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ne bandymai svarbu, o bombos Ąpje pavergtuosius kalbėti nesutiks
AR SOVIETAI SUTIKS SU KONTROLE? r r ° ■ T

Popierinis karas tarp Mask
vos ir TCashingtoho tebeina. Ba
landžio 8 prezidentas Eisenho- 
\veris atsakė laišku Chruščiovui, 
kuris balandžio 4 buvo raginęs 
Ameriką pasekti Maskvos pavy
zdžiu ir atsisakyti nuo atominių 
bandymų.

Prezidentas atsakė, kad sa
vo atsisakymą nuo atominių ban
dymų Sovietai paskelbė stam
biom raidėm, bet smulkiom rai
delėm pridėjo, kad bandymus at
naujins, jei Amerika savo ban
dymų nesustabdys. Tokis Sovie
tų elgesys tegali sukelti abejo
jimą — rašė Eisenhoweris — 
dėl Sovietų pareiškimo realios 
reikšmės. Esminis dalykas — 
rašė toliau — ne bandymai, bet 
patys atčminiai ginklai, o nuo 
j u gamybos Sovietai nesutiko 
atsisakyti; nei nesutiko prisiim
ti tarptautinės kontrolės, kuri 
patikrintų, ar bandymai tikrai 
nedaromi.

Eisenhoweris siūlo Chruščio
vui apsvarstyti nusiginklavime 
ir nusiginklavimo kontrolės sąly
gas.

KAIP BUS SU AMERIKOS PRO
PAGANDA?

Prezidentas buvo pareiškęs 
minti, kad valstybės departa
mente būtų naudingas propan- 
gandos, psichologinio karo eks
pertas. Valst. sekr. Dulles paaiš
kino, kad jis nereikalingas. Pro
paganda iš esmės yra sutapusi 
su politikos veikla, kuri yra pa
ties sekretoriaus žinioje. Dulles 
numatė tik greičiau ir judriai re
aguoti i Sovietų Sąjungos žy
gius. :

Ir Amerika sustabdys bandymus, kai jie nebus reikalingi

Viršūnių konferencijos rei
kalu šiom dienom mažiau 
kalbama negu dėl atominių 
bandymų sustabdymo. Ame
rikos* nusistatymą pastaruo
ju reikalu pareiškė valst. 
sekr. Dulles ir prezidentas 
Eisenhoweris.

, Eisenhoweris balandžio 9 
spaudos konferencijoje: Ame
rika atliks numatytus ban
dymus Pacifike, ir specialis
tai pasakys jam, ar Ameri
kai jau pakanka bandymų;
tada ir kils Amerikai klausi- tijos sekretorių Kadaru pa
ntas bandymus baigti be jo- reiškė, kad viršūnių konfe- 
kio ryšio su Sovietų siūly
mais.

VIRŠŪNIŲ KONFEREN
CIJOS REIKALĄ

atnaujino Chruščiovas.
Balandžio 9 baigdamas kelio
nę ir kalbas po Vengriją. 
Chruščiovas bendrame ko
munikate su vengrų kompar-

Dulles: sovietų paskelbi
mas apie sustabdymą, kol 
nėra kontrolės, yra bevertis.

Kam kontrole?
Valst. sekr. J.F. Dulles spau

dos konferencijoje balandžio 8 
papildė prezidento ataikymą 
Chruščiovui, Pažymėjo, kad A- 
merika nusiginklavimo kontro
lę supranta kaip tarptautines 
judrias misijas, kurios Sovietuo
se galėtų patikrinti ginklų kie
kius ir bandymų vietas. Nepa
kanka technikinių aparatų, ku
rie iš tolo registruoja atominius 
sprogimus. Sovietai — kalbėjo biurai atkreipė dėmesį, kad 
Dulles — įau pasiskelbė, kad jie jįem vis nepasiseką susitar- 
atominius sprogdinimus vartos y su sovietiniu Inturistu dėl

MARINŲ KORPAS Pacifike treniruojasi suderintai povdtideninių laivų ir helikopterių veiklai.

UŽDRAUSTAS
Skandinavijos turizmo

toliau taikos reikalam. Apara- Karaliaučiaus aplankymo, 
tas iš tolo gali registruoti patį jau galima lankytis Rygoje, 
sprogdinimą, bet jis nepasakys, Taline, o Karaliaučiuje vis 
ar tai buvo daroma taikos ar ka
ro reikalam.

Eisenhovvcris: pirkit, pirkit, pirkit
Prezidentas Eisenhoweris sybė? Prezidentas nematąs 

balandžio 9 ragino Amerikos rimto > pagrindo, kad reiktų 
gyventojus, kad jie turi imtis staigių priemonių — 
“pirkti, pirkti, pirkti“. To- tokių kai mokesčių sumaži- 
kiu būdu būsiąs nuveiktas nimas. 
ūkinis nusilpimas. O vyriau-

rencijoje negali būti svarsto
mi Vengrijos ir kitų rytų Eu
ropos “socialistinių'’ (tai 
reiškia: sovietų pavergtų) 
valstybių reikalai.

Maskvos Tassas pareiški
mą plačiai komentavo. Ame
rikos spauda jį dėjo ketvirta- 
eilėje. penktaeilėje vietoje.

Maža vilties
Anglijos diplomatiniai 

sluoksniai įsitikino, kad 
Chruščiovo siūlymai duoda 
maža vilčių viršūnių konfe
rencijai pasiekti kokių pozi
tyvių vaisių.

Pirmi Diefenbakerio 
reiškimai

Kanados ministeris 
ninkas Diefenbakeris 
džio 9 pareiškė, kad 
vietų Sąjunga nori 
sustabdyti pasaulyje atomi
nius bandymus, tai ji turi 
sutikti su kontrolės reikalavi
mu.

Diefenbakeris taip pat iš
reiškė susirūpinimą, kad Ka
nadoje labai gausėjančios ra- 
dioaktyvinės dulkės nuo so
vietinių atominių bandymų.

PRANCŪZIJOJE pro pakelės kryžių praskrenda kanadiečių lėk
tuvai, kur e priklauso Nato karinėm pajėgom Europoje. Prie pa
minklo stovi Kanados lakūnai, gailestingoji sesuo ir ūkininkas su 
žalmarge.

KAS UŽ STATUS QU0 IR KAS PRIEŠ?

pa-

pirmi- 
balan- 

jei So- 
rimtai

Europoj Pavergtosios Tau
tos kovo 21 pasiuntė Nato 
vyriausybėm memorandumą 
dėl galimos viršūnių konfe
rencijos. Jame atkreipia dė
mesį, kad Chruščiovo kalba" 
sausio 22 Minske ir kiti so
vietiniai pasisakymai aiškiai 
rodo, jog viršūnių konferen
cijos pasisekimo sąlyga So
vietai laiko rytų Europos sta
tus quo pripažinimą.

Memorandumas įspėja, kad 
rytų Europos dviejų pagrin
dinių problemų neįtrauki
mas (Vokietijos sujungimo 
ir pavergtų ,‘tautų išlaisvini
mo) būtų jau esminis Sovie
tų laimėjimas. l

Pavergtų Europos tautų quo pripažinimo — Korėjoje, 
laisvės ir nepriklausomybės Kinijoje. Indokinijoje. Tai 
atstatymas turi būti esminė būtų pakopa naujam eks- 
Vakaru taikos programos da- pansijos etapui — neutrali

zuoti Azijos tom valstybėm.
Memorandume teisingai iš- kurios įeina j Seato.

Jungtinių Tautų 15 valsty- kelta, kad status quo pripa- Kitokia ekspansijos forma 
bių, kurios buvo kariavusios
Korėjoje, paklausė komunis- Jas viršūnių konferencijoj, koje — sonetų pastangos 
tinę Kiniją jr šiaurės Korė
ją. ar jos pritaria, kad Ko
rėja būtų sujungta laisvų 
rinkimų keliu. Proga pa
klausti davė kom. Kinijos 
pasiskelbimas, kad ji ati
trauks balandžio mėn. savo 
kariuomenę iš Korėjos, ir ra
ginimas. kad tą pat darytų 
Amerika.

nauji žingsniai į ekspansiją.
Tos ekspansijos artimiau

si uždaviniai Europoje; pir
mas ■.— 'Vokietijos neutrali
zavimas. antras — Vidurio 
Europos nuo Skandinavijos 
iki Apeninų ir Balkanų neut
ralizavimas. trečias — sveti
mos kariuomenės iš likusios 
Europos dalies pašalinimas. 
Tada Europa bus atvira so
vietinei infiltracijai ir “liau
dies“ perversmam, kurie pa
statytų “liaudies 
bes“ ir atiduotų 
Europą Maskvai.

Lygiai tas pats planas vyk- - 
domas ir Tolimuosiuose Ry
tuose. Ir ten siekiama status

vyrįausy-
galutinai

ne.
Draudimas lankytis šiau

rės Rytprūsiuose patvirtina 
iš kitų šaltinių patiriamas ži
nias, kad Karaliaučiaus — 
Piluvos — Tilžės pakraščiu 
yra sudaryti Sovietų kariniai 
įtvirtinimai. Ten esančios ne

• Anglija taip pat prane- tik stiprios sovietų karinės 
še. kad pereitą mėnesį labai įgulos, bet ir vidutinio tolu

mo raketų bazės.

• Indonezijos atstovas Ro
moje paskelbė, kad jis prisi
deda prie sukilėlių vyriausy
bės ir paprašė Italijos vyriau
sybę azylio.

padidėjo radioaktyvumas vir
šum Anglijos. Spėjama, nuo 
sovietinių bandymų.

• Argentina nutraukė di
plomatinius santykius su Do
mininkonų respublika, kol 
joje leidžiama gyventi buvu
siam Argentinos diktatoriui

Naujas konfliktas
Nicoje, Prancūzijoje, balan

džio^ nusileido lėktuvas iš Ma
roko. Jame buvo Tuniso diplo
matinis siuntinys, siunčiamas 
Tuni o užsienių reikalų minis
terijai. vienuolikoje dėžių. Pran
cūzijos muitininkai patikrino 
ir rado, kad tai radijo siųstuvai 
ir kili reikmenys, skirti Alžiro 
‘išlaisvinimo armijai”. Siuntinys 
turėjo būti Nicoje perkeltas į 
kitą lėktuvą, kuris ėjo Į Tunisą. 
Radinys įtempė santykius iš nau
jo tarp Prancūzijos ir Tuniso. 
Tunisas pareiškė protestą prieš 
diplomatinių siuntinių atidarinė
jimą. Prancūzija protestavo 
prieš karo medžiagos siuntimą 
Alžirui prisidengiant diplomati
niu paketu.

