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Tauta tai gera, 
tik valdžia ne

vo ketvirtadienio sensacija, 
apkartinusi Kanados - Ameri
kos santykius.

Herbert Norman, 48 metų, 
tarnavo Egipte tik nuo 1956. 
Anksčiau jis buvo Japonijoje, 
buvo Kanados delegacijos pir
mininkas prie Jungtinių Tau
tų. Ketvirtadienio, rytą Kaire 
jis išėjo iš. namų, keltuvu pa
kilo į ašmntą aukštą kitame 
name, kur gyveno jo draugas 
Švedijos atstovas, žmonės ma
tė, kaip jis nusiėmė saulinius 
akinius, padėjo juos ir laik-, 
rodį šalia, paskui žmonių pa-

riuomenės organizavimas. Pa
čioj Amerikoj bus naujas ar
gumentas tiem, kurie nori 
mažinti Eisenhowerio pateiktą

mm balandžio 4 išaiškino, kad 
užsienietis gali būti deportuo
tas, jeigu jis yra kada nors 
buvęs komunistų partijoje.

HARflV TRUMANAS vėt 
prašneko

Amerikos naujų pinigų, nau
jų ginklų ir daugiau vyrų, nes 
Anglijai nesnmant atsakomy
bę už Europos likimą, vis dau
giau yra. verčiama tą atsako
mybę pnaimS Amerika. Šauktas, davė atbulas kelis 

žingsnius, ir apačioje pakėlė 
tik jo lavoną. Jo kišeniuje bu-

Komantotai gali būti kiti su kirviais ir nesukapojo 
iš Amerikos išvaryti pačių unijų.

FMeraMni. apeliacinis teis- ^,^0

Kovo 28 valstybės departa
mentas atsakė visiškai pasiti
kįs atstovo lojalumu. Bet po 
to senato komisija persiuntė 
departamentui kai kuriuos 
FBI parodymus savo nuomo
nei patvirtinti.

Nors Kanados valdžios žmo
nės pirštu rodo į senato komi
siją ir ją kaltina dėl atstovo 
savižudybės, tačiau sunku pa
sakyti, ar čia yra tikroji prie
žastis. Normalus žmogus ir 
valstybės pareigūnas žiūrės 
ne to, ką apie jį sako kitos 
valstybės pareigūnai, bet'ką 
sako jo krašto valdžia. O toji 
buvo tvirtai atsistojus už Nor
maną. Gal būt, kad jo depre
sija turėjo ir kitą priežastį.

rikos lėktuvai naudosis pagal kartoj* taip pat pasakas, kad 
tą sutartį karo ir manevrų metę bulvių amaro rytų Vo- 
metu tų kraštų aerodromais ir kieti joje, o po dvejų metų šiau- 
bazėm. Jiem Amerikos prisL rėš Korėjoje sojos ir kitų grū- 
dėjimas reiškia ir sustiprėjusią dų maro bacilas. Esą lengva 
piniginę pagalbą. Lig šiol pavojingus keliautojus gėlėse 
Turkija gavo iš Amerikos apie muoti, bet sunkiau suseku 
vieną milijardą dol. Turkijoje pariebėti balionu? ir aliar- 
veikia Amerikos karo misija ar maro bacilas siuntiniuose. 
(471 karininkas ir 75 civiliai)
ir apmoko Turkijos karinome- • Paryžius balandžio 7 iš- 
nę. Persija gavo 100 mil. dol., kilmingai sutiko Anglijos ka- 
o jos kariuomenę apmoko 282 raitelę ir jos vyrą Pilypą, 
karininkai ir 11 civilių. Pa- gimtai tūkstančių užtvenkė 
kistanas gavo 60 mil.; ten yra gatves.
šia gavo Irakas, nes jis gau- 1 ......................
63 karininkų misija. Mažiau- . _ „ .. _ „
na tik per tuos dvejus metus, tant*
Kada jte prisidėjo į paktų — P“"*1 ***!”
10 mik doL, kuriuos paskirsto buro ėmusis infclalyvvb 
jiem 13 karininkų misija. Pri- paktui ir jj sukfijavuri 
sidėjusi dabar prie pakto. A- Anglija dabar nebe-
metiką neabejojamai sumas PW u «*®WuUaro.
padidins, nes reikės dar soda- Konfifcte tarp Rytų ir Va
ryti tikresni radaro tinklą. karų Amerikos

s “Komsomoiskaja 
ėmė kaukę, ir visi arabai to- Pravda" vėl paragino jaus
liau nebeturi abejonių dėl mą, kad budėtų prieš šnipus 
Amerikos politikos. Taip pik- ir prieš “pavojingus ketiau- 
tinosi visi Maskvos šalininkai ninkus” į sovietinius kraštus

į ■ ' / > / ' *• -

Kanados atstovo Egipte nu- Kanados valdžios žmonės 
šokimas iš aštunto aukšto bu- paskelbė, kad Norman buvo 

jautrus, o paskutiniu laiku 
buvęs persidirbęs ir tetai pri
slėgtas. Kas jį slėgė ir privedė 
prie savižudybės, mėgino, nu
rodyti Kanados užsienių rei
kalų ministeris- ir min. pirmi
ninkas ir ypačiai parlamento 
žmonės — visi kaltino Jungti
nių Valstybių senato vidau? 
saugumo komisiją. Esą komi
sija nužudžiusi Normaną, ap
kaitindama jį buvus konuuri.4- 
tą ir palaikius su komunistais 
santykius. x
_ Tekis kaltinimas senato ko
misijoje buvo kilęs dar 195L 
Tada Kanados parlamentas ir 
vyriausybė pareiškė Normanui

apie kovą su komunizmu. 
Kaltino, kad dryžuotom kel
nėm diplomatai nesupranta 
taikos ir karo problemų. Esą 

Kipre švelnina padėtį Dulles veda nuo vienos krizės 
Kipro saloje anglų gubema- iki kitos, esą jis sukūręs vidu

tinius sušvelnino režimą — rinių rytų krizę ir pridaręs 
panaikino mirties bausmę už klaidų daugiau' nei kas kitas, 
ginklų laikymą, paleido iš Kalbėjo, kad darbininkų Ju- 
arešto vysk. Krandiotis, kuris dėjimas padaręs daugiau ko- 
yra vietoj ištremto arkiv. Ma- voje prieš komunizmą., siek- 
karios. Tuo rengiama atmes- (temas pažangos, nei riebieji 
fenr derybom. broliai iš WaUstneto.

NAŠTA PERIM.4 _■ *■ gyvena dėl atstovo Normano
VĖL AMERTK A mirties, rodo Kanados "Baž

nyčių tarybos” kreipimasis 
KĄ REIŠKIA AMERIKOS balandžio 4 į Etsenhouerį. Ji 
ĮSTOJIMAS | BAGDADO prašo sustabdyti Amerikoje 

"politikus ir partizanus” nuo 
nekaltų žmonių žudymo, nuo 

Po Bermudų konferencijos komisijos, kuri vartojanti* sa- 
Amerika tyliai prisidėjo prie distinius metodus ir esanti 
vadinamo Bagdado pakto. Tai pagauta isterikes.
sukėlė vieniem pasipiktinimo, ~
kitiem džiaugsmo, tretiem at- ------

Pasipiktino Jordanijos min. jj- fĮeS Vjlninm 
pirmininkas Nabulsi ir pa- . 
skelbė: dabar Amerika nusi- Mask

Pravda’

litinis Amerikos gestas. Ji pa- dvi mv1ias Dp iokiu dinas, silpninti užtvaras sovie-
rodė, kad Aųabos uostą laiko piai^tų ir vėliavų, tik su di- tinio užpuolimo grėsmei. Nuo menę taip pat raketiniais 
tarptautiniais vandenim, ko dėlių kryžium priekyje žygia- to pasunkės ir Vokietijos ka- ginklais.
lig šiol atkakliai nepnpažjsta vo yjgjjį vyrai Dalyvavo taip IzrąeUo laivų iš Aųabos įlan- pat pavergtų tautų nariai, 
arabai ir nepraleidžia dėl to
kos į Raudonąsias jūras.

H

ii Anglijos aviacijos šefas maršalas

kų, kurie teigė Normaną bu
vus komunistų studentų gru-

ateinančiais metais Anglija 
atitrauks iš Vokietijos 13,000

litikų pareiškimuose. Rake
tom giriasi Amerika; Sovietai 
tvirtina, kad raketom jie Ame
riką pralenkę. Anglai aiškina-

Buvęs prez. Trumanas ba
landžio 6 kalbėjo, kad komu
nistinės jėgos žengia pirmyn 
viduriniuose ir tolimuose ry
tuose, o laisvojo pasaulio są-

AOABOS ĮLANKA Izraeliui tu
ri gyvybftinSs reikšmės. Taškais 
yrap ažymCti naftos vamzdžiai.

Kalba ir kalba 
apie raketas v

Raketos yra populiariausias

nę, nes likusi kariuomenė bus 
ginkluojama raketom. Ta pro
ga Amerikos senato komisijos 
ginklavimo reikalam pirmi
ninkas paskelbė, kad Amerika 
jau išleido 4 milijardus doL 
raketom dirbti. Jų tyrinėjime 
ir gamyboje dirba daugiau 
kaip 100,000 žmonių. Raketų, 
kurios skris 1560 mylių, Ame
rika turėsianti per kelis mė
nesius .

užsienių reikalų- ministeris 
Pearson į tokį pakartotą kal
tinimą griežtai protestavo val
stybės departamentui kovo 15.

trauks kariuomenę iš Korėjos 
ir sumažins įgulas kolonijose. 
Iki 1962 metų iš dabartinių 
690,000 armijos paliks tik 275, 
000. Mobilizacija bus visai pa- 

_ naikinta. _ __ ___~________ !
Tokias reformas Anglija da

ro atsižvelgdama į savo ūki
nius sunkumus, o taip pat į 
pakitusias krašto gynimo 
sąlygas. Vyriausybė skelbia, 
kad nuo sovietinės invazijos 
negali apsaugoti armijos dy
dis, o tik raketiniai atominiai 

jos tanklaivis su nafta nu- ginklai, kūne dabar yra Ame- 
plaukė į Izraelio uostą Elath. rikos rankose. Anglijos įtaka

Lig šiol derybos tarp Ame
rikos ir Egipto dėl Sueso ka
nalo naudojimosi nedavė vai
sių. Bet Amerika tebesitiki, 
kad Egiptas pagaliau pripa
žins kolektyvinę kanalo kon
trolę.

/ 10 CENTŲ

biudžetą. '
Amerikos Kongrese kai ku

rie senatoriai pareiškė baimės, 
kad Anglijos kariuomenės su
mažinimas pareikalaus iš vo rastas vienas raštete JZiSTklįnieT-S- 

nai Jis bučiuojąs jos kojas ir tomisijoje buvo Uudinin- 
maldaująs atleisti tai, ką jis - -
dabar darąs. Kitas raštelis bu
vo skirtas jo draugui Švedijos 
atstovui. Rašė jam, kad ne
turįs kito pasirinkimo ir tu
rįs nusižudyti.

ji mažins savo kariuomenę, 
vėl atkreipė į ją visų akis ir

ir “neutralieji” arabų kraštai, “bacilų forma”.
Turkija, Pakistanas, Persi- “Kai pereitą pavasarį, — 

ja, Irakas, kurie yra tame pasakoja laikraštis, — nukrito 
pakte, nudžiugo. Nudžiugo, balionas iš vakarų prie Vib 
nes jiem reiškia pirmiausia niaus, tai pasirodė, kari jis 
sustiprėjusį saugumą. Ameri- buTO primirkytas maru žemte 
kos lėktuvai juos gins nuo ga- ūkto augalam" Laikraštis pa- 
limos Sovietų invazijos. Ame- 1950 Amerikos Imtuvai no

riką netekusi vadovybės Bal
tuose Rūmuose ir valstybės 
departamente. Esą Amerikos 
sąjungininkai priėję išvadą, 
kad negali pasitikėti Amerikos 
užsienių politika, nes dauge
lis jos lyderių blefuoja. Mūsų 
tauta gerbiama, — kalbėjo 
Trumanas, — bet mūsų vy
riausybė pasitikėjimą prara
do.

Ko reikia, Trumanas taip 
aiškino. Esą reikia palaikyti 
Jungt. Tautas ir toliau, bet 
nereikia mesti jai atsakomy
bės už mūsų pačių politiką. 
Primesti visas problemas 
Jungt. Tautom esąs begėdiš
kas atsikratymas atsakomy
bėsuž tarptautinę padėtį.

AMERIKĄ parašė laišką prezidentui Ei- prakasti tunelį iš Anglijos į
Egipto spauda balandžio 7 senhoweriui, bet Italijos vy- Prancūziją apačia kanalo, ku- lio bendrovės akcijos iš 35 cn. 

piktai ėmė pulti Ameriką, kad riausybės nariai užprotestavo ris yra 22 mylių pločio. Ba- pakilo iki 1.47 dol.
prieš laiško siuntimą T -aiškas landžio 16 tam reikalui ap-
esąs priešingas vyriausybės svarstyti sudaromas visų par- MASKVA SUGRIOVĖ 
politikai. Gronchi kritikavo tijų komitetas. ISPANŲ VILTIS

Sovietų radijas balandžio 4 laiške Eisenhowerio programą Tunelio mintis buvo kilusi Sovietų Sąjunga balandžio 
vėl įspėjo Olandiją, Angliją ir viduriniam rytam, kritikavo jau prieš pusantro šimto me- 5 paskelbė, kad ji neturi jokio
Vokietiją, kad jos buš suhai- valst. sekr. Dulles ir siūlė Eu- tų. Buvo sudaryta bendrovė, Ispanijos aukso, kaip buvo
kintos kilus karui, jei iš jų te- ropoje sudaryti neutralią zo- ir pradėti tyrinėjimo darbai, skelbusi Ispanijos vyriausybė,
ritorijų Amerika naudosis ba- ną Tačiau vyriausybė baiminosi, Maskva pripažino, kad Ispa-
zėm su atominiais ginklais. kad 'tuneliu gali pasinaudoti nijos pilietinio karo metu rau-

• Amerikos dešimtyje vai- • Amerikos satelitas apie priešas ir staigiu smūgiu at- donieji iš Ispanijos buvo at-
stybių nuo pereitos savaitės būsiąs paleistas ateinan- sirasti Anglijoje. Dabar tokios gabenę aukso už 560 mil. dol. 
tornado ir audrų žuvo 35 žmo- metų pradžioje. baimės nebeaktualios. Bet jį išleido kovai prieš Fran-
nės ir apie 1000 sužeista. Lau- %
Kama potvynių Pennsylvanl- Imkitės šluota, nes 
joje, Kentucky, Indianoje.

• Brazilijos keleivinis lėktu
vas balandžio 7 ore užsidegė, 
žuvo 35 keleiviai ir 5 įgulos unijoje jos prezidentas W. 
žmonės. Užsidegęs pirmiausia Reutheris balandžio 7 kalbėjo

apie piktnaudojimą unijose ir 
politiką. Jis pritarė senato ty
rinėjimams. Tik pastebėjo, 
kad tyrinėjimai turi būti ir 
unijose ir įmonėse. Ragino, 
kad darbininkai iššluotų savo 
unijas šluotom, kol neatėjo 
kiti su kirviais ir nesukapojo

Valst. sekr. Dulles Kongre- 
Idėją dabar atgaivino Ame- co iki cento. O Ispanija tikė- sui aiškino, kad tik vienas esąs 

rikos finansininkai Pagal da- jo, kad raudonieji buvo nuga- rimtas karo pavojus — tai tas, 
bartinius apskaičiavimus tu- benę 500 tonų aukso į Mask- kad Rusija gali blogai su

kit! paims kirvį nelis prasidėtų nuo Folkstone vą. Ispanai tikėjosi, kad už- prasti Amerikos siekimus. Pa- 
ir baigtųsi prie Calais, viso megzdami santykius su Mask- vojui sumažinti Amerika turi 

• Automobilių darbininkų būtų 35 mylų ilgio. Kaštuotų va, atgaus tą auksą. savo poziciją parodyti aiškiai.

NATO RŪPESČIAI
William Dickson (kairij) ir Olandijos gen. Bernard R. P. F. 
Hasselman.

Įtiko Izraeliui, neįtiko Egiptui
Amerika, prisiėmusi atsako-

to bei Izraelio santykius, per
eitą savaitę padarė-kai kurių 
žygių, kurie pataikintų vis 
daugiau besiskundžiantį ir 
net priekaištaujantį Izraelį. 
Balandžio 6 Amerikos tanklai
vis pro Aųabos įlanką atplau
kė į Izraelio uostą Elath. 
Tanklaivis atgabeno naftą, 
kuri Elath uoste leidžiama į

• Sovietai pereitą antradie
nį susprogdino vėl atominę 
bombą. Nuo 1949 jie išmėgino 
jau 20 tokių sprogimų — bent 
tiek žinoma Vakaruose.

bus didesnė, jei ūkiškai ji bus 
pajėgi. Už tat numatomos ka
rinės reformos sumažins Ang
lijos biudžetą visu penktada
liu, arba 4 milijardais dol.

