykų, kurie mus visus 
jungia, o žymiai mažiau to
kių dalykų, kurie mus skiria.

štamas Wąteztairy, yra labai 
gyvas. Stoję didžioje lietuvių 
Įmkmiinto nirma karta dai- 
mips išgarsėjęs solistas Vado
vas Verikaitis iš Kanados. Jis 

, užpildys pagrindinę progra
mos dalį. Praėjusią savaitę 
koncerto reikalais Vaterbury 
lankėsi Tėv. L. Andriekus, O. 
FJL Buvo galutinai susitarta 
su radijo valandėlių vedėjais 
dėl garsinimų, su prof. X 
Aleksiu dėl programos. Kon
certo pasisekimu ' rūpinasi 
klebonas kun. Juozapas Va- 
lantiejus. Bilietai bus platina
mi iš anksto. Į tą darbą malo
niai kviečiama įsijungti drau
gijos ir pavieniai asmenys.

• Irkutske, Sibire, kur iš
tremta daug lietuvių, rugsėjo 
mėn. pirmą kartą po septynę- 
rių metų lankėsi lietuvis ku-

. nigas, kuris, atlaikė stovyklo
je pamaldas, pakrikštijo vai
kus, daugelį sutuokė. Visi, ku
rie nebuvo priėmę pirmosios 
komunijos, tą dieną ją pri
ėmė. Tai buvusi viena iš gra
žiausių tremtinių švenčių. Da
bar kunigas gavęs leidimą ir 
gali stovyklą lankyti kas mė
nesį. '

• Drabužiams ir medžia
goms suvienodinti muitai. 
Mums praneša, kad firmos, 
kurios turi sutartis su Intou- 
ristų Maskvoje priiminėti 
siuntinius į Sovietų Sąjungą, 
Lietuvą ir kitus kraštus, gavo 
iš Intouristo pranešimą, kad 
muitai sulyginami vartotų 
daiktų su naujais. Todėl pa
rinkdamas siuntiniams daik
tus, kiekvienas siuntėjas turi 
tai iš anksto žinoti.

• Paieškoma Veronika Leo- 
navičiūtė-Jokynienė. Ieško se
suo iš Lietuvos. Veronika Jo- 
kynienė-Leonavičiūtė gyveno 
ar gyvena kažkur apie Balti- 
morę. žinantieji prašom ra
šyti: Ad. Lažaitis. 843 Hollins 
St., Baltimore 1, Mr.

Ieško Matt Maslofsky, gy
venusio prieš 2-3 metus Det- 
roit, Mich. Ieško sūnus iš Lie
tuvos. Atsiliepti: F. Sventic- 
ka, 1129 Teller Avė., New
York 56, N. Y.

Ieškoma Onos Juodakienės 
su dukterimis Ona ir Brone 
bei sūnumi Vladu. Ieško sesuo 
iš Lietuvos. Atsiliepti: Mrs. R. 
Frankas, 85-59 88th St. Wood- 
haven, L. I., N. Y.

PARCELS TO RUSSIA, INC
1330 BEOTOBB AVBNUB. BBOOKLYIi M> N. Y.

(Už kampo buvusios vietosi Tei.
įstaiga pirmajame aukite. Patikrintas laisvas automobUH pa
sistatymas. pitalga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. Ir ieštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntiny* išsiun
čiamas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai per 7-10 dieną.

Kovo .9 New Yorke buvo rių klausimų ir daug iš jų tik 
diskusijos tema “Laisvė ir au- paviršutiniškai. Tebuvo įdo- 
toritetas lietuvių kultūroje”.:. mios paskiros mintys. Jos 
Diskusijas organizavo Demo- klausytojam davė medžiagos 
kratinio Darbo Talka (DDT), pagalvoti.
joms vadovavo R. Šilbajoris, Vienas iš kalbėtojų iškėlė 
o temą nagrinėjo J. Mekas, A - klausimą apie religinių insti- 
Ranmtas, dr. J. Repecka ir tucijų poveikį laisvei bei au- 
dr. V. Vygantas, Kalbėtojai toretitetui. Čia būtų tema 
buvo įvairių pasaulėžiūrų. Su
sirinkę gausūs klausytojai 
atidžiai diskusijas sekė ir sa
vo ruožtų įstatė klausimus.
Pasirodė, kad tokios diskusi
joj pravestos amerikietišku 
“Panel discųssion'’ būdu, tu
rėjo pasisekimo: - buvo pa
trauklios ir, .naudingos, įnešė, 
daug gyvumo „bei įvairumo. 
Mano nuomone, jos yra sėk
mingesnės, negu vieno asmens valandų darbo savaitėje. Kaip 
paskaita. Gera ir tai, kad to
kios diskusijos leidžia pasi
keisti mintimis įvairių pažiū
rų žmonėm.. Reikėtų tai daž
niau pakartoti, bet organiza
toriam daugiau susimąstyti 
dėl temos.