Tuo tarpu faktai iš Det
roito ateina rūstūs. Ten ba
landžio 1 bedarbių buvo 765, 
000. Iš 6 vienas jau be dar
bo. Tai yra 17.4'V. Michiga- 
ne bedarbių yra 550,000, ar
ba 15.5'7*.

Kaip mi Korėja lis.

žinimas nėra Maskvos tiks- yra Afrikoje ir pietų Ameri-

Tai tik sąlyga pačiai konfe- brautis į tuos kraštus ūki- 
rencijai. Status quo pripaži- nėm priemonėm ir mažinti
nimu jie nesitenkins. Nuo juose Amerikos Įtaką, 
status quo įsakmaus ar ty
laus pripažinimo turi eiti ugnis smilksta, rūksta, vi

som jėgom Maskvos kursto
ma. Amerika juose yra atsi
dūrusi tik gesintojo, gaisri
ninko rolėje.

Maskva yra rolėje plėšiko. 
... kuris braujasi i svetimus na-

Mes norime atkreipti provo- mus įr juos aigjj
katerių dėmesį, - šaukė Chruš- nesltraukia Amerika’ yra ro 
čiovas. — kad jie saugotysi dar 
kartą provokuoti darbo klasę.

"Jeigu darbo klasės priešai 
ir provokatoriai bet kuriame so
cialistiniame krašte mėgins nau
ją perversmą ar kontr-revoliud- lus quo pripaiinilną, siekia 
ją, tai čia aš pareiškiu, kad visi status pakeisti naujais 
socialistiniai kraštai ir Sovietų hgiais>
Sąjungos ginkluotos pajėgos yra Amerika atsisakydama 
pasiryžusios bet kuriuo metu į- ■ ■ ■ *
sikišti ir suteikti pagalbą, kad 
provokatoriam būtų duotas tin
kamas atsakymas".

Taip kalbėjo Chruščiovas ba
landžio 8 Vengrijos miestely 
Tatabanya. 30 mylių nuo Buda
pešto. kur ilgiausiai laikėsi ven
grų laisvės kovotojų sukilimas. 

Balandžio 5 Stalinvar Chruš
čiovas, įspėdamas Vengrijos ko 

--------------  r—. ............. munistus laikytis drausmės, bu- 
nių apie Parsons, kuris nuteis- )lno ”c Grevo išėjo i> leš- vo kalbėjęs:

Detroite labą! sumažėjus 
automobiliu gamyba, šie
met nesieks 4,730,000, per
nai buvo 6.115,448. Daugiau
sia buvo- 1955 — 7.942,132.

Tuose visuose punktuose

Kada Chruščiovai
buvo girtas?

pašto
ženklai su karalienes

lėje }x>licininko. kuris teno
ri apsaugoti namus. į ku
riuos plėšikas dar neįsibrovė.

Atrodo paradoksas, kad 
Maskva, kalbėdama apie sta-

Kuboje nepavyko
Kubos sostinėje Havanoje 

balandžio 8 sukilėliai užėmė 
radijo stotį ir per ją paragi
no gyventojus dalyvauti vi
suotiniame streike. Mėgino 

. taip pat paimti kai kuriuos
n£ !”Wų sandSUus Vyriausy- Naswri<> ar Maskvos 

mato visam savaitgaliui, net bė pranešė, kad streikas, ir atrama’
iki pirmadienio, rytinėse sukilimas Havanoje palūžęs, 
valstybėse šaltą orą. Sukilėliai palikę tik 40 savo
. Vokietija pasirašė su So nari” užmuštų, 

vietais prekybos ir repatria- , Twwel B Kon.
nersreuth Balandžio 9 suėjo 60 
metų. 1898 Didįjį Penktadienį 
ji gimė. Nuo 1926 kiekvieną 
penktadienį rodosi kruvini ženk- 

monžc • lai jos delnuose ir pėdose, o Di- m ia®a'- .< Anglijos laikraščiuos pilna ži-
menės ginklavimu atomi- džiąją savaitę kraujas veržiasi Yemen yra Nassen^Ibng- 
niais ginklais. iš jos galvos kaip nuo erškėčių Valstybės są- • tas 7.kalėjimo už pini- bučio Ir sėdo į savo automobi- "Jūs neturite pasitikėti, kad ninkas Reikalauja, kad Amerika
• Amerikos 40 Studentų sPaudimo- J gų atėmimą Iš dviejų banko pa- lį. Atleidęs raiiKinį stabdi, ne- Rusija vėl ateis jum į pagalbą imtųsi ofenzyvos prieš sovieti-

' , . . . , _ . siuntinių. Parsons neprisipaži- - - - -
• Sumatroje balandžio 8 bu- Kiek afSi«na vienas jūrininką no kaItas. saV0 nekaltumui iro-

vo susprogdintos bombos su į jųrų akademija Anapoly dyti jis p^ai buvo pabėgęs iš
, ---------  -------- —--------- ---- kalėjimo ir rinko medžiagą. Bet

--- - ----------- Paėmimas buvo prieš apsau- vicno jūrų karininko paruoši- į 
anglai vis tebelaiko 600 poli- gos ministerj. Bet jo tuo metu .......
tirtų kalinių. Suimtųjų te- nebuvo. Tai es,s komunistų dar- ma-s at lema 27.872 dol. 
vai ir artimieji paraginu pas- bas _ __ ___ • gvvcno tik keli kilometrai nuo
nlnkauU ir melstis tom die- # voklrtljojo bedarbių yra . (teotT^ ' ka,ėiim0 ,r iau!fai sa,,gus-
nOm' 1 1OR281 Skaičius sumažėto su žniona ,r valkais papie- . .....i,ivo,z.n. ūsaičius sumažėjo Teeviriioie Revlon “64000 10 kaip jo automobilis vėl ome ne-• Valst. sekr. Dulles pareiš- 216,705. Tačiau yra dar 406.000 . . . . J . taudavo restorane. Po 18 dienų nartronkč Romi
kė. kad Indonezijos valdžia pra- didesni, nei pernai Šiuo melu. <i<>len'< P™g«.™ai vadovauja Jls grjžo | kalėjimą praneSda- dėti ir ji paU partrenke Rerul-
Sė parduoti ginklų, bet Amerika Esą kieta ir ilga žiema buvo su- Hal March ir ( savaite gauną mas. kad voką sutvarkė Jo by- tatas t.rcvo buvo notoj už-
atsisakė. Sukilėliai neprašė. stabdžiusi statybų darbu* atlyginimo už tai 4.500 dol. la būsianti persvarstyta. muštas

dėjo grąžinti vokiečius. Ta
čiau tuojau pat Chruščiovas 
vėl įspėjo Adenauerį,, kad ne
sutiktų su Vokietijos kariuo-

Anglijos užsienių reikalų 
ministerija patvirtino žinias, 
kad Yemen prie Raudono
sios jūros 100 sovietinių tech
nikų vadovauja uosto ir kari
nių įtvirtinimų darbam. Ne
seniai buvo gauti šeši laivai 
iš sovietinių sričių su karo

status quo pripažinti, tesie
kia išlaikyti tokį status, ko
kis jis faktiškai yra. Ameri
kos “išlaisvinimo" siekimas 
yra dingęs. Beliko ta pati 
buvusi “containment”. sulai
kymo, politika. O “išlaisvini-

RETI (VYKIAI Sunkiai įtikimas atsitikimas
New Yorke balandžio 8 rvta

mo" 
kaip 
quo

rėmimas reikalingas 
priemonė tam status 

išlaikyti.

• Amerikos Legiono virši-

vyksta j Sovietus 39 dienom.

• Kipro salos sukilėliai
paskelbė dviejų dienų strei- kušlių vyriausybės /būstinėje, atsieina metam 6.566,000 doi.
ką protestui prieš tai, kad

pastebėjo, kad jo automobilis ištikus kitai kontrrevoliucijeią ne propaganda. "Mes jau per 
ėmė riedėti i pakalnę ir atsi- Jūs turite patys sau pagelbėti" ilgai laukėme" 
a .................................  .■ . . Pasirodė, kad po balandžiotrenkė i stovėjusi taxi. Iaxi so- _ ... . . . L uJ 1 , ;> Chruščiovo pasakytos Raibos • Strategm«s_oro komandos

is. Grevo komunistai išsigando. Vengri- lėktuvas, sprausminis. kuris ve-
suėmė. dar nebaigusį savo dar- išsirangė taip pat iš autoinobi- -jos radijas tuos Chruščiovo žo- žasi su savim benzino tankus,
bo. Šiemet jis vėl pabėgo. Apsi- jjo' jr rengėsi tuo patim atsi- džius net visai praleido. Išsigan- kitiem lėktinam papildyti, iš

do ir kitų kraštų komunistai. Tokio atskrido i Azorų salas
10.228 mylių per 18 vai. 47 thin. 
Tokiu būdu apsk risdamas puse 
žemės kamuolio jis sulaužė vi
sokius tokios distancijos rekor- 
kus, kurie buvo padaryti prieš 
12 metų.

po keturių savaičių jį policija fcr’s iššoko ir ėmė barti

mokėti šoferiui. bet tas sėdo ir 
nuvažiavo. Grevo nepastebėjo. žinodami, kad jie laikosi tol. kol 

juos remia Maskvos tankai. UŽ 
tat Chruščiovui reikėjo įspūdį 
atitaisyti ir apkaltinti, kad “bur
žuaziniai*' korespondentai iš
kraipė jo mintis.



DARBININKAS 1

Sovietų Sąjunga be protestų
Raketų specialistus vokiečius 

ąpgyv&dino netoli Maskvos vi-
loję, kuri buvo jau vartota b- sų šeimos gailėtų pragyventi.

M.: Sovietų Sąjungoje niekas 
nėra išnaudojamas^ Ir jūs kiek-

‘smegenys- plaunamos”.
Bat protestus prieš atominį 

karą jie buvo verčiami rašytis. 
Kurie, atsisakė, buvo apdirbiaė- 
jami po kelias valandas, iki pa
galiau užsispyrėliai sutiko.