Tokia Anglijos politika ver
čia iš pagrindų prieš aštuone- 
ris metus sudarytą Nato (šiau
rės Atlanto pakto organizaci
ją), kuris turėjo sukurti gin-

Anglija atnaujino mintį 280 mil. dol. 
rakasti tunelį iš Anglijos į Atgijus idėjai iš karto tune-
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BROOKLYN. N.340 RIDGEWOOD AVĖ.
Rašo ALMUS

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

marns, etc.

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

JULIUS MALDUTIS
savininkas

ITALIJOS KALNŲ GYVENTOJAI GAUDE MARSIETĮ

PARCELS TO RUSSIA, INC
BROOKLYN. N. Y.

PARCELS TO RUSSIA, INC.

KANADOJE pastatytas pirmas toks didžiulis karo Ičktuvaspo-
vandeniniam Jaivąm pottL ____ • 'C..

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

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y.
• Už kampo barusios virtos* TcL INgerson 7-6455. 7272

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

(recordchangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Ričhmond Hflį Ozone Park, Forest Hilį Jamaica.

Darba* atliekama* piityiusto ,trr tafta, pripažint* 
EGA tatitate, New Verta.

Darko vai*****: kaadtea na* • vaL ryto M • rak.

jam. Matulis informavo Mask- tas.

naujoji partija susijungė su 
Vokiečių partija). Charakte-

Tai labiausiai pasirodo kul
tūrinėj srityj.

Nors liberalai skelbia libera
lizmą (laisvę) visom pasaulė- 
žiūrom ir iš to žodžio susida
ro savo partijos pavadinimą, 
tačiau praktikoje tokią pa
saulėžiūrinę laisvę pripažįsta 
tik savo įsitikinimų žmonėm.

Liberalai net griežčiau už 
socialdemokratus pasisako 
prieš krikščioniška dvasia ve
damas tikinčiųjų mokyklas ir, 
kur tik gali, stengiasi jas iš
stumti. Pav., Bavarijoj pagal 
balsavimų duomenis už libe
ralų partiją pasisako apie 
100,000 balsuotojų, o krikščio
niška dvasia vedamų mokyk
lų reikalauja arti milijono tė
vų, kurie tą savo norą yra iš
reiškę parašais po specialiom 
peticijom. Nežiūrėdami to, li
beralai (drauge su socialde
mokratais) deda pastangas, litikos kryptis liberalam buvo 
kad ir visoje Bavarijoje, kaip artimesnė, kaip SPD (social- 
ir kai kuriuose kituoš^'kraš-

Vyriausioje taryboje (sovie
tiniame parlamente) deputa
tas J. Matulis, tas pats, kuris 
lankėsi Jungtinėse Tautose, 
pasakojo, kad tarybinė valdžia 
Lietuvoje gavusi iš Urugva
jaus lietuvių delegacijos gra
žius atsiliepimus apie sovieti
nę Lietuvą ir dabar galės at
remti Amerikoje prieš “tarybų 
Lietuvą skleidžiamus šmeiž- 
tus”. Paskiau Matulis reiškė 
pasitenkinimą, kad Maskva 
nutarusi duoti respublikom 
daugiau teisių, nes jos prisi
auginusios savų kadrų. Pas
kui prasidėjo J. Matulio nusi
skundimai. Skundėsi, kad Lie
tuvoje, nepaisant visų pastan
gų, gaminama 5 kartus ma
žiau elektros nei bet kurioje 
kitoje aplinkinėje respubliko
je; iš 78 rajonų tik 15 Lietu
vos rajonų esą įjungti Sovie
tų Sąjungos elektrifikacijos 
tinkle^. rJ^Matulis ragino

Jis taikiai pasidavė karabl- nataHg Žmonty, noHtaikė m*> 
• no širdį*. Progai p*iW*ikiu* nė-

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTI J Į Ir kitas kraštus 

vis dar laikoma

tija. Stot toj? pafttfft sudarė 
pirmąją vyriausybę, kuri tvir
tai išsilaikė iki pat sekančių 
rinkimų. Reikia pripažinti, 
kad liberalai, dalyvaudami ko
alicijoje su CDU/CSU; labai 
daug prisidėjo Vokietijos- 
ūkiui atkurti ir drauge iškeltu 
jai tarptautinėj plotmėj. Šio
je srityje liberalų nuopelnai 
savo tautai neginčytini

Po sekančių parlamento 
rinkimų 1953, kuriuose CDU/ 
CSU ir vėl darniai, bendradar
biavo. Tačiau po kurio laiko 
pradejo iškilti nesutarimai už- 
sienio politikos klausimais, 
ypačiai dėl Saaro krašto ir 
dėl santykių su Maskva. Ir tai 15 LIETUVOS 
labai neskaniu būdu. CDU/ 
CSU savo jėga koalicijos part
nerius tiesiog užgožėdavo. Li
beralam buvo sunku rodyti 
savitą veidą. Todėl jų parti
jos vadas Thomas Dehleris, 
nors vyriausybės posėdžiuose 
per savo partijos ministerius 
pritardavo CDU/ CSU užsienio 
politikos linijai, bet viešumoj 
tai linijai pradėjo vis aštriau 
prieštarauti, o vyriausybės 
galvą kanclerį Adenauerį kar
tais tiesiog užgauliodavo dr 
niekindavo. Tiesa, tuo būdu

-. Dehleris; ątkrepdavp į^save jr, 
savo partiją visuomenės dė
mesį, tačiau drauge aiškėjo, 
kad artėja koalicijos skilimas. 
Nesutarimai dar daugiau pa
aštrėjo, kai CDU sudarė nau
ją rinkimų įstatymo projektą, 
kurs mažom partijom (žino
ma, ir liberalam) turėjo būti

ringą, kad visi (keturi) libe
ralų ministeriai, priklausę 
Adenauerio vyriausybei, irgi

(Nukelta į 7 psl.)

kėjimo arba tiesiog kovotojai 
prieš krikščionišką pasaulė
žiūrą, ir tuo būdu artimi so
cialdemokratam.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

vą, kad įmonės kaip Elfą, 
elektrotechnikos įmonė, Šiau
lių dviračių fabrikas per 6 me
tus nebuvo pagrindinai už-

Ten pat kalbėjęs žemės ū- 
baigti.
kio ministeris Augustinaitis 
sakė, kad Lietuvoje esą dau
giau kaip 2 mil. ha pelkių, 
drėgnų žemių..ir dirvonų. Pri
minė net, kad buržuazinėj 
Lietuvoj būdavo nusausinama 
12,000 ha per metus. Tarybi
nėj santvarkoj tuos 2 mil. bus 
galima nusausinti, jei tik 
Maskva pristatys seniai žade^ 
tus 114 ekskavatorių, 100 au
to priekabų, 16 grioviakasių, 
80 automobilių.

Augustinaitis toliau infor
mavo sesiją, kad Lietuvoje la
bai trūksta langam stiklo. 
Girdi, kaip bekelsi žmones į 
kolūkius, kad stiklo-nėra. Pri
minė ‘jcad1 kompartija stiklo

atidarė skyrius:
116C1 Jos. Cainpau Avė.. Dctroit 12. Mich.. Tcl. TOwnsend 8-0293. 
651 Albanv Avė.. Hartford. Corn., Cbrpel 7-5164.
121 So. Vermont St.. Los Ance ’s. C-'if.. Tel. DUnkirk 5-8550.
73 Second Avė.. New York CLy, N Y.. Tel. ORchard 4-1540.

Galima bevelk viskas siųst.—r: uji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin, Penicil.n. 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7.-10 dieną

įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių pa
sistatymas Įstaiga atidaryta kasdien, (skaitant sekmadienius 
nuo 9 tki « vai. fr šeMadien. 0-4 vai.

Firmas veikimas pertvarkytas, kiek viena* statitlnys tesiun
čia m a.s neatidėliojant Ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai per 7-10 dienų.

ĮVEŽTOS ir VIETOJE GAMINTOS
P Medžiuos Vyėų Ir; moterų eiMttms. švarkams, suknelėms.
< Al!kiniai.rtyoninteL medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. 

Yai-dais Ir cabalėfa;
• Didelis'spalvų ir" pav^yzdžių * pasirinkimas.
• Ge iausios'rūšys, prieinamos kainos.

j Atsinešk šj skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas*
SAMUEL BECKENSTEIN. INC.
TRYS DIDEI^S KRAUTUVES

Ii S Orchard St. 125 Orchard SL ISO Orclmrd SU N. Y. C. 
GRamercy 5-4525

Closed Saturrtay. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
Privažiavimas: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. N»t«Wa 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki-

KAIRE, Egipte, šokdama* nuo namo stogo utshnuM Kanados 
ambasadorius E. Herbert Norma n. Jis turėjo ry*ius s»» komu
nistais. žmonai paliko laišką, kad Jam ntra prasmės gyventi.

Si firma įgaliota Intourlsf Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus j SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos. patobulinimui patarnavimo 
ir paskubinimul. siuntinių pristatymo j SSSR, kartu klijentų 

patogumui, jau iki šiol

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kbvijos ir 
L t Natūraliose spalvose trijų dimensijų (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

Nusiskundė nepakankama akėčių ir traktorinių kultyva- 
ėmė. Tačiau liberalai vistiek gyvenamųjų namų statyba, torių, linų kuliamųjų. Girdi, 
savo grasymą įvykdė: š. R. ^urį įrgį esantį lėtesnė nei ki- lietuviai nuo seno eksportuo- 
Vestfalijoj nustojo bendradar- reSpUbiikose. Pripažino, davo dobilų sėklą, o dabar, ne- 
biauti su CDU ir naują kraš- kad gyvenamojo ploto vis dar turėdami kuo išsikulti’ patys 
to vyriausybę sudarė su SPD, trūksta. Iki šiol dar neatsta- još trūksta. Baigdamas dėko- 
paremiant mažytei Centro tyta 200,000 kv. m ploto na- jo broliškom respublikom, o 
partijai. mų 0 700,000 kv. m butų pa- labiausiai didžiajai rusų tau-

Tačiau šis žygis liberalų dėtis esanti “avarinė”. Eilėje tai už “išvadavimą nuo hitle- 
partijai buvo nelemtas. Treč- rajonų nepastatyta nė vieno rininkų. 
dalis parlamento liberalų at- gyvenamojo namo._ , šitos kalbos Maskvoje pa
stovų tokį savo vadų elgesį jr v-j nu^rejpė Matulis kai- tvirtino ankstesnius mūsų tei- $**<»♦ ...... •. , .
pasmerkė ir pasitraukė iš libe- ba j Amerikos lietuviu spau- gimus: 
ralų partijos, sukurdami sa- “šmeižtus prieš tarybinę kad Lietuvoje yra dideli ūkio 
vo atskirą frakciją, o vėliau ir LietųVą”... Pažymėjęs, kaip trūkumai, didesni nei nei pa- 
partiją (šių metų pradžioj ta uragvajaus lietuvių delegaci- čioje Rusijoje;

prašė kad tikrasis kaltininkas yra 
Maskvą paskirti lėšų sutvar- Maskva, kuri visą Lietuvos 
kyti 45 S Lietuvos dirvonuo- gamybą paima, 0 beveik nieko 
jančių žemių. Prašė taip pat jai neduoda — taip neišnau- 
padidinti pensijas mokyto- dejo jokis praeities kolonialis-

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS Ir KADIO TAIS1 M t 
č-.B. A N C A

- Vakarų Vokietijas' j^iiaElų 
jatrtiia. suhnmnphtaž vadina
ma FDP (Freie Dęmokrati- 
sche Partei), nėralabai dide
li. Iki šiol už fą pasisakydavo 
upjįe z< visų uaisubtojų. Ta- 
čiaū savo didumu ji yra tre
čioji partija ir todėl Vokieti
jos politiniam gyvenime už
ima svarbią vietą. Liberalų 
•partijai priklauso daugiausia 
turtingųjų sluoksniai, fabri
kantai, Įmonių savininkai, mokyklom ar tinkamam mo- 
dvarininkai ir t.t. šiuo atveju kytojų paruošimui. Niekas 
jie yra dideli socialdemokratų, neneigia liberalam auklėti 
linkstančių suvalstybinti di? savo vaikus bendruomeninėse 
džiąsias įmones ir skelbiančių mokyklose, ; ir jos Bavarijoje 

^plarfirigą ""!!^; ^fie^inkai? "e^žštūoja, "tačiau^kodėl vŽT-"
Tačiau pasaulėžiūriniu atžvil- žyti tėvam auklėti savo vąi- 

' giu liberalai yra atšalę nuo ti- kus krikščioniškai? Juk' mo
kesčius valstybei moka lygiai 
tikintieji, kaip, ir liberalai. 
Bet tokie demokratiniai argu
mentai liberalų neveikia.

Užsienio politikoje liberalai 
rodosi linkę išvystyti artimes
nius Vokietijos santykius su 
Soy. S-ga, jos satelitais ir net 
su r. Vokietija.

Vokietijai suvienyti šiuo 
laiku siūlo naują planą, pagal 
kurį vakarų sąjungininkai ir 
Sov. S-ga turėtų palengva ati
traukti kariuomenes iš Vokie
tijos, tik palikti mažus kie
kius' pasienio ruožuose, .0, pa
čiai Vokietijai leisti susijungti 
ir savarankiškai tvarkytis. .

Pirmajame pokario Vokieti
jos parlamente CDU/CSU 
(krikščionys demokratai), 
nors buvo didžiausia partija, 
neturėjo absoliutinės daugu
mos ir vieni negalėjo sudary
ti vyriausybės; turėjo blokuo- nepalankus. Liberalai tokiam 
tis su kitom partijom, projektui pasipriešino ir pa-

Kadangi CDU/CSU veda- grasė: jeigu CDU tokį projek- 
ma tautos ūkio ir užsienio po- tą bandytų pravesti, tai libe

ralai nutrauktų bendradar
biavimą su CDŲ pan

ti emokra tų), * kultūrinė sritis lamentuose, piriri$j’teBl|j šiaū- Maskvos vyriausybę nedeh- pažadėjo, o Eėtūviai jo nema- 
tuose, būtų įvestos tik ben- priklauso tikkraštų parla- res Reino'Vestfalijoj ir suda- Įpjrlimp statyti per tė nė gabaliuko. "
druomeninės mokyklos ir nu- mentam, tai liberalai įėjo į ko- rytų koaliciją su SPD. CDU Nemuną antrą hidroelektrinę Skundėsi, kad Maskva ne
trauktas valdiškas išlaikymas aliciją su CDU/CSU, tokio grasymo pabūgo ir tuč- stotį. pristato lietuviam lakštinių
krikščioniška dvasia vedamom kurią taip pat parėmė linkusi tuojau minėtą projektą atsi-

Kartas nuo karto per pašau- žmogėnas yra užklydęs iš mar- vais žmonės ir Marse gyvena? 
lį keliauja gandai apie skrai- so. Jį mačiusieji ir mėginusie- Policija suprato, kad turi rei- 
dančias lėkštes bei kitokias ji su juo susikalbėti sakė, kad kalą ne su kokiu marsiečių
baidykles, manoma, atsitren- ir jo kalbi esanti lygiai tokia bet su šios žemės žmogum, ta-
kiančias iš Marso planetos, pati, kokią italų radijui pavy- čiau niekaip negalėjo nė susi-
Daug kas giriasi tai girdėjęs kę tiesiog ii Marso pagauti ir, kalbėti, nė nustatyti, kas jis ir
iš mačiusiųjų, pats matęs, net dėl įvairumo ir smalsumo, daž- iš kur atklydęs,
pasisveikinęs, norėdamas su- nai transliuojama, vadinant ją Buvo suiaukti įvairię kalby
mesti taikios koegzistencijos “marsiečio daina
žodį, bet nieko neišėję - kai- čia galima paminėti, kad ir ' bet ir tai nieko nepešė- Paga- 1 
ba nesiklijuojanti. Italijoj atsirado džiazo muzi- liau, keistuolį nugabeno į Ro-

Gandai lieka gandais, bet kas kakafoninių gabalų. Vienas mą. Ten atsirado kalbininkas 1
neperseniausiai Jugoslavijos paskutiniųjų, turėjusių pasise- profesorius, galįs susikalbėti /
pasieny vieno italų kaimelio kimo, buvo kaip tik “marsiečio mongolu tarmėmis. Tariama- (1
žmonėm, kažkas panašaus į daina” kniaukimas ir kauki- sis marsiėtis atsivėrė:
marsietį tikrai įvarė baimės. mas. Jei daug kas tą dainą pri- — Ea* mongolaa JosH Limo- (

Įmonė* pamatė po lauku* skyrė amerikoniškam džiazui, nof. RvaHM fėmoku tik koll*
boklakRIofanfią kaistą būty* tai atsirado vienas kitas B kai- komaridoa MBm/no* n***i
bę miečių, kurią jie laikė “Marso buvo pagavę mana Į raudoną f

panašią į žmogų, bet tautosoka”. Tai tik padėjo ją armiją. |MW musu puL
vilkinčią nematytus drabužius, marsiečio gandui augti ir pils- kai butam* algatanti į Vang-
labai keistus autuvus, ir užuot ti riją maitinti *uhlliilą. K*i pa
kalbėjusi, burbuliavo kažkokius Mardačlo Bgai ieškoti norai- maCtaą takiu Beoriu būdu ir 
garsus. Motinos įsakė vaikams kėjo. kaip daug mum* tako žudyti
nekišti nelies laukan, o ttpylin- 
kės vyrai, ginkluoti vėsdais ir hieriamš, mėgino taftą šne- 
šakėm' pasitelkę artimiausio kiti, gestikuliavo rankomis. Iš 
miestebo karabinierius pašilei- vtoo tik viena paaiškėjo — 
do baidyklės gaudyti. jis buvo alkanas, nes pats sau Trauk taksiai Rusiją ir jos au>

‘Tuo tarpu žinia skido vis pla- spaudė "apytuštį pilvą, kas yra kurtą tauriną rajft Aš neito 
čiau. Nė abejoti nereikia, ‘ ' ’ ’"' '

NAUJIENA: DABAR GALIMA SIUSTI 
“A N T I - P O L | O SEKIM"

Taip pat siunčiamas rašomos [Mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordtionai. siuv^prs mašinos.

