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KARIUOMENĖS MAŽINIMAS IR ATOMAI DARO KRIZĘ NATO EILĖSE

Demokratai kaltina vyriausybę

Jaunimo reikalai senate

AUSTRIJA RINKO
KODĖL “PRISIPAŽINO" PREZIDENTĄ

Paleistas

Lenkija grįžta 
prie antsnukių

džiausiąs tarpas, kurį išbuvo 
po vandeniu, buvo 265 valan-

Jis atliko pareigą, kai kiti nedrįso

KETURIOS DIENOS 
PO VANDENIU

McCarthy gausiai 
lankomas

lytinėm ligom; tarp jaunimo 
eina pornografinės literatūros 
apie už pusę milijardo dole-

NATO KONFERENCIJA LONDONE. Kairėj An šlijo* mia. Seiwye Ltoyd, defiaėj valst sefcr. J.
F. Dulle*.

Vokietijos 
neturi ir 

trpu turėti.
Norvegija, 
drąsiai at* 
inimus, jei 

atominiais

• Adlai Stevensones, buvęs 
sakė prieš Amerikos didžiųjų 
vandenilio bombų sprogdini- 
kandidatas j prezidentus, pasi-

rių- Paskutiniu metu visokiem 
jaunimo nusikaltimam paste
bėtas didelis jaunimo vyki

nu DIDIEJI DEMOKRATAI —. buvęs prezidentes H. Traminąs 
ir buvęs kandidatas į predidentus A. Stevensonas — posėdžiavo 
IVashiusrtone ir rengiasi vykti j pietus, kuriem įėjimas kainuoja 
po 100 doL

lavimą atomais, | bet ir prieš 
atominių pabūklų laikymą 
Vokietijos žemėje^ Pati Vbkie* 
tijos vyriausybė ]Buvo privers
ta pareikšti, k< * 
kariuomenė atoi 
nenumato jų tu< 

Nors Olandij;
-Danija, Vokietis
- metė Maskvos fl 

jos įsileis bazes] 
ginklais, tačiau ^Maskvos pro
paganda prieš pat Nato konfe
renciją savo paniekė, ir Nato 
konferencijoje buvo jaučiama 
santūrumas prieš atominius

• Prezidento Eisenhowerio 
vyriausybė gegužės 5 susilau
kė aštrios kritikos iš demo- 
kratųJų komitetas Washing- 
tone turėjo pavasarinę sesiją 
ir paskelbė dekliaraciją. Joje 
kaltina Eisenhowerio vyriausy
bę, kad jos politika prislėgė 
vidutinį pilieti. “Turtingieji pra
turtėjo ir neturtėliai nuskur
do’,’ sakoma dekliaracijoje. 
Priminė konkretų pavyzdį: 
naftos kompanijos, pakelda- 
mos kainas- uždirbo papildo
mus vieną milijardą dol., o 
vartotojas turi tai sumokėti. 
Demokratai reikalavo mokes
čių sumažinimo smulkiesiem 
mokėtojam.

Sovietai taiko provokacija ru-

MACMILLANAS 
VYKSTA f MASKVĄ

Hongkongą, jis atsisakė ko
respondentam bet ką sakyti, 
vis dar bijodamas komunistų 
keršto.

Amerikietis katalikų kunigas 
Fulgence Gross neseniai pa- 

dos, arti keturių dienų. Įgula leistas iš Kinijos komunistų 
sakėsi, kad po vandeniu jau- kalėjimo spaudos konferenci- 
čiasi geriau nei viršum van- joje pasisakė taip buvęs kan- 
dens, nes ten nėra supimo. kinamas, kad jis prisipažino 

esąs Amerikos šnipas ir visa.

-Amerikos-gydytojų - draugi
jos seime Miami, Fla.- balan
džio 26 d. senatorius Knovv- 
land savo kalboje plačiau pa
lietė JT veiklą.

Jungtinės Tautos, — sakė 
Knowland, — jau eilė mėty 
svarsto Azijos ir Afrikos kolo- 
ninię tautę laisvės problemas. 
Šios problemos,--kol joms bus 
rastas ' tinkamas sprendimas, 
yra ir pasiliks labai svarbios.

Bet kodėl (JT> nariai tyli 
ir nesvarsto Jungtinėse Tauto
se Latvijos, Lietuvos, Estijos 
laisvės sunaikinimo?

— klausė šen. Knowland, 
— Čia mes turime aišky, pri
ma facie atvejį, kaip Sovietu 
Sąjunga sulaužė savo tarptau
tines draugingumo ir nepuoli
mo sutartis. Čia mes turime 
trijų nepriklausomų tautų į 
Sovietų Sąjungą vienašališko i- 
jungimo ir jų pavertimo kolo
nijom aiškų atveji.

Šen. McCarty kūnas buvo 
pašarvotas Washingtone. Jį 
lankė tik penktadienį, šešta
dienį daugiau kaip 8000 žmo
nių. Po mišių katedroje pir
madienį jį palydėjo į jo gim
tąjį Appleton 21 senatorių de
legacija Pačiame senate mal
dom vadovavo kunigas, kuris 
1953 jam buvo davęs šliūbą.

"Bombininko” Metesky ad
vokatas pareiškė pretenzijas, 
kad Metesky gautų kompensa
ciją už sužeidimą. Sužeistas jis 
buvo 1931 rugsėjo 5 firmos, 
kurią perėmė Con- Edison. 
Con- Edison aiškinasi, kad ta
da Metesky pasivėlinęs pareik
šti savo pretenzijas, dėl to 
jos buvo atmestos.

KNOWLANOAS PRIEŠ 
PASKOLĄ LANKUAI

Šen. Knowlandas gegužės 5 
kalbėjo Amerikos žydų lygoje 
kovai prieš komunizmą. Jis

Labiausiai buvo puolamą, už
sienių politika.

"Kai prezidentas Eisenho- 
weris ir sekretorius Dūlias 
perėmė pareigas, Jungtinės 
Valstybės buvo gerinamos ir 
jom buvo pasitikima laisvame 
pasaulyje.

“Šiandien mumis nepasitiki 
ir net mūsų prisibijo mūsų 
draugai".

Kaltino, kad Amerikos vy
riausybės politika atstūmė An
gliją, Prancūziją, Izraeų. Są
junga su Anglija ir Prancūzi
ja buvo Nato pagrindas. Da
bar ji yra nukentėjus ir tik 
pamažu gali atsigauti. Politi
nio vadovavimo Amerika ne
turinti. Eisenhowerio - Dulies

Nato konferencija pirmu 
kartu sušaukta Bonnoje, ne 
Paryžiuje, dalyvaujant 15 val
stybių ministeriam.

Ji parodė pačią Nato orga
nizaciją atsidūrus krizėje.

Krizę padarė Anglijos su
galvota saugumo sistema. Vie
toj sausumos kariuomenės ji 
apsisprendė savo saugumą pa
remti atominiu -ginklavimu, 
kuris atgrasytų užpuoliką. To
kia Anglijos saugumo politika 
dvejopu būdu palietė Nato ki
tus narius. Viena, iš Vokieti
joje laikomų 80,000 kariuo
menės Anglija atšaukia 30,- 
000 ir sumažina saugumą. 
Paliekamą kariuomenę Angli--

Kodėl Jungtinės 
Tautos Tyli?
SENATi KNOWLAND - 

KALTINA JT DĖL SOVIE
TINIO KOLONIALIZMO

Austrija sekmadienį rinko 
prezidentą. Laimėjo socialistu 
kandidatas Adolf Schaerf. Jis 
bg Šiol buvo viceprezidentas 
ir partijos pirmininkas. Gavo 
2,259.097 balsus. Jo konku 
rentas liaudies partijos (katė.

METESKY KOMPENSACIJA kotik reikalavo iš jo tardyto- bkų) atstovas prof. Denk gavo 
atvežtas į 2160,424 balsus. Tai jau po 

karo trečias iš eilės preziden
tas socialistas.

turi turėti pirmenybę prieš
Jugoslaviją”.

Paskui šen- Knowlandas pa- Senato komisija surinko 1965 teismuose atsidurs vie- 
reiškė pagarbą mirusiam šen- medžiagą apie Amerikos jau- nas milijonas jaunimo. Komi- 
McCarthy, kovotojui t prieš kq nimo nusikaltimus. Iš tos me- sija sako, kad per metus su- 
munizmą- džiagos komisija padarė išva- serga apie 200,000 jaunimo

dą, kad jeigu nusikaltimai 
taip augs, kaip lig šiol, tai

Jungt. Pavergtų Tautų sesi- 
pareiškęs, ja^Strasbourge baigėsi balan- 

* landzio 30. Tarp sveikinimų, 
kurių konferencija susilaukė 
daugiausia dėmesio atkreipta 
į Vokietijos parlamento nario 
Kiesingerio pareiškimas. Jis 
kalbėjo, kad

Vokietija niekada nesigriebs 
Hitlerinių metodų tarpvalstybi
niam ginčam spręsti ir kad 
Vokietiją, Lenkija, Čekoslova
kija tarpusavio nelygumus tu
ri gražumu - išiygintL^ Pabrėžė 
taip pat, kad Vokietijos ir 'ry- 
tų Europos -likimas yra arti
mai susijęs.

Prancūzijos buv. min. pirm. 
Bidault sveikinime buvo pasa
kyta, kad pavergtosios tautos 
yra paliktos savo pačių liki- 
mui,kaip tai parodė Vengrijos 
atvejis. Valstybės, kurios galė
tų jų išlaisvinimu rūpintis, 
vengia atsakomybės ir slepiasi 
už Jungtinių Tautų skraistės, 
kitos neturi nė moralinės rei
kalingos atmosferos. Tačiau 
ar jos nori ar nenori- paverg
tųjų laisvės siekimas nesu- 
gniuždomas, ir jis reiškiasi 
sprogimais.

senatorių išsiskyrė ir ®’ Z10™11 duoti 7*'
tirt, dtam imonn 1938. P”“*"?? dalyvivudon.

kai fa tmM kaHHn* vai- 8raPėm
stybfa departanmiM, kad tea N ,tstovai0**P*k duot- 
prtiadt koamaM). sn^ tr P"*”*1 M P***6n|

Kovos prieš komunizmą šū- ^esty^- 
kiu laimėjo ir antrus rinkimus *
1952. Kovą prieš komunizmą VetetyHa iždo valdytojas G 
tęsė, labiausiai puldamas de- M H<unphrey pasitraukia b 
mokratų valdymo laikus. Kriti- pareigų nu0 liepos 1 ir bus 
kavo Achesoną, Marshallj. plieno korporacijos prezšden-

Eizenhowerio laikais, nors taip pat ap-
pats respublikonas, McCarthy saugos sekretorius WUsonas. 

p,^>o^r k***™-1
valdžią. Jis apkaltino Eteenno- R AaMnon, boitš
werio vyriausybę, kad ji per aBteuos Mkratorira um 
švelni komuniatain; apkaltino jfe
Eistiihowrrį abejingumu fiki- ^smmos sąkrętortam

Transporto unijos preziden
tą Davė Becką traukia atsako- 
pajamų mokesčius 1950. Jų 
susidarė 56,419.40 dol. Be^ H1 V mas j Meksiką, kur visokiem
ckui gresia 5 metai kalėjimo Lenkijos spaudai Gomulka iškrypimam yra daug laisvės- 
ir 10,000 dol. baudos. uždeda vėl antsnukį. Viešai Komisija pateikė eilę pasiū-

galima skelbti tas nuomones, lymų. Tarp jų, sakysim, drau- 
kurios yra partijos priimtos, džiama janesniem kaip 18 me- 
Kai pernai Bulganinas reikala-

bai skirtingos.
Vieniem jis rodės patriotas 

ir kovotojas prieš komunizmą 
pačios Amerikos įstaigose. Ki
tiem ps buvo demagogas, as
menų niekintojas ir naikinto
jas.

Jo kovą prieš komunizmą didele MtrioUue konsolidacijos reė
jie vadino “mackartizmu". La- toj kalu' Daiyvavo tr’s komE1Jos
______________________________ pare»R4 tais laikais, kada lai (delegacijos): 1. K. Škirpa. J-buvo nepaprastai nepopulia- Kaminskas, Pr VaSisfas;

Ang'ijos min. pirmininkas 
Macmillanas, atsiliepiamas 1 
Sovietų min. pirm. Bulganino 
laišką, numato jau vykti į 
Maskva. Tačiau tą kelionę no- 

e Izraely kasdien pasirodo • Vengrijos radijas sumi- ri atidėt iki rudfenz, kada bus 
po 300 naujų imigrantų, nėjo, kad Vengrijos komunis- jau įvykę Vokietijos rinkimai 
1957 bGsM iu viso nėr 10O - f 
000. DaogtaMfa M Egipto ir nštų Prieš sukffimą turėjo

UNIJŲ BOSĄ VĖL 
PRIČIUPO

“Mes turime daug gerų ir 
ištikimu sąjungininkų, — kal
bėjo Knowlandas, (laisvą Ki
niją, arba Fonnozą, Turkiją, 
Pakistaną, Korėją, Viet Namą, 
Thailandą ir Filipinų respub
liką), kurie labiau reikalingi 
sprausminių lėktuvų. Jie visi

prieš Amerikos sprausminių 
lėktuvų davimą komunistinei
Jugoslavijai

Kad Amerikos laivyno dalis 
. išsikėlė Lebanone ir nuvyko į. Au,ll|w buvęs mm. pirm sosUnę

Edenas po sėkmingos operaci- .;ja vadina Amerikos provoka- 
jos išvyko į Kanadą. cija-

tų be tėvų ar be specialaus ___ _________
Atominis povandeninis lai- vo suvaržyti ,en,tll leidimo pereiti Meksikos šie- jm

vas "Nautillus” atvyko į Broo- lenkai mandagiai atmetė. Da- ną. jfaM &M
klyno uostą. Jis padarė jau bar ,au Maskval ' -.BMM
37,956 mylias ir po vandeniu 
išbuvo 3,306 valandas. Di-

poiitika esanti vienos improvi
zacijos, vietoje vadovavimo ji 
rodo appeasmentą, vietoj dar
bų vaidybą ir vietoj informa
cijos šūkius.

Joseph R. McCarthy, Wis- biausiai už tą “mackartizmą” Eisenhowerio sugalvotą šūkį, 
consino senatorius, š.m. gegu- jį niekino komunistai ir jų ša- kad prasidėjo “naujo respubū- 
žės 2 mirė, eidamas 47 metus, liniukai. Pats McCarthy didžia- konizmo’ 
Jo mirtis privertė spaudą iš vosi, kad jį laiko didžiausiu ko- liams, iš Michigano, pavadino
naujo perbėgti per jo darbus, munizmo baubu ir mackartiz- “dinamišku nieso neveikimu”.
Spauda nedarė galutinės išva- mą suprato kaip rtkovą už A- o kitą šūkį “modernų respub- 
dos, o tik pabrėžė, kad senato- meriką”. likonimą” Rayburn pavadino
rrus buvo vienas is kontraver- Tačiau nė vienas kitas sena- “modernia seniena ’■
siskiausių asmenų. Tai reiškia, torius nebuvo tiek minimas Kritikoje dalyvavo visos į- 
kad dėl jo buvo nuomonės la- spaudoje; ir niekas kitas ne- žymybės: H- Trumanas, A.

bus tiek įsiūbavęs kovos prieš Stevensonas, Achesonas. Rei- 
komunizmą pačioje Amerikoje bumas, Harrimanas.
kaip McCarthy. Jo istorinę 
reikšmę tame Amerikos gyve
nime bus teisingiausiai išreiš
kęs kongresmanas Martin, bu- š. m. gegu-
vęs Atstovų Rūmų pinninin- g įvyko pasitarimas politi
kas tardamas

ja apginkluoja atominiais pa- Ollenhaueris yni pareiškęs, 
būklais ir tuo kelia nepasiten- kad jie kovos nę tik prieš Vo- 
kinimą-tų, kurie yra priešingi kietijos 
atominiam ginklavimuisi.