Meilė ir vedybos tarp rusų 
ir vokiečių iš pradžių buvo griež
tai draudžiama. Paskiau sušvel
nėjo. /Lengviau galėjo vokietė 

kad karą yra laimėjusi Sovietų ištekėti už ruso. Bet rusei ište- 
Sąjunga. Labai noriu jums pa
brėžti, kad Sovietų Sąjungoje 
nesti jokių protestų. Aš galiu 
kiekvienu momentu jus ir jūsų 
kolektyvą perduoti kasyklų mi
nisterijai.

G.: Tada negausite iš mūsų to, 
ko jūs tikitės. Aš norėčiau, kad 
mūsų kolektyvas turėtų darbo 
sutartį.

M.: Aš grąžinu jums protestą, 
kadangi jį pasirašėte kaip cen
trinių dirbtuvių vedėjas. Jums 
pareiškiu, kad tokiu dirbtuvių 
toliau nėra.

G.: Tai kam jūs mane laikot?
M.: Jūs esate raketos V2 vy

riausias konstruktorius.
G.: Kada paleisite mus namo?
M.: Kai tik jūs galėsite su sa

vo raketa skristi apie žemę. ..
BELIKO TIK DIRBTI IR LAUK

TI '
Toki pasikalbėjimai rodė, jog 

Sovietai siekia raketos ir tik ra
ketos. Be jos nė kalbos negali 
būti apie paleidimą iš Rusijos. 
Ir vokiečiai ėmėsi darbo iš pe
ties. Dirbo antvaiandžius. Ne tik 
dėl to. kad norėjo greičiau pa
daryti. Daugelis ir dė^ to, kad 
išvengtų savo kambąryje susi
kimšimo. žmonos ir vaikų su-

goninės ar prieglaudos (paskui 
ją skyrė šepilovui). Tai matyt 
iš viso apšepimo. Trijų asmenų vienas esat atlyginamas pagal 
šeima gavo viena kambai i. Prie- jūsų atliktą darbą Sovietų Su
žiūra buvo vadinamo namų val
dytojo. Sargybos tikrino pavir
šutiniškai. Norėjai išeiti iš vilos 
toliese sargybinis prie vartų tik 
paklausdavo: “Kur eini?” Jei no- 
»jai į Maskvą pakliūti, vieno

. jSu neleisdavo, o tik grupes 
kaip turistus, vadovaujamus ka
rininko.

Į darbą gabendavo taip pat 
milicija. Darbe vokiečius laikė 
robotais, kuriem komandavo 
rusai. Jie greitai išskirstė vokie
čių ekipą taip, kad vieni pri
klausė vienai ministerijai, kiti 
kitai. Veltui vokiečių vadovas 
Groettrup pretestavo ir nurodi
nėjo, kad nuo ekipos išardymo 

.kenčia pats darbas — raketų 
gaminimas. Veltui jis reikalavo, 
kad būtų $u jais sudaromos dar
bo sutartys.

r-o 
DVEJOPO GALVOJIMO PA

ŠNEKESYS
Groettrup žmona pasakoja 

vieną tokį jos vyro pasikalbė
jimą su sovietiniu ministeriu. .. 
Atvyko ginklavimo ministeris 
Ustinov su generolais, išsikvie
tė Groettrup. Ministeris grąžino 
Groettrupui skundą, kurį jis bu
vo Įteikęs vagone.

Ministeris: Aš grąžinu jūsų 
protestą: Sovietų Sąjunga pagal 
Potsdamo susitarimą turi teisę 
deportuoti 5000 vokiečių vyrų 
atstatymo darbam.

Groettrup: Jūs reikalaujat iš 
mūsų ne atstatymo darbų, bet sierzinimo. Geriau jiem buvo 
kvalifikuoto mokslinio darbo.

M.: Jūs galite su savo vyrais 
dirbti jei norite, ir Urale. Ten 
jūs būsit atlyginami pagal tai. 
kiek padirbsit.

jungoje niekas nebadauja.
G.: O vis dėlto taip.
M.: Aš kreipiu jūsų dėmesį,

keti uš vokiečio buvo kliudoma 
visokiom priemonėm. O tokios 
pagundos vokiečiam buvo, nes 
prie jų buvo pristatytos patrauk
lios sekretorės ar vertėjos.

Kam busimoji raketa bus skir
ta. O sykį juos visus nusigabeno 
į Maskvą į labai iškilmingą puo
tą, kurioje buvo keliami tostai 
už raketas su šūkiais;“ Į mėnulį, 
į mėnulį. į mėnulį!”

Bet tuo metu atėjo nauji į- 
vykiai (b.d.).

FiOEL CASTRO, Kubos sukilėliu vadas, pradėjo naują ginkluotą 
ataką prieš prez. Batistą.

Gerosios valios ženklai tarp katalikų 
ir protestantų vakarinėje Vokietijoje

' Dabartinėje vakarų Vokieti
joje yra 52.2 proc. protestantų ir 
43.8 proc. katalikų. Taip bent 
rodė 1950 metų statistika.

Politinėje srityje katalikai ir

PROTESTANTŲ DVASININKAI 
APIE KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

leisti laiką darbe ir jame sken
dėti.

Mėnesis po mėnesio teko ap
siprasti su padėtim. Asmeniniai 
ryšiai su rusais buvo labai ne
pageidaujami. Kontaktai spe
cialybės srityje — pageidauja
mi labai: Buvo rengiamos dis
kusijos. kuriose turėjo dalyvau
ti vokiečiai ir rusai. Rusam bu
vo proga specializuotis. Tokiose

KO SIEKIA POLITINĖS LENKŲ GRUPĖS TREMTYJE
Europos Lietuvyje Nr. 8 Pra- SPAUDA sivienijimo laikraštis “Tėvynė”

per 20 metų jau duodąs žymius 
deficitus kuriuos reikia padeng
ti iš kitų fondų.

Drauge kovo 29 K. Mockus 
kritiškai atsiliepė apie lietuviš
kų organizacijų seimus — per 
daug tokių seimų. “Pirmiausia 
tenka kritiškai vertinti seimus 
tokių draugijų, kurios tik seimų 
pagalba ir beparodo savo nu
vargusį veikimą. Faktiškai 
kai kur jau joko veikimo ne
bėra, ir draugijų skaičiaus ma
žinimo klausimas yra aktualus”.

Veikimui pagyvinti mano, kad 
seimai, kongresai reiktų reng
ti rajoniniai, peš mažesni atstu
mai padės sutraukti daugiau vie
tinių žmonių hZpalaikyti tarp 
jų domėjimąsi organizacija bei 
jos veikimu.

Europos Lietuvyje Nr. 8 Pra
nas Zunde informuoja apie len
kų svarbesnes politines grupes 
tremtyje.

‘Tremtyje yra trys svaresni 
lenkų politiniai susigrupavimai: 
viena grupė — apie egzilinę 
vyriausybę ir prezidentą Zaleskį 
Londone, antra — apie Tautinės 
Vienybės Tarybą kurios žino
miausi atstovai yra generolai 
Andersas ir Bor-Komorovskis, 
ir trečia—apie buvusį egzilinės 
vyriausybės premjerą ir po to 
vicepremjerą Lenkijoje Mikolai- 
čiką.

“Pirmoji grupės skaičiumi 
yra mažiausia, bet ji remiasi ne- 
priklauomos Lenkijos suvereni
teto tęstinumu....

“Antroji grupė susidarė ki
lus ginčams dėl prezidento Za
leskio atsistatydinimo. Ji savo 
skaičiumi ir veikla bus bene į- 
takingiausia.

“Trečiosios grupės, kuriai va
dovauja Mikolajčikas. branduo
lį sudaro lenkų valstiečių parti
ja ...Tremtyje Mikolajčiką ir jo

G.: Ką tada su tuo bendra 
turi vaikų ir moterų paėmimas?

M.: Sovietų Sąjunga pagerbia 
žmogaus teises; ji neskaldo šei
mų .O be to jūs esate vieninte
lis iš 5000 specialistų, kuris drįs
tate skųstis tokia forma. diskusijose buvo labai vengia- grupe remia amerikiečiai.

G.: Jūs turite mum duoti to- mi politiniai klausimai. Vokiečiai « J nors tos grupės ^5^
kias atlygimmo sąlygas, kad mū- nesiskundė, kad jiem būtų pešasi tarpusavyje dėl ‘valdžios’

, - Lenkijos užsienu atveju jos

Privatinėse mokyklose mokiniu daugėja

tika Vilniaus atžvilgiu yra jiems 
visiems bendra".

Kultūrinis bendradarbiavimas 
su mūsų kaimynais lenkais yra 
sveikintinas reiškinys. Tuo tar
pu politinių pasitarimų ar dery
bų tikslingumas yra mažų ma
žiausiai labai abejotinas” Ben
dradarbiauti reikia kaip bendra
darbiaujame su kitų tautų žmo
nėm. O politinės derybos dėl 
būsimų santykių neturi realios 
prasmės.

BŪK GERAS, TIK JAU NERA
ŠYK APIE MANE

Drauge kovo 26 Ignas Me
džiukas pasakoją kaip jis norė
jęs apie vieno nusipelniusio as
mens jubilėjų parašyti į laikraš
čius ir paprašęs jo autobiografi-

. nių žinių. Tas nedavė prašomų 
žinių ir pats paprašė nieko 
nerašyti, nes:

“Sakysim^ tu imsi ir parašy
si apie mane iš geros pusės, ir 
tas rašinys bus įdėtas į ‘Drau
gą’. ‘Naujienų’ rašeivos, tai per
skaitę, tuojau ieškos visų nei- 
Ramybių, o Jų nesuradę, patys P. Balčiūnas, dabar dir- 

tik jie gali, p aš kaip nieko dė
tas turėsiu skaityti. Amerikoje

• Mokytojų dienos rengia
mos Toronte balandžio 12 ir 
13 d.d. Vieną paskaitą skai
tys pedagogas Antanas Rin
ktinas tema Lituanistinės 
mokyklos reforma ir antrą 
paskaitą — Kanados pra
džios mokyklos metodiniai 
klausimai — skaitys mokyto-

protestantai rado vienybę, da
lyvaudami bendroje CDU parti
joje. Protarpiais iškyla aštraus 
trynimosi. bet lig šiol pasisekda
vo bendradarbiavimo kliūtis pa
šalinti.