šį kartą temos pasirinki
mas ir jos išvystymas nebuvo 
visai vykęs. Kadangi tema bu
vo labai plati, tai pašnekesys 
išėjo į plačias dirvas. Kai ku
riais atvejais atrodė, kad dis
kusijas neturi bendros bazės, 
kad kiekvienas kalbėtojas (jų 
buvo keturi — rašytojas, me
no kritikas, visuomenininkas 
ir psichologas) kalba apie 
skirtingus dalykus. Tokiom 
diskusijom būtina parinkti 
siauresnė ir konkretesnė te
ma, o kalbėtojam griežčiau ir 
tiksliau laikytis temos ir for
muluoti savo mintis bei išva
das. šiuo atveju išvadų kaip 
ir. nebuvo. Paliesta daug įvai-

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKL.YN, N. Y.

Si firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti .muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo 
ir paskubinimui siuntinių pristatymo į SSSR, kartu klijentą 

patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA INC
atidarė skyrius:

11601 Jos. Campau Avė.. Detroit 12. Mich.. Tel. TOvnsend 8-0298. 
651 Albany Avė.. Hartford. Conn.. Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St„ Los Angeles. Calif., Tel. DUnklrk 5-6550.
78 Second Avė.. New York City. N. Y.. Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti—nauji Ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin. PenleiUn. 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10’ dieną.

NAUJIENA: DABAR GALIMA SIUSTI 
“ANTI-POLIO S E R U M”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas:

&
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FLORIDOJE iv.- Patriko dieną buvo pavaizduotas dobilas, pa
naudojant apelsinus. Viduryje Amerikos 1957 metų gražuoli Ma- 
rion McKnight.

CUICAGA RUOŠIASI ŠOKTI
Praėjusiais metais Chicagos 

lietuviai gyveno lietuviškos 
dainos ženkle. Chicagoje įvy-_ 
kusi pirmoji JAV ir Kanados 
lietuvių dainų švente buvo 
džiugus ir neeilinis įvykis. Chi
cagos lietuviai nerimsta ir to
liau. Jei pernai buvo dainuota, 
tai šias metais bus šokama. 
1957 birželio 30 Chicagoje 
rengiama pirmoji Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė, šventė įvyks di
dingame Chicagos amfiteatre, 
kurį visoje Amerikoje išgarsi
no partijų konvencijos ir nuo
latinės žemės ūkio ir pramo
nės parodos.

Milžiniški Chicagos amfite
atro pastatai stūkso didžiųjų 
Chicagos lietuviškųjų namų

Tautinių šokių šventės rengė
jai ir vadovai džiaugiasi, jog 
geresnės tautiniams šokiams 
nebegalima ir norėti.

Savo apimtimi tautinių šo
kių švente bus pirmoji visame 
lietuvių tremties gyvenime, 
šventėje dalyvauti įsiregistra
vo 32 šokėjų grupės (400 šokė
jų). J šokių repertuarą įtrauk
ta 16 atrinktų, būdingesnių ir 
kiek pertvarkytų lietuvių tau
tinių šokių, šventės metu bus 
šokami vyrų, moterų ir bend
rieji šokiai, šventė bus filmuo
jama. Tikimasi, jog švento bus 
transliuojama per televizijos 
stotis. Tautinius šokius paly
dės didelis pučiamųjų orkes
tras, diriguojamas muziko Br. 
Jonušo, šventė, kaip grynai 
kultūrinis įvykis, atleista nuo 
betkokių mokesčių. Atvykstan-

■ Galutine valdyba, sekmadienį, ttngiaparof.St.
ėmttsis iniciatyvos ateitininkus šalkahskio mirties 15 metų 
krūvon suvesti ir sudariusi są- sukakties viešą minėjimą. Fa- 
lygasjiems pabendrauti bei 
pasižmonėti, atlikogerą darbą 
ir verta padėkos. Be pirm. La- 
niaūško, aktyviai prie vakaro

Kok&rn didesniam parengimui 
jie jau senokai nefcesiryžta. 
Kai valdyba iškėlė sumanymą 
Užgavėnių proga surengti 
spurgų vakarą, tai'ir -jam ne- 
be visi pritarė, nors jis turėjo rengimo dėjosi vicepirin> V. 
būti savybės pobūdžio: esą J Palonas, ižd. Pikturna ir kt- 
pąsivaišįnri galinaa ir namuo- Atrit^ ^u^ yąldybos nariai, je. Paskaitą skaityssvečias iš 
se, po darbų nebesinori kur Tikėkimės, kad toks ateitinin- Philadelphijos dr. V. Maciū-

skaitą skaitys kun. St. Yla.
. . — Neeižtoanų rengiamas 
dr. J. Basanavičiaus mirties 
30 metų sukakties minėjimas 
įvyksta kovo 24, sekmadienį, 
tuoj į» pamaldų lietuvių salė-

nors eiti, nebegera valdybas kų savybės vakarasnebepas- 
parinkta salė ir t.t.