Tas nesutarimas iškilo pir
muose Nato konferencijos po
sėdžiuose. Danija, Norvegija, 
Olandija, Vokietija ir net 
Prancūzija kritikavo Anglijos 
sistemą pasitikėti atomais ir 
mažinti kariuomenę. Jie įrodb 
nėjo, kad sausumos kariuome
nės niekas visiškai negalės pa
keisti, ir reikalavo ginklavimo 
pusiausvyros.

Anglijos siūlomas Nato ka
riuomenės apginklavimas ato
mais yra nepopuliarus masė
se. Vokiečių socialistų lyderis ginklus.
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Svetimų automobilių invazija

4. IJctuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.PARCELS TO RUSSIA, INC

PARCELS TO RUSSIA, INC.

Nauja* adresas GARANTUOTAI TAISOMA

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

PRINCAS PILYPAS, karaHt- 
nės Elzbietos n vyras. Welsh 
gvardijos pulkininko uniformo-

BROOKLYN, N. Y.

Et ATOMINIŲ BOMBŲ BANDYMUS 
IR NUROD O, KUO TIE BANDY- 
4GI e VIEt A OPINIJA IR ATOMU

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. Ml-

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

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

Deja, mūsų nenaudai, šiuo 
atveju ganyta susimąja tai, 
ką ji tik gauna paimti iš oro.

Schweizerio tikslasbuvo ne 
tik painformuoti apie radioak
tyvumo pavojų. Pagrindinis jo 
tikslas buvo praktinis— - 

sustabdyti toliau visokius 
atominių bombų mėginimus. 
Tie bandymai būsią tikrai su
stabdyti, jei < vietoji opinija

yra anglų Land Rover septy
nių vietų 2-523 dol. Sun- 
beam Rapier keturių vietų už 
2,499 dol., Rolls-Royce Šešių 
vietų už 12-800, Bentley Bol- 
ver Cloud už 12,500. Tarp jų 
yra ir vokiečių MerzedesBenz 
nuo 4,600 iki 13,000.

O amerikiečiai vis dar gami
na ilgesnius kr didesnius, ku
riem nebetinka ir turimi gara- 
fid. Žinoma, jų kita patogu-

Tėviškės Aidai — tokis laik-

miniai bandymai sustabdyti .. 
Bet viešąją opiniją turi laisva
sis pasaulis, taigi jis sustabdys 
bandymus, o diktatūrinis ko
munistinis pasaulis jos neturi; 
taigi jis nesustabdys. Ar po 
tokio vienų sustabdymo kitų 
nesustabdymo neteks, vėl šauk
ti ir kaltinti viešąją opiniją?...

čia jau nebe mokslininkų 
sritis, gal politikų, o vienas iš 
jų, publicistas L. Stucki kalbas 
apie atomus pavadino “atomi
ne demagogija”. M.

3. Geriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 3$ nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 doh, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE 

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 t

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Panašų atsišaukimą paskel
bė ir Prancūzijos atominis 
specialistas Joliot Curie. Ke
liolika Vokietijos fizikos moks
lininkų paskelbė atsišaukimą, 
kad Vokietija atsisakytų nuo 
ginklavimosi atomais ir 1.1. 
Banga prieš atominius bandy
mus eina šiuo tarpu per opini-

Kokios rūšies yra tie rądio- 
aktyviniai elementai, . kurių 
mažiausios dalelytės iškyla- į 
orą. sprogus atominei bombai, 
ir paskui vėl krinta į žemę?— 
klausė Schweizeris ir pats at
sakydamas tęsė toliau:

Tai pažymėtini porūšiai tų 
pačių paprastų neradioaktyvi- 
niu elementų. Jų cheminė su
dėtis yra tokia pat. Tik jų 
atominis svoris yra kitas. Pa- 
vojingiausi elementai yra šie: 
fosforas (atominis svoris 32), 
kalcijus (45), jodas (131), ge
ležis (55).vismutas (210), plų- 
tonijus (239)- cesijus (133), 
stroncijus (89). baesijus (137). 
Jeigu vandenilio bomba yra 
aptraukta koboltiniu lukštu, 
tai prisideda dar ir koboltas 
(60).

Ypačiai pavojingi elementai, 
kurie reliatyviai ilgai išsilaiko 
ir stipriai radiją spinduliuoja.

Tarp jų. pirmoji vieta tenka 
stroncijui 90 Radioaktyvinėse 
dulkėse jo esti apsčiai. Ir ko
boltas yra pavojingas.

mažai reikia tai “saulėtai atei
čiai”!

Trečias reiškinys — tai ti
kėjimas- kąd reikia tik opini
ją Įkinkyti. Į darbą, ir bus ato-

Galonu benzino jis rieda 34 
mylias. Jo kaina New Yorke 
1,495 Bet paprastai reikia ga
na ilgai laukti

Dar mažesnis už volkswage- 
ną yra Lloyd 600; jis kaštuoja 
1,295 ir galonu nuvažiuoja 48 
mylias. Naujausias importuo
tas automobilis yra tikras “ba- 
by” Isetta arba Heinkel. Tai 
tik 90 colių ilgio, už 998 dole
rius, o vienu galonu daro 60

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaftaitj

mus. • .. ė '
Balandžio 23 jis pasakė kal

bą per Norvegijos radiją apie 
atominių bombų bandymo pa
vojus. Jo kalba buvo perduo
dama norvegiškai, angliškai, 
prancūziškai, vokiškai ir rusiš
kai.

verta, 
savyje 

'sandėlius".

Informaciją baigiant, betgi 
atkreiptina dėmesio Į keistą 
reiškinį: tos rūšies mokslinin
kai, kurie atominę energiją 
iššaukė iš atomo ir paleido į 
laisvę, dabar šaukia: stabdyki
te, gelbėkitės; tėvai šaukia 
prieš savo vaikus ..

Pažymėtinas ir keistas mok
slininkų tikėjimas, išreikštas 
Schweizerio žodžiais: “Jei pa
siseks atominius bandymus 
sustabdyti, tai mūsų ' vargšei 
žmonijai prasidės saulės ir 
vilčių nušviesta ateitis”. Kaip

traukdami jį iš Oro, iš van- 
dans. Tokie proceso dėka gali 
susirinkti radioaktyvinių ele
mentu dideli kiekiai.

Kokiuskiekitt^ radioaktyvu
mo jie susikrauja, rodo skai
čiai, gauti stebint šiaurės 
Amerikoje Columbijos upę, 
kur nutekėjo atominės energi
jos iš Hanfordo atominių dirb
tuvių. Ten paties vandens ra
dioaktyvumas nebuvo didelis- 
Bet tos upės žuvų radioakty
vumas buvo 150,000 kartų di
desnis; kregždukai, kurie bu
vo maitinami vabzdžiais iš 
upės, buvo 500,000 kartų la
biau radioaktyvinti; o vande
ninių paukščių kiaušinio try
nys to radioaktyvumo turėjo 
susikrovęs vieną milijoną kar- ■ 

Jtų daugiau nei vanduo.
Jeigu oficialiai pranešama, 

—kalbėjo Schweizeris — kad 
oro radioaktyvumas nepasie
kia ribos, kada jis yra pavojin
gas žmogaus sveikatai, tai nu
kalbama pro šalį. ;

Jeigu mum tiesiogiai ir nė- 
ra kenksmingas radioaktyvus 
oras, tai netiesiogiai yra pavo
jingas tas radioaktyvumas* ku- 1 
ris yra nusileidęs iš viršaus, ' 
kuris nusileidžia ir kuris dar 
nusileis. Tą pavojų imame sy- 1 
kiu su radioaktyviniu vande-

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
| SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus 

vis dar laikoma

jos, rechristianizadjos. Tai ka
talikiškoji akcija, kuri vykdo
ma individualiai ir specialiose 
katalikų organizacijose.

4. Katalikiškosios akcijos ir
politikos suplakimas: _______ ___ ______ ____________________________ . „

“Kiekviena katalikiškosios

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

Jo kai kurie 2. Pareiga Alpau jantiom 
politikoje:

netik Australijoje, ir juos čia "Politinėj srity katalikai tu
ri specialią atsakomybę, kurią 

Katalikiškosios akcijos ir primena pop. Pijus XII, bū
tent — vengti oportunizmo ir 
saugotis klaidžios ‘situacinės 
moralės’. Moralinis politikos 
atnaujinimas būtu tiesioginis 

kurie yra aktyvūs politinėje uždavinys tų katalikų, kurie

Ir tas importas auga, eks
portas mažta.

Kodėl amerikiečiai pasiren
ka svetimuosius automobilius?
— Tai nulemia — informuoja 
U. S. News a. W. Report — 
automobilio pigumas, patogu
mas manevruoti dėl jų mažu* 
mo, benzino taupumas.

. Pigiausias užsieninis auto* 
mobilia kaštuoja New Yorke 
975 dol. Pigiausias vietinės 
gamybos automobilis 1,879.

Vienu galonu gali nuvažhio- ir penkių vietą Fiat 1,100. 
ti užsieniniu automotottu apie kuris parduodamų už 1.655.
50 mylių, nes pats automobi* Atgabena švedai Volvo — 
lis lengvas, jo motoras nedide* keturvietį, kurto kaina 2.150 
fe. paprastai tik 4 cilinderių. 8U 32 mylių vfenu galonu. Jis

Ilgis tokio penkių vietų au* populiarumo įgyja Amerikos 
tomobiUo kaip prancūzų Re* vakaruose. Ten jis atsistojo ša- 
nault darbo Dauphrne yra tik ita Volkswageno
} f5 0 Savaime suprantama, jie nė-
kinio Plymoutho 295 coliai tokl€ Wp

Daugiausia avtomobHlg nW. Bet riboto greitumo kely
SS * 4a tfkikT-__flrMtaerir^-7- - '-t'

• TBLtVtZUA
• AM—BM RADK) 
o AUTO RADK)

Gdl Alba n y Avė. 
121 So. VrrmoBt M. 
73 Srrond Avė. _ _

832 K’arth 7th $trwt, PhHatolphia, Pa- Tai.: WA 3*1747
Galima beveik vtekas sių-n.—n:.uji ir dėvėti rūbai, maisto 

nr>xtv):tai. o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin, Penicll.n. 
Rlmofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės {vairiais alfabetais, 

akordijouai. siuvamos mašinos.
Pristatymas uarantuotas ir gaunate gavėjo parašą.

Klijcntų patogumui, veikia šie skyriai:
llGOl Jo::. Campau Avė.. Detrc-’t 12. Mich.. Tel. TOwnsend 3-0298.

Hartford. Conn.. Chapei 7-5164.
' Los An<r*-’es. COif.. Tel. DU n kirk 5-6550.

New. York C1 y. N Y., Tel. ORchard 4-1540.

Šitie elementai padidina oro 
radioaktyvumą. Bet tas oro ra
dioaktyvumas nėra pakanka- 
maū stiprus, kadi pradurtų mū
sų kūno odą. Kas kitau kai j| 
įkvėpuoji. Tuo keliu radioakty- 
viniai elementai įsiveržia į 
mūsų kūną. Didesnis pavojus 
yra dar tas, kad nuo radioak
tyvaus oro, radioaktyvumą 
gauna vanduo ir maistas, kurį 
geriame ir valgome. t-

Bikini ir Sibire vykdytų 
sprogimų dėka Japonijoje iš
krinta lytaus, kurio vandenio 
negalima gerti — tiek jis yra 
stipriai radioaktyvus. Visame 
pasauly, kur buvo tiriamas ly
taus vanduo, buvo pastebėtas 
protarpiais radioaktyvus lytus. 
Net tiek stipriai, kad vandens 
negalima gerti. - —

Jeigu pastebimas kur radio
aktyvus vanduo, tai yra ženk
las. kad toj vietoj žemė yra 
daug daugiau* radioaktyvi. Ji 
yra radioaktyvi ne tik nuo to 
lytaus- bet ir nuo dulkių. Ra
dioaktyvūs tuo atveju 
augalai.

Labiausiai dėmesio 
kad augalai sukrauja 
radioaktyvumo

Visų priekyje rieda 
volkswagenas

Amerikiečiai vis daugiau 
perka užsieninių automobilių. 
Dar 1953 bendras importuotų 
automobilių skaičius siekė tik 
32,000; 1955 pakilo jau iki 
65 000- o 1956 pašoko net iki 
104,000. Šiais metais numato
ma 184,000.

Istorijoje pirmu kartu Ame
rika pradėjo daugiau automo
biliu importuoti negu ekspor- mylių ar net 75.
tvoti. Anglų gamybos labiausiai

eina Metropolitan. Jis suvar
toja vieną galoną 40 mylių. 
Tai antras popnliaruino eilėje 
importuojamas automobilis.

Prancūzijos populiariausi 
yra Renault automobiliai, ku
rių kaina čia 1,645 dol., vienu 
galonu daro 43 mylias. Iš pi
giųjų Prancūzuos automobilių 
yra Citroen 2ctož 1,298 dol. 
55 mylios vienu galonu.

Halai atgabena keturių vie
tų Fiat 600, kaina 1,298 dol..

<Už kampo buvusios vietoft TcL INtscrsun 7-64G5. 7272
Atidaryta kasdien, ir sekmadieny nuo 9 iki 6 vai. 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vaL

akcijos tipo organizacija yra 
nepolitinė ... Šias organizaci
jas. tiesa, dechristianizacijos 
kryptis pas mus sąmoningai ar 
nesąmoningai stengiasi ap
šaukti politinėmis, netgi parti
nėmis ■.. Labiausiai nesupran
tamas pačių katalikų politikų 
galvojimas, jog apaštalavimo 
reikalai nėra taip svarbūs, 
privalomi' ir atsakingi kaip po
litiniai”.

5 Politika ir jaunimas:
“Skubėjimas atitraukti aka

deminį jaunimą iš katalikiško- 
stos akcijos srities ir perkelti jgg 
į politinę rodo politikos per- įgg 
vertinimo pasinešimą ir nu- įgg 
vertinimą pačios katalikiško- 
sios akcijos.:. Politikai ture- W 
tų pagalvoti, kad jų atsakomy- 
bė, kurią jie jaučia dėl parti
nio savo prieauglio- susikry
žiuoja su didesnės vertės at
sakomybėmis. Tokiu būdu 
“žymių mūsų intelektualų bei 
prasikSktsių dvasininkų “reak
cija nėra be pagrindo”.

partijos veikėjy reikalu:
Katalikų veikėjam netinka 

maišyti katalikiškosios akcijos 
srities su politine sritim. Tiem-

Su didele nuolaida parduodami

VOKI8KI HI-FI "BLAUPUNKT aparatai- bei 
vietiniai HI-FI Jonegrafai ir stiprirdvvaL

PARCELS TO RUSSIA, INC.
I.VMI BKOrORD AVKNUK. MOOKI.YN 18, N. Y.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 

įęt mokamai
W 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
:< nuomoja už prieinamą kainą.

dalyvauja politikoje”.
raštis eina Australijoje jau • j. Pąr^ą datyvaujantiom
antri metai. S. m- kovo 7 nr. veikloje “nedera imtis atsa- akdjeje:
jis tęsia Stasio Ylos straipsnį kingų pareigų katalikiškoje Kitų kataliku, kurie nedaly- 
“Katalikų atsakomybė viešąją- akcijoje • •-t*J vauja politikoje — o tokių
me gyvenime . Jo kai kurie 2. Pareipz ėalpau | inliem “yra žymini daugiau negu pri-
nurodymai tebėra aktualūs politikoje: klausančiu politiniam katalikų

padaliniam — yra pareiga im
tis uždavinio, kuris “lig šian
dien turi didžiausio aktualu
mo” — dvasinės restauraci-

Vilnonės medžiagos Lietuvai
įvežtos ir vietoje gamintos

• MeOtitom vyre ir moterą eftrtiBtt. Švarkams, suknelėms.
.f MĮHiM. nyoėMal. nKŪvflhiniai kaspinai, vilnų amteklai. 

Terętie ir gebiįta.
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)
SAMEEL BECKENSTEIN. INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVES

I18 Orcbard St. 125 Orehard St. ISO Orehard St„ N. Y. C. 
GRamerey 5-4525

> ■ ęiosr-d Saturday. open Sunday 9 A. M. te 6 P. M. .
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Deiancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orehard St.