Pristatymas garantuotas ir .gaunate gavėjo parašą.
Naujas ^adresas:

Kuo jie prfc&nasl ir kuo arti
mi soc. detaMtaūtam u Ją va- 
das ahleris sugriovė ta^ą 
su CDU ir suskaldė pačią par
tiją o Ar naujas vadas Maye- 
ris eis iš vien su socialdemo
kratais?
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DARBININKAS
THE WORKER (Tltfe Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered a» tecond class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Act 
ot March 3, 1879, originally entered as arcond clasa matter at Boston, Mas*. 

September U 1915.
SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly  $6.00 
Brooklyn, N. Y.  $6.50 
Half year------------s__________  $3.50
Fortign ........    $6.50 

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcilos nuomone.

Lietuvos praeities okupacija
Svetimos šalies grobikui yra 

lengviau užimti žemę ir pa
vergti * jos gyventojus, negu 
nusavinti pavergtosios tautos 
praeitį. Praeitis mažiau ar 
daugiau būna jau ištirta ir ži
noma, o iš jos kalba nepa
keičiami faktai.

Istorijai, pavyzdžiui, žino
ma, kad Lietuvos valstybė nuo 
senų laikų valdė didelius rytų 
Europos plotus, kuriuose šian
dien gyvena rusai. Vytauto 
laikais senoji Lietuvos valsty
bė iš abiejų šonų gaubė Mask
vą, driekėsi toli už jos ir ėjo 
iki Juodųjų marių, o Maskvo
je sėdėjo Vytauto duktė Sofi
ja, kaip regentė savo maža
mečio sūnaus Vosyliaus soste. 
Dar po pirmojo padalinimo 
(1772) Lietuvos valstybė sie
kė Dnieprą, nes dauguma že
mių šiapus Dniepro priklausė 
Lietuvos valstybei per 500 
metų. Tos tradicijos nedrįso 
laužyti nė pirmojo pasidalini
mo sąmokslininkai. Tiktai po 
20 metų antrieji du grobimai 
Lietuvos valstybę visai panai
kino, o rusai ir Lietuvos var
dą bandė užtrinti “Šiaurės 
vakarų krašto” pavadinimu.

Metasi taip pat Lietuvos 
praeitį okupuoti: istoriniem 
laikam rastas nebuvėlės “Lie
tuvos - Rusijos valstybės” var
das. Vis dėl to Lietuva staty
ta bent pirmoje vietoje, nes 
kitaip istorinė netiesa būtų 
per daug kritusi į akis. Bet ir 
tos tiesos nedaug paisyta, kur 
tik Lietuvos praeitį reikėjo 
priartinti ir palenkti savo 
naudai. Ir kas tos lietuvių 
praeities nesisavino ar nesisa- 
vina? Rusai, lenkai, gudai.

★
Kai bolševikai antru kartu 

užėmė Lietuvą, jiem visą lai
ką knietėjo, kad Lietuvos pra
eitis dar neokupuota. Kiekvie

Published Seml-Weekly except holi- 
day weeks, when Issued weekly

Amerikoje metams  $6.00
Brooklyn, N. Y. ------------------ $6.50
Pusei metų---------------------------- $3.50
Užrienyje ---   $6.50

Už skelbimų turini ii kalbą redakcija neatsako.

na proga kalte kalė, kad pra
eityje rusai buvę pranašesni, 
davę lietuviam kultūrą, rams
tė jų politinį tvarkymąsi, bu
vę neišskiriami draugai, gynę 
nuo priešų ir net paskutiniu 
laiku iš priešų nagų išvada
vę... Bet viso to buvo maža lie
tuviam įtikinti, kad jie savo 
praeities neturį. Stigo pagrin
dinio Lietuvos istorijos veika
lo melui išdėstyti. Posėdžiavo, 
tarėsi, suko galvas, bet visą 
13 metų taip jo ir nesulaukė. 
Lengviau buvo pačią Lietuvą 
okupuoti, negu jos praeitį. To 
neįstengė reikiamai padaryti 
nė “istorikas” J. Žiugžda. Ži
nios ėjo iš Lietuvos, kad savo 
tautos praeitį taip nupeizojęs, 
jog nė bolševikam netikę — 
žmonės nepatikėsią.

Pagaliau “Tiesa” skelbia 
(kovo 21), kad Lietuvos TSR 
Mokslų akademijoje buvo su
sirinkę. patikimieji “specialis
tai” visų Vilniaus aukštųjų 
mokslo įstaigų ir priėmę “ma
ketą” spausdinti pirmam “Lie
tuvos TSR istorijos” tomui 
(nuo seniausių laikų iki 
1861). Vadinasi, kolchozinėje 
valstybėje dirbamas ir kolcho
zinis mokslo darbas. Kolcho
zinė bus ir atsakomybė: jei 
kris galva, tai ne vieno, arba 
nė vieno, nes reikia tikėti, kad 
bus radę rusam priimtiną “is
toriją”. O kad ji bus priimti
na, aišku iš pavadinimo: “Lie
tuvos TSR istorija”. Taigi, 
dar viena istorijos mokslui 
naujiena ,tikra archeologinė 
iškasena: Lietuva buvo “Tary
bų Socialistinė Respublika” 
jau nuo seniausių laikų... 
Taip jau išeina su Lietuvos 
praeities okupacija, kaip ir 
tiem caro laikų rusam istori
kam su “Lietuvos - Rusijos 
valstybe”.

— ■■L— J -U .! . . . . _ U'-UI' 1,'I.I-F

Vienas italų žurnalistas, ban
dęs aplankyti kardinolą Stepi
nac, taip rašo:

"Žinojau dar prieš bandyda
mas nuvykti j Kr ašie (kardino
lo ištrėmimo vieta), kad ma
no pastangos bus veltui ir su
duš j mandagų, bot draugo ir 
nepalenkiamą Tito gvardijos 
raudonkepurię *■ nusistatymą* 
Bielgrade, kai pareiškiau norą 
aplankyti kardinolą Stepinac, 
ponia iš vidaus reikalų minis
terijos "informacijos tarnybos" 
sujudėjo kėdėje fr pasitaisius 
ant nosies akinius, pažiūrėjo j 
mane tokių žvilgsniu, tartum 
aš būčiau paprašęs leidimo pa
degti maršalo Tito vilą"

Iš tikrųjų šiandien Vakarų 
žurnalistai Joguslavijoje jau 
gali judėtų kur nori» įvairiais 
būdais rankiotis žinias, ko prieš 
dvejus metus nebuvo galima 
nė sapnuoti- Laikai pasikeitė; 
noroms nenoroms politinių įs
taigų vedėjai šiandien tylo 
mis leidžia šį tą daugiau ne 
tik užsieniečiams, bet ir saviš
kiams.

Nors tautinio ir atskalūniš
ko marksizmo atmosferoje pa
galiau imta į kai ką užmerkti 
akis ir atleisti drausmės žąs
lus, tačiau dar pasiliko kai ku
rie kategoriški draudimai, kai 
kurie pagrindiniai ir nepale- 
čiami punktai, į kuriuos ats- 
muša betkokia iniciatyva, jei 
ji nėra griežtai ortodoksiška 
ir pagal partijos liniją.

Kardinolas Stepinac yra vie
nas iš tų neperžengiamų uolų* 
pro kurią nepraplauks joks 
laivas.

Užtenka Jugoslavijoje bet- 
kur suminėti kardinolo vardą, 
kai tuojau žmonės nutyla ar
ba pamerkia būti atsargesniu 
ir apdairesniu. Galbūt šian
dien Jugoslavijoje mažiau pa
vojinga paminėti viešai pasku
tinį Karageorgevičių (Jugosla
vijos karalių), negu užvesti po
kalbį apie nepalenkiamą Gany
toją, kurį partija prieš kelis 
metus ištrėmė į nuošalią Kra- 
sic parapiją. Aišku kodėl: Ju
goslavijoje Stepinac yra kūnu, 
krauju ir dvasia įkūnytas Anti- 
tito.

Jei Jugoslavijos diktatorius 
turi priešų, su kuriais jis yra 
priverstas skaitytis ir kurie 
sudaro jam daugiausia rūpes
čio, tai priešas Nr. 1 yra kard. 
Stepinac, nors jis ir ištremtas 
bei izoliuotas. Kova tarp Kata
likų Bažnyčios atstovo ir Liau
dies Respublikos prezidento 
nėra vien ideologijos srityje;

darbininkas

Nepalenkiamas kardinolas
- - .................. LAIŠKAS IŠ ROMOS - --------

KARDINOLAS ALOYZAS STEPINAC • KRAUJU IR DVASIĄ ĮKŪNYTAS TITO 
PRIEŠAS • ABU KROATAI, BET SKIRIASI, KAIP UGNIS IR VANDUO • STEPI

NAC ATSAKYMAS TITUI • KOVA KRISTAUS VARDU

ji siekia ir privatų gyvenimą, 
nes abu yra kroatai:
vienas pasipuošęs maršalo 
munduru, antras kardinolo 
pu ra.

Tiek kard. Stepinac, tiek 
maršalas Tito yra gimę nuoša
liame Zagrebo provincijos kai
me- abu kilę iš neturtingų šei
mų, augę toje pačioje vargin
goje aplinkoje. Bažnyčios ku
nigaikščio tėvai buvo papras
ti, neturtingi kaimiečiai, lygiai 
kaip ir Tito. Viena, kuo kardi
nolas gali pasididžiuoti prieš 
Tito, tai turėjęs dėdę, kuris 
mirė šventumo garse. Tuo Ti
to negali pasigirti. Bet šis skir
tumas yra mažos vėtės. Tarp 
abiejų, galima sakyti, vyksta 
kitos rūšies tyli rivalizacaja, 
nes vienas ir antras lošia labai 
svarbią rolę krašto gyvenime 
ir abu yra populiarūs, turį stip
rios įtakos Jugoslavijos gyve
nime, nors jų keliai nuėjo 
skirtingomis, betgi paralelėmis, 
kryptimis.

Jei kardinolui Višinskiu! 
Lenkijoje pavyko pagaliau su
siartinti su Gomulka, tai nega

PRANCŪZŲ helikopteris skrenda pro Laisvės statulą. Jis pirmas pasiekė aukščio rekordą heli
kopteriam — 26,932 pėdas — ir pirmasis varomas gazo turbinos.

li įvykti Jugoslavijoje tarp Ste
pinac ir Tito.

Maršalas ir kardinolas, nors 
kai kuriais atžvilgiais yra vie
nas į antrą panašūs, betgi sto
vi priešinguose poliuose, vaiz
duoja du skirtingų ideologijų 
pasauliu. Juodu yra nesuderi
namai išsiskyrę ir suleidę šak
nis, vienas į gailestingumo ir 
meilės dirvą, antras į valdžios 
ir jėgos žemę. Nei vienas, nei 
antras nėra linkę nusileisti, 
kapituliuoti, ši nesantaika pa
siliks visuomet griežta, be kom
promisų ir x paliaubų, išplau
kianti iš nepalaužiamo abiejų 
charakterio. Nereikia pamiršti 
ir to- kad abu yra kariai. Jei 
Tito gali pasigirti kietu ir sun
kiu kario, gaudyto partizano 
gyvenimu, tai ir

Stepinac, pirma negu tapo 
kunigu, buvo karininkas ir did
vyriškai kovojo 1917 m. pir
mose franto Unijose, kur bu
vo sunkiai sužeistas minos 
tarp Italijos ir Salonikų.

Tai kardinolas, kuris savo 
■jaunystėje nusimanė apie gin
klus ir užgrūdino savo charak

terį kovos laukuose. Jo žmo
giškoji figūra yra daugiau pa
naši į Vengrijos ryžtingąjį 
Mindszenty, negu į ramų dip
lomatą Lenkijoj Višinskį.

Kalbama, kad neseniai Tito, 
norėdamas palenkti Amerikos 
katalikų priešingumą, prama
tydamas tada dar nesužlugu
sią kelionę į Vašingtoną, pra
nešęs kardinolui Stepinac, 
kad jis yra pasiryžęs pasigailė
ti. Užtat kardinolas turėjo pa
sižadėti tarpininkauti tarp 
Bielgrado ir Vatikano nuo 
1951 m. nutrukusiems santy
kiams užmegsti. Iš savo ištrė
mimo vietos uždarytas Gany
tojas atsakęs mandagiais, bet 
gana kietais žodžiais. Tarp ki
ta ko, kardinolas Stepinac pre
zidento pasiuntiniui pasakęs, 
kad

"praeities smūgiai taip grei
tai neužgydomi vien tik nepra
šytu kempinės paglostymu, y- 
pačiai, kad tai daroma vien iš 
oportunizmo".

Sunku pasakyti, kiek yra 
tiesos šiuose sostinėje kursuo
jančiuose pasakojimuose apie
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pasikeitimą notomis tarp tų 
dviejų išdidžių kroatų, bet kas 
pašįsta kardinolą, tikrina, kad 
tik toks galėjo būti jo atsaky
mas.

Savaime suprantama, kad 
Vakarų valstybių žurnalistus 

iina smarki pagunda bandyti 
pralaužti Tito gvardijos rau- 
dęnkepurių apsupimą ir pa
siekti kokiu nors būdu Kra- 
sic be leidimų ir antspaudų, 
kurių niekam nepavyksta gau
ti. Juos vilioja smalsumas pa
matyti iš arti bent trumpą va
landėlę tą žmoogų, 
kuris Kristaus vardu paskelbė
kovą maršalui,
kaip griausmas nuskambėjęs 
iš ambonos prieš jo megaloma- 
niją, o po arešto ir pasmerki
mo kaip karo nusikaltėlio, ne
siliaujančio kovoti ir iškylan
čio kap šešėlis šalia paauksuo
to maršalo sosto- (B. d.)

e Antano Vianuolio, lietuvių 
rašytojo, 75 metų sukakčiai 
paminėti Vilniuje suruošta lite
ratūrinė paroda.

e J* Kučingis, operos solis
tas, grįžęs iš ištrėiimo į Sibi
rą, ilgą laką negalėjo pasirody
ti scenoje, “liesa” neseniai 
parašė, kad jisai jau dainavo 
Mozarto operoje “Pagrobimas 
iš Seralii” Vilniuje.

e Inž. Ksaveras Juškauskas, 
prieš penkerius metus ištrem
tas į Altajaus kraštą, dabar 
dirba Kamenogorske prie hid
roelektrinės stoties. Jis išrink
tas ir į vietnės tarybos depu
tatus. Vadnasi, kitur geras, tik 
ne savam krašte .. •

e Grįžtama vėl prie arklių 
Lietuvos kolchozuose, kuriuos 
turėję apdirbti traktoriai. Bet, 
pasrodė, lengvviau vėl auginti 
arklius, negu gauti iš Sovietų 
Rusijos pažadėtų traktorių.

e A. Egličio žinomo latvių 
rašytojo veikalą “Neįprastoje 
Amerikoje” pradėjo spausdinti 
sovietinis latvių žurnalas, lei
džiamas Rygoje. Tai pirmas 
kartas, kad bėglio kūrinys bū
tų perspausdinamas sovietų. 
Matyt, A. Egličio pavaizduota 
tikrai “neįprasta Amerika”.

e Estų Tautinės Tarybos 
pirmininku išrinktas buvęs lai
svosios Estijos ministeris pir
mininkas Agustas Rei. Taryba 
veikia Stockholme.

e Estijos buvęs prezidentas 
Piets. manoma, miręs ištrėmi
me 1956 m. Taip įsitikinęs jo 
brolis Valdemaras Paets, kuris 
gyvena Toronte, Kanadoje.