Bet spurgų vakaras kovo 3 
d. įvyko. Nebegavus šv. Jur
gio parapijos salės, lietuvių sa
lei esant užimtai, patalpas val
dyba išnuomojo Olmsted vieš
buty. Valdyba už jas pagirti
na: gavo pigią, bet erdvią ir 
jaukią salę.

Į spurgų vakarą susirinko 
taip pat nemažas ateitininkų ir 
jų bičiulių būrys — apie 70

Philadelphijos dr. V. Maciū
nas. '

p.
★

—'Pakvietus kun. P. Dzie- 
gwaitį į šv. Jurgio parapiją 
trečiuoju vikaru, lietuviška 
įtaka’ čia stiprėja. -Džiaugda
miesi jo pasirodymu Clevelan
do lietuvių tarpe, linkime jam 
visokiariopos sėkmės.

— Ateitininkų smdraugių

lančiaus mokyklos vakaras 
įvyksta per Atvelykį, baL 28.

— Lietuvių Fronto bičiuliai 
kovu 16 Mikonių bute surengė 
į Detroitą išsikeliančiam dr. 
Ąd. Damušiui išleistuves. Jose 
dalyvavo taip pat ir ponia Da- 
mušienė.

— Tautinės Sąjungos meti
nis seimas įvyksta birželio 1-2 
Clevelande.

Kovo 3 Los Angeles lietuvių 
visuomenė iškilmingai pager
bė savo tautos ir parapijos

ir studentų. Pirm. S. Laniaus- 
kas, pradėdamas vaišes, nuo
širdžiai pasidžiaugė jų atsilan
kymu. Bet kartu savųjų tarpe 
pasigedo ir tų, kurie parengi
mui “nebepritarė” arba galvo
jo, kad “bus apsieita ir be jų”. 
Ir vaišes organizuodama, val
dyba pasirodė esanti išradin
ga: įmokėję po pusantro doL 
sendraugiai, po vieną dol. stu
dentai ir po pusę dol. mokslei
viai “veltui” gavo kavos, 
spurgų ir žagarėlių, plius — 
šokiai ir kitokios linksmybės.

O nuotaika netrukus susida
rė tikrai šilta: būriavosi seniai 
besimatę, susitikdami dalijosi 
naujienomis, /poros siūbavo į 
šokių ritmą... Susidarė ir pro
grama: P. Balčiūnas į gyveni
mą pažvelgė savo “linksmu 
referatu”, o dr. K. Ambrozdi-

? d. dalyvavo šie Clevelando at
eitininkai: A. Barzdukienė, J. 
ir dr. Ad. Damušiai, Gailiu- 
šienė, P. Gruodis, Leknickai. 
Jie atstovavo Ateities klubui.

— Šv. Kazimiero šventė ofi
cialiai buvo paminėta naujo
sios parapijos bažnyčioje, kur 
pamaldose organizuotai daly
vavo ateitininkai, skautai ir 
vyčiai. Skautai lietuvių salė
je surengė didelio pasisekimo 
susilaukusią Kaziuko mugę.

— Lietuvių Studentų. Są
jungos Clevelando skyriaus 
susirinkime vasario 22 d. buvo

vo 17 turėjo du pasirodymus 
kitataučiams. Ypačiai šiltai 
buvo priimtas ukrainiečių.

— Solistė A. Stempužienė 
balandžio 6 vyksta į Detroitą, 
kur dainuos bendruomenės 
apylinkės rengiamame kon
certe.

—• Tautinių ' šokių šventėj 
Čikagoj birželio 30 galės daly
vauti tik tie šokėjai ir šokė
jos, kurie lanko repeticijas.

— O. ir V. Jokūbaičiai kovo 
9 susilaukė -sūnaus, Eug. ir 
Pr. Jogai — vasario 28 — duk
ters. SP

kilmingų pamaldų bažnyčioje 
ir gardžių pietų parapijos val
gykloje, naujai įrengtoje pa
rapijos salėje 3:30 v. -p.p. bu
vo pradėtas minėjimas, į ku
rį susirinką rekordinis daly
vių skaičius, per 600 žmonių.

Kazimierą skaitė Lietuvos že
mėlapio autorius Juozas And
rius. Minėjimo — koncerto 
pagrindinė dainininkė buvo 
solistė Aldona Stempužienė iš 
Clevelando, Ohio, kuri savo 
gražiu dainavimu pavergė vi
sų širdis ir protus. Kiekviena 
daina buvo palydėta ilgais 
plojimais.