E kitos pusės ima protarpiais 
reikštis ir geros valios ženklų 
grynai religinėje srityje. Katali
kai parodo supratimo protes
tantų tikėjimo reikalam, ir pro
testantai, tiesos ieškotojai, pra
byla apie vienybę bendroje baž
nyčioje.

Porą tos “geros valios" ženk
lų tenka čia pažymėti.
KARDINOLO FRINGS GESTAS 

PROTESTANTAM
Galėjo įsiliepsnoti nesusipra

timas ir aistros tarp katalikų ir 
protestantų dėl Altenbergo baž
nyčios.

Altenbergo gotinė katedrą 
seną 13-14 šimtmety statyta, 
priklausė katalikų vienuoliar/ 
tėvam cistersam. Ją valdė iki 
1803, kada vienuolynas buvo 
Prūsijos valdžios sekuliarizuo
tas. Prūsijos karalius Friedric- 
has Wilhelmas nusprendė, kad 
bažnyčia toliau turi naudotis a- 
beji — katalikai ir protestantai.

Po šio karo cistersų vienuoly
nas atsigavo ir ėmė rūpintis baž
nyčią atgauti savo žinion. Pro
testantui susijaudino. Susijaudi
no ne tik dėl šios bažnyčios, ku
ria jie xiabar naudojasi sykiu su 
katalikais. Jie pabūgo, kad baž
nyčios perdavimas cistersam 
bus precedentas ir kitiem vie
nuolynam atsiimti bažnyčias ku
rios E katalikų kitados buvo a- 
timtos ir perduotos protestan
tam.

Stuttgarte, Vokietijoje, pasi
rodė knyga, vardu “Katalikiška 
reformacija” .Joje pasisako pen
ki liuteronų dvasininkai — dr. 
Hans Asmussen E Heidelbergo. 
Richard Baumann E Tuebin- 
geno, Ernst Fincke E Frankfur
to, Max Lachamann E Soest, 
Wolfgang Lackmann E Offen- 
bacho.

. “Katalikybės klausimas yrį 
svarbiausias klausimas šioje ge
neracijoje. nes mes esame kilę 
iš Katalikų Bažnyčios ir tik su 
ja galime rasti savo pilnybę: 
be jos negalime....” Taip kalba 
Asmussen knygos pradžioje. 
Samprotauja, kad Kristaus baž
nyčia žemėje turi būti vienin
gai valdoma...

Knyga pasirodė po laEko, ku
ris buvo pereitą vasarą paleis
tas į Vokietijos, Austrijos, Švei
carijos liuteronus, apie 20,000 
egzempliorių, siūlant ieškoti 
“naujų pozityvių santykių su ka
talikų Bažnyčia”. - ~'

Tai tik kelių asmenų pasEaky- 
mas. Tačiau jis rodo tam tikrą 
minties gyvumą naujų kelių 
ieškojimą ir vienybės siekimą 
akivaizdoje sustiprėjusios Vo
kietijoje ir Europoje ateistinės 
propagandos arba dar labiau 
— Dievo ignoravimo.

KUO IŠSISKIRIA AMERIKA 
NUO ANGLIJOS

Tarptautinėje konferencijoje, 
kuri nustatinėjo, perkiek my
lių nuo kranto vandenys laiko
mi teritoriniaE, Amerika pasisa
kė už 3 mylias, Anglija už 6 
mylias,o Rusija, Meksiką In
dija už 12 mylių. Amerikos nu
sistatymas būtų naudingas Iz
raeliui.

išgalvos ir išjuodins taip, kaip bas Holy Famiiy mokykloje 
tik jie gali. P aš kaip nieko dė- Toronte. «

Atsižvelgdamas į protestantų 
sujudimą Koelno arkivyskupas 
kardinolas Joseph Frigs patvar
kė .taip, kad cistersų pretenzi
jas į katedrą paliko galiojančias, 
tačiau jų pačių reikalam skyrė 
kitą oratoriją, palikdamas pa
čią bažnyčią ir toliau naudotE 
abejų reikalam.

Protestantai atsakė vieša pa
dėka.

KOMUNISTIŠKI AUTOMOBI
LIAI Į AMERIKA?

Vienas Amerikos importinin- 
kas nupirko Čekoslovakijoje 
škodos mažųjų automobilių 600. 
Juos žada išstatyti automobi
lių pardavimo languose. Tikisi 
Eparduosiąs 1958 metais iki 6.0 

*00.

Vyriausybės tikrinimas paro
dė. kad Amerikoje vis daugiau 
ir daugiau lanko privatines mo
kyklas. E 7 Amerikos mokinių 
1953-4 metais vienas mokinys 
buvo privatinėje mokykloje, o 
1899-1900 metais buvo 1 E 11. 
Visų privatinėse mokyklose be
simokančių mokinių 90 proc. 
yra katalikų mokyklose.

lenkė Franciska Schanzkovvsky. 
Jei ji įrodytų, tektų jai paliki
mas 75.000 dol. Byla atidėta ki
tam mėnesiui Hamburge.

Atgyja caro dukters Anastazi
jos byla

Vokietijoje. VViesbadene. po
nia Anderson atnaujino byla, 
norėdama įrodyti, kad ji yra 
Rusijos caro Nikalojaus II duktė 
Anastazija. Dabar atsirado liu
dininkė. kuri buvusi* caro gydy
tojo duktė. Nacių laikaE buvo 
tvirtinama, kad Anderson yra

Kas daugiau davė ir kas daugiau 
rėkia

Jungtinių Tautų statEtika ro
do. kad 1954- 56 Amerika ma
žiau privilegijuotiem kraštam 
davė 2.8 milijardus dol. Sovietai 
pažadėjo jiem tik 1.5 milijardus. 
Amerika davė kaip dovaną. Sovi
etai kaip ilgalaikę paskolą.

• Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad radioaktyvu-

sieninės jų politikos pagrindi
niai punktai yra šie: vakaruose 
palaikyti Oderio-Neissės liniją; 
rytuose atstatyti sieną, kuri bu
vo prieš antrą pasaulinį karą; 
sudaryti tarp rytu ir vakaru 
neutraliųjų bloką, į kurį įeitų 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Rumunija, Bulgarija, Jugo
slavija, Albanija; daryti įtakos, 
kad gomulkinei Lenkijai būtų 
duodama iš vakarų materialinė 
parama.

Dėl santykių su Lietuva jų 
visų politika yra ta pati:

mas Kalifornijos vaisiuose 
padidėjęs 50'1 nuo Sovietų 
atomiųių bandymų. Tačiau 
valgyti nepavojinga. i

"Pakartotinai tenka pabrėž
ti, kad toji revizionistinė ooli-

Koki turėtų būti santykiai 
tarp lietuvių ir lenkų tremtyje? 
Autorius mano:

gyvendamas, aš įsitikinau, kad 
mūsų lietuvių tarpe yra daug 
žmonių, kurie net apie elemen
tarinius moralės reikalavimus 
neturi mažiausio supratimo... 
Dėl šių priežasčių nenoriu, kad 
kas nors apie mane būtų rašo
ma, kol esu gyvas”.

UŽ MOKYKLŲ PRAILGINIMĄ
T. Žiburių vedamajame kovo 

20 rašoma, kad šeštadieninėse 
mokyklose darbas sunkėja. 
“Sunkėja ne vien dėl kai kur 
pasireEkiančio abejingumo, bet 
ir dėl pakitėjusių darbo sąlgyų. 
Nūdieniai šeštadieninių mokyk
lų mokiniai beveik visi yra gi
mę ir augę čia pat Kanadoje, 
kai tom mokyklėlėm kuriantE 
vyravo dar mokęsi grynai lietu- 
vEkose tremties mokyklose....

What are you doing 
to strengthen America's Peace Power?

Not everybody can fly a jet to help 
keep the peace. Būt fortunately, 
everybody can do something to help 
strengthen America’s Peace Power. 
Here s how:
Peace costs money. Money for many 
different things. To help us keep 
the peace, through industrial and 
military strength. To help make it 
lasting for the future, through Science

and education. And, (most impor- 
tant) it takes money saved by indi- 
viduals. Your Savings Bonds. as a 
direct investment in your country. 
make you a partner in the job of 
strcngthening America’s Peace Power. 
So—buy Bonds note. Buy them 
where you bank. or where you work. 
through Payroll Savings. They’re a 
good way to save. And they’re your 
investment iri the future!

šiandien lankantieji į mokyklą 
ateina visEkai žali, dažnai su 
labai siauru lietuvEku žodynu, 
kad kartais nesupranta net ele
mentoriuje užtinkamų lietuviš
kų žodžių. Jiem ir senosios pro
gramos sunkiai betinka". Mo
kytojai mato, kad per seseris 
metus negalima vaiko tiek pra
mokyti. kad jis galėtų toliau la
vintis lituanistiniuose dalykuo
se sava valia. Tada siūlo mokyk
los kuša pratęsti dar dvejiem 
metam — iki aštuonerių.

ORGANIZACIJOS SENSTA

Vienybėje kovo 21 rašoma, 
kad Amerikos Lietuvių Susivie
nijimas turėjęs 1941 metais 16. 
000 narių: dabar jų skaičius nu
kritęs iki 11.000. Jaunimo 
iš viso tik 600. Bendras narių 
amžiaus vidurkis dabar siekia 
58 metus. Dėf to narių mirtin- 
gumąs padvigubėjęs. Per pa
skutinį dešimtmetį narių sudė
tis pasikeitė trečdalis narių 
dabar esą naujieji ateiviai. Su-

‘ Help Strengthen America's Peace Power— .

BU Y U. S. SAVINGS BONDS
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J- Mūsų garbingas užsimojimas sužlugo

Lietuvių tautinė ir kultūrinė 
veikslą JAV nuo pat musų atei
vių įsikūrimo buvo labai gyva. 
Visame krašte; kur tik lietuvių 
buvo daugiau susibūrę, yra pa
likti pėdsakai: pristatyta bažny
čių ir mokyklų, pristeigta įvai
rių organizacijų ir suorganizuo
tas lietuviškiosios spaudos tink
las. Drąsiai galime tvirtinti, kad 
Amerikos lietuviai buvo ir yra 
gyva lietuvių tautos dalis.