(Elta)

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI
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— O! tas mane iš tikro iš

gelbėjo! Tuojau ėmiau jaustis 
geriau. Kažkaip pamažu visi 
diegliai nyksta. Jau nebe taip 
ir ryklę bekutena.

— Teikis, pone, dar gurkš
telėti.

Čia jis paėmė iš šeimininkės 
rankų visą bonką ir žmoniškai 
iš jos patraukė.

Tuo tarpu tėvas Adomas pa
sikvietė Joną šiek tiek į šalį.

— Pasakyk man, gerbiama
sis pone Jonai, labai prašau, 
kodėl nepasakei visos tiesos, 
kad tu šį kumpį esi gavęs do
vanų?

—Se tau kad nori! Ir pasa
kyk žmogus paslaptį moteriai! 
Moterys, tai kaip ta neaplie- 
ta molinė puodynė: ką tik į ją 
įpilsi, viskas pamažu ištekės. 
O tiesos nepasakiau todėl, kad 
jeigu mane apskųstų dėl kum
pio pasisavinimo, tai gaučiau 
daugiausia vieną parą patupė
ti šaltojoj, o Ši blogybė dar nė
ra tokia baisi; o už tai, kad 
priėmiau davaną, tuojau būtų 
iškelta baudžiamoji byla, o ši

tai būtų jau didelė nelaimė!
— šito aš nežinojau!
Tuo tarpu ponas Makaras 

šiek tiek atsipeikėjo po didžiu
lio išgąsčio.

Paskui jis apžiūrėjo vyno 
bonką. Jos paviršius jį didžiai 
nustebino.

— Ai, ai, žiūrėkite, meldžia
mieji! Vyno bonka! Su auksin
ta etikiete! Puikusis Adlerber- 
geris-

Užuot padėkojęs šios dienos 
globėjui, šventajam Vosyliui, 
kad jis išgelbėjo jį iš tokio ar
timo ir didelio pavojaus, — 
Makaras vėl pakliuvo į pirmyk
štę nuodėmę: artimųjų perse
kiojimą. nors šventasis Raštas 
sako- kad nebūtų nusidedamą 
per didelius teisybės ieškoji
mu.

Kam gi jis vėl toks neper
maldaujamas, su tokiomis pa
tyčiomis, kreipėsi į tą vargšą 
žmogeli? Kam lis taip prisis- 
pirtinai kvotė, iš kur jis gavės 
tokio brangaus vyno?-.. Jau 
toks jis buvo apsigimęs, kad 
vieną akį visada primerktų. 

Tačiau kažkodėl visada ir visur 
rasdavo kokių nors netikslumų.

— Tik žūrėkite, gerbiamie
ji! Tepažvelgia kiekvienas, kas 
dar neaklas tebėra! Kaip pui
kiai gyvena sau tokie netur
tingi žmonės! Kuriuo gi būdu 
ši bonka su auksine etikiete 
atsirado Šičia? O gal ir šį vyną 
Jonas bus atnešęs? — paklau
sė jis tėvą Adomą.

— Taip, iš tikro aš atne
šiau, — prisipažino Jonas.

— Teikis neatsakinėti, kai 
tamstos niekas neklausia. Tam
stos “parodymų” protokolas 
ir taip dar nėra uždarytas. Pir
miausia turi išaiškinti kuriuo 
būdu tamsta galėjai apsaugo
ti nuo išnaikinimo šį sveikatai 
žalingą mitalą, sulaužydamas 
įsakymą?

— Taip padariau todėl, kad 
aš, paprastai sakant nesibijau 
trichinos! Juk aš esu kroko
dilus valgęs!

Dėl šito prisipažinimo ponas 
Makaras Sukolis pasijuto įžeis
tas tarnybą eidamas.

— Pone visuomenės sarge! 
Jonai Pačali! Tamsta apgalvok 
kiekvieną žodį, prieš pasaky
damas jį! Nes kiekvienas tams
tos žodis bus įtrauktas į pro- 
tokalą. Kokiu būdu tamsta ga
lėjai valgyti krokodilus?

— Teigiu tai, ką pirma esu 
pasakęs. Kai buvau dar Meksi
ke Šaunaus atminimo karaliaus 
Maksimilijono kepėju, vieną 
kartą vos neišmirėmt H bado. 

Vieną gražią dieną stovykloje 
nepavyko nieko kito sumedžio
ti, tiktai vieną krokodilą. Ir, 
žinoma, suvalgėme tą šlykšty
bę. Tiesa, jo skonis buvo labai 
panašus į varlių skonį, vis dėl
to tatai buvo šioks toks valgis. 
Tad jeigu aš nesibijojau tūks- 
tančiadantės baidyklės, tai jau 
nebe man bėgti nuo smulkely- 
čio gyvūnėlio, kurio reikia ieš
koti tik su didinamuoju stiklu. 
Prisipažink ir tamsta netikįs 
kažkokių mikroskopiškų slibi
nų esimu.

— Aš turėčiau tamstai pri
sipažinti? Čia aš niekam nie
ko neprisipažįstu, bet tiktai 
tvirtinu bei patikrinu! Vadina
si. aš tvirtinu, jog aš pats ne
labai tikiu, kad trichinų iš viso 
kur nors galėtų būti; tačiau, 
nors aš netikiu, jų yra, priva
lo būti, kadangi taip parašyta 
aukštosios ministerijos spren
dime- Tebūnie paskutinis žodis. 
Antras dalykas: kurio būdu įsi
gijai tamsta šią brangią svaigi
namo gėralo bonką? Gal ir čia 
ne išrodymas, kad tamstai pa
sitaiko kyšis gauti?

— Atsiprašau, bet ir nėra 
išrodymas. Ir š| vyną įsigijau 
tuo pat būdu, kaip ir kumpį. 
Miesto gydytojas buvo pavedęs 
man šį vyną nuskandinti per
kase, nes jame būta fuksino-

— Ką? kokio funksino?
— Nagi tokio. Ponas gydy

tojas taip vadino.
— Argi tai galimas dalykas! 

Vargas man! Dabar jau nebėr 
man pagalbos. Vadinasi, pavai
šinę trichinoms, pagirdė fuksi- 
nu! Dvigubai esu nunuodytas!

— Bet nešauk tamsta taip 
garsiai, nesikarščiuok! Aš jau 
visa savaitė šiuos nuodus geriu, 
o vis dėlto iki šiol tebesu svei
kas.

— Žudikai! nuodytojai! Pa
laukite, aš jums atsilyginsiu 
už šį jūsų vaišingumą! O, Die
ve! kaip man degina nugarą 
tasai fuksinas! Kur veidrodis 
Mano veidas jau turi būti pa- 
raukšlėtas.

Tai sakydamas, jis išsitrau
kė iš kišenės mažą apskritą 
bonkutę ir ėmė traukti danti
mis jos kamštį.

Paskui išsitraukė iš kišenės 
išbraižyto popieriaus lapą, iš
sitiesęs paklojo jį ant stalo ir 
atsisėdo prieš jį. Ėmė rašyti.

“žemiau pasirašiusis padarė 
apžiūrėjimą sekančos patalpos: 
Adomas Kaporas su žmona. — 
Skurdo simuliavimas. — Tikė
jimo tiesas griauną muzikan
tai. — Raudonas kumpis. — 
Daugybė svogūnų vainikų. — 
Pilna pintinė riestainių. — Gė
lių bukietas. — Kambaryje 
dvidešimt du laipsniai šilimos- 
— Įvairiausių rūšių peiliai. — 
Dainuojanti mergina. — Poli
cininkas savo tarnybos išnau
dotojas— Pienu girdomas vai
kas. — Baustinas sanitarijos 
taisyklių laužymas. — Pasikė
sinimas ant gyvybės. — Dvigu

bas nunuodijimas trichinomis 
ir fukęinu.”.

—- Na, .bus puikus aktas, nėr 
kas sakyti. - ■

— Ai, vargas mums, mote
rėle! — aimanavo tėvas Ado
mas. — Dabar jau galas mums. 
Nebe į prieglaudą, bet į be
langę pateksime dabar visi.

Ponas Makaras žmoniškai 
užtrėškė ant popieriaus rašalo, 
tačiau bematant vyriškai nulai
žė jį liežuviu.

— Ir tamsta, pone Pačali, il
gai atsiminsi šiuos pusryčius.

— Na, ir kas man beatsitiks?
— atrėžė jam suerzintas Jonas.
— Daugių daugiausia gali ma
ne iš tarnybos pašalinti- Dide
lio čia daikto, paliksiu nešiku. 
Tada bent niekas man nebe
švilpaus ir nebevadins manęs 
asilu tokie ponai- kuriems daž
nai galėčiau atsakyti: “Jeigu aš 
esu asilas, tai tamsta, be abe
jojimo, esi vyresnysis mano 
brolis”-

— Šitaip? Tad aš dar prira
šysiu: “Aukščiausiojo laipsnio 
nepagarba vyresniesiems. — 
Tarnybinės paslapties išdavi
mas”.

Plunksną nušluostė į plau
kus ir vėl paslėpė ją rašalinėje.
— Dabar jau būsiu atlikęs 
reikalą. Eisime truputį toliau.

Ir apsidairė žmogelis, skry
bėlės ieškodamas. Niekur nera
do jos.

— Kur mano skrybėlė?
Negavęs atsakymo į savo 

klausimą, kreiptą į visus, jis 

paklausė tiesiog, policininką:
— Kur mano skrybėlė?
Jonas užsidėjo savo unifor

mos kepurę ir užsitempė ant 
savęs siūtinį.

— Aš žinau, kur ji yra. Ta
čiau čia tarnybinė paslaptis, 
kuria atskleisiu tiktai pareikš- 
kimu valdybai.

— Bet aš juk negaliu išeiti 
be skrybėlės!

— Tai ne mano dalykas.
— Vadinasi, čia esama va

gių? Ką jūs padarėte mano 
skrybėlei?

Teta Zuzė išdrįso nuolankiai 
pastebėti:

— Meldžiamasis, man atro
do, kad tamstos skrybėlę pane
lė Lidija bus paaemusi į savo 
kambarį.

— Ką Paslėpė mano skry
bėlę, kad aš negalėčiau išeiti? 
Na, ir šitai dar įrašysiu į pro- 
tokalą!

Valdžios atstovas vėl išsiė
mė rašalinę, plunksną ir su
braižytąjį popierių, ir įrašė 
dar vieną nusikaltimą:

“Panelė Lidija. — Pastangos 
kalinti valdininką. — Valdžios 
gerbimo stoka.”

— 0, pasaulio Gelbėtojau! 
— aimanavo ponia Zuzana. — 
Niekada niekas mums dar ne
buvo rašęs protokolų.

— 0 skrybėlė tučtuojau tu
ri būti man atiduota!

Panelė Lidija kaip tik buvo 
benešanti ją iŠ savo kambario. 
Cilinderis buvo puikiai išlaidy
tas — tvaskėjo
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sekretorės pareigos. Geras pa
sirodymas moksle jai suteikė 
privilegiją būti išvardintai de
kano garbės sąraše. Be to, ji 
vadovauja kolegijos modernių 
svetimų kalbų klubui ir jos

gijoj bus surengta kalbų sa
vaitė; gi jos uolumo dėka ir 
lietuvių kalba bei lietuviai tą 
savaitę bus tinkamai atsto-

kut Pasinaudodami jau su-

Kongreso darbais Jis nriklan- 
so kongreso programinei ko- 

eidamas jos sekreto
riaus pareigas, ir yra rengimo 
knmisijfis jpteBidiumn narys 
Jurgis šiais metais numato įsi
gyti bakalauro laipsnį, kiurį 
jam statybinės inžinerijos sri
tyje žada suteikti Illinois In
stitute of Technology. Yra pa
kviestas nariu į inžinierių gar
bės korporaciją, priklauso sa
vo universiteto International 
Club, Nevman Club ir kt. or-

vautL Savo organizacinę pa
tirtį įgijo studentų ir mokslei
vių ateitininkų veikloje, gi ją 
papildė bendroje studentų są
jungoje. Populiarus savo vie
tovės studentų tarpe, nes visą 
eilę metų buvo renkamas į

VLADO ŠOLIŪNO pasireiš
kimai savo universitete yra 
puikus pavyzdys visiems aka
demikams, kaip.savn mokyk
los ribose populiarinti lietu
vių ir Lietuvos vardą ir prob
lemas. Jis šiuo metu vado
vauja De Paul universiteto 
lietuvių klubui, kuris surengė 
pavyzdinius šokius universi
tetui, alunmu salei įgijo kė
dę su lietuvišku įrašu. Iš klu
bo kąsnį; paskirta auka “T.itn- 

žumalui leisti. Pats

AUDRONE GAIGALAITE, 
lankanti Holy Family kolegi
ją Philadelphijoje antrus me
tus, yra gyvai įsijungusi į sa
vo kolegijos studenčių veiklą. 
Ji išrinkta klasės iždininke, gi

ir beturiu akademiniame gy
venime išvaręs plačią vagą. 
Praeitais mokslo metais buvo 
Studentų Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdybos sekreto
rium, šiais metais vadovauja 
narių skaičiumi gausiausiai 
Chicagos draugovei, išrinktas 
į tos sąjungos revizijos komi
siją ir gyvai dalyvauja Korp. 
Kęstučioveikloje. šisltyius,ta
čiau labai efektingas akade
mikas, yra pasižymėjęs darbš
tumu ir užsibrėžtų tikslų įgy
vendinimu.

suteikta ' mokslapmigių sti- 
pendija, ir jis priklauso Cam- 
pus & Chain Honor Society, į 
kurią priima pagal sugebėji
mus moksle, šiais akademi
niais metais A. Lukas yra 
Studentų Ateįtuūhkų Sąjun
gos Centro Valdybos narys. 
Jam pavesti iždo tvarkymo 
reikalai, kuriuos jis pavyzdin-

• Liudvikas Petras įskai
tas Argentinoje baigė ekono
mijos studijas Buenos Aires
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dovauja rfit. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kan
klininkų grupei Cbįęagoje.

.•O Jaunimą kongresas įvyks 
birželio 29-30 Chicagoje Mor- 
rison viešbutyje. Kongreso 
programos komisijai pirmi
ninkauja Juozas Kregždys, be 
to, į šią komisiją įeina A Mic
kevičius, R Valtys, J. štuopis. 
Spaudos komisiją sudaro A 
Antanaitis, G. Gedvilą, V. 
Kleiza, R Mišauskas, Ed. šu- 
taitis ir R Vėžys.

• Tęvų saleziečių jaunimo 
stovyklavietės patalpose Cedar 
Lake, Ind., pirmosios savait
galio rekolekcijos vien tik aš
tunto , skyriaus berniukams 
įvyks balandžio 26. Jas praves 
saleziečiai tėvai V. Duffy ir A 
Sabaliauskas.
• Jubiliejinė pasaulio ^au

tų džiaHibere įvyks rugpiūčio 
1—12 Anglijoje. Lietuvių 
Skautų Broliją atstovaus dvi 
skiltys — viena iš Vokietijos, 
kita iš Anglijos.
• Undeue, N. J., įsteigtas 

jaunimo, klubas. Jaunimas
sėkmingai vadovavęs Chicagos 
studentams ateitininkams, jis 
energingai darbavosi Jaunimo 
Peticijos komitete ir dalyvavo 
pačios peticijos įteikime Wa- 
shingtone. Dabartiniu metu 
priklauso Chicagos Krikščio
nių Demokratų Studijų būre
lio valdybai. Sporte jis irgi žy
mus — savo laiku laimėjęs Il
linois valstybės stalo teniso 
meisterio vardą.

_______ _ _ _____ va-
niam ^skyriui. Ten rasimekan£s^;Šokiai&ir žaidirnatiš. 
straipsnių'apie sąjungos isto
riją, atskirų skyrių veiklą ir 
kitas pasireiškimo sritis. Už
baigai skaitytojui bus suteik
ta statistinė apžvalga.

• Sydnėjaus universitetą, 
Australijoje, baigė ir gavo in
žinieriaus bakalauro laipsnį' 
Z. Budrikis, A Chodas; gam
tos mokslų bakalauro laipsnį 
gavo R. Zakaravičnis.
• Studentų Gaires, Liet. 