Be to, programoje gražiai 
pasirodė parapijos choras ir 
vyrų oktetas, vedami muziko 
Broniaus Budriūno.

Minėjimo metu Kaliforni

jos valstybės senato įgalioti
nis Blase A. Bonpane, pava
duodamas Seth Johnson, pa
sakė lietuviams labai palan-

Kučingiui įteikė rezoliuciją, 
kurią priėmė valstybės sena-

Rezoliucijoje šv. Kazimiero 
šventės proga prisimenama

jos vargai, sveikina Kaliforni
jos lietuvius ir išreiškia vilų, 
kad Lietuva .bus greit laisva.

Chicago, IIL

draugu, nedelsdamas įstok 
(metinis mokestis tik $L00) į

P. O. Box 1109, Chieago 99, ffl.

H. W. FEMALE

Regištered

viešbuty svetys paprašo tar
no jį pažadinti lygiai 7 vai. ir 
priduria:

— Nebarškink į duris, pri
kelk ko švelniausiu būdu, nes 
aš esu labai nervuotas. Jei ma
ne kas staigiai išbudina, su
pykstu kaip liūtas.

Svetys nubudęs vidurdienį 
žiūri: ant komodėlės prie pat 
lovos raštelis:

— Garbus svety, yra lygiai 
7 vai. Būčiau tamstai be galo 
dėkingas, jei teiktumeis nu
busti •

Sąlyginai drąsi
Traukįpys artinasi prie ilgo 

tunelio. Vaikinas klausia greti
mai sėdinčios nešpėtnios mer
ginos:

— Greitai įlįsim į tunelį. Ar, 
panele, nebijai tamsos?

— Ne. — atsakė, — jei tik 
tu iš burnos išshmsi sigaretę.

pinti kelionės papiginimai. 
Vaisingoji Chicagos lietuvių vi
suomenė visiems šokėjams pa
tikino nakvynę, šventę oficia
liai atidarys Amerikos Lietu
vių Bendruomenės pirminin
kas.

' • • i

Šv. Pranciškaus., parapijos. Nukryžiuotojo Jėzaus sese- 
choras ryžtasi išpildyti vieną rų koplyčios fondui Brocktone 
iš gražiausiųjų religinės mu- paremti įvyko pobūvis M. Fi
zikos veikalų—Dvorako “Sta- lipienėš bute. M. Pilipienė yra 
bat Mater”. Koncertas įvyks Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
balandžio 7, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. šv. Pranciškaus bažny
čioje. Solistai ir choras yra 
įdėję daug nuoširdaus darbo. 
Koncertui ruošti komisiją su
daro garbės pirmininkas prel. 
Pr. Juras, nariai: kun. A. Ja-

“Bakery SaĮe” pobažnytinė-

kėjusių moterų kovo 24. Va

Iš rengėju; šokių' vadovų ir 
šokėjų šventos rengimas parei
kalaus daug ir įtempto darbo. 
Rengimo darbams sudaryta vi
sa eilė komisijų. Balandžio 
mėnesį programos komisijos 
narįai aplankys visas lietuvių 
tautinių šokių grupes Ameri
koje ir Kanadoje.

Pirmosios tautinių šokių 
šventės prisiminimui išleidžia
mas vienkartinis leidinys — 
vadovas. Vadove tilps keletas 
rimtų straipsnių apie lietuvių 
tautinius šokius, jų kilmę, gro
žį ir savitumą. Vadove bus pla
tūs visų šventėje dalyvaujan
čių grupių veiklos aprašymai

ir nuotraukos. Vadovo redak
torium pakviestas muzikas J. 
Kreivėnas Visos tautinių šo
kių grupės prašomos savo 
veiklos aprašymus su nuotrau
komis siųsti ligi balandžio 1 
adresu: Mr. J. Kreivėnas, 1602 
So. 48 Ct, Cicero, Illinois. Va
dovas pasirodys tautinių šokių 
šventės išvakarėse.

Tautinių šokių šventėje su 
atskira programa pasirodys 
Chicagos lietuviškosios mokyk
los. Mokyklinio jaunimo prog
rama susidės .iš dainų, šokių 
— žaidimų, kanklininkų ir 
skudutininkų. Mokyklų prog
rama . rūpinasi J. Kreivėnas, 
padedamas seselių. Neabejoja
ma, jog mokyklinio jaunimo 
pasirodymas bus vienodai di
dingas, kaip ir visa tautinių šo
kių šventė.