Taip pat ir sąlygos lietuviškai 
veiklai šiame krašte buvo daug 
geresnės nei kituose kraštuose. 
Atvykę į šį kraštą mūsų tautie
čiai būręsi į kolonijas, glaudėsi 
vieni prie kitų. Prieš kelis de
šimtmečius didesnė dalis šio

Bendruomenės rinkimų
ro o taip pat ir lietuvybės iš- JONAS JASAITIS, Chkago, III. 
laikymo klausimai pasidarė žy- 
misi sunkiau sprendžiami

, TAUTINE GYVYBĖ YRA PA- 
VIETOJ KOLONUV LIETUVIU . GR,NDAS K°V*' ML LAIS‘ 

BENDRUOMENtS ORGANIZA- Uetavą
r- CIJA pasaulio lietuviai susirūpi-

Prieš atvykstant į šį kramtą nau- no Lietuvos likimu ir pradėjo 
jųjų ateivių kartai jau buvo riš- dirbti Lietuvos laisvei atstatyti, 
ku, kad išemigravę į užjūrio Svarbiosios organizacijos tam 
kraštus busime išsiklaidytl Juo tikslui susijungė į Amerikos Lie- 
lahian, kad visi kraštai, išskiriant tuvių Tarybą. Milžiniškam šal- 
JAV, kurie priėmė žmones dėl P°s darbui vėl susijungė į Balto 
antrojo karo praradusius namus organizaciją. - .

išvakarėse
laikymo darbui. Liet Bendruo
menė ėmėsi šio sunkaus užda
vinio. Nors trumpa .laiko, bet jau 
matyti geri rezultatai

Nuoširdus Lietuvių Bendruo
menės veiklos rėmimas ir toje 
veikloje dalyvavimas nors ir tik 
kasmetiniu solidarumo įnašu 
palengvins Lietuvių Bendruome- 
nės veiklą ir užtikrins geresnes 
pasekmes.

VYRIAUSIĄ ORGANĄ RENKA 
NARIAI

JAV Lietuvių Bendruomenės
Oxfordo universitete, Angli

joje, yra susidariusi grupė paci
fistų — taikos mylėtojų, kurie 
taiką supranta taip, kaip ir Mask
va: padėkite gipklus, kad liktu
mėte prieš bolševizmą begink
liai. Nieko nuostabaus, kad tie 
pacifistai susėdo į Chruščiovo 
traukiamą vežimėlį. Jų tarpe 
yra daug kairiųjų liberalų, ko
munistų ir salioninių bolševi-
kų. Kad savo skaičių dar padi
dintų tais jaunuoliais, kurie dar 
studijuoja, sumanė juos paveik
ti ne proto, o širdies argumen- 

’ tais.
Buvo suplanuotas “garbingas 

reikalas” — studenčių streikas. 
Kreiptasi į Orfordo studentes, 
kad jos boikotuotų tuos studen
tus, kurie nesideda prie paci
fistų. Tai reiškė: nepriimti jo
kių kvietimų į studentų “nepa- 
cifistų” ruošiamus vakarus, pa
silinksminimus, arbatėles, šo
kius, pasimatymus, ekskursijas 
ir tt. Tariami pacifistai galvo
jo, kad studentės kaip moterys 
bus minkštesnės širdies ir visos 
pritars “garbingam” taikos rei
kalui Deja, vadinamasis “buč
kio streikas” neišdegė. Viena 
studentė pasakė. “Tai yra grupe
lė pakvaišėlių. Mes su jais neno
rime turėti nieko bendro.”

Pacifistai turėjo nusiviltį: 
“Mūsų garbingas reikalas su
žlugo, kadangi mūsų studentės 
yra tokios neprotingos, jog la
biau myli vyrus, negu bijo ato
minių bombų.”

"Bučkio streikas" nebūtų ver
tas dėmesio, jeigu jisai nerody
tų, lig kokių nesąmonių priei
na net ir didelio išsilavinimo 
žmonės, įkinkyti į sovietinės' 
propagandos vežimą. Taika 
bet kokiom sąlygom nėra dar 
jokia taika, o tokios priemonės, 
kokių griebėsi tariamieji Orfor- 
do pacifistai nėra ne tiktai gar
bingos, bet ir pasigailėtinai ne
protingos.

Kai studentės, prieš atomi-

giau, nes galvojo pagal savo pri
gimtį. Noras ją palaužti, kad ir 
laikinu bučkio streiku”, išduoda 
tą bolševikinį siekimą, kuris lau
žo kekvieną natūralų žmogų. 
Bolševizmo sistema su visu sa
vo tariamu “Pacifizmu” kolcho
zuose ii* vergų stovyklose liks 
istorijai liudijimu, kur nueina 
pakvaišę žmonės, kai į savo ran
kas sugriebia valdžią ir moder-

kraš. gyventojų gyveno tautinė
se kolonijose. Todėl ir tautiniam 
ir kultūriniam darbui, o taip pat 
ir lietuviškumui išlaikyti mūsų

geros. O lietuviškos bažnyčios 
ir mokyklos buvo tautinės dva
sios šaltiniai

Ieškant geresnių gyvenimo 
sąlygų, o taip pat su čia gimusia 
karta prasidėjusios mišrios ve-

nes bombas rinkosi savo širdies

niškus ginklus. Jie nori iš ki
tų rankų juos išmušti, kad ir 
likęs laisvas pasaulis atsidurtų 
tų pamišėlių valioje.

Studentės davė atsakymą tik
rą ir gerą: meilė yra stipresnė 
ir už stipriausi ginklą. Jei tikra 
meilė įsiviešpatautų žmona 
nereikėtų nė kalbų apie taiką. Ji 
atsirastų savaime. Taikos ne dėl 
to nėra, kad yra atominiai gink
lai bet kad yra bolševikinė sis
tema, kuri neturi meilės nė vie
nam žmogui ir nė vienai tautai. 
Orfordo pacifistai būtų geriau 
padarę, paskelbdami streiką bol
ševikinei agresijai o ne tiem, 
kurie su ja kovoja.

Bet pats įdomiausias visoje 
toje nevykusioje istorijoje yra 
susenusio filosofo žodis.

Bertrand Russell, kitados bu
vęs žymus filosofas ir matema- 
tikras, besipuošiąs lordo titulu, 
nėra jau tokio amžiaus (86 me
tų), kad jam labai jau rūpėtų 
studentų draugystė. Jis galėjo 
dėtis į “bučkio streiką*, ir jis 
prisidėjo savo žodžiu: “Mes tu
rime nuo atominių ginklų atsi
sakyti, nors komunizmas užval
dytų ir visą pasaulį. Tai netruk
tų ilgiau, negu Džinchischano 
laikai”. Maskvai gali nepatik
ti sugretinimas su tuo mongo
lu, kuris už savęs paliko krū
vas kaukuolių, bet labai arti šir
dies filosofo “pacifisto” žodis: 
geriau komunizmui pasiduoti 
negu nuo jo gintis. Taip tegali 
kalbėti filosofas, kuriam jau 
mažai kas beliko šiame pasauly-

reikalus, jos galvojo protin-
je ginti. Jaunieji dar turi kam

dybos mūsų lietuviškųjų koloni
jų veidą pakeitė. Šiandien dau
guma anksčiau buvusių liet, 
kolonijų neturi nei pusės lietu
vių gyventojų, o lietuvių rankom 
statytose bažnyčiose ir mokyklo
se daugelyje vietų liet kalba, jei 
dar nėra visai išnykusi, tai be
likusi tik svečio teisėm. Įvairiem 
tikslam suorganizuotos lietuvių 
organizacijos nesulaukė čia gi
musio jaunimo dėmesio ir nyk
sta su jų įkūrėjų karta.

Su tautinių kolonijų išsisk
laidymu ir ryšys, jungęs lietu
vius gyvenvietės atžvilgiu, iši- 
\^Tautinė Skautę Stovykla

Nuo lietuviškos skautuos į- 
kurimo (1918) kas dešimti metai 
Lietuvos Skautų Sąjunga suren
gia didžiules tautines stovyklas. 
Pirmosios dvi buvo Lietuvoje, 
trečioji — Vokietijoje, o ketvir
toji įvyks šiais metais Michiga- 
no valstybiniame parke — High- 
land State Rec. Area (40 mylių 
į šiaurę nuo Detroito).

Stovyklos vieta yra didžiu
liam 5200 akrų gerai prižiūri
mam valstybiniam parke. Žavin
gą gamtovaizdį sudaro ąžuolais 
apaugusios kalvos, jaukūs skai
driais upeliais išraižyti slėniai. 
Plačioje apylinkėje yra 8 Įvai
raus dydžio ežerai. Tai primena 
gražias Zarasų apylinkes.

Stovyklos laikas — rugpiūčio 
15-30 d. Mokestis dienai apie 
2 dol. Galimas dalykas, kad iš 
toliau atvykusioms mokestis bus 
sumažintas. Organizacinį komi
tetą sudaro Clevelando skauti
ninkai. Visais reikalais rašyti:

gyventi ir už ką kovoti
vyr. sktn. Pr. Karalius, 484 E.
123 St, Cleveland 8, Ohio.

ir tėvynę, iš karto nurodydavo 
kur vykti ir atlikti tam tikrus 
įsipareigojimus, neatsižvelgiant 
į emigruojančio pageidavimus.

Matant mūšų išeivijos išsi
sklaidymo ir kartu greito nų-
tautimo vaizdą kilo mintis su

Mūsų tautinės gyvybės išlai
kymas yra pagrindinė atrama 
ir kovai dėl laisvės ir šalpai 
Todėl yra būtina susijungti vi
siem lietuviam tautinės dvasios 
ryšiais bendram lietuvybės iŠ-

vyriausias organas yra JAV Lie
tuvių Bendruomenės Taryba. 
Pirmoji taryba buvo išrinkta 
1955 m. gegužės 1. Tarybos na
rių eilėse šalia kunigų matome 
pasauliečių; šalia lietuvio

jungti visus lietuvius lietuvy
bės išlaikymo darbui. Tuo tiks- z-
lu ir pradėta organizuoti Lietu
vių Bendruomenė.