BANGA TELEVISION SERVICE 
340 RMgmed AvC, Brooklyn 8, N. Y. 

TeL: APplegato 7-0349

Z- . -z-' ■ ■ •• h

POTVYNIS Tr.eas vaHfyhėjr apsėmė žibalo valyklas.
BOB d'TnSVMKI. JAV stmk-ntas. sumušė pasaulin} rekordą. Šok
damas per karti (15 pėdų Ir 18.25 tnču).



meilė praveda du jaunus žmo
nes. Nuo to pirmojo žingsnio 
iki paskutiniojo auka motinos 
nebepalieka. Maži vaikai, sako-

geriamąjį vandenį jau fluori- 
duoja, kiti, tam dar spiriasi. 
Kokie yra* argumentai už ir 
prieš?

Sveikata, sakoma, yra di
džiausias turtas, bet sudaro ir 
didžiausią rūpestį, kaip apsi
saugo# nuo jos griovėjų. Nors 
medicinos mokslas yra toli 
pažengęs, daug ligų įveikęs 
ir žmogaus amžių parginęs,

Tuo tarpu kun. Lyle F. 
Sheen, pastebėjęs, kad Ame
rikos gydytojai sudeda milijo-

Motmos auka prasideda už tokia auka nebeįmanoma visko 
šeimos slenksčio, pro kiuį" atitaisyti. Gyvenimas yra, it 

stiklinis indas: kai lipdomas 
sudaužytas, lieka raudat

ARGUMENTAI UŽ 
FLUOFIDACUĄ

Draugas (baL 29) paskyrė 
tam reikalui savo įžanginį, nes 
nuo š- m. pradžios Chicagoje 
geriamasis vanduo jau fluori- 
duojamas. Laikraštis nurodo, 
kad seniai tai daroma Grand 
Rapids, Midi (nuo 1945), o 
nuo š. i^-. pradžios. Pbiladel-

ir prezidentą is pusiausvyros, 
ir jis, kviesdamas į priėmimą 
visus senatorius, aplenkė tik 
vieną McCarthy.

nūs, kovodami su vadinamąja 
“socialine medicina” (ligonių 
kasom), piktinasi, kad kai ku
rie iŠ jų palaiką “komunistinę

mų buvo padaryti jaunesnių 
kaip 21 metų. 0 46% visų po
licijos sulaikytųjų buvo vaiki-

PAStSAKYMAI PRIEŠ

ParbininšrM dar praėjusių 
metų kovo 20 rašė tuo klausi
mu. strp.: “Ar žmonių vaikai 
mažiau verti už paršiukus?”.

THE WOi«« m* CoayrioM) By FRANCISCAN FATHEM 
Etaa nuO 1»15 Metą. UM AMERIKĄ, LDB
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

RMattnd m mmhŪ eta* —tęr aft. Breokbm. N. Y. May tS. MM. ****** Ma Ac*

Išvadoj? dienraštis pasisako 
už fluoridaciją tokiais žodžiais: 
“Jeigu pasisektų geriamojo 
vandens dėka dantis apsaugo
ti, tai mes būtume vėl vieno 
didelio gamtos laimėjimo aki
vaizdoje. Ir mums galėtų kilti 
nebent klausimas: ką daryti su 
mūsų dantų šepetėliu?”.

Bet ką tuo tarpu daryti su 
tomis nuomonėmis, kurios ke
lia balsą prieš fluoridaciją?

Dėl to Mass Moterų Pol. 
Klubas ir iškėlė šiurkštų klau
simą:

ar žmonių vaikai mažiau ver
ti už paršiukus.

nai ir merginos jaunesni nei 
18 metų.

Brooklyn, N. Y. 
HaU yur ____
Forde** —■ ■...

LMkraiU tvarko REDAKCiN* KOMISIJA. Vyr. rod. *. 8U£IED*LI«

Motinos meilė ir auka

žiui gydyti.

toks: kiekvienas nuodas ken
kia perimta doza, kaip ir taba
ko nikotinas- bet kaip yra su 
maža jo dalele ir, būtent, to

Motinos diena norima išreikš
ti pagarbą motinom už jų au
ką, parodyti meilę už meilę ir 
prisiminti jau nuėjusias pirma 
savo vaikų. Ir motinos prisi
mena savo motinas, tik dabar

Inu žmonių, kurie kovoje jau
čia malonumo. Toje kovoje jo 
ištikima parama buvo jo ben
dradarbė Jean Kerr, 
kurią jis 1953 vedė, ir tuo me
tu, kai Baltieji Rūmai nusisu
ko nuo senatoriaus, ji ištikimai 
stovėjo su juo. Kai Ba-tieji 
Rūmai pavasarį pakvietė ją į 
senatorių žmonų vaišes, ji at
sisakė: nereikia mano vyro, tai

Motinos širdyje rastume dau
giausia tų randų, nes ji labai 
dažnai skaudinama, o dėl mei
lės vaikui vis turi atsileisti ir 
greitai gyti. Nevisada motina 
ir pasako- kas jai labai skauda, 
nevisada ir pasakius vaikai ją 
supranta. Dėl to reta kuri mo
tina apsilenkia su septynių ka
lavijų dūriais. Gera yra, kai 
jie varsto ne dėl jos pačios 
kaltės ar nebudrumo. Tada 
bent gali ramintis savo sąžinė
je ar ieškoti paguodos toje 
Motinoje, kuri sunkiausiais iš
gyveno septynius kalavijus. 
Tas paveikslas duotas mums 
suprasti, kad ir kilniausia mo
tinos meilė mažiau ar daugiau 
yra saldžiai skausminga.

bet jam vis iškyla naujų prob
lemų. Vieną iš tokių problemų 
sudaro ir dantų gedima*. Nė
ra abejonės, kad tai iš dalies 
civilizacijos pasekmė: miestiš
kas maistas dantis gadina, 
ypač kai iš mažens jie nepri- 
žifirimž Dėt to ne tiktai Ame
rikoje, bet ir kituose kraštuo
se rimta rūpinamasi, kaip ap
saugoti anksti gendančius vai
kų dantis.

Čia aptikta viena priemonė: 
pastebėta, kad geriamajame 
vandenyje tam tikras kiekis 
fluorido padeda sustiprinti 
dantų emalių ir juos sveikes- 
nius išlaikyti. Kilo tada mintis 
fluoriduoti geriamąjį miestų 
vandenį, bet taip, kad jo būtų 
apie milijoninę dalį procento^ 
nes mažiau nieko nepadeda, o 
daugiau — sveikatai kenkia. 
Tačiau kiti tam tvirtinimui 
pastatė priešingą klausimą:

ar fluoridas iš viso nėra 
kenksmingas žmogui ir nedide
liame kiekyje?

Tuo būdu prasidėjo ginčai 
ir akciją už ir prieš vandens 
fluoridaciją- Vieni karštai jos 
naudingumą gina, kiti tvirtai 
neigia. Kai kurie miestai Ame
rikoje bei kituose kraštuose

phijoje. Taip pat turėtų jau 
vandenį fluoriduoti “Baltimo- 
rė, Clevelandas. St Louis, 
Pittsburgh, Milwaukee, San 
Francisco ir Washington, D.C. 
Vandenį fluoriduoja kai kurie 
Kanados miestan Tą patį daro 
kai kurie miestai Belgijoje, 
Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijo
je, Vokietijoje, Japonijoje, An
glijoje, Olandijoje, Švedijoje 
ir kitur”.

Laikraštis pastebi, kad “Chi-

MIRĖ ŠEN. J. McCARTHY
(Atkelta iš 1 psl.) 

mui amerikiečių, kurie buvo ki
nų komunistų nelaisvėje.

Nuo 1953 kaip komisi jos pir- 
mhrnkas McCarthy vykdė ne 
mažiau kaip 157 tardymus. La
biausiai jis buvo puolamas, kai 
įsivėlė į aukštųjų karininkų 
tardymą (gen. Zwicker). D**e- 
na iš dienos laikraščiai apie tai 
rašė. Įsikišo senatas ir tardy-

mediciną”. Kun. Lyle F. Sheen 
tuo nori pasakyti, kad fluori- 
dacija yra Amerikos tautos 
priešas, nes fluoras yra stip
rus nuodas, vaistinėje atžymi- paties fluoro, įleista j geria- 
rnas ant buteliukų kaukuole ir maji vandenį Gal visi fluore 
sukryžiuotais kaulais. dacijos priešininku būkštavi-

Vis dėlto klausimas lieka mai yra perdėti? (b.d.)

Straipsniui medžiaga buvo im
ta iš spausdintų laiškų, katali
kų kun. Lyle F. Sheen, šv. Me- 
lachijaus parapijos klebono 
(Genesco, III), ir Massachus- 
etts Moterų: Politinio Klubo 
atsišaukimų. Vienur ir kitur 
buvo duoti daktarų bei moks- 
loinstitutų vardai ir jų argu
mentai.

“Dr. George W. Bearti- žy
mus dantistas, kuris ilgus me
tus dirba Tezas valstybėje 
(Hereford), pažymi, kad jo 
miesto vandenyje natūraliai 
yra daug fluoro, bet to miesto 
vaikų dantis tenka taisyti, kaip 
ir kitur. •. Be to, apylinkės 
daržovės bei vaisiai taip pat 
turi daugiau fluoro, o skirtu
mo iš to nesimato. Skirtumas

cagos priemiestyje HEvanstone, pasirodo kur kitur. Amerikoje 
ir Kanadoje susidurta su nau
ja liga, kuri reiškiasi skaus- 

- mais nugaroje, nusilpimu, su
mažėjimu regėjimo ir kitais 
simptomais. Medicinos dakta
ras G- L Waldboot viešai per 
radiją pareiškė, kad tie ligo- 
nys buvo pagydyti, apsaugo
jus juos nuo maisto ir van
dens, kuriam gali būti fluoro. 
Europoje ėmė žmonės skųstis 
lygiai tokiom pat negaliom, 
imdami maistą su fluoru”.

“Amerikoje- — rašė toliau 
Darbininkas, pasirėmęs minė
ta medžiaga, — gyvulių mity
bai buvo pradėta gaminti mai
stas su kalcijum, fluoru ir so- pradėjo pačiam McCarthy.

Baigėsi jis papeikimu MeCar-

ma- nuslegia jos rankas ir ke
lius, dideli prislegia širdį. Vis 
dėlto, kai nuo vaikų skiriasi, 
jaučiasi, tartum būtų jos šir
dis atplėšiama, bet aukojasi 
dėl savarankaus vaikų gyveni
mo, kad tiktai jie būtų laimin
gi ir kad liktų jai meilė bent 
iš tolo.

Negailima tratų sakyti, kad 
vaikai, kokie jie beužaugtų, 
neturėtų meilės savo motinai 
Jie nešiojasi tą meilę su savim, 
nors savo gyvenimu ir darbais 
pasirodytų motinos nebemyli. 
Vaiko meilė motinai kaista iš 
prigimties, kaip ir motinos sa
vam vaikui Vaikai tačiau mo
tiną tikriau įvertina tiktai ta
da, kai jos nebetenka. Kai ku
ri brangenybė mums atimama, 
tiktai tada geriau suprantame 
jos vertę. Kas tas supratimas 
ateitų anksčiau ir reikštųsi gy
venime dar motinai gyvai 
esant, reikia- kad motinos ir 
vaiko meilė remtųsi tvirtais 
doros principais ir tikėjimu, geriau suprasdamos, kokia

9 ''' ' buvo jų auka. ~

Viena motina šiomis dieno- Motinos diena suartina mo- 
mis pasiūlė pirkti jos akis už tinas ir vaikus, tačiau ne tiek
10.000 dolerių, kuriuos ji no- viešu minėjimu, kiek asmeniš-
rėtų turėti užstatu, kad iki ku pajautimu motinos meilės,
teismo galėtų išimti iš kalėji- Motinos meilė nesireiškia vie
nio sūnų. Sūnus pateko kalėji- šai, o šeimos židinyje. Dėl to
man už žmogžudystę. Neaišku, motinos diena, prasidėjusi šei-
kokiose aplinkybėse jisai augo moję, kai kuriuose kraštuose
ir dirbo, bet viena aplinkybė tik šeimos švente tebepaliko,
negalėjo būti jam palanki — Kitur vieši minėjimai davė jai
tai divorsas. Dabar motinos populiarumo, bet atitraukė
meilė norėtų savo regėjimo vaikų dėmesį nuo namų židi-
auka palengvinti padėti sūnui, nio. Viešas minėjimas neturė-
kurio daugiau jau neberegėtų, tų savo prasmės, jeigu vaikų
kad ir jai pačiai palengvėtų at- nepaskatintų tą dieną savo 
sakomybės pajautimas- Kiek- motiną apgaubti šilčiausia
vieną tai gali jaudinti, bet nė meile.

III., vanduo buvo fluoriduoja- 
mas jau pusdevintų metų. Ten 
6—8 metų amžiaus vaikų tar
pe dantų gedimas sumažėjo 
64%”. Panašūs “tyrinėjimai 
buvo atlikti 21 mieste”. “Įsiti
kinta, kad viena milijoninė 
fluorido dalelė vandenyje ap
saugoja dantis nuo gedimo”, o 
“jo įvedimas į miestų vandens 
kanalus nekelia jokių naujų 
techninių rūpesčių”

Vis dėlto laikraštis nurodo, 
jog fluoridacijos priešininkų 
“sakoma”, kai fluoridas didi
nąs kraujo spaudimą, sukeliąs 
artritį, kenkiąs akims ir au
sims, silpninąs kaulus ir virš
kinimo sistemą sukeliąs leuke- Iowos- žemės, ūkio kolegija Baigėsi jis papeikimu MeCar- 1958 baigėsi jau McCarthy 
miją ir tt. Tačiau išsamūs 10 p£> turėjo Įspėti, thy. Tai buvo pirmas toks se- senatoriavimo bukas Jis ren-
metų tyrinėjimai nėra patvir- kad tasai dirbtinis maistas ne- nato sprendimas nuo 1929 ir gesi kovai už naują perrinki-
tinę nė vieno šių argumentų... būtų duodamas gyvuliams, ku- tik ketvirtas visoje senato is- ną žadėjo išeiti su programa -
Fluor.davimo priešai negalėjo pįe jauniklių: jie jų ne- tonjoie. Amerika išsikrausto iš Jungti-
surasti faktų savo pažiūrom sulaukia”. McCarthy pasitraukė tada iš dų Tautų ir Jungtines Tautas

tyrinė jimų, ir jo vardas pritiko iškrausto iš Amerikos-, 
spaudoje. Tačiau McCarthy _____________________________
nesustabdė savo kovos prieš 
komunizmą ir jo tikruosius ar • Amerikoje- kaip, pranešė 
gal įsivaizduotus rėmėjus. Sty- FBI direktorius Hooveris, įau
gą vėl pertempė, kaltindamas nimo nusikaltimu skairius 
prezidento brolį Miltoną palan- 1956 padidėjo. Daugiau kaip 
kurnu komunistam. Tai išvedė pusė visų didžiųjų nusikalti-

TURTINGI Kas man dabar bekalbės tiesos

SKURDŽIAI
3X

Ar tu MriT Tte, Mtefia!

to, kad norėčiau nuo jų Vėp

lais? Jau nebegirdėsiu dabar 
dorosios Gagįjulės skundų.

motina. Man buvo taip malonu 
čia daug kartų klausytis iš-

0 jau tų ponaičių, nuomojan
čių kambarius, šiuo metu nie
ku būdu negaliu rasti namie.