Pradėtas darbas dirbamas di- kyklas, bendradarbiaujant su vaikus išmokyti skaityti”. Me
dele sparta. Visur jaučiama lietuviška vietos parapija bei 
gyva nuotaika ir ryžtas. Ame- Kultūros Fondo įgaliotiniais, 
rikos ir Kanados lietuviškasis 
jaunimas lietinių tautiniam 
šokiam auk j ja poi >k> valan
das, kad šventė: m tu didinga
me ir vkni..game būryje’ pa
rodytų lietuvių tautinių šokių 
grožį ir savitumą saviesiems 
ir svetimiesiems. S. Du.

nią. Prel. Pr. Juras ir jo asis-
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šv. Elžbietos Dr-ja švenčia 
50 metų sukaktį, kuri bus pa-

draugijos biuletenis, kuriuo

83-bed hospital comprised of 
43-bed general hospital and 40 
bed retired miners. Starting
pai $300 per month with pe- 
riodical inereases. Nurses ho- 
me, reasonable charge for 

board and room. 40 hour week.
$15 differential pay for even-

lipienė, J. Lisauskienė, J. Bil- 
la, P. Ulanavičius, M. Songai- 
laitė ir A. Juzokas. v

pagerbę pobūvį.

Kun. A. Klimo režisuotas 
vaidinimas, dėka’ energingų 
bilietų platintojų, sutraukė 
pilną salę žmonių. Vaidini
mas davė parapijai 285 dol. 
pelno.

lės birželio 3 ruošia vaiką pro
gramą, kuri įvyks bažnytinėje 
svetainėje. Dalyvaus vaikai, 
lankantieji lituanistikos pa
mokas. S. J.

policies. — Town of 9.000 in 
the mountains.

Miners’
Hospital

RATOK NEW MEXICO

—ę

LITUANISTINE SAVAITE KANADOJ
dienį bus dr. A. Šidlauskaitės 
paskaita — “Vaiko brendimas 
svetimoje aplinkumoje”. Sek
madienį pamaldos, po pietų 
iškilmingas susirinkimas, pa
skaitą skaitys prof. Ignas Ma
lūnas — “Naujausias metodas

Kanados Kultūros Fondo 
švietimo skyrius paskutinę 
kovo mėn. savaitę skiria peda
goginei lituanistikai. Kultū
ros Fondo vadovybė išleido 
aplinkraštį, kuriuo kviečia vi
sas Kanados lietuviškas mo-

i

t

s

MICHIGAN FARM SURIS

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

surengti pedagoginę savaitę 
su viešomis paskaitomis bei 
meniniais mokinių pasirody
mais.

Toronte kovo 30-31 d.d. ren
giama visos Kanados lietuvių 
mokytojų konferencija, šešta-

ninę dalį atliks Toronto Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, Prisikėlimo parapi
jos jaunimo orkestras, vado
vaujamas sol. Vacį. Verikai- 
čio, ir baleto studijos moki
niai, vad. p-lės Valentinos. 
Paskaitos ir susirinkimas vyk
sta Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Z

Jono ir Ancettnos Andriau? ir Ją šeimos, Fountaln, NDch.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginlmuL Jūsų Aonte Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes

visą mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau Jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN, MŠCBL

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETEB LISAUSKAS
0-15 5$rd Avenue, Maspeth, N. Y.

tol crfmf i-na 
, AUAN FHtWAKT

«S1Ū No. Brwd SU,
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(Padėtis po 30. 2c4!!)

NURSING HOME

D1SPLAY

THAT BY ALL MEANS

BE PREACHED

TRUST

LIETUVIAI PER LIETUVIUS LIETUVIAMS!

Meta*

Gripsholm 
Restaurant

Oapek te allloeatttiea 
John t. Philhpe 

Licensecb Manager

ronikoj paminėjo 
hnejusį ketvirtą

aoemesįmįbm
BLA«STOWNV1C
ATTEjįriQN‘ Catholic groups and

Featarbig tho 
Perject Zipper Cauock 

for the Vinto* in Convenience Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLonmora 26916

DOMINICAN SISTERS 
For further Information contact:

Congregation of SL Catherine de’ Ricci 
Elitine Park 17, Penna.

rius drtejųkomandų -indi- 
vidiukimiai. Komanda 5 asme
nų. Klubai ir pasieni žaidė
jai prašomi registruotis į šias 
pirmenybes per K. Merkį, 431 
7th SU Sa Boston, Mass. iki 
balandžio 6 d. Starto mokės-

pstadtoae įvykstančios rytinio 
Amerikos 'pakraščio Fasko 
stalo tentaopfrmenybės, atro- 
do, bent šiuo karts New Yor- 
ko stalotanįstonkus prikels 
iš^toegjį 1955 me-
Uds komandines visos Ameri-

facflities; we have avaflable for 
immedlate sale 4 fully eųuipped 
camps with capadties from 50 to 
400. AU are vrithin 75 miles of N.Y. 
and reasonably prieed. Also a 
number et excellent undeveloped

BLAJRSTOWNftEALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. Blairstonm, 
N. J. Foxerof 2-2212. Sun. by appt.