Lietuvių Bendruomenės idė
ja lengvai prigijusi kitų kraš
tų lietuvių tarpe, J Apgyvenan
čių lietuvių nebuvo entuziastin
gai sutikta. Pradėjus Lietuvių 
Bendruomenę organizuoti rei
kėjo išsiaiškinti su iš seno vei
kiančių organizacijų veikėjais 
organizuotos Lietuvių Bendruo
menės reikšmę ir būtinumą.. 
šiandien, kada Lietuvių Bend
ruomenės veikloje įtelpa 
toki darbai kaip , daugybės 
lituanistinių pradinių ir aukštes
niųjų mokyklų steigimas ir rė
mimas, mūsų tautos kultūrinių 
vertybių demonstracija, jau ne- 
abejomame, kad organizuota 
Lietuvių Bendruomenė reikalin
ga.

senojo ateivio ar čia gimusio ma
tome naujųjų ateivių atstovus. 
Visus tarybos narius jungia ben
dra Lietuvių Bendruomenės idė
ja.

Lietuvių Bendruomenė yra 
visų lietuvių organizacija. Į vy
riausią Lietuvių Bendruomenės 
organą — tarybą gali būti rin
kėju ir renkamuoju kiekvienas 
lietuvis,. įsijungęs į organizuo
tą Lietuvių Bendruomenę.

Šiais metais balandžio 27 į- 
vyks JAV Lietuvių Bendruome
nės ir Pasaulio Lietuvių Seimo
atstovų rinkimai Tai proga vi
siem pasisakyti už asmenis, ku
riem patikėtume Lietuvių Ben-
druomenės vadovybę. Gausus 
mūąų dalyvavimas rinkimuose 
parodys kiek mes rūpinamės 
reikalais organizacijos; kuri rū
pinasi lietuvybės išlaikymu A- 
merikoje.

PIANISTE IR MEŠKA
Pereitais metais liepos mėn. 

Maskvoje priėmime kažkas pa
kėlė tostą už Chruščiovo žmo-, 
ną. Jos, žinoma, ten nebuvo. Ji 
paprastai nesirodo iškilmėse su 
vyru. Bet svečias ir pakėlė tostą, 
jos pasigedęs. Chruščiovas dėl 
tosto labai susijaudino ir, pašo
kęs nuo kėdės, ašarotom akim 
dėkojo už tostą, svečią apkabin
damas ir jam kalbėdamas: 
“Taip, tegyvuoja ji. Aš jai už 
viską dėkingas!”

Laikraštininkai iškasė, kad 
Chruščiovo žmona vadinasi Le
na ir kad ji dabar yra 58 metų. 
Bet buvo laikai, kad ir ji bu
vo jauna. Buvo ji 20 metų, kai 
ji ištekėjo už 26 metų Chruš
čiovo.'Nikitė buvo tada plačia
petis, panašus į kovotoją su__-

DIENOS VEIDAI

liais, savo draugu vadinamas 
“Meška”. Jis buvo nemokytas, 
statybos darbininkas, paskui 
šaltkalvis, o Lena, kuri su juo 
drauge augo, buvo išsilavinusi 
mergina ir pianistė. Taip , susi
tiko pianistė su meška....

Esą Lenos nuopelnas, kad ji 
privertė Nikitą domėtis kiek li
teratūra, paskatino lankyti va
karinius kursus; ji pati jį ren
gė, net ir pianinu skambinti pra
mokė, iki jis buvo priimtas į 
Maskvos universitetą.

Lena pralaužė Nikitai karjerą 
-ir partijoje. Ji turėjo draugę 

Pauliną Karpovską. Paulina bu- 
' vo ištekėjusi už partijos tūzo 

Viačeslav Skriabino, kuris pasi-

KAUNO geležinkelio stotis, statyta po karo. Nuotrauka ii Lietuvos.

vadino Molotovu. Lenos ir "Pau
linos užtarimu, Molotovas padė
jo Nikitai laimėti pirmuosius 
postus partijoje ir Stalino akyse.

Nepavydėtina buvo Nikitos 
vieta pas Staliną. Stalinas žiū
rėjo į Nikitą kaip į bernioką, 
iš kurio galima pasidaryti juok
darį. Stalinas daužė jį per pe
čius, glebeščiavo ir aplink sta
lą puotaujantiem palinksminti 
šaukdavo. “Pašok, druški; pa
šok Nikitėli!” Ir Nikita šokda
vo, Stalinas rankom plodavo. 
Stalinas iš jo juokėsi bet juo 
pasitikėjo. Daugiau nei kitais. 
Stalinui rodės, kad Nikitai vy
nas ir moterys terūpi

Bet Nikitai rūpi ir prabanga. 
Kai buvo Ukrainos partijos sek
retorius, jis turėjo du butus. Į 
vieną miesto centre buvo susi
vokęs iš muzėjaus baldus, ku
rie carų laikais buvo caro va
sariniuose rūmuose. Kitam bu
te miesto pakrašty gyveno jo 
Lena su vaikais. Tas buvo visai 
paprastas. Lena, priešingai pra
bangos nemėgo. Mėgo būti rū
pestinga šeimininkė. Kai prieš 
porą metų amerikiečiui žurna
listui teko ją pamatyti, ji prašė 
nevadinti jos nieku kitu, kaip 
tik šeimininke. Nikita ar juokais 
ar rimtai prancūzų žurnalistui 
kalbėjo, kad nuo jos mokėjimo 
šeimininkauti jis taip ir šusterė
jęs.

Lena per 38 metus mokėjo bū
ti užkulisy ir iš ten, jei jau ir 
ne vadovauti toliau Nikitai tai 
bent kantriai pakęsti visus jo 
išsišokimus, kurie rodo Nikitą 
taip ir likus labai neaptašytą, 
nors kaip ji tai stengėsi pada
ryti.

PIERRE MAUR1CE

dėtimi.
— Bet kur jus ji matė?
— Sekmadienį vienas geras

PAMESTIEJI kitas tą patį tikslą — privatinį 
Gailestingosios Dievo Motinos 
bažnyčios klebono butą. Aš jums 
siūlau savo automobili.

Cauvertas užduso. Būti pažin
tam klebono! tai — tiesiog ra
ganius!

Jis metė klebonui pasiutusį 
žvilgsnį ir įsakė šoferiui važiuo
ti.

(27)
Ponia Enguerrand tuojau pra-

dėjo:

man tapo siaubu— jis mane 
nužudys!....

Per keletą sekančių dienų lais
vas ir nuoširdus kunigo veidas 
dažnai stovėjo Enguerrando aky
se. Jis jį slėgė kaip liga, jis jį 
sekė visur ir kodėl? Ar kad jo 
žvilgsnyje jis pastebėjo negin- 
čitiną tiesą? Du rimti, ramūs 
ne, kuriuose buvo garbingo žmo- 
gaus įrodymas (jis tai jautė), ir 

.kurie iš sykio šluote nušlavė 
Donadieu apkaltinimą, viešpa
tavo jo mintyj kasdieniuose už
siėmimuose. Nors jis bandė įsi
kibęs laikytis minties, kad augin
tinis apgavo kunigą, jis vis tik 
neįstengė pašalinti to sumišimo 
kuris jį pajungė, ir jo sieloje siuntęs, jis pajuto palengvėjimą 
gimė abejonė. Kas dieną ta a- 
bejonė darės galingesnė, labiau 
siejanti. Vieną vakarą po var
ginančių paties su savimi gin
čių jis užmerkė akis ir pasken-

Staiga jis paėmė lapą popie
riaus ir skubia ir nervinga ra
šysena parašė:
Ponui Valstybės Prokurorui,

Henri-Martino gatvės polici
jos viršininkas prieš dešimtį die
nų jums padavė mano skundą 
prieš augintinį Donadieu, kuris 
pas mane tarnavo.

Turiu garbės jus prašyti laiky
ti mano skundą lyg nebuvusiu 
ir neįteiktu. Aš jį atsiimu.

Priimkite, pone Prokurore, 
mano nuolankius pagarbos jaus
mus.

Tą valandą jis atsiminė keis
tus kunigo Darmont žodžius apie 
ieškomąjį vagį: “Gal būt, būtų 
geriau visai nebetyrinėti....” Jo 
veidą išpylė prakaitas; jis staiga 
pakėlė galvą ir, bandydamas iš
sivaduoti iš to slogučio, tarė:

— Klebonas tiesą sako: ne
betyrinėkime....

Ponas ir ponia Enguerrand nu
stebo, kada vakare prie stalo 
pamatė sūnų taip karščiuojantis 
dėl Teresės išvykimo. Kaip? Ar
gi jie dabar leidosi klebonų val
domi! Kokia teise kunigas čion 

nigas juokiasi: atėjo reikalauti Teresės? Dėl ko
— Cauvert! nebuvo pranešta policijai? Rei-
Jis sulaikė savo, automobili kėjo nesutikti. Anksčiau ar vė- 

paprašė šoferį palaukti, iš pini- liau per ją būtų buvęs sučiup-

Kunigas Darmont labai pa
tenkintas pasiekė savo automo
bilį. Staiga jis pagalvojo:

— O kur Cauvertas? Barbaux 
tikino, kad aš susipažinsiu būti
nai su juo.

Jis pasilenkė prie lango: nie
ko įdomaus nebuvo galima pa
stebėti Šita kartą Barbame buvo 
apsigavęs! Po kelių sekundžių 
staiga kunigas atsisuko: už dvie
jų šimtų metrų jų pėdomis va
žiavo automobilis. Jis liepė šo
feriui pasukti į Miškus vedan
čia maža gatvele, taip pat pa-

— KlebonerTnan būtų tikrai žmogus ją surado, kad galėtų darė ir anas auto; į kitą gatvę 
skaudu atsiskirti su ta mergaite, atsiveikinti su savo sužadėtiniu, kairėje pusėje, ir anas sekė. Ku-

Nustebimas nudažė Enguer
rando veidus.

— Negalimas dalykas, pone: 
ji buvo saugojama!