— Jėzau mieliausiasis! neap- 
mūsų! Teta Zuze!

dija sumokėjo už tris mene- reikia ne bet kokios laimės. atsainų, jeigu is
sius iš anksto. Ar negalėtų ji čia vis viena kaip loterijoje, šiaudų nebūtų grūdų?

nybos, nebeliko ir jo algos. O jai padėjo. Iš dalies tuo džiau
namų savininkas pareikalavo,

ta pūslė, ir dar už durų ėmė 
šaukti:

šuo sustaugė dar graudžiau; kulnų lipo, ir visi trys drauge 
kai šeimininkė priėjo prie jo, šaukė: 
jis padėjo savo snukį ant jo
sios kelių ir ėmė dar nera-

Staiga įbėgo dar trejetas 
žmonių: čigonas čyga ir abudu 
jo vaikiščiai Kitas kitam ant

tiktai penkis. Mano senis kaip neturtingieji Šį sakinį turėtų vai man gera, kaip tikroji guo jau beldėsi į duris.
tik dabar nunešė prašymą. 
Bet aš per visą šią naktį sap
navau, kad noriu važiuoti 
traukiniu, o vis pasilieku vie
toje.

rūpestis jau nebegraužia gal- ti. to, kad norėčiau nuo jų siep- ;------ -------------- ------------------
vos. O aš, negavusi šiandien — Juk ir jūs, tetute, persi- tte, bet dėl to, kad nėra geras g kurtų netrukus turės 
už skalbinius nė vieno centu- kelsite iš Čia į priegtaudų. dalykas- kada skurdeivos gi* geįti
ko, turiu gerokai sielvartauti- — Tai tiesa, bet tiktai tada, tuo, kuo iš tikro labai — O vb dėlto sunku maa

čigono už rūsį ir iš policininko mė. Didžiajame magazine ji paskuttoį kartą,
už gaktas — galėdavo šiaip gavo nuolatinę vietą. Dabar ji
taip nuomai užtekti. Bet da- mus tenai vyriausia panelė, 
bar, kada vyras nebeteko tar-

— Grąžintų? Gražintų tai, 
kas jau vieną kartą įkrito į

M. JOKAJUS
parašyti ant savo butų durų. 

(Tiesą sakant, ir didieji po
nai turėtų jį iškalti savo rū- mintingų tėvo Adomo pastabų, 
mų priebučiuose).

— Gailestingai* Dievas, žodžius su tokiais tyrais tiks- 
—-Ką daro panelė? —- veng- kaip matote, galų gale man

riškai sušuko šarka ir ėmė padėjo. Dabar esu jau visiškai
snapu barbenti į lango stiklą, laiminga Mėnesinės algos gau- Sis pasaulis esąs toksai 

— A Pikutė išvydo panelę nu šešiasdešimt guldenų; be niekšingas, ir svogūninkė ne- 
Lidiją grįžtant. to, dar gausiu pusryčius, pie- 

Lidija įėjo- Ji buvo* apsivil- tus, pavakarėms ir vakarienę.
,____ , k“81 paprasta, bet dailia pava- viso bus duodama tiek daug,

pono Taraso kišenę? Lengviau sarine suknelyte, pasiūta iš jog galėsime abidvi puikiai
„ __  ______ būtų pareikalauti iš vilko, kad dryžuoto perkelio. Ji pati ją misti. Savo dukrelė man taip

Visur man pasakė, kad už sa- jis grąžintų prarytąjį ėriuką, susikirpo ir pati pasisiuvo. Šio pat galima pasiimti,
perkelio uolektis kaštavo net — Tamstas dukrelė?vaitės ateičiau. Tarytum ir Pagaliau, kam jai ir reikalau*

manęs nesvilintų toji nuoma, ti, kad grąžintų nuomą? Ką? dvidešimt septynis kraicarus. — Taigi, Cičytė. Atidavusi
Seniau aš labiau galėdavau — Nes panelė Ūdija čia jau skrybėlaitę pati pasipuošė, jos senelę į pamišėlių namus, 
laukti- Mėnesinė vyro alga ir nebegyvens. b®t volungės Čia nebuvo. (
tai, ką gaudavau iš gyventojų — Tai kur ji ketina išeiti?
— iš siuvėjos už šalinaitę- iš

besigirs jau man aukštaisiais 
savo santykiais, kuriuos ji lai
kanti su krašto tėvais. O kas 
dabar bedavinės pienelio varg
šo čygos kirminukui? Vargše
lis jau taip gerai mane pažino,

Skalbėja jį įleido.
Tačiau šiuo tarpu jis atėjo 

ne šliaužiojamai nusižeminęs, leiskite 
kas reikšdavo jį nusimanomai Jau dabar tai našlaičiai pali- 
nusidėjus, bet atsisėdo vidury kome! Štai atneša vargšą tėvą 
skalbyklos, ištiesė kaklą, pake- Adomą- šoko ant akmenų iš 
lė galvą ir ėmė kaukti staugti rotušės bokšto. Užsimušė vie- 
ilgu,slopinamu balsu, prana- toje.
šaujančiu nelaimę.

— Kas atsitiko, Budriau? 
Kas tau yra?

džiūgaudavo. O tasai taurusis 
Jonas Pačalis! Naujasis mano 

dabar turiu ja rūgintis- Mab butelis išlaistytas kvepalais. Ir 
__ _____________ ______ —- Na, brangioji teta Zuze, gto mudviem užteks* o gyventi vis dėlto kažkas mane dar

— Ai, jai atsitiko didi lai- ir aš dar kartą pareinu namo, ji pas mane taip pat galės. Udp stipriai trankė ateiti čia, --------- - kJoda ant j ata(Jg muU<> gagjfe,

— Vadinasi, tiesa, kari tam- trijų kėdučių. garus, kuriuos jau taį> seniai
________________ r______ sta gavai nuolatinę vietą di- — o, bus gera mfego- 
— šitaip? Iš tikro, Dievas džiojoje krautuvėje. ti! Dar nMnda Dėsu mtogojn-

— Tai Cičytė jau išplepėjo? g ant kėdučių.
namų savininkas pareikalavo, giuosi, iš dalies liūdžiu. Džiau- — Mkei, tetule — Taigi kurgi miegodavai7
kad mūsų gyventojai mokėtų giuosi, kad dabar jai bus ge- Lidija, kad dabar man tik tie- — Ant žemės pasiklodavau
nuomą tiMiog jam pačiam, ir riau gyventi, bet ir gaila man, sa galima sakyti? maiši užsiklodavau veltiniu—
dar už visą ketvirtį iš anksto, kad aš jos jau nebematysiu. — Tačtai visai nėra reika- jr taip miegodavau.
Sumokėti galėjo tiktai Lidija Taip jau pripratau prie jos, lo plepėti visko, kas yra tiesa. — Dabar ir tau bus geriau,
ir Jonas, ir jiems šiandien šis jog dabar sunku bus perriskir- Įmaniams aš nesisakiau ne dėl Galėsi mokytis.

Siuvėja apžvelgė tuos na-

— O Dieve, Dieve! Pražuvo- 
me! Tėvas Adomas nuo didžio- 

miau unkšti ir tempti ją už jo tilto į Dunojų įšoko! Savo 
suknelės. Verkė, tikrai verkė, akimis matėme. Matėme, kaip 
it žmogus. jį ištraukė. Dievas jam teatlei-

— Kas tam šuniui atsitiko? <nia! Raigė savo kančias varg- 
Staiga Gagijulė Įkrito uždu- gelis. Atnešė jį štai čia. Vėlė

— Tai ir man galas! — su
šuko Zuzana ir norėjo &)ėgti.

Panelė Udįįa sugriebė už 
__ rankos ir laikė, tarytum rep- 

savo lysvelių su gėlėmis Kaip 1_____ ’ ^“is.
gaila!------ tart OĄflė. . 2mo vyrą? M Dievo — B* At‘

»» vyn styeikėk, grfik Į prote! Tik
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KADA SUKURTA

biliejines mišias. Jis ju para
šė tikrai karališku ir jubilieji
niu užsimojimu, sujungdamas

tingas ir įdomus kūrinys. PreL 
Pr. Juro pastangomis ir lėšo
mis buvo atspausdintas Ame
rikos Gregorianinio Instituto. 
Dėl savo meninių vertybių šis 
kūrinys turėtų sulaukti orga-

Kvatojas, aidi lyguma — 
Mes einam kryžiaus kalią — 
Kvatojas ji, gal nežinodama, 
Kaip tavo širdį gelia.

Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas balandžio 17 per
žengė savo amžiaus 50 metų. 
Sveikindami j su šia nužven
giama laiko realybe, ryžtamės 
panagrinėti jo naujausią kū
rinį, kuriuo jis pats savo su
kaktuves atžymėjo reikšmin-

Kantrus, o Viešpatie, esi 
Prte Nemuno pakrančių— 
Gegutė per linksmai kvatojasi, 
Pamiršus teyo kančią.

Ji bus gvildenama pačiu rafi- 
nuočiausiu būdu.

Ko kito čia skubėjome, 
Ko kito čia ieškojome — 
Jei ne varpelių tolimo skambėjimo 
Ant vienišų koplytstulpių. 
Jei ne šviesos po tavo kojomis 
Rasotoj pievoje — 
Ko kito, Viešpatie.

Iš T. L. Rašytojų S-gos 
susirinkimo

Visų pirma turime sutikti, 
kad čia esama modernaus vei
kalo, ir neturėkime jokių iliu-

Tau mojant, vėjas keliasi 
Ir varpelius pajudina — 
Siūbuoja ežerai rasos lašeliuose, 
iv j a-------e-,,--*-
ISgarlMnTI ICIJUINJUIIII į, 

Sugaudžia gelmėje vidudienį 
Varpai prižadinti — 
Tau mokant, Viešpatie.

— kad naujai į- 
reikia gerai iš- 
parodyti ne tik 
bet ir patiems

gotos kalne, ir baigiant Prisi- s ee»
JKMDIL

Religinis prasiveržimas J. 
Kačinsko kūryboje yra pasi
reiškęs žymiai anksčiau. Tai 
visa eile jo giesmių bei reli
nio turinio veikalų, kaip "Didis 
Galingas’’, "Gimimo Giesmė", 
"Rex Christe”, "Esi Dangau” 
ir kt.

Iš paupio ir lankose 
Linksma ji pasirodo — 
Visur, visur gegulė lankosi’ 
Atnešdama paguodos.

Veikalas savo pagrinde jun
gia du pradus — gėrio ir blo
gio. Dualizmas raudonu siūlu 
etos per visą veikalą.

Gėrio pradu atvaizduojamas 
pats Kristus, Dievo Motina 
Marija, Kristaus gerieji moki
niai, kitos geros moterys.Mu- 

kiniai tai išreiškiama ramio-

senovinto Organam giedojimo 
dvasia ir aprūkdamas jas pa
čiomis įspūdingomis formomis 
(apie šias ntfitee pa^ton esa
me rašą "Kohnnbitos Ltetu-

prane- 
beveik ištisai iš- 

“Literatūra ir 
5-me.

nio pobūdžio, be galo švelni, 
sakytum, pamaldi, ritmiškai 
rafinuota. Besigilindamas įžiū
rėjau tuose rečitatyvinio po
būdžio melodijose keletą ele
mentų.

Visų pirma, ramaus pamal
dumo nuotaiką sudaro grego- 
rianinis elementas. Jo buvimą 

(Nukelta Į 5 psL)

Be abejonės Mos mišios tapo 
parengiamąja grandimi nauja
jam kūriniui .Tąsi užbaigęs (jos mis, maloniomis melodijomis, 
užėmė apie dvejetą metų, 1950 
—51), kompozitorius ėmėsi
darbo toliau, ir 1956 metų pa
vasarį 6 dalių veikalas buvo 
baigtas.

rainiais ritmais. Piktasis pra
das, įsiskverbęs net Kristaus 
mokinių tarpan, vėliau pasi
reiškęs sukurstytos minios 
žiaurumu, čia įgauna neramių 
ritmų formas, išreikštas niau
rumo pilnais motyvais. Tačiau 
dominuoja gerasis pradas.

kalo.
Plačiau minima Lietuvos ka

raliaus Mindaugo 700 metų 
krikšto jubiliejus. Tam di
džiam įvykiui atžymėti J.' Ką-

Viennolis, T. Grušas; labai ge- figūros,
rus žodžius tardamas. ir antra

Toliau jis pasidžiaugia, kad jungtuosius
paskutiniuoju laiku “po ilges- šukuoti ir
nės pertraukos vėl Įsijungia skaitytojam,
nemaža Įvairių kartu rašytoju: autoriams, kas pas juos nesi-
K. Boruta, St. Anglickis, K. derino su “pažangiausia ko

Darydamas kritikinę pasku 
tiniųjų metų poezijos, prozos Įdomu tačiau pastebėti- kad 
ir kritikos apžvalgą, “sutemų ta "ideologija ginkluotas”, jis 

zijų dėl jo religinės tematikos, skersgatvių” ir pagyrūmiškas jau

y—j pavadinimus, veikalus neturi septakordų, čia rasime kvar-
jokios įrašytos programos ir tfcnis pagrįstų akordų bet po- 
yra traktuojamas grynai mu- litonaimės harmonijos. Spal

vingumas ir nuotaika pagrin
diniai harmonijos tikslai. Taip, 
pav., veikalo pradžioje randa
me keturių taktų harmoninį 
periodą, prasidedantį vetiąii 
pasikartojančiu akordu g-h-d’- 
fis’-b’. Duotas smuikams ir 
violoms, dar užslopintoms sor- 
dinomis, šitas akordas ir visas 
periodas sudaro be galo įdomų 
foną, pilną kažkokio slėpinin
gumo. Betgi harmonija nėra 
atonalinė, ji moderni, bet to- 
nalinė.

Ypatingo dėmesio verta me
lodika.

Vasario pradžioje Vilniuje 
Įvykusiame T. Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos valdybos plenu
me (suvažiavime?) vienas pir
mųjų darbų buvo valdybos 
pirmininko Venclovos 
Šimas. Jis 
spausdintas 
Menas” Nr.

svarbi muzikos menui reHginė 
tematika, kuri visais laikais ir 
visuose stiliuose yra panaudo-

piktojo prado nerimas, vaka
rienės pabaiga, išėjimas su 
ma’da.

Muzikiniai čia iškeltina visų 
pirma harmonija ir melodika.

Harmonija mus iš karto nu
kelia į kompozitoriaus stiliaus 
savumus. Ji yra radikaliai ra
finuota, naudojanti visas nau
josios harmonijos priemones.

Dar prieš Įsikuriant Jungti
nėm Amerikos Valstybėm, pir
moji šiame kontinente vieša 
biblioteka buvo pradėta organi
zuoti Benjamino Franklino 
1731 Philadelphijoje. Vėliau, į- 
kūrus nepriklausomą valstybę, 
bibliotekų skaičius vis auga. 
Jas pašalpomis remia federali- tipo, 
nė valdžia ir miestų valdybos

Didžiausia biblioteka yra Kon
greso, Washingtone. Ji įkurta 
1800 Kongreso nutarimu, ir 
dabar turi 10-860,000 knygų 
bei įvairių brošiūrų. Iš viso 
Kongreso bibliotekos kolekcijo
se yra suregistruota 35,250,- 
000 vienetų- Nebeišsitenkant 
vienuose rūmuose, neseniai bu
vo pastatytas dar naujas dide
lis pastatas. Si biblioteka tar
nauja Kongreso ir valdžios rei
kalams. Joje dirba per 2000 
žmonių, kurte tvarko ir katalo
guoja knygas. Tame skaičiuje 
yra ir nemaža lietuvių. Kas 
moka rusų kalbas, daro rusiškų 
veikalų santraukas, apibūdini
mus, kiti dirba Hetuvtikame 
skyriuje, studijuodami dabar-

mūsų muakmei literatūrai 
stambų simfoninį veikalą, be
ne stambiausią iš visų ligi šiol 
parašytų, nes trunkantį virš 
valandos laiko. Esame giliai 
įsitikinę, kad tai ne paskuti
nis, kad jis nepabėgs nepalan
kių tremties sąlygų ir, nieko 
nepaisydamas, . kurs naujas 
meno vertybes.

Mūsų muzikinė literatūra 
nėra dar didėlė, bet jau gana 
įvairi. Mės 'lmįnie simfonijų, 
simfoninį prologą, simfoni
niam orkestrui uvertiūrų, siū
tų, visą eilę įdomių ir vertin
gų simfoninių poemų.

Bet religinio tarinio simfo
ninių veikalų dar neturėjome. 
Komp. J. Kafinskui tenka 
garbė praturtinti mūsų kūry
bą Sa nauja sritimi.