RE3IDENCES FOR YOU — RETREAT HOUSES 
CATECHETICAL CENTERS — ACADEMIES 

STUOY PRAYER

FOR EASTER RUSH 
33.50 EACH

Check or Mbney Order Post 
Paid. No C.OD. Please 

His Holtness Pope Pius XII 
A beautifui 12” x 16” fu!! co!or 
reprodvetion, looks Hke an OI L 
PAINTING. A real subject of 
ART for aH CATHOLIC homes, 
officeS and institutions. Excellent 
flift for any occaslon.
O8CAR SLATER ASSOCIATES

324 East 57th Street 
New York 22, M. Y.

Finest Swedish Smoergasborn 
Luncheon—Cbcktails—Dinner

In the 77th Year of Educational Service
ST.LEONARD’8 ACADEMY _

A WO TEAR. COMMER&AL HIGH SCHOOL TUTHON $300.00
Varžybos bus vyrų, moterų 

bei jaunių vienetų ir koman
dinės. Registracijos mokestis 
— asmeniui 50 c ir komandai 
$3. Registruotis pas A. Bag- 
džiųną telefonu MIdway 7- 
0935, o raštu LAK, 1332 Hal- 
sey St., Brooklyn 27, N. Y. 
Pirmųjų vietų laimėtojams 
Fasko Rytų Apygarda pasky
rė dovanas.

To preach Christ is the work of each Sięter in this Dominican 
Congregation. Whether she be a teacher, housekeeper, secretary, 
musician, seamstress, or sočiai. worker, she dedicates her\ life—her 
living of each day, that Christ may be preached to all. 9

Hers is a Hfe of service to the needs of bodies and souls; hera is 
a vocationto preach TnTth by spiižt and ecampfe nSSier than -by 
words; tente st continuous prayer gfa<2ehl f6r<thė-cBtbtf of CbTiat; 
hers is penance that gains grace for maakind; hera is 'a joyousness 
that mirrosthe happiness of heaven.

In the apostotete of the Dominican Sistera, every talent can be 
uaed to preach Christ. The works they undertake require a variety of 
skills and training. Būt above all, and far more important, they re- 
quire a dešre to love God... a willįngness to be taught... and right 
judgement

kos Betartų pirmenybes, mū- 
sišidai visai dingo nuo žemės 
paviršiaus. Pereitais metais 
apie stalo tenisą kaip ir nieko 
nebuvo girdėti. Tiesa, skautai 
buvo suorganizavę Šeimyninio 
pobodžio turnyrą, bet tai ir 
yiskasl Nereiktų stebėtis, jei 
po tokio ilgo laiko meisterių 
titulai nukeliautų provinci- 
jon' (Hartfordan, Waterbu-

F. A. FROMM R. N. DIRECTOR 
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC piTY, NEW JERSEY 
Atlantic City 5-5853

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

AGE — CHRONIC -

FrankDimas 
PUBLIC ACCOUNTANT 
mSURANCK BftOKER

LA MONTE VISŲ MODELIŲ 
V IRTU VĖS KABINETAI 

Standartiniai ir pagal užsakymą.
Visas darbas garantuojamas 

Nebrangios kainos—$7.95 ir daug. 
Pareikalavus siunčiama planas 

Specialus atsižvelgimas į instituci
jas ir dvasiškija. Aplankykite ar 
ražykit šiom Brboklyno krautuvėm: 
369 Knickerbocker Ave^ VA 1-3492 
687 Manhattan Avė, EV 3-8582 
Teatneša La Mante tikrą, grožį į 

Jūsų namus.

CASSOCKS _ suirs.
(ZEBICAL VESIS f OPCOATS 
BIRETTAS' OVERCOATS
CAPES PIUNCZ ALBERTS

10 EAST 38th STREET, N. Y. CT 
Jut Em of Fifth Avė.

MU, 5-7568
Free Pttkiag Oppmite Our Building Eatrance 
RECTOBY SERVICE AT YOUR REQUESI

Very Reverend Brother Aųuinas, O.S.F., Principal 
Announces Its 

ANNUAL ENTRANCE EXAMINATION 
SATURDAY. MARCH 30th at 8:30 A. M.

All Applicants mušt take this Examination. All Applicants mušt 
register by maiL Examination fee $1X0 

All transit within 2 blockš of-school
Directions: Nostran Avė. Station of Ind; The Dean SL Station of the 
Brighton Shuttle; Crosstown Bus;’ LIRR. Nostrand Avė. Station;

Nostrand Avė. Bus; Bergen SL Bus; etc.
26 BREVOORT PLACE, BROOKLYN 16, N. Y. NEvins 8-9023

SUMMER CAMPS
9©@®®®©®@@®®©®9€XX9@S
HHA/TOP CAMPS

staiga atsiranda tinkle, ir jau 
2:0. Taip rungtynės ir baigia
mos. Apgalvotu žaidimu 'pasi
žymėjo Murphy; taisosi ir 
Vaitkevičius.