— Labai galima, pone, nes ginės išsiėmė vizitinę kortelę, tas Donadieu. Tai — tiesiog ne- 
juk ją paėmė iš po jūsų seklio prisiartino prie sekusio automo- tikėtina! v

bilio ,kuris taip pat sustojo. Jis Enguerrandas nors pripratęs 
pakėlė savo skrybėlę, drąsiai a-. prie sūnaus neklusnumo, rado 

padaryti. Ką jūs, pone, apie tai — Iš tikrųjų, tai gudrų! tidarė langą ir su švelniu, bet išsišokimą esant visai netinka-
galvojate? Kunigas' Darmont neatsakė pajuokiančiu mandagumu tarė: mą. Jis įsakė Maksui tylėti Šis

— Tai būtų, manau, labai iš- ir kalbėjo toliau: Be abėjo, būsit ponas Cau- nekreipė dėmesio ir dar pikčiau, . norėdamas rasti rimta ko.
mintinga. Teresė Brunot negali —Pabaikim: ar leidžiate iš- vert? štai mano vizitinė, pone: dar išdidžiau pakartojo savo žo- j. atįjremjaina daiktą, iis su

Kun. Darmont, AuteuilBo Gai- džius. ** . - J*1ia 1IC „ m ’

ji yra gera, ir aš nenorėčiau ti
kėti, kad jos sužadėtinis mano, 
jai esant sunku čia po jo išvy
kimo. Kodėl pas mus jos ne
palikti?

— Ponia, dėkoju už jausmus, 
kuriuos jūs pareiškėt mergaitės barzdos.
atžvilgiu. Bet leiskite man tai Enguerrandas nustebo:

Rytojaus dieną žurnalistas, 
nedavęs kitų paaiškinimų, pa
reiškė savo žmonai, kad atsiėmė 
savo skundą prieš tarną.

Sekančią naktį Enguerrandas
Enguerrand, nemiegojo ir pamatė iškylant 

Naujosios Aušros Redaktorius naują klausimą: ar jis turėtų apie 
tai pranešti kunigui Darmont? 
Jo nuoširdumas jam įkvėpė at
sakymą:

— Taip! -
Prieš vidudienį nuėjo į Gai

lestingosios Dievo Motinos baž
nyčios kleboniją.

-l- Klebone, aš ilgai galvojau

Parašęs Šitą laišką, dar neiš-

ir jo dvasia atsigavo.
Neilgam.

sunkus neramumas gimė jame. 
Jeigu Donadieu nekaltas, tai kal
tas kas kitas. Kas? Policijos virši- po jūsų apsilankymo Touro gat- 
ninkas tvirtino, kad vogimas vėje. Negaliu jums paslėpti kad 
padarytas tik namuose esančio mane stipriai paveikė jūsų nuo- 
žmogaus arba, gal būt žmogaus, sirdumas, kada kalbėjome apie 
pasislėpusio bute ir rytą pabėgu- Donadieu reikalą. Aš negaliu su- 
sio. Sis paskutinis tarimas jam prasti Bet kada jūs iškėlėte ma- 
atrodė toks silpnas, jog tuojau nyje abejojimą, man atrodė, 
atmetė jį. Jis liko prie pirmo- kad mano pareiga yra atšauk- 
jo teigimo. Vienas vardas už- ti, bet maniau geriau būsią atė- 
kliuvo jo lūpose, bet su pasibai- jus pranešti, 
sėjimu jis susilaikė jį tarti.... 
Įvykdyti tokį žygdarbį reikėjo

gų nuo jos išsivaduoti, juo la- būti žemai puolusiam! Ne, ne, 
tai nebuvo galima!

Ponia Enguerrand sukando 
lūpas iki kraujo, pabalo, bet nie-

— Pone, jūs turite mano su- jūsų pasveikinti ir jums pareikš- stalo ir tarė: 
ti gilią užuojautą, matydamas —Vargas! Ką darome me iš Tai nebebuvo jau abejojimas,
tokį ciicinį)piniTTĮą mano reika- to nelaimingojo? Dar prieš sa- tai buvo baimė, kuri jį smaugė, 
lais. Be to, man atrodė, kad, vaitę jis rodė geresnį nusistaty- Ir juo daugiau jis dėjo pastan-

kunigas Darmont, Danielius, vis-

likti ilgiau pas mus. Padėtis pa- eiti jūsų augintinei?
sidarė jai labai opi. Žurnalistas pažiūrėjo į savo lytingosios Dievo Motinos baž- Tėvas išvijo jį iš valgomojo. "

— AŠ laimingas, kad jūs su- žmoną ir tarė tokiu balsu, ku- nyčios klebonas, buvęs 247 pul- Raukšlėmis išvagota kakta ir '   TA n^aiminuasic mu 
liktumėt išsiskirti. Ar norite, po- ris neprileidžia jokie ginčio: . ko kapitonas. Aš norėjau ateiti gai nusiteikęs, jis pasirėmė ant .

priimti vyro _ _ hirllA manA iiimc etai#* J
— Aš nepritariu išvykimui

Be to, ji nėra pareiškusi savo 
porų- ;

—■ Punia, ji man apie tai sa- ko neatvakė

Kunigas ištiesė jam ranką: 
Aš labai vertinu jūsų žygį.

(Bus daugiau)



Liurdo atlaidai Kennebunkporte
metais 100 metų jubiliejų 
nuo Dievo Motinos pasirody
mo Liurde. Daug žmonių 
planuoja šiais metais važiuo
ti į tą žinomąją Prancūzijos 
šventovę. Bet ta vieta yra 
gana toli. Ir ne visi išsigali 
tą kelionę atlikti. Bažnyčia, 
norėdama, kad ko daugiau 
žmonių pasinaudotų Marijos 
užtarimu gautosiomis malo
nėmis, suteikia ir kitokių' 
galimybių gauti tokius pat 
atlaidus, kaip ir tikrajame 
Liurde. šv. Sostas Romoje 
suteikė tokius atlaidus vi
siems, kurie šiais metais ap
lankys Liurdo šventovę Ken- 
cebunkporto vienuolyne.

1. Visuotiniai atlaidai: vi
somis Marijos švenčių dieno
mis, sukalbėjus kurias nors 
maldas šv. Tėvo - intencija, 
atlikus išpažinti ir priėmus 
komuniją, visiems,* kurie ap- 

„ lankys tą šventovę ‘ atskirai 
ar grupėm; bet kurią šių 

. metų dieną visiems, kurie at-

2. Ptenkių metų atlaidai,

mels toje šventovėje.
Tėvai Pranciškonai kvie

čia visus pasinaudoti tomis

BERNIUKŲ VASAROS 
STOVYKLA

Artėjant vasarai, norime 
priminti, kad ir šiais metais 
yra

vykia veikia nuo. birželio 28 
iki liepos 26. Norintieji galės 
pasilikti ir ilgiau. Stovyklau
tojai iš New Yorko apylinkės ' 
bus vežami mūsų parūpin
tomis priemonėmis. Jau da
bar laikas užsiregistruoti

ry, Kennebunkport, Maine.
LIETUVIŲ DIENA — 

PIKNIKAS

met toji diena bus švenčia
ma su ypatingu iškilmingu
mu. Dalyvaus Portlando vys
kupas, bus pašventintos Kry
žiaus kelių stotys ir naujai 
įrengta Kūdikėlio Jėzaus 
šventovė. Liurdo jubiliejaus 
metais bus taip pat gera pro
ga aplankyti Liurdo švento
vę ir gauti gausius atlaidus. 
Tą dieną prisiminsime ir šv.

; Kazimiero jubiliejų. Prašo
me iš anksto tą dieną rezer
vuoti tai didžiai šventei

T. J. Dyburys Kennebunk-
šięmet bus liepos 13. šie- perto vienuolyną gvardijonas

ninės varžybos buvo pravestos 
šešiuose Amerikos miestuose: 
Cincinnati, New Yorke, Cbicago- 
je, San Francisco, Dalias ir Ba- 
ton Rouge. Teisėjų komisija, su
daryta iš geriausių šios srities 
žinovų Amerikoj, vasario mėn. 
padarė antrą atranką. Vasario 
23 d. Cincinnati Enąuirer patal
pino 21 išrinktųjų nuotraukas. 
Solistė Bičkienė ir šiuo kartu 
užtikrintai žengė išrintųjų gru
pėje.

Tolimesniam tobuliriimui, o

sakyta vieta puošniam transat
lantiniam laive ‘‘United States”.
Tai ne ekskursinė kelionė, bet 
studijos ir debiutai aukščiausio 
pasaulyje lygio italų operos sce
noje. Sėkmės? nuo širdies visi 
lietuviai linki savajai Prudenci- 
jai!

K. Da.

NEW HAifEN, CONN.
Lu Bendruomenės apygarda 

lituanistinei mokyklai išlaikyti 
balandžio 13, /‘v. v. rengia 
vakarą balių, šokiams gros lietu
vių jaunimo kapela, bufetą ruo
šia mokinių tėvai. Programoje 
pasirodys balerina Jonė Rastaitė 
Elzės Sčiukienės tautinių šokių 
grupė, solistas Ant. Selokas ir 
kiti.

Šv. Kazimiero parapijos Mo
terų Gildą Įsteigė lituanistinius 
kursus, kurie vyksta kas trečia
dienį. Jiems vadovauja kun. J. 
Riktoraitis. Kursai pusėtinai lan
komi.

James Genaitis mirė ir paliko 
žmoną Veroniką Makaitytę ir 
du vaikus — Jurgį ir Stellą. 
Gyveno Alps Rd., Branford, 
Conn. Palaidotas iš šv. Kazimie
ro bažnyčios. Taip pat mirė Juo
zas Meglinas, gyvenęs Branford, 
Conn., paliko žmoną Ona Zda
navičiūtę ir tris dukteris. Palai-

ruošiama vasaros stovyk-

Liurdtf grota Kepnebunkport, Me.

PRLDENCIJA BIČKIENĖ IŠVYKSTA DEBIUTU ITALIJON
' Čia, Amerikoj, turime gražų 
būrį lietuviškos dainos meno at
stovų. Klausome parengimuo
se ir koncertuose jų dainavimo, 
aptariame jų pasirodymus ir 
dažnai prieiname išvados, kad 
Lietuvoj tai tikrai tas ar kitas iš 
solistų būtų puikus Kauno ar 

‘ Vilniaus operos ramstis. Gi čia 
be rekomendacijų ir be šaukian
čios reklamos niekur neprasi
muši. \

šiuos apmąstymus nesenai 
praskaidrino mūsų laikraščiuose
pasirodžiusi žinutė, kad čikagie- kartu ir griežtesnei finalistų at

rankai visi laimėtojai buvo pa
kviesti į Cincinnati ir paverti 
Maestro Giulio Confalonieri 
globai. Confalionieri — italas; 
vienas iš žymiausių muzikos au
toritetų Europoj, buvo garsiosios 
Milano La Scala operos moky
klos direktorius.