Stud. Sąjungos leidžiamą biu
letenį, dabar redaguoja Lai
mutė lešmantaitė, Aldona 
Malcanaitė ir Lilė Januleri- 
čiūtė; administruoja Rimvy
das MiTikimas ir Algis Mulio-

dentų ateitininkų delegacijos 
nariu šiaur. Amerikos Pax 
Romana suvažiavime Bostone. 
Suvažiavimo; metu Išplatino 
pluoštą “Lituanus”. Jis studi
juoja statybinę inžineriją gar
siajame Pennsyivanijos uni-

VACLOVAS KLEIZA savo 
laiku pravedė bei vadovavo 
geriausiai pavykusiam Stu
dentų šalpos vajui šiuo metu 
priklauso Urbanos studentų 
skyriaus valdybai ir jam pa
tikėtos sekretoriaus pareigos. 
Vaclovas paskutiniu metu gy
viau įsitraukė į organizuoto 
sporto veiklą. Neseniai Det
roite įvykusiose apygardinėse 
varžybose jis atstovavo Neries 
klubą, ir šio vieneto stalo te
niso komanda laimėjo pirmą

los garbę dažnose išvykose. Valdybos pirmininkas ir jo va- pastebėsime spaudoje. Nese- studentas balsuotų, nes baisa- jau pačiame savo gražume, taus masto informacinę laiš
kais metais New Yorko stu- dovavimo metate sąjunga pa- niai pasirodžiusiame “Į Lais- vusių skaičius aiškiai parodo > Tad neužmirškite gegužės an- kų rašymo akciją. Studentai 

šį pasiryžimą turėtų paremti 
konkrečiu savo prisidėjimu.

Metraščio išleidimas bus 
bene vienas iš retų džiuginan
čių pragiedrulių nykioj šių 
metų studentų sąjungos veik
loj. šias eilutes rašančiam 
buvo miela stebėti uoliai besi
darbuojančius redaktorius. 
Jiems visiems, o ypač kol. L 
Čepėnaitei, studentija už šį 
leidinį bus tikrai dėkinga. Gi 
jų darbo įvertinimą akademi
kai geriausiai galės išreikšti

V. Kamantas, V. Kleiza, R. vienu konkrečiu veiksmu — universitete.

Suvažiavime išgirstame ver
tingų minčių, padiskutuoja
me, pasilinksminame, susiei
name su senate ir naujais

4, ' '

Amerikos Balsas praeitą sa- Manila, galop t Corregidoro 
vaftę prisiminė dvi lietuvaites; salos tvirtovę. Ona Bernotafty- 
Albtaą 9imldutę» kuri stena. tė buvo paskutinioji slaugė, 
pirmųjų įstojo į karteę tarnybą kuri neapleido sužeistųjų ligi 
praeito kare metų, dabar pa- gavo įsakymą evakuotis pas
kelta | puUdninkės laiptai, ap* kutintuoju povandeniniu lai- 
dbvaneta mesteliu už atstįymė- vu, pnarivertent pro japonų 
jimą tarnyboje; — karo latvy- peticijas ir laivyną Amerikos 
no slaugė Ona Bernotaitytė, kongresas apdovanojo Berno- 
taip pat gimusi Amerikoje ir taitytę aukščiausiu kongreso 
pagartčjuri karo pradžioje Ra- ordtou, garbia medaliu. Po to 
mtejame vandenyno. IMI m. Amerikos spaados buvo Hrink- 
grie lapinam užpuotas HUpinų u g Mintim pnhu- 

M ••“■•r, ■tumiu gįm mptĮĮM q Jm MravranimAi

įėgių Jauniausių dainininkių tų Ateitininkų Sąjungos Cen- 
Yra koncertavusi visoj eilėj Valdybos narys. Jam pa- 
kolonijų, gi gegužė* 11 daly- vesti ryšio reikalai su užsie- 
vaus “Ateities” vakaro progra
moje. Judri ji ir lietuviškoje jaunasis inžinierius yra išva- 
visuomeninėje veikloje. Būda- r?8 plačią vagą. Jau nuo Vo
nia Studentų Sąjnngm Phi- kieti jos laikų uoliai darbuoja- 
(adelphijos skyriaus vicepir- si moksleivių ir studentų or- 
mininkė, šiuo metu uoliai rū- ganizacijose.
pinasi studijų dienom, kurios
numatomos per atvelykį. DALIA KARALIŪTE, tę-

SIGITAS BOBELIS šį pa
vasarį baigė City College of 
New York elektros inžineri- 
jos studijas, įsigydamas tos 
srities bakalauro laipsnį, šiuo 
metu dirba garsioje Ebasco

vaujaml visuose parengimuo- firmųe i^takn^s jgrelgrae visuomenei -- via yra 
se. Lietuvių visuomenei ji pi a- 11 reiškiasi elektros stočių pro-

Mais mėtete einą Kęstučio 
korporacijos iždininko parei
gas. Jis labai gabus rnoiEsle. 
Yra išlaikęs tamtaunėnius sti
pendijos egsamiBUs ir baigęs 
Tikten Technikai Higb Bcbooi 
Chicagoje jrfrmuoju mokiniu. 
Gyvai dalyvauja vteuosusnl- 
nėje veikloje. Šiuo metu pir
mininkauja Chicagos ateiti-

Nors labai sunki mūsų kny- P. Ganvytas dentų keliamas , problemas,
gos būklė, tačiau retkarčiais' Tame skyriuje bus spausdina-
dar sugebame išleisti vieną ki- Jaunimo kongreso išvakarėse profalematiniai, filosofinio 
^ naują^jeidinį. Iš Jų ^ne tikimasi _Jridinį skaitytojui pobūdžio rašiniai. Nemažai 
pirmą vietą savo gausumu už- atiduoti į rankas " * ’ — dėmesio- paskirta apžvalgi- 
ims atsiminimai ir. kroniki
niai metraščiai. Mūsų vyres
nioji karta bando užfiksuoti 
istorinius faktus, kad ateities 
istorikai savo darbui turėtų 
pakankamai medžiagos. Ta
čiau ne vien mūsų vyresnieji 
tokio pobūdžio klausimais rū
pinasi. Ir šių dienų akademi
nis jaunimas nusprendė išleis
ti savo metraštį.

Jau seniai studentų metraš
čio mintis puoselėjama. Vienu 
metu buvo jau pradėta telkti 
medžiaga ir kai kurios met
raščio dalys buvo parengtos 
spausti. Dėl įvairių priežasčių 
visa ta surinkta medžiaga, 
deja, buvo archyvan padėti.

gerai žinomas. Spaudos darbe Praeitų metų rudenį mintis iš- Mieželis, K. Ostrauskas, L. Sa- kiekvienas turėtų įsigyti met- ___
čiau žinoma kaip viena iš pa- jeKiavime. sngiias yra stuoen- Jam ieisti metraštį vėl atgijo. Į re- baliūnas, A. Sužiedėlis ir kt. raštį. To iš studentijos tiki- doktorato elektros inžinerijos

yra pavestos “Drauge” stu- dakciją buvo pakviesti Urba- .Pati knyga yra suskirstyta mast Ji tikrai nenuvils tų, ku- srityje, skaitė seminarinę pa
noje studijuoją Ina Čepėnaitė, į tris pagrindines dalis. Pir- rie metraščiui pašventė dau- skaitą Illinois universiteto dė-

Tomas Remeikis ir Jonas šo- moję skaitytojas turės progos gumą savo laisvalaikio ar net stomajam personalui bei ątu-
, i 1 ■ liūnas, gi meninis apipavida- mesti trumpą žvilgsnį į stu- poilsio valandų. dentams. Jis savo kaRnje na-

1 1 b tinimas pavestas Jurgiui šap- r grinėjo greitųjų skaičiavimo
mašinų, taip vadinamų elek- 

telkta medžiaga ir patelkę STUDENTŲ SĄJUNGOS RINKIMAI troninių smegenų, panaudoji- 
naujos, šie jaunuoliai ryžosi mą kalbos vertime. Musų tau-
metraštį užbaigti ir jį prista- Studentijos gyvenime pava- atlikti. Tai reikia įsisąmonin- tiečio pasirodymas susilaikė 
tyti hetuvišlmi visuomenei, sarinis laikotarpis yra pate ti. Tikėkimės, kad mūsų aka- gyvo atgarsio universitete, 
___________________________ intensyviausias. Su gamtos at- deminis jaunimas supras sa- ypač specialistų tarpe.

budimo, kuris itin veikia jau- vo pareigą, pasinaudos savo viktorijai Skra^Myteu 
Buvo centro valdybos narys ir ną širdį ir jausmus, atbunda privilegija ir išrinks pačius j^jį studijuoja Tėvų Jėzuitų 
yra vienas iš tų akademikų, ir mūsų akademikų visuome- pajėgiausius studentijos at- vedama jam Fbrdham univer- 
kurie nuolat sielojasi tos są- ninis susipratimas. Mat, jie stovus, kurie sėkmingai sąjun- sitete prancūzu kalba ir lite- 
jungos reikalais. renka savo vyriausius orga- gal vadovaus ateinančiais ratūrą, gavo garsiąją Full-

nus: centro valdybą, revizijos akademiniais metais. ” 
komisiją ir garbės teismą. Ir 
nenuostabu, kad įtampa pa
didėjo. Studentiška veikla do
mėjimąsi parodo ir tie, kurie 
šiaip jau vargiai žino, kas stu
dentų pasauly dedasi.

KĘSTUTIS KUDŽMA pra
eitą vasarą grįžęs iš Korėjos, 
kur atliko savo karinę prievo
lę, šiuo metu savo studijas tę
sia Fordhamo universitete, 
siekdamas magistro laipsnio, 

vtaft eUė kitų darhų rodo, kad pirmininku vizitavo įvairias A. geciauskas, studentu Ateitu Pasirinko psichologiją kaip 
Algis moka sumaniai vado- ateitininkų draugoves Ameri- ninkŲ pirmininkai pagrindinę studijų šaką. Kęs-

kos rytiniame pakraštyje. turis jau spėjo įsitraukti į vi-
_ dentų bei ateitininkų sky- suomeninę veiklą. Jį matome lapais iš Urbanos, 

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS riaus tvarkymo pareigos. Sa- vadovaujantį skautų vyčių metais sudaryta rinkiminė 
.pakviestas į naujai sudarytą vo straipsniais jis bendrauja būreliui New Yorke. Jis globo- komisija. IŠ paduotų kandi- 
“Lltuanus” redakcinę komisi- daugelyje lietuviškų leidinių, ja moksleivius ateitininkus bei datų sąrašo jis galės pasirink-
ją. Sis jaunuolis pasižymi ypa- Organizaciniam darbe jo ilga- savo darbu talkininkauja At- ti pačius pajėgiausius. Tai jo
ringais gabumais. Turi Ford- taikė patirtis jam padeda Jgy- eitininkų Šalpos Fondui, At- asmeninė privilegija, garan-

Philadelphijos studentų sky- ham universiteto stipendiją, vendinti numatytus uždari- eities žurnalui ir Ateitininkų tuojamA demokratiškai besi-
riaus valdybą, 2 kartus iš ei- priklauso universiteto debatų nius. Jis yra buvęs Studentų Federacijos generaliniam sek- Metančia organisaęljos. Vis
lės ėjo pinntoinko pareigas, komandai ir gina savo m<*yk- Ateitininkų Sąjungos Centro retorini. Jo rašinius dažnai dėlto svarbu, kad kiękrienas draugais. Tuo metu pavasaris
GeČiauskas studijuoja mecha
ninę inžineriją Drezel Tech- 
nologijos institute. Mokykloje dentai ateitininkai fl išrinko atžymėjo ypatingu vriklumu. vę” numeryje Kudžma Jdo- tejtmgos veūdos jtelsą. Daly- trąjį savaitgalį užsukti į Ur- 
priklauso International Club savo pirmininku. Šias parei- Lietuvių Studentų Sąjungoj mtai apibūdina rytiečių nuo- tarimas rinktaauoęe jau yra baną. Valdyba
bei stalo teniso komandai. Da- gas vykdydama*, jis ryškiai jo dąrbai irgi plačiai žtnmni. taikąs ir gyvenimą. A pareiga, kurią būtinai reikia
lyvaųja ir Lietuvių Bendruo
menės veikloje — šiuo metu 
yra vienas iš Fhiladdphijos 
Bendruomenės Balso (radijo 
programos) redaktorių ir pra
nešėjų.

Metraščio kaina dar nepa
aiškėjusį, bet numatoma ribo
tis kiekvienam akademikui 
prieinama suma, ir tokiu bū
du tikimasi, kad studentijos 
dauguma knygą įsigys. Jei re
dakcija dar nutartų įdėti da7 
bartinį Lietuvių Studentų Są
jungos narių sąrašą, tai ko
mercines galimybės dar page
rėtų (juk nevienam patinka 
matyti savo pavardę atspaus
dintą knygoje...).

Redakcijos pastangos su
telkti įvairių pažiūrų bendra
darbius turėjo teigiamų vai
sių. Iš žinomesnių bendradar
bių paminėtini A Dundzilas,

I Ir kanos saskrvdis pinnas kartas, kad iš tremties 
uriAcuios atvykusių lietuvių parinktas

Urbanos studentų ateitinin- vienas stipendininkas. Šią pa
kų draugovės ruošiamas tra- ramą skiria valdžia, ir Mipen- 
dicinis sąskrydis įvyks gegu- dijft y™ pačių gar- 
žės 11—12. Sąskrydis kasmet šiųjų Amerikoje. Dėl jos kas- 
sutraukta gražų būrį ateiti- met vartosi nepaprastai dide- 
ninkiškosios .studentijos. Kaip skaičius tikrai gabių stu- 
praeitais, taip ir šiais metais dentų. šis laimėjimas Jgalins 
laukiame daug svečių, ypač Viktoriją vykti į .Prancūziją ir 
iŠ artimesniųjų draugovių, ten gilintis savo specialybėje.

• Vytautas Valaitis, prieš 
kurį laiką perėmęs Lietuvių 
Studentų Sąjungos Užtienio 
reikalų skyriaus vedėjo parei
gas, planuoja išvystyti pla-

ALGIRDAS LUKAS, vienas ninku draugovės švęntės ren- 
iš ryškiųjų veidų jaunoje aka- gimo komisijai. Nesvetima 
demikų kartoje, dalyvavo stu- jam ir sjx>rto sritis; lengvosios 

atletikos srityje yra atsiekęs 
gražių laimėjimų.

sianti pokolegines studijas
ALGIUI GECIAUSKUI šiais New Yorko universitete ir su

nyksta metais yra atitekusios koncentravusi savo dėmesį į 
vienos iš. atsakingiausių pa- prancūzų kalbą ir literatūrą, 
reigų mūsų akademiniam gy- atranda laiko ir visuomeni- 
venimę__vadovauti Studen- niam pasireiškimui, šiais me
tų Ateitininkų Sąjungai Tki tais ji rūpinasi studentų atei
stai įvykdyti darbai, kaip tininkų kandidatų paruošimu 
draugovių valdybų suvažiavi- į tikruosius narius, yra viena 
mai Hartforde ir Chicagoje iš Ateities žurnalo redakcijos 
žiemos stnvykins prie Phila- narių ir uoli spaudos talkinin- 
delphijos ir Crown Pointe, bei Neseniai ji su sąjungos



AMŽINOSIOS LAIMES LINK
DETROIT, MICH.

IeškomeTinkamc»niam klientą patarnavimui mes turime įstaiga* Chicago, III.

Jonas. Ona ir

Stenograplier

WITN MMCNEt I

Koplyčiai statyti lėšos pa
mažu auga, bet jų dar toli 
gražu nėra tiek, kad būtų jau 
galima statybą pradėti. Be to, 
norima kartu (nes tai pigiau

1-0807.
10-5.

ANGLIJOJE baigtas statyti, tokio tipo laivas, kuriuo į Ameriką 
atplaukė piligrimai, šis Mayf!ower 11 netrukus iš Anglijos plauks 
j Ameriką. '

, Insurance, Medical 
Benefits.

5day week.

ARTHUR OIAZ (Oxnanf, Cal.), 
nors tik dviejų mėnesių, bet 
jau pastovi ant motinos rankos.

• DIDŽIOJI SAVAITĖ, mal
daknygė apie Didžiosios savai
tės apeigas jau gauta. Yra pa
aiškinimai, lotyniški tekstai ir 
lietuviškas jų vertimas. Pui
ki gražiausios bažnytinių me
tų savaitės maldaknygė, turi 
244 psl., kaina 1 doL Klebonai 
ir tikintieji gali tuoj kreiptis 
į Darbininką, 910 tVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

DOVANŲ SIUNTINIAI
I LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA ir kitas Sovietų Rusijos dalis

šį kartą kovo 31 Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardą^suruošė re
čitalį koncertą Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centro sa-

Specialūs riestainiai gimtadienim
Visada, o ypatingai artėjančioms Velykoms Čia gausite

Programą išpildė stiprios 
jėgos: solistai Lionė Jodis, Ar- 
nold Voketaitis ir muzikas - 
pianistas Aleksas Mrozinskas.

Koncerto repertuaras buvo 
įvairus: lietuvių kompozitorių 
harmonizuotos' liaudies dai-

ir N. Keblinskienė.
Labai gausus ir gražiai pra

ėjęs suvažiavimas koplyčios 
fondui sudėjo apie 3500 dol.

S.S.