Rezervinė, priešininkui pa
vėlavus, taškus gavo' be kovos.

K. kernos partija iš- North 
Central pirmenybių su R- Kir- 
by (€3iicaga) buvo įdėta į 
“Cbess Life”, vasario nr. su 
meisterio J. Collins komenta
rais. Mes ją pakartosime. Bal
tais'lošė K. Škėma, juodi — 
R Kirby. 1. 2f3 2f0 2. c4 g6 
3. Žc3 d5 4. c:d5 2:d5 5. Vb3! 
2b6 6. 2g5 e6 7. d3 Rg7 8. g3 
0-0 9. Rg2 e5 10. Re3 h6 11. 
Ze4 Re6 12. Vc2 2a6 13. 2c5 
2b4 14. Vd2 Rd5 15. 2:d5 Žb6:

sugebės New Yorko senieji pa
tyrę ' vilkai išsilaikyti prieš 
jaunuosius provincijos atsto
vus — abejotina. Komandinė
se varžybdse laimėtoją, atro
do, išspręs^Hartfordo, Water- 
burio ir Brooklyno Atletų eki
pų rungtynės.

šeštadienio ryte bus pradė
tos individualinės varžybos, o 
komandinės įvyks vėlyvą po
pietę.

Sekmadienį nebus užmigę 
ir futbolininkai. Jauniai ke
liauja į Hobokezų N. J., kur 
11,20 vaL žaidžia taurės rung
tynes su rtetos vienetu. Jau
nučiai dar šeštadienį savo 
aikštėje žais taurės rungtynė
se su Brooklyn DSC. šių rung
tynių pradžia 2 vaL

Atletas

l*AUmTTAU 
TRAVEL SERVICE

Speciafiziiig in Air and 
Steamship Trąvel to Ireland 

and Great Britain.
55 West 42ndSt. 

Nmv York 36, K Y.
CH 4-6410 r—

Sprayūjg, For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Pruaing. Bracmg 
Fully covered by Insurance 

Landšcape Foresters Lid_ Ine. 
65 Ponfieid RcL Bronxyflle 

DErfld 7-2271

THE OU> 
W A T E B SI D E INN 

LUNCHEON — Mon. thru Fri. 
DINNER — Thurs. - Fri. - Sat.

Pamper your apetite at our 
$2.75 SMORGASBORD 

Thurs. - Fri. - Sat. Evenirųp 
EAT ALL YOC WANT

Banųuets • Parties • Weddings 
CALL FI 8-8021

65 Southfield Rd. • 
(continue on Greenvrich Avė.) 
Ample Parking * Stamford

VILLAGE PRIVATE 
Tsxte Servlc* įstaigą 764 Cypress Avė., 

Ridgewood 27, N. Y.
(du Mokai nuo 

Myrtle Avė. stoties.) 
įstaiga atidaryta 

kasdim niuo 
3v. p. p. iki 9 v. ▼. 
ir šeštadieniais nuo 
10 v. r. iki 6 v. ▼. 
ToU- ĖV 1-4774;

•M 24076

LOVELY ASCENStOM 
r. RAdRIlH RANCH1» 

NeM N. J. TMMdc)
45 nfautM N.Y.C 3 bedi 

bose MngL dtning, B s stare

PuNie & Parochtel SdioeL.:
Relocating May - June, 

. C0 1-9480 *

taip pst ir žemas kainas, tetrauki- 
tčs dienos metu UL 5-6436, vaka
rais NEwtown 9-8591.

TEtR LBONBl, 
KImm* Beach, Flre Istand

CARS TRUCKS
CONVERT1BLES .

Authorized
Volkswagen 

OVERSEAS
Local Delivery

Chas. J. Wets, Ine.
215 - 22 Jamaica Ava.

Ouaam VMIege HO 4*2929

Sporto savaitgalis
Ateinantis sporto savaitga

lis praeis apygardinių stalo 
teniso pirmenybių ženkle, 
šeštadienio rytą, 10 vai., Lie
tuvių Atletų Klube praside
dančios pirmenybės turėtų pa
rodyti mūsų Šių metų stalo te
nisininkų .pajėgumą: Įdomus

— Tu nesigėdi rodytis pajū
ry su tais dviem drabužių lo
peliais, — tiara motina savo 
dukterį, besitempiančią bikinį.

— Bet, mama, dabar tokia 
madar.

— Žinau, žinau, vaikeli. Ir 
mano laikais buvo mada. Bet 
jei'aš būčiau madas gaudžiusi, 
tu Šiandien turėtum mažiau
sia 10 metų daugiau.

EVERGREEM 
NURSING HOME 

Chroniniams ligoniams — seno- 
liams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenfeaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y.