Atstovaudamas radikaliai 
modernią muzikos kryptį, J. 
Kačinskas ir savo idėjomis ne
siskiria nuo didžiųjų šių dienų 
modernių kompozitorių. An
tai, didysis prancūzų muzikos 
mistikas Olivier Messian dide
lę dalį savo veikalų rašo reli
ginėm temom. Vokiečių Paul 
Hindemitas papuošė savo kū-

Kalbamas simfoninis kūri
nys buvo pradėtas Augsburge, 
Vokietijoje, 1948. Čia buvo pa
rašyta jo pirmoji dalis. Po to 
sekė emigracinė pertrauka. 
Kompozitorius persikėlė į 
Ameriką. Naujos gyvenimo są
lygos, nauji darbai laikinai jį

Visoje Amerikoje paskaito
ms 12.478 bibliotekos. Iš jų 
6,925 viešosios su 3,106 sky
riais; kolegijos ir universitetai turi 1,374 bibliotekas; be to, -ra Readers D«est lmCnCSI 
dar yra specialios, sutelkusios 
tik vienos mokslo srities 1.923 
bibliotekos ir 2,256 Įvairaus

nebebijo aštriau prikibti 
prie enkavedisto Guzevičiaus 
romano "Broliai", kurie esą 
prikimšti publicistinės, doku
mentinės medžiagos..-

Ir neužuodžia kalbėtojas, 
kad “Broliuose” bus perdaug 
buvę “asmenybės kulto garbi
nimo”?

Daugiau kaip dešimtį metų 
murdęs! po grafomanų viso
kiausiomis gaidomis liaupsina
mą tą jų vadinamąjį "asme
nybės kulto garbinimą”, reikia 
manyti, bus iki žaksėjimo pri- „ . .. .susiurbę tos “skabapuŽS”, ku- Kiėla, K. Mūra. V. Draz- mumstir sdeoiogųa , kitaip sa- 

. . . ... ., dauskac P Drevinis” Jis ti- kant kur Jie buvo pro Slkšne-ną visi ir vis naujomis laido- aaussas, r. urevuns . jis u r
mis leisdami ir už tai riebius ^S1’ ^ad aktyvų mūsų lite- lę prašovę.

Ir būtų labai pageidaujama, 
kad jo programa kokiu nors 
būdu būtų parašyta. Jo inter
pretatoriams bei ateities kar
toms daug padėtų suprasti vei
kalą autentiškai, pagal auto
riaus intencijas.

Straipsnio rėmai mums ne
leis nagrinėti viso veikalo. Bet 
žvilgterėkime giliau į pirmąją 
dalį, į ,

“Paskutinę vakarienę”.
Jos turini sudaro Kristaus

kalba, bendra pamaldi nuotai- Ten, kur ji vaizduoja Kris-

jama.
Šiuo kefiu nuėjo ir mūsų ju- 

bffiatas. Savo naujausia kūri
niu ps davė mums įdomų ir 
turmmgą, sesig <uuių reiigiių 
veikalą, atvaizduojantį Atpir-

Pranešimo pradžioje kalbė
tojas, kaip ir pridera, atkrei
pia klausytojų dėmesį Į tai, 
kad jis remiasi prieš metus Į- 
vykusiu kom. partijos suvažia
vimu, kuriame padaryti “isto
riniai nutarimai”, turėję “di
džiulę reikšmę toliau vystant 
mūsų šalies pramonę, žemės 
ūkį, kultūrą...” Pasidžiaugęs, 
kad nugalėti asmenybės kulto 
padariniai, šis kadaise vienas 
žymiausių dekadentinės poezi- IT savo "tėvo”’pėdomis, jie irgi k® rašytojai’
jos adeptų, šoka tuojau pa- mu suprantame gyvenimo ei- «
garbinti kito, partijos, kulto, ir visuomeninio vystimosi 
Įsakmiai pabrėždamas, kad dėsnius’ ne^u mūsl? 8We- 
"mes esame prieš partijos CK n? Rašytojai, nes esame gink- 
nutarimų ideologiniais klausi- luotl Pačia pažangiausia pa

saulyje marksistine - leninisti- 
ne ideologija.:.

PAVADINIMAI
Pirmos žinutės spaudoje 

pranešė apie tai, pavadmda- 
mos “vokalą-‘Velykų misteri
ja”. Vėliau šis pavadinimas 
buvo pakeistas į "Velykų ap- 
mąstymai”i Tokiu vardu jis 
paminėtas ir Lietuvių Enci
klopedijoje.

Tačiau šis pavadinimas nė
ra visai tikslus, kadangi Di
džiosios savaitės jokiu būdu 
n^alima vadinti Velykomis. 
Tai du skirtingi bažnytiniai 
laikotarpiai — skausmingos, 
pilnos kančios bei mirties, ir 
džiaugsmingo Prisikėlimo. Bet 
ir vienas ir kitas išreiškia kul
minacines žmonijos atpirkimo 
paslaptis. Tad geriausiai ir tik
tų pavadinti šį veikalą “Atpir
kimo misterija”. Misterija, ne

rybą religiniu periu “H Mari-
jos gyvenimo”. Garsusis žvei- anto™“ aP?!™0P-
caras Arthnr Honegger, pri- “““ Z*1 8t?ha“s
Uausas praimūzu “šešetui”, mu tel Ptogramizmu visai re- 
davė eBę Sii, bei religini, a lai Pūkuojama AtpirM- 
muzikos dramų, kaip oratori- P^““ Pada™3 
ja “Karalius Dovydas” opera aut°™“ sugestijas, jis bu- 
^udfta”, "Jeamm DAro- Ir vo •tAmtaa *
net Igor Stravinskis yra pa- P3^™”* . v«kaI»
rašęs mišias ir eilę psalmių. Atp.rk.mo misterijos vardu.

“išdavikas meilės moterų”, po 
kiekvienos kelių autorių bei 
knygų vardų pastraipos 

tuojau šoka vėl pareikšti iš
tikimybę naujam stabui — 
partijai.

Reikia stebėtis, kaip šis, 
sunkiai pajėgęs suregzti pado
resnę eilėraščio eilutę, dabar 
Įvairių Įvairiausiom intonaci
jom ir kombinacijom su įkvė
pimu gieda savo laisvei, kaip 
jis sako, pasirinktai komunis
tų partijai himnus. 
iS^fe honorarus”bėi"*ordinuš gaitū- rat“r°s daAil vardan anksčiau Binkis, Sruo-
log.jos. Jis ginasi ne “k už Pasidarė “tarybinės lite- šviesaus mūsų visų tikslo — ga, net ir Krėvė, aišku, jau 
ktTtJSuT pp° ratūros klasikais”, sekdami Komunizmo — Įsijungs ir kai anksčiau pradėti tempti ant
Klausančius: Mes žymiai ge- luaomaio , . ..... ... ....................

DARBININKAS

and Gardens (mėnesinis), Fa
mily Circle (mėnesinis), Lad- 
ies’ Home Journal (mėnesi
nis). Look . (dvisavaitinis). 
McCall's Magazine (mėnesinis'- 
Saturday Evening Post (savai 
finis). Per tris milijonus turi. 

000 tomų; Kalifornijos su sa- American Home (mėnesinis), 
vo skyriais — 3,500000; Ko- Confidential (dvisavaitinė), 
lumbijos — 2,893,000; Illinois Good Housekeeping (mėnesi- 
— 2,650,000; Michigan — nis), TV Guldė, Woomen's 
2,304,000; Chicagos — 1.884,- Day, (mėnesinis). Dar yra 23 
000; Minnesotos — 1.702,000; žurnalai, kurių tiražai siekia 
Cornellio — 1,613,000; Penn- vieną ar du milijonus, 
sylvanijos — 1,375.000; Stan- 
fordo — 1258,000; Primėto* 
no — 1,250,000; Duke — 
1,160,000; Northwesterno — . .. 
1,146,000; Tezas — l.llAęOOO; -
Ohio valstybės — 1.066,00; • Informacinė knyga apie

ties gyvenimą Lietuvoje. Johns .“ LO4K000; Lietuvą anglų kalba jau ruo*
DteEliausI* vieša MbHutoke New Yorko universiteto — Mama Ją Bleis J- Karvelis 

yraNev Yorke (New York 1’°29-ooa Chicagoje, Knyga turės apie
PubHc Libraty). Ji turi 6,250,. Kanadoj* yra iš viso 719 500 puslapių.
000 tomų. Joje yra nemaža U- bibliotekos, iš jų 683 viešo-
tuanlstikos, tik gaila,kad jos stos. DkUauria jų Toronte su
dalis išskirstyta po slavistikos 850,000 tomų. Didžiausios K. G Ortoutoa — The Re*
skyrius. Bibitotoka turi gražų universitetų NNtoMros; fttgee, A Psychotatfcal Study.
Lietuvos Mpriktamomybis Oment 187480; Ttaroto- išleido MiUm. MiHktag

buvo pasidarę tokiais stabu- Kadangi jie patys apie save Venclova paskelbė,
kais, kad jaunesnieji, “tėvui” šimtus kartų jau yra sake ir * .Prochruslu^ lovą bus pa
kojas užvertus, ir šiek tiek ga- • persisakę, Venclova nurodo, guldyti J. Baltrušaitis ir J. Sa
ve atsikvėpti, nedviprasmiškai kad reikia- jog būtų ateityje vidį_J .- 
pradėjo ir "šimelius" vanoti. pakalbėta ir apie įsijungusių- sakydamas- kad “reikėtų

Ty jvykiy pamokytas, Vonc- jų kūrybą — K Borutos, K.
lova šiame suvažiavimo na tik Kietos, K. Jakubėno, St. Ang- KteJ’sfcai mums tolimų, bet sa- 
žymiai švelnesnis jaunųjų at- tiekio ir kt. Ką tatai rodo? Tai v0 me*° literatūriniame gyve- 
žvilgiu* visą jų eilę avtorite- rodo, kad
tingai paglostydamas, bot ir komunistinėje
seniesiems, kaip Mykolaitis rašytojai j sceną
Putinas, lava Simonaitytė, A- nutraukiami kaip lėlių teatro Teisingai Maironis kadaise 

----------------------------------- --------------------------- ----------------------------- nusiskundė: “Nedovanos tau

nis). Jo tiražas praeitais me
tais buvo 10,361,531 Už jo 
eina savaitinis Life su 5.552,- 
276 egz. Per ketum milijonus 
skaitytojų turi Better Homes

Universitetų bibliotekos pa
skutiniu laiku smarkiai plečia 
si ir pretenduoja į didžiausias 
Amerikos bibliotekas. Pirme
nybę Čia turi Harvardo uni
versitetas su 5,850,000 tomų. 
Toliau eina: Yale — 4,246.-

m*--y



NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS

už Lietuvos

niame gyvenime nevienas žūs- ir maldos, kad viena tauta im-

• Inž; Bronius Garšva, 74 
metų, mirė kovo 12 Medelie
ne, Kolumbijoje. Lietuvoje jis 
tarnavo finansų ministerijoje, 
dėstė Aukštesniojoje Techni
kos mokykloje.

• Liatuvaičię Seserę Insti
tutas išleido savo biuletenio 
naują numeri “LSI Banner”.

• Kun. Antanas Nodciū* 
nas, marijonas, Romoje įšven
tintas kunigu.

bokštas, pasakė: “Ar manote- 
kad jie buvo kaltesni už visus 
Jeruzalės gyventojus? Ne, sa
kau jums, bet jei nedarysite 
atgailos, visi taip pat pražūsi
te” (Luk. 13, 4-5). Ir tai ne
reiškia tik pelenais barstyti 
galvas, valgyti škėrius ar plak
dintas rykštėmis.

Graikiškas žodis “metanoia” 
atgaila, reiškia grįžimą, pakiti
mą minties ir širdies, vidinį 
nusiteikimą palikti' blogį ir 
gręžtis į gėrį. Atgaila gražina

Biuletenis skiriamas vienuo
lėms mokytojoms- Medžiaga, 
atspausdinta lietuviškai ir an
gliškai. Prieduose — medžia
ga Motinos dienos minėjimui 
ir Bruno Markaičio, SJ, sukur
ta daina “Join Our Ring Let 
Us Sing”, kur kiekvienas pos
mas baigiasi lietuviška eilute 
“Graži mūsų Lietuva”.

Išgirdus Mg* 
nam prieš akis iškj 
padžiūvęs viduramSi 
“Tai ne šiem laikam” — pasa
koma su pajuokos šypsniu. Bet 
čia galim* tuojau atsakyti: tai 
visiem laikam Atgaila nereiš
kia tiktai marinimosi ir kūno 
varginimo. Jos prasmė yra gi
lesnė.

Dar šv. Jonas Krikštytojas, 
tiesdamas atrisiančiam Viešpa
čiui takus, ridamas per dyku
mas ir žmonių sodybas, skar
džiu balsu ragino: “Darykite

gausiai susirinkusias minias, 
to neužginčijamo stebuklo ne
galima jau buvo aiškinti nei

RŪPINTOJĖLIS.

į Dievą, besisiūlantį žmogaus 
širdyje kurti dangaus karalys
tę. Tai žmogaus atsivėrimas 
Dievui pasiryžimas nugalėti 
visas kliūtis ir pašalinti užtva
ras, stovinčias ant kelio į Die-

mam, kad netikėjimo tamsa iš
nyktą iš pasaulio. Tam reikia

sigyveno šv. Kazimiero lietu
vių kolegijoje, lankė Gregoria- 
num universitetą, įsigijo filo
sofijos licenciato laipsnį ir šie
met sėkmingai užbaigė teolo
gijos studijas.

į ateitininkų eiles kun. Vyt. 
Memenąs įsijungė 1946 m. 
Hanau gimnazijoje, Įstodamas 
prof. Pr. Dovydaičio moksl. ■' 
kuopon. Buvo pirmasis kuopos 
pirm., vėliau jos globėjas. Ro
moje aktyviai reiškėsi vietinė
je at-kų draugovėje, 1955—56 
m. pirmininkavo, buvo Atei
ties platintojas, o vėliau nuo
latinis Ateitininkų Federacijos 
atstovas prie Tarptautinio Ka-

Federacijos

Administraciniam 
talkina G. Maciū- 
Sirusas, leidinio

• Lituanus redakcinį kolek
tyvą šiuo metu sudaro rašyto
jas A. Landsbergis, kuris dir
ba kaip spaudos referentas Pa
vergtų Jungtinių Tautų įstaigo* 
je; R. Šilbajoris, studijuojąs 
rusų kalbą ir literatūrą Co- 
lumbija universitete; K. Skrup- 

skelis, politinių mokslų ir fi
losofijos studentas Fordhamo 
universitete: Gerimantas Peru
kas- studijuojąs inžinerijos 
mokslus ir tvarkąs Lituanus 
technini paruošimą, ir Vyt. 
Vygantas, 
darbui dar 
naitė ir S.
archyvinę medžiagą prižiūri 
Reg. Ingelevičiūtė. Lituanus 
adresas 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

nusisuko nuo savo Kūrėjo, 
perdaug pasitikėdamas tik sa
vimi. Tikėjimo atžvilgiu jis pa
sidarė ateistas ir nihilistas. 
Tam pasaulėžiūriniam žmo
gaus aptemimui pasidarė nesu
prantamas tikėjimo susiderini
mas su mokslu- Bet kaip tik 
tuo laiku, dar prieš šimtą me
tę (1858), Dievo Motinos apsi- 
reiškimasLiurde iškėlė tą klau
simą visu aštrumu. Žinome, 
kad Liurdo stebuklai pagarsė-

netari. žmogaus sielos rauda 
ir jo kūno marinamasis turi bū | 
ti sujungtas su atsigręžimu į j 
savo Viešpatį. Pranašas Joelis 
šaukė savo tautai Dievo, vardu: „3 
“Gręžkitės į mane visa širdi- 3 
mi- pasninkaudami, verkdami 
ir raudodami. Plėškit-* savo si| 
širdis, ne drabužius, ir gręžki- 
tės į Viešpatį savo Dievą”. 3