To handle General Office Detaiį 
for Service Manager. Dictation, 
Typing and Filling.—Company 
moving to West Side location 
soon. Prefer applicant from 
West Side.

vaikai Kazimie-
Psčiuku. gyv.

Keamy šioje New Jersey 
apylinkėje lyg ir tikras lietu
vių kultūros centras. Ne tik 
savi dažni parengimai, bet ir 
kitų apylinkių lietuviai čia bu
riasi.

Darbeliu paroda ir audimo kon
kursas

Lituanistinė mokykla šių 
mokslo metu užbaigtuvėse nu
mato surengti mokinių ; pieši
niu, rankdarbiu ir kitų dailės

rėmėjų pirmininkas pret Pr. 
Juras, Brocktono seserų ka
pelionas kun. J. švagždys, 
kun. S. Saulėnas, kun. J. Žu- 
romskis, kun. J. Steponaitis, 
Ip. Monkevičius, J. Jakavony- 
tė, B. Milerienė ir k. Savo žo
dyje sveikintojai išreiškė viltį, 
kad rėmėjų pasiryžimas ir lie
tuvių katalikų parama ne
truks sutelkti reikiamų lėšų 
seserim koplyčiai pastatydin
ti. Būtų labai gera, jei pama
tai pakiltų ir sienos stogu ap
sidengtų bent 1958 metais, 
kai bus minima 100 metų su
kaktis nuo Marijos apsireiški
mo Liurde. Lietuviam tie me
tai bus dar ir tuo reikšmingi,

Kas vakarą susirinkdavo 
apie 500 žmonių. Paskutinę 
dieną beveik visi ėjo komuni
jos, atnaujino krikšto pasiža
dėjimus.

Tėvas J. Kidykas turėjo dar 
3 atskiras konferencijas stu
dentam ateitininkam; be to,

DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė., TeL TA 5-7560. 
Pirm., antrad.. treč. ir ketvirt 9-6. 
penkta dieniais ir Šeštadieniais 9-9.

lę po koplyčia ir valgyklą. Vi
so to seserim dar trūksta. 
Ypačiai jos turi spaustis, kai 
suvažiuoja vasarą rekolekci
jom bei kursam ar kai būna 
mergaičių ir moterų rekdek- 
cijds.

Motinos M. Anunciatos pra
nešimas buvo paimtas giliai 
širdin: nutarta sugyvinti au
kų telkimo vajų, ruošti tam 
tikslui koncertus ir pobūvius.

Worcesterio rėmėjų kuopa, 
vadovaujama energingos ir 
uolios veikėjos B. Milerienės, 
pakvietė kitais metais 

SUVAŽIUOTI | WOR- 
CESTERĮ,

lietuviškas Baigimo egzaminai lituanisti
nėje mokykloje

Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos baigiamieji egza
minai įvyks gegužės pabaigoje. 
Egzaminus gali laikyti ir 
tiejeurie mokyklos dėl įvairių 
priežaščių lankyti negalėjo. 
Dėl programos, egzaminų vie
tos ir laiko reikia susitarti su 
mokyklos vedėju .A. Tamulio- 
niu. telefonas EN 1-6305.

J. V.

Patys idkomieji,, arba apie 
juos žinantieji, prašomi atsi
liepti fluo adresu:, 
105 Gn»d Street Brooklyn 41,
N. Y. '

Jei ieškai savo giminių ar 
draugą, nedelsdamas įstok' 
(metinis mokestis tik $1.00) j 

The Bureau of Missing 
Lithuanians

P. O. Bos 1109, Chicago 90, IU.

mokyklai
Džiugu konstatuoti, jog be

veik visos gydytojų šeimos,, tu
rinčios mokyklinio amžiaus 
jaunimo, jį siunčia lietuviškon 
mokyklon Kai kurie iš jų sa
vo vaikus atsiunčia net iš toli
mesnių vietovių. Iš lietuvių gy
dytojų mokykla susilaukia ir 
materialinės paramos. Tuo jie 
rodo gražų lietuvybės puoselė
jimo pavyzdį, šiuomis " dieno
mis savo aukas lituanistinei 
mokyklai įteikė dr- Skrinska

50.00 ir dr. Ramūnas-Rama- 
nauskas $25.00. Dr. Ramanaus
ko auka yra antroji šiais moks
lo metais.

Gavėnios laikotarpis yra li
tuanistinės mokyklos aukų va
jaus metas. Kiekvienas lietuvis' 
prašomas atiduoti savo auką 
tam šviesiam lietuvybės puose
lėjimo židiniui.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadtvay, TeL LYccum 5-0900.
Kasdien ir šeštadieniais 9-5.

(uždaryta sekmadieniais).

kunigystės jubiliejų. Jubilija- 
tas gegužės 21, 11 vai atlai
kys iškilmingas mišias Nekal
to Prasidėjimo seselių koply
čioje, .Putname, Conn. Pager
bimu rūpinasi jo mokiniai, bi
čiuliai ir Nekalto Prasidėjimo 
seselės-

• Kun. Vaclovas Katarskią, 
kuris dabar eina vikaro parei
gas Dayton, Ohio, gavo žinią 
kad Sibire mirė jo motiną.

o Pahsltiočių žaidynės įvyks 
gegužės 18-19. Clevelande. Bus 
pravestos vyrų ir moterų krep-

. kurioje nušvietė, kaip mo
ters būdo gerąsias savybes dar 
pakiluma ir pagražina jos pa
siaukojimas geriem darbam, 
prie kurių priklauso ir para
ma seserim. “Kai jos į Dievą 
meldžiasi ir artimui aukojasi, 
mes turime jas paremti savo 
darbu ir aukom”.

Prelegentė savo triūso vai
sius parodė ir* scenoje, kurią 
užėmė Moterų Sąjungos W<x- 
cesterio 5 kuopos
CHORISTĖS - DAINININKĖS, 
diriguojamos G. Kaneb. Jų te
buvo 15 iš 42, bet visos drau
ge (ir po dvi bei šešias) nuo
taikingai padainavo keletą lie
tuviškų dainų: “Yra šalis” (A. 
Andriulio), ‘‘Vai niekurnera” 
(St. Šimkaus), “Palankėj” 
(St. Šimkaus), “Rausvuose 
rytuose” “Apynėlis” (C. Kin- 
derio), “šlama šilko vėjas” ir 
k. Kadangi choristės visos čia 
gimusios lietuvaitės, tai buvo 
malonu klausyti, kaip jos gra
žiai lietuviškai dainavo.

Meninę programą dar pa
pildė Aušra Vedeckaitė, taip 
pat iš Worcesterio, solo padai
navusi St. Šimkaus “Plaukia 
sau laivelis” ir G. Paišelio 
“Non cor piu”.

Suvažiavimui besibaigiant, 
kun. J. Žuromskis paskaitė

REZOLIUCIJAS, 
kuriose išreikšta padėka suva-

SO. BOSTON 27, MASSACHUSETTt 
Room 10. ralis Bldg. 409 E. Broadvray 
Tel. ANdrcw 8-8764.
Kasdien 9-7, šeštadieniais 8-12.

11. Martinkevičiai Kostas, Jo
nas, Jum s. Tomo
12- Valiukuonienė Katerina, d.
Jono, apie 60 metų, gyv. Ams- Vacation, 
lordam

stalo teniso pirmenybės. Lietu
vių reprezentacinės komandos 
bus nustatytos po 7-jų sporti
nių žaidimų Toronte.

• Harvardo universitetas 
Peabody muziejus išsiuntinėjo 
32-iems lietuviams mokslinin
kams ir lietuvių kultūrinėms 
institucijoms dovanų dr. Mari
jos Gimbutienės “The Prehis- 
tory of Eastern Europe” I to
mą pagai aHtoirps pateiktą są-~ 
rašą. Tai gana retas atvejąs 
amerikiečių leidyklose, kurios 
paprastai siunčią knygas tik re
cenzentams ir mokslo įstai
goms mainais už jų leidinius.

o Waterbury» Conn. LDS 
5-tos kuopos susirinkimas vi
sada būna ketvirtą sekmadie
nį 1 vai. p. p. šv. Juozapo pa
rapijos senosios mokyklos kam
bariuose. Kas dar nėra sumo
kėjęs LDS mokesčio arba ne
atsilyginęs už Darbininką, pra
šom ateiti balanžio 28 d.
• Brocktono ateitininkai

Cleveland, Ohio
**Ąžuolai“ rengiasi -■ koncertui

Ąžuolų oktetas, kuris at
liks meinę dalį lituanistines 
mokyklos koncerte-baliuje jau 
pradėjo aktyviai ruoštis; kon
certo programai. Tėvų komite
to koncertas-balius įvyks ba
landį 28 šv' Jurgio parapi
jos salėje- Ąžuolai, kaip meni
nis vienetas, žinomi plačiai už 
Clevelando ribų' Pastarasis jų 
pasirodymas vyko Columbus, 
Ohio, kur jie išpildė Vasario 
16 minėjo programą- Oktetą 
sudaro A. Kavaliūnas- Pr. Pet
raitis, V. Jurgelis, F. Zylė. Pr. 
Stempužis, L Kazėnas, P. Ka
minskas ir okteto vadovas sol- 
Julius Kazėnas. Oktetui kom
ponuoja jauna kylanti pianiste 
Laima Obelenytė.

DARBININKAS — visų Sėtu
vių bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neša naujienas iš viso 
pasaulio ir lietuviško gyveni
mo!

garbę pakeltas št. Kazimieras. 
Tos dvi sukaktys turėtų tuus 
paskatinti jas
minga paminklu Dievo garbei.

Motina- $ĮL pa
sveikinus susirinkusius rėmė
jus, padarė suglaustą
PRANEŠIMA IŠ VIENUOLY

NO VEIKLOS, 
nukreiptos lietuvių visuome
nės labui (mokyklos ir prie
glaudos). Ligi šiol vienuoly
nas yra išvaręs gilią kultūri
niu ir religinio^rbovagą,bet 
tam darbui tebestinga naujų 
pasiryžėlių — didesnio skai
čiaus seserų. Prašė melstis ir 
raginti jaunas mergaites, kad 
jos rinktųsi vienuolių pašau*

PHILADELPHIA 6. 
716 Walnnt St., TeL LOmbard 3-3455 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.
CHICAGO 32, ILL. 
4102 Archer Avė. Tel. FR 6-6399 
Kasdien 9-7, šeštadieniais
CLEVELAND 3, OHIO. 
1165 E. 71 St.. Tel. UTah 
Kasdien 10-7, šeštadieniais

surūpinusiam klebonui kun. nos, svetinių kompozitorių
Pr. Virmauskiui, mišias auko- kūriniai, operų atskiros iš- Pianistas L Mrozinskas, 
jusiam prel. Pr. Jurui, pa- traukos ir t.p. Išpildė lietuvių, kuris šiam koncertui akompa- 
mnkslininkni kun. J. Stepo- prancūzų ir ispanų kalbomis, navo ir eilę dalykų paskambi- 
naičiui, paskaitininkei G. Ka- Muz. A. Mrozinskas akompa- no solo, publikos buvo labai 
neb, solistam B. Povilauskui ir navo ir pats eilę dalykų pa- šiltai sutiktas. Muz. A. Mro- 
A. Vedeckaitei, kompoz. J. Ka- skambino solo, 
činskui, Worcesterio Moterų 
Sąjungos chorui, visiem svei
kintojam ir visiem gausiem 
dalyviam bei rėmėjam. Antrą- ------------- - ------ „ — . x
ja rezoliucija skatinta rūpin- vo išraiškomis, kurios derino- buvo riipt° pobūdžio. Gal kiek 
tis pašaukimais į vienuolyną, si su išpildomais dalykais, ža- mazas "uv5* 
Rezoliucijų komisijoje buvo vėjo klausytojus ir buvo pri- repertuaras, kuris labiau butų 
kun. J. žuromskis, K. Mockus versta publikos pakartotinai į prieinamas lietuviškoms sir- 

sceną išeiti. Net kelis kartus dims- Svetimi dalykai, nors ir 
gavo gėlių puokštes. labai aukšte meninės vertės

Arnoldas Voketaitis ne tik ir Serai ne visi ,šiai 
stiprus baritonas, bet ir geras publikai buvo suprantami, o 
artistas — savo mimika ir iš- yP3^ kai )ie ^ar išpildomi 
____________________________ svetima kalba. Todėl nenuo

stabu, kad salėje nebuvo tos 
rimties, kuri paprastai tokiuo
se koncertuose turėtų būti.

Amer. Liet. Bendr. New Jer
sey apygarda, kuriai vadovau
ja inž. VI Dillis, atliko didelį 

kų sendraugių surengtoje a- darbą, surengdami šį koncer- 
gapėje ir pabėrė daug pras- tol tikrųjų karts nuo karto 
mingų minčių tiems, kurie kiekvienam pravartu išgirsti 
ryžtasi visa atnajautinti Kris- rimtesnių meninių dalykų, 
tuje. P. Natas J. M.

1. Taranda Mykolas, s. Anta
no, gyv. Chicagoje ir jo Šeima.
2. Tardai Kazimieras, Anta
nas* Mykolas, s. Adomo Taran- 
do, išvykęs iš Lietuvos 1912- 
1913 m. gyv. Chikagoje
3. Vazgys Antanas, s- Juozo, 
gim. 1923 m. Šukavos km., iš
vykęs 1944 m.
4. Cepulevičius Antanas, s. Ju
lijono, gim. 1903 m.

Gavėnios ketyirtąM sekma
dienį, kovo 31, kai visose ka
talikų bažnyčiose B mišių 
įžangos liejosi džiaugsmas, 
kad visi drauge “būsime. Vieš
paties namuose”, džiaugėsi 
draugėn suėję ir Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų rėmėjai, 
nes savo nutarimais statydino 
taip pat Viešpačiui namus. 
Suvažiavimas sprendė, kaip 
paskubinti koplyčios statymą 
Brocktono seserim.

METINIS RĖMĖJŲ
SUVAŽIAVIMAS, , 

prasidėjo rytinėmis pamaldo
mis šv. Petro lietuvių bažny
čioje, So. Bostone, kur tų rė- 
mėjų yra kaip tik daugiausia. 
Mišias aukojo rėmėjų draugi
jos pirmininkas pret Pr. Ju
ras, šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonas Lawrence, 
Mass. Atitinkamą pamokslą 
pasakė kun. Justinas Stepo
naitis, Aušros Vartų lietuvių 
parapijos vikaras Worcester, 
Mass. Pamaldų metu solo gie
dojo iš Anglijos neseniai atvy
kęs solistas Benediktas Povi- 
lavičius^ kuris paskui ir šuva- išeina) įrengti noviciatą, va
žiavimo metu dar padainavo 
“Oi greičiau” (St. Šimkaus) 
ir “Kad skausmas” (J. Nau
jalio). Vargonais ir paskui 
pianinu pritarė kompoz. Jero
nimas Kačinskas, šv. Petro 
lietuvių parapijos vargoninin-

H0W IS THIS FOR YOU 
WE WANT A

Po pamaldų ir po užkan
džių parapijos salėje prasidėjo
SUVAŽIAVIMO POSĖDŽIAI, 
kuriem vadovavo prof. Balys 
Vitkus, sekretoriavo M. Simo
nienė ir J. Sinkevičienė, abi iš 
Worcesterio. Pre^idiunian dar 
buvo pakviesta Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų viršininkė mo
tina Anunežata, Brocktono 
mokesčių dė^artafoentb virši
ninkė J. Jakavonytč^ rėmėjų 
draugijos sekretorė, Brockto
no miesto tarybos narys Ip. 
Monkevičius ir Vincas širka.

Suvažiavimą sveikino šv. 
Petro lietuvių parapijos kle
bonas kun. Pr. Virnaauslos,

raiškomis sukėlęs publikai ne
mažai juoko. Programoje nu
matytus dalykus išpildė pui
kiai. Klausytojai tikrai žavė
josi stipriu baritonu su viso
mis balso savybėmis. Ypač 
gerai išpildė anglų kalba rusų 
liaudies dainą “Blusą”.

Pažymėtina taip pat ir due
tai, kuriuos labai suderintai 
išpildė Lionė Jodis ir Amold 
Vokietaitis. “Plaukia sau lai
velis” — S. Šimkaus ir “Va
lia valužė” — M. Petrausko 
tikrai senai ir taip gražiai be
buvo girdėtos duetu išpildo
mos. Ir kiti svetimomis kalbo
mis dueto dalykai buvo taip 
pat gerai išpildyti.

Galite «iqsti maisto produktus. rObus. rūbams medžiagas, baltinius, 
avalynę, vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir ga
rantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gau
na gavėjo pasiraAyty pakvitavimą.

Siuntiniai iMunėiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai 
kaip tik gabna.

Veikiama specialiu susitarimu su INTURIST (Maskva > ir siuntiniai siun
čiami į visas Sos-. Rusijos dalia. Muitai apmokami vietoje, taip kad gavėjas 

'nieko neturi primokėti.
Parcel Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo jątalgOM turi jvalrių 

audeklų, maisto produktu ir kitų daiktu savo klientu patogumui.
Siuntinius galite Parcel Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE įstaigoms 

siusti paStu. tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir i*- 
slųsti paskyrom vietom.