Flve Star Rodent Control 
Poison for rats and mice 

Cbntalns ,,Warfarin’’ 
(1) pound Container —- 98c. 
Special rates to institutions 

MaU ot pbone GE4-O128 
Flve Star Extermlnatlng 

604 Rugby Rd-. Brooklyn, N. Y. 
Mr. BUDD — Mr. SMUIKO

Atidarė savo oflaą Hoo adresu;
Ogi Mliuny Aveų

TeL: CHapel 7-5164 
Mitai ftnm

Nep. 4-2944 
HAMPTON BAYS AREA 

Rentals — Furnished Cottages & 
Estates — WaterfronL

Ali Sizes & PRICE RANGĖS
SQUIRE REALTY

P. O.' Box 738, Hampton Bay» 
Phone Hampton Bays 2-0393

■ į VPa e

1

FOUJ0W ST. FRANCUS 
Frandacam heed prieata for par- 
ishes, mterioM and achools. To 
learn about the reUgious prieat- 
hood in the Order of the mort 
boyiah ot aatata, avrite to: Voca- 
tion Dlrector, O. F. M. Conv, St 
Franda Setninary,' Staten lateDd, 
14, New York. GIbraltar 8-1030.

COUPLE’S HELP X

4 kambarių su balda Ls rūsys. 
Aparta, su gazu ir elektra, senes
nei porai ar našlei su ne jaunesniu 
kaip 16 m. vaiku. Už namij ruošos 
darbus dar primokame.

Cooks, waitress, chambermaitfc, 
couples----- kitehen hdp, buUers

availaHe for positions in rectoriės.
Apply:

Lida BonHeld 
Agency

Sister Margaret StrOtaaan' 
32 E 57*fc St, New Yerk, N. Y.

Tas: komandai $3, partenžams 
žaidėjuos $0.50. Pirmenybėse 
galės dalyvauti tik registruoti 
FASK-te šachmatininkai. '

So. Bostono lietuvių piL d- 
jps B komanda lygos pirme
nybes baigė vidury lentelės, 
laimėjusi penkerias ir pralai
mėjusi penkerias rungtynes. 
Laimėta prieš Harvardo klu
bą, South End, Brattle, Cam- 
hridge Blue ir Bostono Ymcą. 

r Lošė; Alg- Ivaška^R. Karosas, 
' A. Karnsaš, 3. Grinius, S. 

Kazlauskas, GetŠmmas Kuo
dis, S. Vaičaitis, dr. K. Bobe
lis. G. Kuodis surinko 6:4, 
Kazlauskas 4:1 ir K. Bobelis 
3^2:1^ tš. Dr. K. Bobelis per
keltas į lietuvių pirmąją\ko- 
mandą.

S. Reshevskio simultanas 
Bostono Brandeis universite
te bus kovo 30 d. 8 v.v. Daly
viai atsineša šachmatus ir su
moka po $2.75 dalyvavimo 
mokesčio.

Dr. Alg. Nasvytis Clevelan- 
do tarpklubinėse laimėjo prieš 
R. Noel ir B. Slugą. J. Staniš- 
kis lygiomis su J. Bogdanu.

Bfl Ve7 MB:bS! į 
siduoda, nes balti 
bokštą-

Kirty .

KUR KITtFR, JEI NE 
PIRE ISLAMO

susitiksite maloniu žmonią aplinkoj, 
kuri Jums sudarys džiaugsmo? Ir 
niekur kitur Fire Island, kaip tik 
LI0NEL gulėsite gauti vieno kam
bario buto (Housekeeping Apart- 
meot) vedusiai porai už $250.00 vi
sam sezonui ar su vtadruo. ka Jūs 
savo atostogom pageidautumšt — 
plaukyti, žvejoti. Unksmimtte ir kai
tintis sat®je. Platesnių tafbnnacijų

HiUtcp for boys 5—16 
Hill Manor for giris 5—16 
Catholic Services at camp 

Separate camps on mountam lake 
near Hancock, N. Y. 220if A1L 
Daily rfafing, expery instruction 

induded in fee. AQ tand and 
water sports. BasebaU, rifling, 
water skiing, dandng. Matare 

stati. Own farm. 150 mL N. Y. C.
Also open Junę and SepL 

Catalog.
H E. Hillman, Director, '. 

8618—UOth SL, Richmond HHl, 
New York. TeL VI 9-7362

Chess Eertev, kovo nr. Mas- 
sachusetto.
K. Merkį, 
vietą Boylstono turnyre su 
7:3 taškų.

Golden Knights 1953 tur
nyro Present leaders sąraše 
pirmuoju įvardintas Ignas Ža
lys su 45.7 taškų, 6. K. Škėma 
su 40:7, 37. P. Kontautas 30.5 
ir 42. Karalaitis 28.9 tš. Ra- 
caitis įveikė Epp (55-C), o 
Burdick-Stonkų (53-Nf).