Šitų aiškių žodžių gerai ne- 
suprato -nė patys žydai, kai jie -J 
skundėsi: “Mes pasnikavome, ,/i 
ir tu nepažvelgei, nusižemino- 3 
me, ir tu nežinojai” (Iz. 58, 3) 
Pranašo Izaijo lūpomis -jiem 
buvo atsakyta: “Pasniko die- 
nose jūs vaikotės savo valios, į 
vaidijatės ir ginčijatės ... Ar- 
gi tai toks pasninkas, kokį aš 
išrinkau, kad žmogus vargintų 
savo sielą per dieną, nulenktų 

vą. Be tokio nusiteikimo bei , savo galvą, kaip lanką ir klo- 
pasiryžimo nei sudžiūvę veidai tų po savim maišą ir pele- 
nei geri darbai savo prasmės nūs... Atrišk bedievybės ma- Į 

*- ---- - —------ zgus, atleisk prispaudimo jraik-^3
ščius, paleisk laisvus tuos, ku-^ | 
rie prislėgti, nuplėšk kiekvie- 3 
ną naštą, laužk alkstančiam sa- , 
vo duoną ir Įsivesk į savo na
mus beturčius ir klajūnus .. ?
Tuomet tavo šviesa ištrikš j 
kaip aušra ir tavo sveikata r 
greičiau užtekės; tavo teisybė L 
eis tavo veido priešakyje” (Iz. | 
58 3-8). Atgaila yra teisybe 
kitam žmogui ir tiesumas prieš . 
Dievą

Yra gerai prisimintina, kad 
ir Fatimos apreiškimuose Ma
rija geriausia atgailos priemo- _ 
ne nurodė uolų savo kasdieni
nių pareigų atlikimą. Nevisi je į Dievą. Tai yra tokia pat 
tai supranta, nes ir apie žmo
gaus pašaukimą užsiminus, 
dažnas pamano, kad tai yra tik 
kunigam ir vienuoliam taiko . • Kompozitorię suvažiavime 

Maskvoje Lietuvius kompozi
torius atstovavo Balsys, Bud- 
riūnas. Baumilas, Dvarionas, 
Juzeliūnas, Karosas, Klova, 
Račiūnas. Vainiūnas ir Gau
drimas.

tams, besimokantiems lietuvių 
kalbos išleistas dr. Adolg Er- 
hart hektografuotas lietuvių 
kalbos vadovėlis, pavadintas 
“Litevština”- Atspausdinta 210 
egz.

dvasinis gėris priklauso nuo 
kitų. Popiežius Pijus XII yra 
pasakęs: “šiurpu sukrečianti 
ir niekada pilnai neišmąstyta 
paslaptis, kad daugelio išgany
mas priklauso nuo laisvai šiam 
tikslui prisiimtų mistinio Jė
zaus Kristaus Kūno narių mal
dų bei apsimarinimų”

Pasidalykime iš to reikia-

mūsų pareiga, kaip padėti alk 
stančiam ir nuogam. Mus ne
maloniai nuteikia žmogus, ku
ris nieko kito be savo asmens

Centro Romoje ma — tai irgi “viduramžiš- nežino, kuriam < kiti kaip ir ne-
Balandžio M Romoje įšven- šią vasarą kun. Vyt. Mėmė- asketizmas. Tuo tarpu egzistuoja. Yra ir tikinfiuju, 

mis, Dievo Mota v«l aprireiž. tintas kun. Vytautas Štame- nas rengiasi atvykti j JAV ir taekvenas smogus yra pašauk- kure tesmupma tik savo_dva-
kT Fatimoje. Pornįhiop, nas- Naujasis kunigas gimė Cicero, m., šv. Antano lietuv. ±ZZ
kur indės staMdas pribloškė Anykščiuose 1930. m. 30 ir parapijoje, kur gyvena jo tėve kasdieniškuose pareigose. Tai šiaip J gyv . . . .

ten baigė šv. Kryžiaus seserų M ir sesuo, aukos iškilmių- nėra taip jau lengva, kaip ir nevienas wtų, kitam pagalbos mas išvadas ir suprasime, ko-
, 6 tvivudub 4 tikroji atgaila. rankos neistiesus- tai ir dvasi- dėl reikalaujama visu atgailos

vedamą pradžios mokyklą, gas šv. Misiąs. J & -
Gimnazijos mokslus pradėjo _Naujajam kun. Vytautui Atgaila ir malda broliškos yu nepadeda susipras- tų gręžtis i Dievą ir ryšium su

■■ -*•••! • fcj- A K M- v u . - • • n v ™e eS tyslaJ? suJuegia vienus tj patliltj atsigręžti j Dievą, tuo pradėtų geryn eiti visų
limau. Ajne || dauguu tylima, nos teleido baigti Vokietijoje muosius žingsnius Viešpaties žmones su kitais. Tai pnemo- Tai paprastoje žmonių tautu gyvenimas. Apie tai pa-
myi kąltonąBet tai, ką Ma- Hanau. 1949 m. Šventaisiais vynuogyne, linkime sėkmingo nė padėti kitiem vingiuotame “į galvokime gegužės 13. kai vi-

r.|a kalb«i°- Į»frayl« <Mel! 19o0 m atvažiavo Romon, ap- darbo ir Dievo palaimos! jų žmogiškojo gyvenimo kely- Djev<) _ misUnia- «, pašauto lietuviai kviečiami

me Kristaus Kūne, kur vienų melstis už savo tėvų žemę.

^arti”"(Mat. 3,tai karto
jo net ir tada, kai buvo įmes
tas į kalėjimą ir kai už tai jam 
nukirsdino galvą

Kai Kristaus ausis pasiekė 
žinia apie Piloto nužudytus 
Galilėjos maištininkus ir apie 
aštuoniolika nelaimingųjų, ku
riuos suslėgė griūdamas Siloės

sauiyje, ir mokslas tę stebuk
lingu išgijūnę išaiškinti ne
įstengia. Nukrikščionėjusi švie

suomenė ėmėsi aiškinti, kad 
mokslas dar nepriėjo iki visų 
gamtos ir žmogaus psichikos 
paslapčių, bet ateityje išaiš
kins ir tai, kaip žmogaus valia 
ir sugestija pagydo net ner
vines ir organinas ligas. Tai 
užsispyrusio netikėlio viltis, 
bet tuščia, nes nuostabūs išgi- 

\ jimai Liurde tebesikartoja, o 
mokslas lieka nepajėgus duoti 
atsakymą. Jį tegali duoti tikė-

te sąjūdį vykdyti Jos yraty-

JERONIMO KAČINSKO “ATPIRKIMO MISTERIJA”
(Atkelta iš 4 psl.)

labiau *u-

Julius Gravrogkas

zuoti kaip harmoninę ir melo-

savo uolesniu religiniu gyvani- 
mu ir doriniu jautrumu, pakil
tume M dvasinio apsnūdimo ir

mimo baisios nelaisvos. Vie
nintelis šviesus spindulys da- __ _ _____
bartios tamsoj* tėra gilus Ii- Korsakovo įtakas. Bis elemen- 
kėjimas. (Santr.).

Dievo msionh, 
jungs tarpuuvy ir padės iš
laisvinti mūsą brolius ir sese
ris iš bedševiilco komunizmo,

kas matosi labai I And, after 16 years ot the Stringi Bood 
- ■- Program, 40 miniai o( us American# are m 

1 Į a position to knot the fufl measure M that
BĮuąKrf kind of security. That many o( us own

Bonds—and own over 41 bdBon dollars 
worth!

H Fa a lot oi us, SavrngB Bonds and the Pay-
■ roU Savings Phn have offered the easiest,
■ aureat—perhaps tha an(y iray—ut cosld
■ save. And thrcnųdi thetn we’ve been able to 

buy cars. pay fa our chikfren's education, 
get togelher the down payment for that 
house ne’ve ahrays uranted. Beaktos which

PABT 08 EVEftV we‘v« Imat ap a tremendous buhrark o(
r«i vr trai aecurity-41 bfflion doBan worth-forour-

AMERICAN^ SAVINOS ML0N9S •etm m
h Minute Man Manth—a tane to 
ate the amūvmary «f the Stringa 

Pmgram *hfch ha* tiven m tai* 
ty, what better way to ceiebrate taan 
ytat aa cctra Boadr Buy ona at yew

INSTRUMENTACMA

o Kultūroj Fondas, bendra
darbiaudamas su Lituanistikos 
Institutu, leidžia Vaclovo Bir
žiškos “Aleksandryną”. Leidi-

taa charakterizuoja rytietišką 
tipą. Bet taip švelniame, saky
tumėm, tolimame atspalvyje, 
kad tik iš tolo gimsta mintis, 
nukelianti visą įvykį į rytus, į 
tolimąją Jeruzalę.

Trečiąjį, patį didžiausią ele
mentą sudaro kompozitoriaus 

nį sudarys trys tomai Veika- individualumas. Pro visas įta-
las yra lietuvių biografijų rin
kinys nuo seniausių žinomų nalios linijos, pasireiškiančios 
laikų tų asmenų, kurie pasi- ypatingai intervalų bei ritmų 
reiškė raštais. Bus Įdėtos ne išradingumu, charakteriais, 
tik biografijos, bet ir kiekvie
no asmens bibliografija. Veika
lą tvarko prof. Mykolas Biržiš
ka. Pirmojo tomo kalbą jau 
taiso dr. P. Jonikas. Vieno to- _ , .
mo kaina prenumeruojant _ Ten. kur
5 dol. Kviesime užsakymus į*8 u4<^*vin,n X™ harmoninis 

siųsti Kultūros Fondui: 1602 
So. 48 CL, Cicero 50- III.

Penktoji dalis — "Golgota”. 
Skamba skausmo motyvai. 
Protarpiais švelnesni motyvai 
primena gailestingųjų moterų 
buvimą prie kryžiaus. Paskuti
nė agonija išreikšta valtornų ir 
violončelų motyvu, palydimu 
triukšmingo fono. BasfcUme- 

d i jose jausti gilus skausmas. k^^ta frazėnusako 
Atskiru ramiu epizodu (An- Prasmcs užbaigimą,
dante) atema angelo nurami- Bestoji dalis — “Prisikėli- 
nimas. Neramūs ritmai rodo mas” — plačiausia, sudaranti 
besiartinančią minia. Dar seka ^8 atsvarą visoms penkioms 
Kristaus posakis “Aš jūsų lau- dalims. Tai veikalo kulminaci- 
kiau” Po to neramumai, Kris- > Ji prasideda mistine tam- 
tus nuvedamas. «a: pasauly be Kristaus tam-

Trečfof dalis — Piloto aiks- slegiančiai liūdna. Bet, štai, 
tėję “Teismas ir pasmerkimas” kažkoks neramumas pereina 
(Andante). Priešais pastato- per orkestrinę masę, kažkas 
ma minia, jos riksmai, įkaitu- darosi, kažkas sublizga. Pari
siu žmonių užgauliojimai ir rodo pilni džiaugsmo galingi 
Kristaus ramybė bei Marijos motyvai. Prisikėlimo džiaugs- 
skausmai. Čia Kristaus nuo- ma» apima žemę ir dangų. Jis 
taikos išreikštos choralinio po- auga, apima via didesnes ma- 
būdžio melodijose. Visą laiką 8es- Muzikinė masė virsta ne
jaučiamas dualizmas žemišku entuziazmu, skriste

Ketvtrto> dalyje muziki- skrendančiu galingu lengvu 
niai išreikštas Kryžiaus kelias. Allegro vivace.
Atskirais motyvais bei dinami- Bi dalis nepaprastai išplėsta. 

Ją galima būtų sistemati- ka išreikšta kryžiaus pa&mi- Prieš pat pabaigą įvedamas 
mas. Plačiu epizodu atvaizduo- atematinis fugato. Kartojama 
ta to įvykio reikšmė, gili fito- tik simboliniai formos reikala- 
sofija bei jos ryšys su mūsų vimai, pačios temos nesikarto- 
gyvenimu. Žygio pradžia pilna ja, jos nuolat vis kitos. Fuga- 
neapsakomo skausmo. Sustoji- to uždaromas greitu Presto, 
mai, skausmo prasiveržimai. Tokiu tai gilaus turinio vei-

fonas, švelnus, kaip pradžioje, 
ar galingas, kaip minios sceno
se, ten panaudojama grupinė

e Senojo Testamento antra- instrumentacija, dažnai laiko- pasitaikę pakelyje akmenys, kalu praturtėjo mūsų simfoni-
sis tomas jau renkamas R> ma tame pat akorde, jį ritmiš- už kurių Jėzus kliuvo, Kristaus nė literatūra.
moję. Tomas tarės apie 1,400 kai suska'džius. Melodinėse perpuolimai, Maurūs kareivių kuris savo ruožtu peretout į ta-
pusiapių. Prie teksto paruoši- vietose panaudojami individu- raginimai, mušimai išreikšta kilmingą Andante Jhąeatnsu
mo dirba vuk. V. PadoMus aKte hmtnuaentak ėominuoia ds aauzUdnim priemonėm. Su— gaMteiašaMfibu flMUŪs ušteaš-

ir (Atkelta iš 4 psl.) Atematinės mokyklos kryp- skirą švelnią melodiją. Chora-
Fatimos stebuklas duotas liudija, kad ir pradžioje, aš- tis juntama ir instrumentaci- linio pobūdžio epitaginis moty- 

nwsę laikam ir imam, kad at- tuntame takte, valtornose pra- jage. Nesikartoja jokia tema, vas šios dalies pabaigoje rodo 
joks harmoninis epizodas, nė- misterijos ryšį su amžinąja 
ra nė pasikartojančių orkes- dangaus paskirtimi, 
trinių spalvų. Kiekvienas atve
jis traktuojamas individualiai.

tuntame takte, valtornose pra- 
silieptume į pr^ymus siveržiąs Visų šventųjų litani- 

. jog autentiškas motyvas. Ir
bendrose linijose jausti grego- 
rianinės įtakos, kurios dėka, 

apsileidimo. Su tuo sijasi pra- gaj jjūt, į§ įų melodijų dvelkia 
skaidrėj imas musę sunkię die- nuostabiai ramus ir gilus pa- 
nę ir tautę ndaisvės. Malda maldamas.

Antrąjį elementą sudaro 
orientalinės spalvos. Jos pasi
reiškia dvejopu būdu: padi
dintu sekundės intervalu, ga
na retai ir labai skonmgai pa
naudotu, bei specifine orienta- 
line chromatika, vietomis pri
menančia tolimas Rimskio -

KITOS DALYS
Antroji dsfis — “Getaemano

Sode" (6/8, Agitato). Čia iš
reikšta Kristaus agonija, vi
sos kančios numatymas. Meta



tfADING RIVER SHORES.

LDS CENTRO VALDYBA

duktė

duktė
PRIEKAIŠTAI BE PAGRINDO

Pirmininkas

MULTIPLE SCLEROSIS?
VlCO PirmirMitlr^i

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

1.00

150 p.

2.20
MALDAKNYGES

įų maldos), Kun. St

2.00
3.00

Scenic locatton. high elevation, 
modem rooms. Weekly rate 

$38—42 each, inėluding 3 well> 
ptanned meals per day. Movies

2.00
5.00

reikstingi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas. 

Kreiptis asmeniškai nuo 
10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

Vailey Stream Park, Imt. 
130 West Merrick Rd. 
Valley Sįream, L. L

150
3.50

fully tųuipptd; hratad; senon 
remtai. Cali: PResident 8*4103

Modęm bedrooms, Sports, 
Best meals. Gcrgeous view, 

Near church, 
Walk to ViUage 

Write for Booklet “L” 
Mrs. John J. Sullivan, Prop.

Raštas nepatiko liaudies val
džiai h UŽ tąnorą Įsiamžinti 
tiems, kurie vėliau irgi ten 
tupės, pridėjo pasėdėti kelis 
mėnesius magaryAinm

SemenKHl Idilės, Jonas Mekas......
p

J. KeMtas, 141 p. — 
A. Tyruolis, 44 p. ..

Bungalow for sale* with beaeh 
rigtits. Also waterfront and 
inside lots. 800* beaeh. Res- 
trictions. Mrs. Henninger.

WA 9-4201; RE 9-5569 (home)

ta buvo ji prisiminti, ypač, 
kad dar 1956 vasario 25 buvo 
suėję 30 metą, kai KSS įsikūrė 
ir labai gražiai reiškėsi.