Tavo siuntinius siuskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Primykite informacijij far katalogu- '

Kovo 24—31 d.d. šv. An- paskutinę dieną dalyvavo 
tano parapijoje vyko rekolek
cijos, kurias vedė tėvas Jonas 
Kidykas, S.J., iš Chicagos. Pa
mokslai buvo sakomi ryte ir 
vakare. Nuoširdūs pamoksli
ninko pamokymai ir vaizdūs 
pavyzdžiai mielai buvo tikin
čiųjų klausomi. Galima buvo 
just, kad žmonės ieško sura
minimo, paguodos ir vilties. 
Gi tėvas J. Kidykas aiškiai 
nurodė vienintelį laimės šalti
nį — Dievą.

darbelių parodėlę. Numatoma, 
jog ji Įvyks gegužės mėnesio 
pradžioje. Yrp numatomas su
rengti ir juostų audimo kon
kursas. Geriausioms audėjoms 

- bus skiriamos premijos, šią i-
Meniniu atžvilgiu reikia lai- bas žiūrovui perduoti tikrąjį ir pmigus ja1

kyti, jog šis koncertas gerai piano mmta meną. yra pas.uhusr v’ena cievetan-
buvo išpūdytas. Lionė Jodis, <tete prasiusi bub
kontraltas, stipriu balsu ir sa- Bendrai paėmus, koncertas neskelbiama.

KRAMEITS PASTRIES
1443 Second Avb. (Tarp $5 ir 86 gatvės) New York* 

GERIAUSIŲ VOKIŠKŲ KEPSNIŲ NAMAS 
PYRAGAIČIAI, TORTAI, MARCIPANAI IR

KITI KEPSNIAI

balandžio 28, Atvelykyje, ren
gia savo metinę šventę. Bus 
iš ryto pamaldos šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje, iškil
mingas susirinkimas parapi
jos salėj ir meninė programa. 
Programoj ateitininkai moks
leiviai vaidins linksmą kome
diją. Savo metinėje šventėje 
Brocktono moksleiviai ateiti
ninkai pirmą kartą pasirodys 
su uniformomis.

• Jonas Juodvalkis ir Vla
das Žilėnas bendrai nusipirko 
dviejų aukštų mūrinį namą 
prie 13 gatvės. Cicero. III.

• Pittsburghe lietuvių jung
tinės organizacijos šaukia mė
tinį suvažiavimą balandžio 26 
lietuvių piliečių draugijos sve
tainėje.

• Miami leidžiamame laik
raštyje “Miami Herald” nese
niai buvo įdėtas toks skelbi
mas: “pražuvo melsva papūga 
su sidabriniais žiedais, kalba

Mikalauskas Simonas, s. 
Balfo Centrui prašom atsiliep- Paulo, ir šeima, 
ti: 6. Pisčiukai Aleksandras, Juo

zas- Antanas ir Barbora Pisčiu- 
kaitė-Paškiene, 
ro ir Mortos 
Brooklyne 
7. Kiseliauskai 
Tamošius, išvykę B Lietuvos 
maždaug priš 45 m. iš Pagie- 
galos km, Panevėžio aps.
8- Valickaitis Stasys
9. Lietuvninkas Jonas, gyv. 
BaTtimorėje.
10- Skirkevičius Vincas



OS-LITERi
SOLISTAS VACLOVAS VERIKAITIS

PROGRAMOJE

Solistams akomponuoja Aleksas MROZINSKAS

Pranciškonai

po pietų,
WATERBUR Y, Šv. Juozapo parapi-

• •' ■ _ \ .

jos mokyklos saleje rengia metinį

MĖNESINIS
M ■' —-M ' '■

Solistas VACLOVAS VERIKAITIS, bosas 
baritonas,
Šv. Juozapo parapijos choras, vedamas prof.

- ' •
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Liberalai
(Atkelta iš 2 psl)

SUMMER KOMES

3 ROOM
APARTMENTAI BINI I.

CORRECTIVE SHOES

MICHIGAN FARM SURIS
RESTAURANTS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

JONAS JAKUBAUSKAS

ELMHURST, QUEENS, 3 šeimų mū
rinis kampinis modernus namas 

pirmos rūšies stovyje. Arti 8 Avė.

Specialiai žemos kainos tiem, 
kurie siunčia audinius į užsienį

naudai net 18:6. Atletai gavo 
paprakaituoti, kol pasekmę iš
lygino ir laimėjo 67:48 (26: 
24). Tuoj po to ir vėl matėme 
brooklyniečius aikštėje. Nuga
lėję Waterburio yienetą 77:63 
(44:23), nusinešė pirmąją vie-

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopullarlnot MMdgaa Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau Jums gaminti tik 
pat} geriausią sūri.

Jei nori Ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmora 26916

WAREFIELD SECTTON E. Broqx.
Solid Brick, 6 Rooms, 1% Baths, 

Oil Heat, Garage, Residenctal Argą. 
Storm windows. Many Extras. Walk 
to Cathchc Churcbes, 315^500. No 
Agentą. F Air Banks 4-5201.

Only 5 minutes to lake A catholic 
church, daily Mess. Bathing, hot & 
cold water tn rooms, home cooking. 
States 336-341. AB sportą.

Euntoe Bltlard, (Prop.)

Nep. 4-2944 
HAMPTON ŠBAYS AREA

BABYLON AREA 
NEAR ST. JOSEPH PARISH 
"EXCLUS1VE W1TH ARCH” 

350 DOWN TO ALL

Naujasis liberalų vadas taip 
pat yrar kaip pats ne kartą 
išsireiškė, intymus Aden-

APATS. TO RENT

BBS WATERBURYJE
Rytų apygardos krepšinio 

ir tinklinio pirmenybės šie
met buvo paskirtos praverti 
provincijai. Ir neapsirikta.

Aprašant pirmenybes, pir
miausia dėmesys kreipiamas į 
žaidybinius bei varžybinius 
nutikimus, paliekant tiktai 
vos keletą žodžių apie organi
zacinę pusę ir rengėjus. Šiose 
pirmenybėse, įvykusiose par
eitą savaitgalį, Waterburyje, 
deja, žaidybiniai, nutikimai

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per Ilgus metus gaminamas 
Jono ta* Angettnos Andriulių ir Jų šeimos, Fountaln, Mich.

Jie dažnai piktindavo net 
jo partijos draugus. Ypač nuo
latos pasireikšdavo jo neapy
kanta kancl. Adenaueriui ir, 
apskritai, katalikam. Tačiau

GIVE YOUR CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE
For PatroBs ot Santa Maria Parish

occupancy.
Owner MYrtie 1-0178

118 SO. TENNKMCE AVĖ.
ATLANTIC CITY, N. J.

H btock to St Niekotas Church. 
Rooms, Family Rooms. ReasonaMe 
Prieše, Open All Year.

Atlantic City 5-0083.
ROSK Mc GUIGAN

sėMoesėūes
KUR

Spraying, For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Pruning, - Bracing 
Fnlly covered by Insurance

Landscape Foresters LtcL, Ine.
65 Ponfield Rd. Bronxvillę 

DErfld 1-011
~ Nites Sundays and Holydays 

VVHitePls 9-9371

ENGLEWOOD
TENAFLY

TEANECK
We have every worthwhile Hstitog 
in Bergin County. We have been 
here 27 years. What do you have in 
mind? It’s DoHars to Dotmts we 
have it right tu our ffles, if Bot, we 
have a Staff of trained specialiais 
whose business it is to find ycur 
ideal Home. . *

Put yourself in our hands. Bunga- 
lows, Ranches, Split Levels, Priced 
from 318^000 up. Easfly Financed. 
Near Paroehial Schools A Churches

MONTAUK, L. L
Modem, 2, 3, 4 Room Housekeeping 
Cottages, one block ocean & Catho
lic church. Ideal for children.

WEEK—MONTH—SEASON
SIPP’S

Surf Sound Cottages
Box 382, ■ Montauk 8-2215

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door 

Limousine available for 
VVeddings and aH Sodai Affairs - 

Reasonable prices
TA 2-9611 — TY 2-9025

ROVER CAMPING
Thru the Smoky and RockyMts. 
30 days’ adventure fcr small groųp 
of boys. June 24 to July 24, 3240.00 
complete from N. Y.

REV. FRANCIS SCHENK 
Box 96, Spruce Pine, N. Č.

Cavity Work—TermRe Control 
, Inšect & Disease Control 

Poison Ivy & Weed Control 
RA-PID-GRO FEEIHNGS 
CaH New RocheUe 6-7116 

28 Bayard St. .

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir k. 
Auliniai yra angliškos ir vietinės vilnos,

rooms;
Boating, bathing, fishing, shuffle- 
board. ExceUent fcod, all home 
cooking. Rates 340 up. Tel Barry- 
vilte 2184. Write for Booklet

MRS. ROSE WILDERMANN

2 biocks from Oceanside stn- 
tion, $15>756. Ffastered 
fuHy insulated. Can be aįm 
anytime; Oil Heat. ROckNBe 
Centre 4-7643.

TWIN WTLLOWS 
BEACH LAKE, PA.

Phone 15

reikalingas naktintam darbui. Rei
kta liudijimo, kad mokama dfcrtti 
su L. H. A O. G. maHnomta.

■ PACKARO KNlTtfEAR.
4» WyokuN Ava^ Nreokt/n, N. Y. 

VAU Dyku 1-1Ū41

CATHOLIS MOTION PICTURES 
Nbw availiable for parishes, schools, 
colleges, etc. Our seryice may be 
valuable to you. Tins ir Catholic 
ActiOn. A wonderful apostolic work 
on your part. CaH now for full 

details.
CATHOLIC FILM LIBRARY 

SERVICE 
204 North 9th Street 

Neurark, N. J. 
HU 3-3115

Rungtynės aukšta klase ne
pasižymėjo. Jaunos provinci
jos ekipos visai rimtai prieši
nosi ūgiu pranašesniems at
letams. Ekspertų nuomone, iš
skirtinas vzaterburietis Anta
naitis — žaidikas su ateitimi.

Sekmadienį įvykusios tink
linio rungtynės irgi nebuvo 
geros klasės. Favoritai, Brook- 
lyno LAK, išstatę gerą sąsta
tą prieš Waterburj, daug var
go neturėjo ir laimėjo 3:0 (15: 
4,-16:11, 15:3).< -

LAK žaidė sąstatu: čenkus,

8661 Otfbeut Rd.
Grent Neck, Long Istand

• Patiekia skaniai valgius ir 
gėrimus • Tūri atitinkamą sa
lę visokiom pramogom • Di
deli gražų sodą piknikam.
Kstass jm vHem Frieinainos 
Galima kreiptis ir telefonu į 

ALMA KASMOCICTft, 
HUnter 2-9565

BOsit patenkinti, kad kreipėtės

kykloe ir maisto krautuvių. Kaina 
27.000 doL Tarpininkai nepageidau
jami. Skambinti savininkui vaka
rais p</ 6 vai telefonu IL 8-8269.

Call 10 A.M. — 6 P.M. 
weekdays. 

YOnkers 5-9136
OUR REPRESENTATIVE WILL 

BE PLKASED TO CALL ON YOU. 
AT YOUR CONVENIENCE, UPON 
RECEIPT OF YOUR LETTER OR 
PHONE CALL

SU N SĖT VIEW LODGE 
Highland Lake, N. -Y. 

Beautifully located on lake; large

219 Broadway, Camden, N. J.
Free Customer Parldng 

Bwy. A Mickle — Bwy. A Benson 
Open Wednesday and Friday 

Kvenings till 9—Šaturday till 6

H. W. MALĖ

TUOJAU UtMRBATEl 
>60 I mvultų ut 46 valandų darbo

COINDRE HALL 
SUMMER CAMP

- - ___ Oonducted by the __ ____ _
BROTHERS OF THE 

SACRED HEART
FOR BOYS 8—13 YERS. , 

June 30—Aug. 10—>265 for 6 weeks 
On the most beautiful ate in Long 
Island. 24. hour supervision by 
Brother Canselors. Salt and Fresh 
Water Bathing. 5 Camp Uniforma 
supplied free. Boys sleep in Dor- 
mitories. You are welccme to visit 
every Sunday afternoon.

RT. REV. MSGR. JAMHS 
H. CASEY, LLD. Chaplain. 

Address:
REV. BROTHER DIRECTOR, 

Box 149, Huntington, L L
Hamilton 7-3104 '

metų sukakties dieną. Kaip — , □..
tik tą dieną, kai visas pašau- skaitykite "Aidua* 680 Bush-
Ms minėjo popiežiaus ątfaktĮ, grookhn ,, K
Dehlens vienoje savo kalboje '

Dębierip jietaktai aukščiausio 
laipsnio pasiekė praeitais mė

lyno LAK prieš Hartford. Pra- Daukša; Bungarda, Grajaus- tais, šv. Tėvo Pijaus XII 80 
džioje jaunieji hartfordiečiai kas; Lapurka, Miniukas. Vi- 
įvarė gerokai baimės favori- sai gali, rimtai pretenduoti į 
tams, baigdami ketvirtį savo pirmąsias vietas žaidynėse.

las, Camtiridge; * Z. Prūsas, 
Chillicothe; Mrs. B. ‘Ofirossi- 
mow, Coiumbus; SL Bučmys, 
Dayton. ■ j.-:

■ . ... •

DMrdt Mfci^— Mrs. 0. Ker
štais, Mrs. E. Blass, Rev. M. 
F. Daumantas, Mrs- A. Valai
ti:, J. Radarinius, Miss 0. Bal- 
zerytė, A. čėsėkas-
Provktencų> R. L — A. Aloko- 
nis, A O. Avižonis, S. Ritkevi- 
čius, A Dzekevičius.

Baltimors, MD. — Mrs. O. 
Bikuls, V. Vaškys, Mrs. M. Ku- 
relaitis- f

Sunku dabar nuspėti, klek 
tokie spėliojimai pasitvirtins 
ir, svarbiausia, ką pasakys per 
sekančius parlamento rinki
nius balsuotojaL Viena, atro
do, tikra, kad liberalų- partija 
neteks daugelio ikšiolinių savo 
balsuotojų. To priežastys: jau 
minėtas liberalų skilimas, 
Dehlerlo išrišokimai ir blašky
masis tarp kairės ir dešinės. 
Ir EMNH> apklausinėjimų

5 Ooartsi Grade Ofl
• Major Tune-Up Experts 

,• Cooling System Surveyed
• Lubritoriuzn Shakedovu
• Broke System & Front End
• TOTAL. -_______________ $19.96

WESTMONT MOTORS, INC. 
TY 24M00

2641 E. Tremont Avė., Brome, N. Y.

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near public and paroehial aehocls, 
ahopping center and excellent trana- 
portation. ,

LINCOLN HOME8
N. Magnolia St, Off Wachingttn 

Avė., Peari Rtver. N. Y. ’
Peari Rtver 5-8232 or 
Gregory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd.. whieh 
becomes N. Peari Sto Peari Rivęr, 
to dead end. Turo left to Magnajia. 
St and right to Model Home. •

Another Project of ' .
Lincoln Home Conat. Co. • 

Builders for Over 25 Years.'

WE ARE PLEASED TO AN- 
NOUNCE THE ĮNAUGURATION 
OF A NEW SERVICE FOR THE 
COMFORT AND CONVENIENCE 
OF THE PRIESTS AND NUNS 
IN THE CAMDEN DIOCESE.

3 bedroom randi, 14 foot conntry 
kitehen, 80x100 jrfot Ceramic TDe 
Bath, 353 month pays alL Conve- 
nient to shopping, acbool, trans- 
portation. %

TALARSKI
FUNERAL HOME

GEORGE GALONAS
14M Cantff, Detroit, Mleh. 7 TeL T. O. 8-7662

SOUIRE REALTY
P. O. Box 738, Hampton Bays 

Phone Hampton Bay* 2-0393

INCOME TAX — kStoty moMhf, pWybte bei 
kitais Awwe naitaniMia

VYTAUTAS VEBELIONAS

mest) vedusiai porai nū 3350.00 vi- 
sam seaonnl ar su visukuo. kų Jūs 
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti.' tvejotL linksmintis Ir kai
tintis šautoje. Platesnių informacijų 
tol savaites ar mėnesio atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos metu Ut 5-6436, vaka- 
rais NEwtown ŪS591.

THE LIONEL, *
■Kismet Beach, Fire Isiand *

BETVVEEN ST. PIUS and OUR 
LADY OF MERCY, Ptainvievv, LJL 
100x100. 312.500, 2 bedrooms, įtt- 
tached garage, fUU Basement Fenc- 
ed trees, Knotley Pine kitehen; & 
Mving rcom. new oil hot water hsat 
Base Radiation. alunūnum screens 
& štorme combination, immedAte

auerio priešas ir, aplamai, pa
linkęs daugiau į socialdemo
kratus. Neseniai jis tarėsi su 
SPD vadais. Pasitarimų duo
menys laikomi paslapty, ta
čiau
spėliojama, kad te proga buvo 
susitarta po sekančių rinkimų

f 1  B'  -Ū-8 B av~4  aoKin parajoni cm išvien* 
Tam tikslui, atrodo, SPD at
sisakytų planingo tildo bei M- 
tą socialinių reformų, o libe
ralai pritartų SPD užsienio 
politikos Unijai

pmengėjų atliktas ryžtingas 
darbas tikrai vertas neminėti 
Faskui paskutiniu momentu 
įvedus prieš bendrąsias žaidy
nes tokių pirmenybių būtinu
mą, nors ir buvo mažai laiko, 
Waterburio -Gintaro vadovai 
ryžosi ir griebėsi darbo. Pir
menybės pravestos. Tai įrodo, 
kad štai turime dar naują vie
netą, neperseniausiai įsikūru
sį, bet jau sugebantį išspręsti 
staigiai kylančius uždarinius. 
Waterburio Gintaro valdybos 
ir bendradarbių nuopelnai 
aiškiai pripažintim. Atrodo, 
kad ir kitais metais tokios pir
menybės įvyks Waterburyje, 
nes reta kuri sporto pi^ajiiza- 
cų^Tniiasf tdfeao sunkaus ir at- 
sakomingo darbo. ;

šeštadienį vakare šv. Juo
zapo parapijos salėje, kurios 
visas Brooklynas gali pavydė
ti, prasidėjo žaidimai. Pirmo
siose rungtynėse (vyrų grupė
je) susitiko Waterburis su 
Hartfordu, šeimininkai laimi 
64:36 (28:14). Toliau jaunių 
grupėje Brooklyno jaunių ne
prityręs vienetas, nors ir ge
rokai priešinosi, turėjo nusi
leisti waterburiečiams 26:34 
(8:20). Tiilįfirjy^yiij gru
pės varžybų' rungtynės Brook-

__

AVirūs Maine Mrs. R. 
Kundrotienė, P- Kiškūnas, Le- 
wiston> Mrs. Baltrušaitis, J. 
Auburn.
Mišrios Valstijos — Mrs. M. 
Christ, J. E. Casserly, Los An
geles* Calif., B- Pūras, E. Chi- 
cago, Ind., St- Audrus, Mon- 
treal, Canada, L Niuniava, Ri- 
vera, Calif.- Vyt- Rastoms, Kau
šas City, Mo., K. Skrinskas, 
Vancouver, B. C., Canada, Rev. 
T. Palukaitis, Menlo Park, Ca
lif., Mrs. E. Jurgutaitienė, 
Kansas City, Kansas- K Zižiū- 
nas, Montreal, Canada, JL'_ Kp- 
dis, Miami Beach, Fla., A. Pet
raitis, - Washington, D. C., J. 
Rokas, St Petersburg, Fla-- Se
suo M. Antanina, Wilmington, 
Del., J- GireviČius, St. Catha- 
rinas, Ont-, Canada, St. Rašti
kis, Monterey, Calif., J. Kuprio- 
nis- Ruston, La., Mrs. P. Do- 
dienė, St Louis, Mo., A. Misiū
nas, Hollywood, Fla., P. Savic
kas, Mrs. A. Rutkauskas, Na- 
shua, N. H. V. Gadeikis. Ame
rikos Lietuvių Klubas, Man- 
chester, N. H., A. Žukauskas 
Londonberry, N. H.

Nuoširdžiai dėkoja.

WE ARE GUALIFIED AND 
FULLY EOUIPPED TO PROPER- 
LY FIT ALL TYPES OF SHOES 
IN THE PRIVACY YOUR

FOR BEST PRICES
Whit excellent Workman Ship 

on Additions. Alterations.
Atties. įi

Call the T į .
FAIRWAY BUILbERS

SU 5-6311

pasisakė prieš Vokietijos kon
kordatą, kurs buvo sudarytas 
Hitlerio laikais. Dehleris tą 10 rocm house, 3 baths, centrai bot 

air heat. motom improvements, 
large baru, 1% aeres land, 200 ft 
frontone on Schroon Rtver, near 
Catholic Seminary & church. Priced 
313.000. Mrs. A. Frickenstefa, RL 6. 
Chestertovn, N? Y.. Long Istaad,

konkordatą pavadino nusikal
tėlišku (verbrecherisch), o šv. 
Tėvą pavaizdavo kaip Hitlerio 
talkininką... Suprantama, po 
tokios kalbos per Vokietiją 
plačiai nuskambėjo pasipikti
nimo banga Dehleriu ir jo li
beralais. Pats Dehleris, maty
ti partijos draugų verčiamas, 
bandė savo išsišokimą sušvel
ninti. Spėjama, kad aprašytas 
išsišokimas galutinai išvedė iš 
kantrybės partijos draugus, ir 
vietoj Dehlerlo, liberalai par
tijos galva išsirinko Reinhol- 
dą Maierį.

pasitraukė iš partijos, bet to-, 
liau pasiliko ministerių kabi
nete; tuo būdo liberalų par
tija automatiškai iškrito iš 
vyriausybę sudarančių parti
jų koalicijos.

Dėl viso to skilimo kalčiau
siu laikomas liberalų galva 
Dehleris, kurs jau iš seno yra 
pasižymėjęs savo kraštutiniš- 
kom kalbom bei išsišokimais.



/IMOS

Joseph Garszva |

KUN. VIKTORĄ DABUŠĮ, LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvių Amerikos Piliečių Kintas

Woodhaven, 21, S. Y

ruošti moksleiviams kursų Ve
lykų atostogų metu, nes dau
gelyje vietovių atostogų lai-

iš Lietuvos ir iš Sibiro gauna 
gana daug laiškų, kuriuose pra
šo pagalbos. Labiausiai varge 

'patekusiems lietuviams reika
lingi vaistai ir drabužiai.

ko parodai tinkamos galerjos 
ir svarsto kitus, su parodos 
rengimu susijusius techniškus 
renkalus.

JOSEPB BARACEVIČIUb
. Laidotuvių Direktorių*

T«L ANdr«w 8-2990

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

ke proga-
Lietuvos pašto ženki v paro

dai rengti komisija jau užmez
gė santykius su tais filatelis
tais, kurie renka lietuviškuo
sius pašto ženklus ir parodoje 
taip pat dalyvaus.

Seimo ūkio komisija, kurią 
sudaro pirm. A. Skėrys ir na
riai A. Reventas ir Pr. Kunigė
lį pifmoje dlė je ieško tinka
mo viešbučio, kuriame vyks 
Seimo posėdžiai, filatelijos pa
roda, banketas ir kiti paren-

37 Staridaa Avė. 
Brooktya 8» N. N.

*TW. ĄPptegate 7-T083

GRABOR1US
BALSAMUOTOJAS

Tax> paruošimui, notoriniy doku 
mentę tvirtinimui

Religinis koncertas 
rengiamas Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje ateinantį sek
madienį 7:30 v.v. Parapijos 
choras išpildys T.

Blanche Kapochy
409 W. Broadvay

So. Boston 27, Mass.

Nauja modernUka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te

ko koncertinė salėCarnegie 
Hali, turtas 2?^vį^ V Tys- 
liavienės parengta sąmata nu
mato, virš 8000 dol išlaidų, ku
rias padengti reikia* tad visos 
salės vietos būtų užpildytos.

Albertas Gerutis, 
buvęs Šveicarijoje Lietuvos at
stovybės sekretoriųs*iš Šveica- 
rijos atvyko'į New Yorką.

Draugiškos futbolo rungtynės 
taip LSK German Ameri
can League (DJLF.B.), įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 11 <į 
Rungtynių vieta: Etotracht 
Ovai Pradžia 8 v.v. (prie švie-

Revizijos Komisija 
Danielius Averta

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Meno parodos rengimo komi
sija papildyta naujais nariais. 
Dabartinė jos sudėtis yra to
kia: E. Kulbokienė, D. Jasai- 
tytė, V. Tysliavienė, V- Les- 

_ _ _ _ kaitienė, R. Kezys ir L. Karma-
kas nesutampa su newjorkie- žinąs, šiuo metu komisija ieš- 
čių atostogomis. Nutartą da
lyvauti Lojalumo parade ba
landžio 27, pradėti organizuo
ti jaunučius ir ruoštis New 
Yorko ateitininkų metinei 
šventei, įvykstančiai gegužės 
11. Bus daromi žygiai iki to

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

organizavimosi stadijaTa pro- zitaiš. koncerto retatftao 1 
ga įvyta ir Retoriškosios kol- rijos. pirm. V. Tyrižay|EH 
turas' demonstracija — kon- Organizacinį Konutęib j 
certai, parodos'ir kita- ; <fiumo naržris.

Seimo ftnmry komisija arti- tuaras dargalūtinaįjtesū 
moję ateityje turės savo pirmą- ? tas. Minithr į 
jį posėdį* kuriame jos darbas Jakubėno, OaideHb, Lap! 
bus įstatytas į tvirtas vėžes, ir Idtųkūrtaiai 
Po to bus pradėtas didysis Srafp^niąmlcopeertai 
darbas: lėšų telkymas seimo 
organizavimo, pravedimo ir 
kultūrinių pasirodymų gau
sioms išlaidoms padengti.

LB Kultūros Fondas paskel
bė konkursą misterijai para
šytį, kuri bus pirmą kartą

Nariai pasikalbėjo įvairiais 
klausimais ir išsirinko valdy
bą: pirm. G. Trimakas, vice- 
pirm. — E. Adomaitis ir ižd. 
A. Vainius.

Kovo 31 įvyko kuopos valdy-
TeL STagg 2-5043-

Matthėw P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FŪNB1AL HOMB

misterijos pastatymo ' galimy
bes, apimtį ir koordinacijos su 
simfoniniu koncertu sunku
mus. ... '

Muz. A. Miku lskis, taip ži
noma, yra paėmęs misterijos 
pastatymo naštą. Be Čiurlionio 
ansamblio misterijos pastaty
me, numatoma, dalyvaus dar 
keletas geriausių JAV ir Ka
nados chorų, solistai, kankli
ninkai, taut. šokta šokėjai ir 
simfoninis orkestras.
PLB Seimo kflbrmecijos Ko-

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėja* 

660 Cteaad Street 
Broektyn, N. T. 

NOTARY PUBLIC

kaustaites kuopos New Yorke 
vyresniųjų mergaičių būrelį 
susirinkimas. Buvo nutarta 
nuvažiuoti į meno muziejų ir 
buvo aptarti ateities planai. 
Savo pirmininke būrelis išsi
rinko Gražiną Klinavičiūtę.

Tą pačią dieną įvyko vyres
niųjų berniukų būrelio susi
rinkimas. Kun. V. Pikturna

VAITKUS 
rUN BRA L H O M E 

137 Wehster Aveaoe 
Cambridge, Maaa. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
NOTAKY PUBLIC

gėlų Karai, ar Apreiškimo pa
rapijos apylinkėje. Atsiliepti: 
telef. VI 9-4882.

' Laidotuvių Direktorius 
84-32 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forert P«ikway Starioa)

Romas Viesulas 
dalyvauja bendroje parodoje 

DŪbėiB įaiko įsigyti ateitininkiškas “Balta ir juoda” Tarrain ga- 
“Septynis Kristaus žodžius”, uniformas, šventės metu dau- lelijoje, 20 W. 16. Galeriją 
Po koncerto palaiminimas gelis moksleivių duos įžodžius, atidaro nuo 2 iki 6 v.v.

Dr. Česlovas Masaitis, 
gyvenąs ir dirbąs Abardeene, 
Md-, su žmona buvo atvykęs 
j New Yorką ir dalyvavo visos 
Amerikos matematikų suva
žiavime- Lietuvoje jis yra bai
gęs astronomiją, Amerikoje 

.gavo matematikos doktoratą-

Labdarybės ir Stipendiję 
Komisija

Kun. Joms Vaitekūnas 
350 Smito Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė

Lietuvių Kultūros Klubo 
susirinkime balandžio 7 Tarp
tautinio Instituto patalpose 
inž. J. Gimbutas skaitė pa
skaitą apie Lietuvos vakarų 

kurias užbrėžta so-

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.

dainų koncertas -numatomas 
surengti gegužės 28 Jordan 
Hali salėje! Koncertu rūpina
si Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų rėmėjų Bostono skyrius, sienas, 
Koncerto pelnas skiriamas architektūra,
seserų koplyčiai Brocktone 
statydinti.

IŠNUOMOJAMI du pavie- 
nienta ŽĮnonfens kambariai su 
naujais bhldais, virtuvės ir 
šaldytuvo privilegijomis. Gra
ži Richmond Hill apylinkė, 
netoif traukinys. Kreiptis tel.: 
VL 6-9029.

lietuviai renkasi balandžio 13 
—14 rytinės apygardos pir
menybių turnyrui. Vadovauja 
K. Merkis.

Petro Gailumo, 
veterinarijos gydytojo, ieško 
Vyt Svitas iš Lietuvos, žinan
tieji ką nors apie jį prašomi 
atsiliepti adresu: Marija Norei
ka, 84-07 89to St., Woodhiven bos posėdis. Buvo nutarta ne- 
21, L. L, N. Y.. .

Tėv. Leonardas Andriekus 
šią savaitę Apreiškimo para
pijos bažnyčioje veda misijas 
vyrams. Pamokslai vyksta 7:30 
v. v. ir rytmečiais.

rių. žinant, kad* tai bus neeili
nė lietuviškosios kultūros de
monstracija New Yorko muzi
kos centre* ir tad amerikinė 
publika sudarys tik dalį atsi
lankiusiųjų, lietuviai— vietos 
ir seimo proga ^atvykę iš kitur 
— turės savo, atsilankymu ir 
kartu pinigine parama šią de
monstraciją padaryki; įmanomą.

Organizacinio" Komiteto pir- 
preL J. Balkūhas šiomis dieno
mis lankėsi Cevelande, kur 
su Bendruomenės vadovybe ir 
muz. A. Mikulskiu aiškinosi

tinių; susirinkimams leidžia naudotis patalpomis 
mnkAmai

lOv. r. flti6v. v 
TlUIVMntf

Velykinį šokių vakarą 
rengia lietuvių Skautų Broli
jos užsienio skyrius paremti 
džiamborės fondą. Vakaras 
bus balandžio 21 <L, 7 vai. v^ 
Tautinės Sąjungos namuose. 
Veiks turtingas bufetas, gros 
puiki muzika ir bus įvairių iš
daigų. Bostono ir apylinkių 
jaunimas (nuo 16 metų) bei 

ELIZABETH, N. J. visuomenė kviečiama gausiai 
Sekantis bendros kuopos New Yorko miestas Gegužės 12, 5. v.p.p. Laisvės atsilankyti ir paremti džiam-

susirinkimas įvyta balandžio per visą balandžio mėnesį vyk- salėje Elizabetho skautės ir borės fondą.
Darbininko rinkėjas, išbuvęs šeštadienį, tuojau po gyventojų surašymą. Na- skautai, globojant tėvų kcnni-
ketųrtas savaites ligoninėje Seštd. mokyklos pamokų Ap- mus lankys surašymo vykdy- tetui, rengia vakarą. Ptogra-
dr. Pr. Bintakio priežiūroje, iš reiškimo parapijinės mokyklos tojai ir klaus žmonių vardo, moję iškilmingas vėliavų įtei- . .
ligoninės jau išėjo. Yra jau patalpose. Visi moksleiviai ir amžiaus; lyties, tautybės ir kimas, Motinosdienosminėji-
tiek pasveikęs, kad kitą sa- bičiuliai kviečiami dalyvauti, adreso, šių informacijų reika- mas ir pasilinksminimas, gro- £“
vait^ griita i 

atsakymai bus laikomi konfi- Visi nuoširdžiai kviečiami da- „ deneS Lietuviai turi alš- lyvautl. Kitos organizacijos ^u

kiai pasakyti: “Mes esame lie- prašomos tą dieną nerengti 
tuviai”. parengimų.

Graborius-BalsMraotožMB - 
MODSSNIgKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Bn oklyn, N. Y.

VELYKINIŲ skrybelaifita nmMiai. gaminti New Yorko madv 
specailtctg, tinka tiek kino artistei Oolores Gray, tiek ir jos Šu
nyčiui. ■■■.-

į,'?- dainintokai ir inmtoaL Pra>
į-’ Kan. X KmBbv džla ? v.v. Po proįmnęs šo 
"Balfo pirmininkas, štao metu , kiai, kuriems gros Joe Thmnas 
■yra- išvykęs į Floridą Baląn- ork^rtras.-;
džio 6-12 lankysis Washingto-
^ne* kur pasimatys su eite se
natorių, kongresmanų, įvairių 
tarnautojų ir taras ėmigraci-

"jes šalpos reikalais.

-J*