Gera būtų, kad ir kitų spor
to klubų nariai iškeltų tai, kas 
jų atminime yra dar likę. Apie 
LGSF, berods, Andrius Ketu
rakis buvo užsiminęs Ateityje, 
bet galėtų ir daugiau savo pri
siminimų pažerti- Senas elge- 
sefininkas Kazys Brazauskas 
galėtų gerai jam patalkinti 
Apie seniausią Lietuvos sporto 
organizaciją LFLS irgi galėtu
me^ daugiau sužinoti, k-joti, 
jau ir nežino. Čia galėtų įdo
miai prabilti čerėkas, buvęs 
internacionalas ir klubo valdy
bos narys. Savo žodį visai ge
rai pridurtų Abramikas, An
drulis. Apie populiarų Taurą 
norėtume išgirsti iš konsulo 
Vytauto Stašinsko ir veterano 
Andrulio. O kur dar Grandis, 
Kovas, na ir Makabi bei kiti 
sporto vienetai? Jauniesiem, 
neturintiem žinių iš Lietuvos 
spirto praeities, jos būtų įdo
mios ir naudingos.

DARaiMIMKAt
-T I

Jonuką pirmą kartą atsive
žė Į New Yorką. Labiausiai jis 
norėjo pasikelti į tą aukštą na
mą, apie kurį bobutė pasako jo, 
kad jis esąs iškilęs netol dan
gaus. Kai jie jau buvo 88 auk
šte, Jonukas paklausė:

— Tėveli, bet ar Dievulis 
žino, kad mes pas jį atvažiuo
jame?

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

& block to St. Nicholas Church. 
Rooms, Family Rooms. Reasonable 
Prices, Open Ali Year.

Atlantic City 5-0093.
ROSE Mc GUIGAN

Ūkininkas nori pirkti šunį— 
sargą.

— Ar jis tikrai jautrus ir 
piktas? — teiraujasi pardavė-

jnsinwAis&uw?
UBTUVJ md£kxk> nbmorko 
lt X IR COlgC APYUNKŽJE KLP 
RISfgŠKD MSKAIVIHMOnE' 
TUVI&N4B2OOTJE IR DAINOJ E.

Harrtette Lnster, RoaHor 
Sparta Thaatre Centre, Rt 15 

Sparta* N. J. Neri Mullers 
Delicatessen. Phone: 

Lake Mohawk 8405-3481

(Nr. St- Brigid’s Parisi) 
Cape Cod. Occupancy June TsL 

Low upkeep. See this 4 bedroom 
house. 9 years okL ‘The biggest 
little house you have ever seen” 
Most of the interior wood panel- 
ed; loaded wiįh modern extras 
and Utilities. Inside and outšde 
living and play. Bus nearby to 
Parochial school and church.

$17,250.
ED 3-3794 or ED 3-4347

EVA’S FARM - 
Purttng, N. Y. 
Cairo 9-0412

Open b°w. Honeymoon. VVeekends 
rm. S meals. $7 day; $38—44 wk;

Heat; German-Amerieaii kome 
eeekteg, ffc*, bfa^nits. Church and 
tewn nearby. Bos ridės welcome.

Thnnvay exit 21. Booklet.
BMKs 8-1029

— O, ir dar kaip! — Tamsta 
tikrai nepajėgsi užsimokėti 
už tas kelnes, kurias jis su
draskys.

šveicarų spauda tebesipikti- 
na Šveicarijos atstovu Maskvo
je, kuris nuėjo į aerodromą 
pasitikti komunistinės Vengri
jos Kadaro, kai jis lankėsi 
Maskvoje. Ir jis padarė su sa
vo vyriausybės žinia. Paspaus
ti žudiko kruviną ranką — ar 
tai yra Šveicarijos neutralu
mas? — klausia “Die Tat”.

Karto ar. 3, kovo mėn^ su 
malonumu sša&fttokpLJ. 
Apyruino straipsnį - apie Klai
pėdos Sporto Sąjungą (KSS), 
daugkartinį Lietuvos futbolo 
meisterį. Autorius iš praeities 
prikėlė daug gerai pažįstamų 
pavardžių* Įsiminė primirštus, 
bet Įsidėmėtoms įvykius. KSS 
vaidino nemažą rolę nevien 
Klaipėdos krašto, bet ir visos FOR BEST PRICES

Whit ekcellėnt Workman Šhip 
pn Additions. Alteratfons.

Atties.
■ -

FAIRWAY builders
SU 5-6311 i , AM 4-5387

Atlaidų šaltinis,, ........
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 
Vardan Dievo C

v DUTCHESS COLNTY, N. Y.
3—4 room cottages, sreimming 

area on premises, boaiing, fishing, 
private lake. Near Cathoiic church.

Reasonable rates.

' Ydlft AD ;
CANCEL OR CHANGE 

CALLLO3^»1

Finansų Sekretorius
NeU Meškūnas 

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

PmtT WAWONGTON 
7 rooms, appliances, 2^ baįhs, 

finished playroom, full basement 
fully treed and landseaped, 3 

years old- Asking $31^00. - Month- 
ly payments $181. POrt Washing- 

ton 7-5119

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmora 26916

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St 
Nonvood, Mass.

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near public and parodijai šehoda^ 
d»ppin£* center and ese^ent trans- 
portatioiL

LINCOLN HOME8
N. MagnoHa St, Off Waddngton 

Avė., Pearl Rfrer, N. Y.
Peari River 5-8232 or
Gregory (N. J.) 2-0351 

DHUSCEHONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderfcamadk Road. 
North cm Kinderkamack Rd., whieh 
becomes N. Beari St. Peari River, 
to dead end. TPom left ta Ifagnoiia

LAKE TYUĘK 
West'Goshen, Conn.

Lake Front Cottage, 4 bedrooms, 
screened porch, all conveniences, 

in Cafholic community. 
Large plot $14,000.

New Becfedle 2-1SM

Revizijos Komisija
Danielius Averka

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

Atvfato
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraSčiai, 144 psL -...... ......... ...........................

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

Another Project of 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Years.

RESORTS
TWIN WILL0WS

— ~ BEACH LAKE* PA.
Phone 15
Only 5 minutes to lake and 
cathoiic church, daily Mass. 
Bathing, boating, bot and cold 
water in rooms, home cook- 
ing. Rates $36-$41. All sports. 

Eunice Billard Prop.

WANTAGB
Custom colonial cape, walking 

distance to St. Frances De Chat, 
parodūal school, large liidng 

room with log burning fireplace<, 
L shaped kitehen, dining area 

ceramic tile bath, huge expansion 
attic, semi-finished basement de- 

tačhed oversized garage, aluminum 
sįorms, screens, blinds, fruit and 

. shade trees. Principais only.
SUnset 1-2242

Great Neck, Long Isbnd
• Patiekia skanius valgius ir 
gėrimus • Turi atitinkamą sa
lę visokiom pramogom • Di
delį gražų sodą piknikam. 
Kainos yra visiem prieinamos 
Galima kreiptis ir telefonu į

ALMA KASMOČIŪTfi, 
HUnter 2-9595

Būsit patenkinti, kad kreipėtės

1.25 
1.00
1.00

MANflASMET, L. L
Four bedrooms, endosed. Knotty 
pine porch. fully landscaped, at- 

tached garage. near Parochlal and 
Public school. railroad and Miraclc

Mile. By appointment only.

Pre-war custom bullt 4 bedroom 
home on aere in one of 

Merrick's best area*. In Cure of 
An Parish. near evęrylhing. 

Spadou* rooms, attached porch. 
combination wfndows, flreplace, 
full basement 3 car garage, dl 

hot srater heat, $23X100. 
For appointment rali: 

FBeepsrt 8-2488 ar F* 8-SM8

6.00
1.50 
3.00 
1.80 
2.00
2.00 
2.00

Charming 3 bedrooms year round 
home; near beaeh; living room 

vrith fireplace raised dining area, 
kitehen, bath, automate heat;

BOSELY Įgaans L L
CE/Pab^r’ ' 

Compact 2 story, 2 bednji. coL 
Spacious setting fine trees, 

shrubs, terrace, stone wall/ fire- 
place, garage. Basementap. 
pliances extras. Orig. owner 

$16J00
Near Parochial School and 
Cath. Church. RO 3-4724

GIVE YOUR CAR A 
8PRING REFRESHER COURSE 
For Fatrons čf Santa Maria Parista

• 5 Ouart* :ct Ton Grade Ott
• Major Tuae-Up Szperts
• Coding System Survėyed

Antanas F. Kneifys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

LAKE M0HAWK, L. I- 
r. .

■ Charming 3 hedrooms year 
round home; near lįeačh; liv
ing room withfireplace raised 

dining ?re^> kitehent hath, 

automatic heat; garage.
$12^00 

Summer reniais available.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Summer rentals available.
Harriette Lnster, Bealtor 

Sparfe Yfceatre Center, RL 15 
Sparta, N. J. Next MuHers

Delicatessen. Phone:
Lake Mohawk 8405-3481

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

FLATBL'SH
4 familijny odosobniony dom na 
parceli 40x100. Novvoczesne mo- 
siežne rury, novry ogrzewacz na 

dej, wykonczona suteryna. Do ob- 
jeda 6 pokojovr, 2 apartmenty 

“decontrollcd”. Ogrod, drzen-a owo- 
cosre. Cena przystepna, warunkL 

Zgloszenia do wlašciciela na miejs- 
cu, 1243 Brooklyn Avė., Bklyn, 
lub BU 4-1903 (9-E)

Labdarybės ir Stipendijų 
Komisija

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė » 
Gabija, metraštis -- --------------------
Susitikimas, J, Gailius, 155 p. 
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ~ 
Eldorado, apysakaitės ir vaizdelio 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. 
Siela už šikta, D. PlBa, 304 p. .. 
AlgimantasTv. Pietaris, 267 p. -

30 žmonių, atstovavusių Spor- no-
to Klubą ir Lietuvių Atletų Ieškomieji arba apie juos 
Klubą. Tuo pačiu metu, kai žinantieji maloniai prašomi 
mūsų sportininkai rungėsi Ka- atsiliepti:
nados žemėje, New Yorke vy- .
ko lojalumo paradas, kuriamo Consvlele General of Lithuania 

sportininkų, žinoma, pasigęsta.
Dabar kai kurie lietuviškos

CfKTfTKl BIMMD

will bearti girto <8-12 yra.) for 
■mnmer. July and August, in 
Kotart. N. Y. ICatsiciH Mpo.).

rm. year round home and 4 nn. 
sununer bungalovv on plot 495x128; 
both completely furnished; refrig- 
erators, eleetrie, gas and oil range; 
venetian blinds, fruit trees,* out- 

<loor barbeque, tooi house.
$12^00 JAmaica 9-2687

.1.00 
1.50 
3.00 
1.00 
2.00

Viešpaties Angelas* kun- A. Sabaliauskas raud. $2.00 
auks. $2 50 

de Iuxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa ... $1.00
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaftis, auks..............$1.75

balt $2.50

343 Seventh Ave„ Nr. 29th St., 
N. Y. 1, N. Y. —LOngacre 3-5823 
Open daily to 6 p. m., Thursday 

8 p. m. Also by Appointment 
VVoloschuk specializes in complete 
for storage repair and remodeling 

We also storage ladies’ and 
men’s doth coats 

COATS—MINK STOLES
JACKETS—CAFE JACKETS _ 

SCARFS AT YEBY LOVV FBICES 
Make on appointment with us to 

display our finest furs in your 
home (50 miles limit) 
at your convenieee.

grupės lojalumo parade orga
nizatoriai nušneka, kad abu 
minėti sporto klubai neparodė 
reikiamo dėmesio lietuviškam 
reikalui. Bet tokie šnekoriai-

ST. AIMANAS PARISH 
MUHston Parfc, L L, N. Y.

N'ew bungalow, 5 rooms .expansicn 
attic, oil. hot wa|er heat; fully 

insulated walls elose to transport- 
ation, shopping area, Cathoiic 
church and parochial school; 

reasonably pricedL " 
HO 5-1228 
PI 7-44M

Ieškomi asmenys 
(Atkelta iš 6 psl.) 

zilijoje.
SuUivan - Matulevičiūtė, He- 

len, duktė Gėdmundo (Edmun- 
do?>

Tarašauskas, Petras.
Vaisiukevičiūtė, Magdalena, 

ir jos įtėviai Rinkevičius, Ado
mas ir Ieva.

Vasihanskas, Martynas, ir 
sūnūs Jonas, Petras ir Pranas, 
gyveno Rumford Falls, Maine.

Veidman. J-, teta ] 
ros Bernotienės.

Vinkleraitė, Regina, 
Richardo.

Visbarienė, Pranė, 
Andriaus ir Marijos Klimavi-

Naujasis Testamentas —...................    $2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p, ___ ______  $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.____ 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p.__2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p. ----------—- ---------------------------- j.--------------- 1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.------ 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, Neito Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, .........$3.00
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. - ------- ---- 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.----- -—.............
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija........................................................... 2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna.................................2.00
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoy ne, 755 psl..... - 5.00
Jaunystės maršas, Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta

knyga, 260 psl.............. 2.00

tur būt, nežino, kad tuo pačiu 
metu būti New Yorke ir To
ronte nė jie negalėtų. Kam ta
da tos piktos šnekos?

$4.00
2.00



Motinos Dianos

Audronė Gaigalaitė,
DAINA AME ILGESĮ

William J. Drake-

Skautai dėkoja

Tinkamesnlam klientu patarnavimui turime įstaiga*:

mentę tvirtinimui

DIPL. INŽ. JONUI VASIUI

ua

VVELLESLEY mM**U9q kolegijoje, Bfassaehusetta, kasmet bSna 
Įsako ritenimo varžybos, Šiemet jas laimėjo Helen Fisher. O ku
ri laimi, sakoma, pirmiausia ir išteka.

Detroito, skambins

dos bus Angelų Karalienės

197 Webster Avenue 
Cnmbridge, Maus.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių- 

. ir Balsam uotojas 
NOTARY PCBUC

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br oklyn, N. Y.
Tautiniu šokių vakaras^ 

surengtas balandžio 28 Tho- 
mas Park aukštesnės mokyk
los salėje, praėjo labai įspū
dingai ir sutraukė didelį skai
čių žmonių. Vakarą organiza
vo Ona Ivaškienė su saVo tau
tinių šokių trupe, kuri telkia 
lėšas vykti į tautinių šokių 
šventę Chicagoje. Labai buvo

251W. Broadway 
South Boston, Maas.

JOSEPH RARACEVICiUb
Laidotuvių Direktorius 
T*L ANdr«w 82590

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Zuzanos Griškaitės 
koncertas įvyks Jordan Hali 
gegužės 26. Žymios mūsų so
listės dainų koncertą rengia 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai Bostone. Pelnas ski
riamas seserų koplyčiai Brock- 
tone statyti.

Paulius Jurkus taip pat bus 
Bostone birželio 1- Kultūros

tettų metraštį, kuriame bus išvežtieji&Wrą intoiifflriai, 
.a _, - — ™ - • bendroji: technikinėapžvalga

ir . •'
Iki šiol uolieji bičiuliai, 

metraščiai bendradarbiai, at
siuntė įdomios medžiagos iš į- 
vairių kraštu . Iš jų prenume
ratos bei aukų gauta 788.55 
doL

Iki šiol įvairiemss susiraši
nėjimams išleista 78.52, Met
raščiui spausdinti lieka 712.03 
doL Bet metraščiui pradėti 
spausdinti būtinai reikia 1000 
dol. iš inžinierių - architektų 
tebelaukiama^prenumeratos ir 
aukos

imos Audronė Gaigalaitė iš 
Pfiiladelphijos ir Pranas Za- 
ranka iš

Pirmoji vaikų komunija 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje gegužės 19, sekma
dienį. Klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis kviečia toje šventėje 
kuo gausiau dalyvauti visus 
parapiečius. Parapijai yra di
delė šventė, kai mažieji pirmą 
karta, artinasi prie Komunijos. 
Juos turi apgaubti suaugusie
ji, nes parapija sudaro vieną

Stephen Bredcsjr 
ADVOKATAS

CLEVELAND 3, OHIO. NEW YORK 23, N. Y.
IMS E. 71 St„ Te!. UTah 1-0807. 1891 Broadway, Tel. LYceum 5-0900.
Kasdien 10-7, šeštadieniai* 10-5. Kasdien h* Šeštadieniala 9-5.

(uždaryta sekmadieniais).

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
7 vai- vak. AL Taut S-gos Bo. 
stono skyrius rengia savo na
muose bankietą dr. A Geru
čiui pagerbti- Į paskaitą ir į 
bankietą visi kviečiami. Norin
tieji dalyvauti bankiete prašo-

Pauiius Jurkus, _ 
Darbininko redaktorius ir 

šių metų Draugo premijos lau
reatas, gegužės 12 kalbės atei
tininkų šventėje. Šventė ir 
motinos minėjimas prasidės 
10 vai. šv. Petro bažnyčioje 
pamaldomis. Po pietų 4 vai. 
visi renkasi į Lietuvių Pilie
čių dr-jos salę. Čia bus iškil
mingas susirinkimas ir meninė 
programa. Girdėsime jaunus 
mūsų menininkus- solo dai- malonu, kad programai buvo 

patelktos kitos tautos: lenkų,

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

inžinieriųvąflda ra 1945 iki 
1956 metų Metraštis bus pa- 
VIMlmf^fr Jėtlivfan inžinieriai 
ir architektai”.

Knygos pradžioj* bus atžy
mėta voflda Mprftctaisemybą 
kuriant,

ją ginant, tvarkant ir tobu
linant susisiekimą bei atsta
tant sugriautą kraštą, pagalbą 
žemės ūkini, inžinierių bei ar
chitektų organizacijos. šią į- 
žanga norima pagilinti ryšius 
su senąją karta ir jos gražiais 
darbais ir kartu duoti bendrą 
vaizdą tam jaunimui, .kuris 
mokėsi toli nuo savo tėvynės.

Antroje knygos dalyje bus 
apžvelgta veikla nuo 1945 iki 
1956 metų.

. kur bus paliesta organizaci
nė, spaudos, profesinė, moks
linė, kultūrinė bei visuomeni
nė darbuotė Argentinoje, Au
stralijoje, Austrijoje, Brazili
joje, Danijoje, Didž- Britanijo
je, Italijoje, Jungtinėse Amerit; 
kos Valstybėse, Kanadoje, Ko
lumbijoje* Prancūzijoje, Švedi
joje, Šveicarijoje, Venecueloje 
ir Vokietijoje, šiuose kraštuo
se veikė per 1000 lietuvių in
žinierių ir architektų. Metraš
tyje bus paminėta apie 240 
naujai baigusių inžinierių bei 
architektų, daugiau kaip 380 
inžineriją studijuojančių ir per 
40 baigusių įvairias technikos 
mokyklas.

Metraštyje būtų gera turėti 
visus kolegas lietuvius inžinie
rius, architektus, technikus ir 
techniką studijuojančius.

Tračioje knygos dalyje bus 
suminėti lietuvių inžinierių ir 
kitę lietuvių išradimai,

ALT Bostono skyrius pakvie
tė nesenai iš Europos atvyku
sį diplomatinės tarnybos narį 
dr. A- Gerutį skaityti paskaitą 
apie Vokietijos vaidmenį Lie
tuvos reikaluose. Paskaita bus 
šeštadienį, š- m. gegužės 11 d.* 
7 v. 30 min. vak. Liet. Taut 
S-gos namuose 484 E. 4th St, 
So. Boston, Mass.

laikys pamaldas ateitininkų 
šventėje, kuri įvyks gegužės 
11 d- šventėje kviečiami daly
vauti visi ateitininkai. Pamai-

atliks Maironio mokyklos mo- om House, L. M. A. klubo tra
kiniai. Visi kviečiami atšilau- dicinio Atvelykio pobūvio me- skaitys angliškai paskaitą Bo- 
kytj. tu kalbėjo apie. Nelės Mazalai-

tės “Legendas apie ilgesį” ir
Jaunimo stovyklai Juliaus Kaupo “Daktarą Krip-

aukojo Moterų S-gos 24 kuo- štuką pragare”. Abu rašytojai
pa 25 dot, A Kaunas 5, dail.

stono katalikų vyrų susirinki
me, kuris įvyks šv. Petrė pa
rapijos salėje gegužės 16.

CHICAGO 32, ILU
4102 Archer Avė. TeL PR 8-8399 PHILADELPHIA 8. PA.
Kasdien 9-7, šeštadieniai* 9-5. 716 Waln-.it SU Tel. LOcust 3-4955

Kasdien 9-5, trečiadieniai* 9-8 vai.

KUN. X X ČEPUKAIČIUI. t**^.^**^.* 
t,. Andriau. potoHo. Id» Jaun™° Stovyklos C . 

booui PhHacMphijoj, Brookly
no pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja už $100 auką jų dar
bams paremti. Kun- J. J. Č*- 
pukaftts auką įtaikė lankyda
masis Brooklyne.

“Vyrai Gedimino kalnu* 
vardu pavadinta ilgamečio Ka

prio—rėdaktijosr nario Stasiu 
Butkaus, dabar gyvenančio 
Maspethe, N- Y.* atsiminimų 
knyga apie Lietuvos nepriklau
somybės kovas. Knyga jau ati
duota spaudai. Leidžia “Auš
ros” leidykla Vokietijoje.

Alekso Mrozinsko 
piano studijos mokinių kon
certas įvyks gegužės 18 d. 5 
v. p. p. Apreiškimo parapijos 
salėje. Programoje . dalyvaus 
per 25 mokinius. Tai ketvirta
sis jo studijos^koncertas. Po 
koncerto — šokiai, kuriems 
gros R. Butrimo orkestras.

N. Y. skautų vadovai, 
Šarūno draugovės drauginin
kas Jonas Ulėnas, skautų vy
čių d-vės vadas Vyt Gobužas 
ir vilkiukų d-vės draugininkas 
Arnas Bobelis Liet Skautų 
S-gos Tarybos Linijos nutari
mu pakelti į paskautininko 
laipsnius.

Inž- Pranas Zunde,: 
buvęs ilgametis Liet- Bendruo
menės pirmininkas Vokietijoj, 
lietuviškos Vasario 16 gimna
zijos organizatorius, kaip imi
grantas atvyko į Ameriką ir 
šiuo metu apsigyveno pas A. 
Reventą Brooklyne. Jo šeima 
dar liko Vokietijoje.

uvw n-» f <-■ • ♦* - y o-l 1 *i*F*ai —uzpuaoaii federaiuuM na vaBnytMuiai tanai, ivinUMr
mi įnMs dotannentaL

namely NEBlBi ir MMnlfiiB tartM nuo ugDlco tf Ivnlrto 
MNą atMdMBTMB M putosimo. Savo galite apsidrausti nuo 
e uumingų aunuunų t m *» eaise epmoeent ir ngoome*

Jaunimo Stovyklos Globos 
Komiteto pirminįhkni kuh. 
Dabušiui. 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 2J, N. Y. Jūsų 
paaukotas kiekvienas doleris 
yra didelė materialinė parama 

■ .jvyktos statybai.
Leonės Kirma^nas 

tarnauja American Airlines 
J^tGuardia aerodrome, parda
vinėdamas bilietus, sutrikda
mas keleiviams informacijas 
apie atvykstančius ir išskren
dančius lėktuvus. Šitame dar
be jis yra nuo praeitų, metų 
balandžio mėn. Bendrovės lei
džiamas laikraštis — AA Flag- 
ship News—š. m. balandžio 18 
d. numeryje įsidėjo L. Karma
zino nuotrauką, aprašė, kad 
jis buvo pabėgėlis iš sovietų 
okupuotos Lietuvos, kaip gy
veno Vokietijoje, kadjbuvo iš
emigravęs“ į Australiją ir į 
Ameriką atvyko tik 1955 me
tais. Taip pat laikraštis mini* 
kad jis groja akordeonu ir yra 
Brooklyno Lietuvių Teatro na
rys, laisvai kalba keletą kalbų.

Sunku yta surinkti veiklos 
apžvalgas. Reikia daug susira
šinėti ir nuolat klibinti. Gautą 
medžiaga pasidaro gana sudė
tinga* reikia ją perredaguoti, 
perrašyti- Dalis medžiagos yra 
renkama iš spaudos. Reikia 
perskaityti 14 laikraščių bei 
kitokių leidinių ir iš jų susi- 
rasti ų med&gą.k^Jjpp. 
šonu neatsaunte. Trukdė dar 
ir redaktoriaus užsitęsusi ligai 
Nugalėjus visus sunkumus, 
metraštis toliau tvarkomas.

Prieš pradėdamas spausdin
ti, inž. Kazys Krulikas dar kar
tą kreipiasi j visus mielus ko
legas inžinierius bei architek
tus, f

kviesdamas paremti šį dar
bą. Visi prašomi siųsti mažiau
siai 3 dol. vienkartinę prenu
meratą, veiklos žinias, trumpą 
ir galimą skelbti biografiją. 
Didesnės aukos bus skelbia
mos metraštyje. Adresai bus 
skelbiami tik tų, kurie savo 
sutikimą pareikš raštu. Nesu
laukus greitu. laiku kolegų 
biografijų bei r, veiklos žinių, 
bus panaudotos rastos periodi
niuose laikraščiuose. Visą me- 

minėjimą rengia Brooklyno džiagą ir pinigus siųsti adre-?
Maironio šeštadieninė mokyk- su; K- Krulikas, 160 Hendrix 
Ja ir Liet. Bendruomenės Kul
tūros Taryba gegužės 12 d., U. S. America. 
3:30 v. p. p. Apreiškimo para-

bažnyčioje 10 vai., po jų bend- ia^os»os p^ri hitas^^alv' ^ita’ dainminkės^Rož^ Mai 

ri ousryčiai ir iškilmingas po- * 5™? žu^io kon- J- Matulaitie- Viešnia iš Clevelando, Aldo- klubo susirinkime skaitys savo telkė energingoji O. Ivaškie-
sėdis- n nes tautinių šokių grupė; mu- na Nasvytytė -Augustinavičie- kūrybą. nėcerte, kuns įvyks gegužes 11 pįėf k™ nė* balandžio 28 Baltic Freed- ne‘

d. Apreiškimo parapijos sale- ’ 
Povilas Daužickas mirė ge- Brooklyne, N- Y.

gūžės 4 d., laidojamas gegužės ---------------------—---------------------------

kambarys Richmond Hill apy
linkėj 100-17 87th Avė. Vie 
nas blokas nuo Jamaica lini
jos. Galima naudotis ir virtu
ve. Kreiptis: Tel. VI 9-3967

kaip t!k galina.
Veikiama specialiu misitarlnni su INTURIST t Maskva) ir siuntiniai siufr- 

čiami j visas Sov. Rusijos dalta. MuRai apmokami vietoj*, taip kad gavėjas 
nieko neturi primoktu.

Laidotuvių Direktorių
JAMAICA AVĖ.

(prie Fbrest F*rkway Statioa)

TeL STagg 2-5043 J

Matthew P. Ballas| 
'BIELIAUSKAS) į

FUNERAL BOME į 
M. P. B AI.TAS—Dnrefctorim .
ALB BALTRCNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas t

mioj vietoj, geras susisieki-
Angelų Kar. parapijos mas. Kreiptis: Tel.: GL 6-6432 pa 25 doL, A. Kaunas 5, dail. suminėtuose kūriniuose išreiš-

šv. Vardo d-jos pusryčiai sek- (šeštadieniais ir sekmadieniais v K. Jonynas 5. Globos Ko- kia tą patį ilgesį, tik kitomis
madtonį po 8 v. mišių. ruo 9 vaL iki 12 vai. ryto). m^tas nuoširdžai dėkoja- formomis. Pobūvio viešnios ir

_______________ svečiai dideliu atidumu klau

so. BOSTON 27, MASSACHUSrrrS 
Room 10. E2U* Bldg. 409 E. Broadvray OETROIT 10, MICHIGAN 
TeL ANdrew 8-8764. 8446 Mkbigaa Are., TeL TA 5-7560.
Kasdien 9-5. tettadienial* 8-A Pirm., antrnd.. treč. ir ketvfrt. 9A 
KetrirUd. 9-7.

P.rdood.™ moderni deli- •«. kritikės pa-
katesų krautuvė su butu. Bis- skuti®5- Anot paskaitininkės. 
nio pajamos $11,000 per sa- » Mazataites legendos - tai 
vaite Savininkas išsikelia į ki- klasinis lietuvių legendų pa
te valstybę. Tinka vyrui ir Bet jei N. Mazalaitės
žmonai. Kreiptis: tel:. HOllis legendose ilgesys gimtajai ša- 
44245. liai virpa liūdesiu ir gailesčiu,

__________ _________ _ _____ ' —.. .--------------------------- tai J. Kaupo pasakoje tas pats tiirinMnin vftna- 
tverttaaml reaUstUŪcai, tad NERKKtS MOKtTI Ū2 NEMOTUS DBA- _ ...----------------------- ilgesys plazda ^linksmais bei tuaeię hku1c«wh ^““4-
BUŽIUS tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos R»dculing* trijų suaugusių h
rinkoje. šeimai butas kur nors gerame juoBngais KripMuko nuoty- Skėsto) dUtoja mi registruotis iš anksto pas

rajone. Siūlymus siųsti Darbi- J*“'?! Igną VBeniškj tel AN M3M.
ninko redakcijai Paskaitininke abiejų rašyto- Banaitytei ir Elei Vizbaraitei

GLOBĖ TRAVEL SERVICE ------------------  — ■—- jų išsakytą minėtuose kūri- už visokeriopą paramą sėkmin-
1 usn®^ gt.™ave^nl Velyt^-

tojams tetų menišku sugebeji- vakarą, skirtą sutrikti lėšų 
mu- Ji, sakytum, pati dainavo Džiambores Fondui- Tuo vaka- 
apie tėvynės ilgesį. ru rūpinosi Skautų Brolijos

Po paskaitos . N. Mazalaitė užsienio skyrius, 
paskaitė savo Mrybos, o V. 
Janulevičiūtė perskaitė ištrau- 

Hnuomojama vyrui gražus ką S J. Kaupo “Kfipštuko”. 
kambarys su atskiru įėjimu, V. Leskaitienės suorganizuo- 
78-17 90 Avė., Woodhaven> tas Atvelykio pobūvis buvo 

ir dėl pilno nuotaikingas ir kultūringas. 
Galite *i!;*ti maisto produktu*, rūbu*, robum* medHaga*. baltinta*, išlaikymo. Kreiptis telefonu Svečiai skirstėsi atrigavę. pa- 

avaiyn*. vaistu* ir kitu* daiktu*. Kiekviena* siuntiny* apdrausta* ir ga- 2*4151. Skraidę ilgesio IpaTOgis.
rantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekviena* siuntėja* guu- ... ; ........... ..........
na gavCjo pasirašyt* pakvitavim*. k i n I«

Siuntiniai Matančiam! skubiai, be atidčUojlmo ir pristatomi greitai iMMJOmoiMUi Kampinis 
knutuvės kambarys tinka bet- 
kokiam -bizniui. Mro. M. Ado 
mėnas, 69 Irving Avė., Brook-

S7 SberidMi Avė. 
Bruokty* A N. N.

APplegat* 7-708S

p 660 Gr&ud Street į 
į Bntoidyu, N. Y. į 
į NOTARY PUBLIC į

lų, škotų. Mirgėjo įvairūs tau- 
pianistas Darius Lapinskas, tiniai drabužiai, keitėsi šokių

Ant a Rronkhm 7 n v. baletą šoks Irena Mockepetry- judesiai ir stilius, nors kitų
P » yn , - deklamuos Irena Miknlsky- tautų buvo ir ne<tidelės gru-

tė. Visi nuoširdžiai kviečiami- pčs. Didžiausia ir įvairiausia 
buvo pačių lietuvių. Dalyviai 
galėjo pasidžiaugti mažu tarp
tautiniu ansambliu, kurį su-
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