Po papildomų kruopščių stu
dijų ir galutinių varžybų paga
liau kovo 11-tą Cincinnati Times 
Star įdėjo 8 išrinktųjų ir tolimes
nėms studijoms pašauktųjų lai
mėtojų nuotrauką.

Pr. Bičkienė pirmauja ir fi- 
nalistę tarpe.

Cincinnati Enąuirer talpina 
jos nuotrauką su Simfoninio Or
kestro dirigentu Thor Johnson, 
o ji pati koncerto metu publikos 
šilčiausiai sutinkama ir įvertina
ma.

tė Prudencija Bičkienė kovo 15 
Cincinnati Music Hali pasirodė 
su kitais 7 solistais ir kaip kon
kurso laimėtoja dainavo Cin
cinnati Simfoninio Orkestro pa
lydima. Laikraščiai — Cincinna
ti Enąuirer ir Cincinnati Times 
Star — ta proga Įdėjo plačius ap
rašymus su nuotraukomis. Pa
gerbimo vaišės pas turtinguosius 
Cincinnati mecenatus ir rody
mai WKRC-TV ir WKRC radio' 
programose staiga pradėjo gar
sinti ne ką kitą, kaip tą pačią 
“mūsų” Prudenciją, kurios mes 
tiek metų klausėme su malonu
mu ir kartu su apgailestavimu, 
kad ji neturi galimybių prasi
mušti su savo daina šitame būb- 
nijančios reklamos krašte.

Bet pasi rodo, kad Pr. Bič- 
kienė yra veržlesnė ir dainuo
ja geriau negu kai kurie kritiš
kai nusiteikę klausytojai apie 
ją galvoja.

Dainuodama Chicagos Lirinėj 
Operoj sezono metu ir daugely
je lietuviškų parengimų, ji aty- 
džiai sekė amerikiečių muziki
nį gyvenimą. Kai Cincinnati — 

. Simfoninio Orkestro, vasaros 
operos ir gegužės muzikos fes
tivalių būstinė — suformavb 
naują “kultūrinio gyvenimo žie
dą” — American Opera Audi- 
tions, ji tuoj pat nusiuntė prašy
mą į šiuos plataus masto daini
ninkų egzaminus — varžybas. 
Am. Opera Auditions tikslas — 
padėti jauniems ’ dainininkams

Kviečiame į balių 
ir koncertą

Waterbury, Conn. Hart
fordo vyrų ir mišrus choras, 
vadovaujamas muziko Jurgio 
Petkaičio, duoda koncertą 
Waterbuho šeštadienio mo
kyklos tėvų vakare balan
džio 20, sekmadienį, 3 vai. 
p.p., šv. Juozapo par. didžio
joje salėje.

Mokinių tėvai ir kiti jau 
daug bilietų išpardavė. Ne
mažai svečių iš kitų koloni
jų taip pat įsigijo bilietus. 
Kai kurios kaimyninės mo
kyklos atvažiuos organizuo
tai.

Choras paruošė visai nau
ją repertuarą, 
gamina skanių 
šokiam gros K. 
orkestras.

Įėjimas $ 1.50, mokslei
viams — trečdalis kainos. 
Jau išdalinti bilietai litua
nistinių mokyklų mokiniams 
Waterbury, Hartfordo, New 
Britaine ir New Havene. Ne
mokamus bilietus lituanisti
nių mokyklų mokiniams mo
kyklų vedėjai gali gauti paš- : 
tu iš tėvų komiteto 899 Bank 
St. Waterbury 8, Conn.

. Iki draugiško pasimatimo 
koncerte. ' A. M.

šeimininkės
patiekalų.
Gačiausko

duotas šv. Agnietės kapinėse po
gedulingų mišių. W H- VYTAUTAS VARDYS — POLITINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS

EMZABETH, N. J.
Liet. Laisvės salėje Eliza- 

beth, N. J., kovo 30 įvyko LB 
apylinkės susirinkimas, kurį 
gyvai ir sumaniai pravedė dr. 
S. Petrauskas. > V. Vaitiekū
nas padarė išsamų praneši
mą apie rugpiūčio gale ruo
šiamą pasaulio lietuvių sei
mą New Yorke.

Buvo išrinkta nauja val
dyba, kuri savo posėdyje pa
siskirstė pareigomis šiaip: K. 
Bartys — pirmininkas, B. 
Vyliaudas — kultūros reika
lų vedėjas, A. žemaitis — 
organizacinių ir ūkinių rei
kalų vedėjas, A. M. Budrec- 
kis — jaunimo reikalų vedė
jas, A. Stukas — ūkio rei
kalam. padėjėjas, P. Launys 
— iždininkas, K. Kaspariū- 
nas — iždininko padėjėjas ir 
J. Strimaitis — sekretorius.

Mūsų intelektualinės pa
jėgos pamažu auga. _ štai, 
Wisconsino valstybinis uni
versitetas suteikė politinių 
mokslų daktaratą Vytautui 
Vardžiui.

Vytautas Vardys yra že
maitis. Pradėjęs gimnaziją 
Telšiuose, ją baigė Palango
je 1941 m. Jo tėviškė — Eer- 
žonas, vienas iš -gražiausių 
bažnytkaimių prie ‘ Platelių 
ežero, kur pilna pušynų ir 
beržynų. Tos gamtos pagau
tas, pradėjo rašyti, bendra
darbiavo Ateities Spinduliuo
se, Ateityje, XX Amžiuje ir 
kituose laikraščiuose.

Tremtis jį nubloškė į Vo
kietiją, kur 1945 Tuebinge- 
ne pradėjo studijuoti filoso
fiją ir vokiečių literatūrą. Į 
Ameriką atvykęs 1949, stu
dijavo politinius mokslus.

kvietė universitetas moksli
niam darbui, šiais metais 
sausio 2 jam suteikė politi
nių mokslų daktaratą.

<
Mokslas V. Vardžio neuž

darė studijų kambaryje. Var
gu ar rasime veiklesnį stu
dentą už jį. Jo studijų me
tai pilni visuomeninių dar
bų, jo įnašai ateitininkams 
ir Liet. Studentų Sąjungai 
itin dideli

Vos atvykęs į Tuebingą, 
1945 savo veiklą paskyrė 
ateitininkams, jis buvo vie
nas iš ateitininkų nutrauk
tos veiklos atgaivintojų. 
Ypač daug triūso įdėjo į 
moksleivius ateitininkus, su
organizavo pirmąją jų sto
vyklą, aplankė daugel trem
tinių stovyklų, steigė moks

leivių ateitihinkų kuopas, 
skaitė paskaitas, 1946-1948 
buvo Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos pirmininku' atgai
vino Ateities žurnalo leidi- 
xhą ir jį sėkmingai redegavo, 
kol išvyko į Ameriką.

Amerikoje aktyviai reiškė
si Studentų Ateitininkų Są
jungoje, 1943-54 buvo jos 
pirmininku. Be to, buvo vie
nas iš. Lietuvių Studentų Są
jungos organizatorių ir jos 
pirmasis pirmininkas (1951 
— 1952 m.) Rašo Aidam, Į 
Laisvę, Lietuvių Dienom, Li- 
tuanui, Draugui ir k. laik
raščiam.

Naujajam daktarui linki
me sėkmės moksliniame ir 
visuomeniniame darbe.

Br. žemaitis.

Valdyba pasiryžusi veikliai 
prisidėti organizuojant New 
Jercoy lietuvių dieną ir pa
saulio lietuvių seimą.

1953 Wisconsino universitete 
gavo magistro laipsnį už 
teisę apie pokario vokiečių 
socialistų teoriją. 1955 jį pa-

Lituanistikos seminaras Putliame

Lietuvos VyčiŲ Radijd Programa 
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU.
Jei norite Sieję radijo programoje skelbtis. Kreipkitės adresu

KN1GHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Putnamo 'studentės litua
nistikos pamokas lanko Ann- 
hursto kolegijoj, kur lietu
vių kalba turi lygias teises 
su kitom dėstomom kalbom.g su kitom dėstomom kalbom. 

| Pereitą semestrą buvo nagri- 
X . nėtas devynioliktasis amžius. 
Įg Kun. V. Paulauskas supažin-
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gyv. 422 Mm aha n St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y, 
Skambinti tcl. HYacint 7-1G77

Pirma referentė, Eita Du- 
rickaitė, peržvelgė devynio
liktąjį amžių Europoj ir Lie
tuvoj. Ją išsamiai koreferavo 
Teresė Ivaškaitė. Gražina 
Pauliukonytė skaitė referatą 
apie Vilniaus universitetą; 
koreferavo Dana Pareigytė. 
Aldona Kalvaitytė nagrinėjo 
devyniolikto amžiaus didžių
jų asmenybių kūrybą, * o 
Daukanto ir Valančiaus is
torinių veikalų, palyginimą 
vertino Violeta Mitkutė.

Gerai paruoštus referatus 
ir koreferatus sekė diskusi
jos, kuriose gyvai dalyvavo ir 
susirinkusieji klausytojai. 
Baigiant seminarą kun. dr. 
V. Cukuras padėkojo savo 
pavaduotojui kun. *V. Pau
lauskui už nuoširdų ir rū-

dino studentes su pereito 
šimtmečio svarbiausiais įvy
kiais, sąjūdžiais ir asmeny
bėm, ypač pabrėždamas Va
lančiaus ir Daukanto dar
bus ir “Aušros” laikotarpį. 
Ryšium su tom paskaitom, 
kovo 13 buvo trijų referatų 
seminaras. Pradėjęs semina
rą malda, kun. V. Paulaus
kas susirinkusiem svečiam, 
seselėm ir Putnamo mokslei
vėm paaiškino tikslą; bū
tent, nustatyti devyniolikto 
amžiaus vietą Lietuvos isto
rijos bei kultūros, raidoje ir pestinga semestro darbą ir 
iškelti jo reikšmę mūssų lai- nubrėžė planus ateinančiam 

semestrui.- kam. R d.

Tolimesni įvykiai rieda pagal 
numatytą tvarkaraštį“; rengėjai 
savo lėšomis siunčia visus 8 so
listus tolimesniam scenos pasi
tobulinimui į Italiją. Kartu su
daro sąlygas operę debiutams 
Milane ir Florencijoj. Gi vieti
niai laikraščiai apie aštuoniukę 
kalba kaip apie rinktinius būsi
mus operos solistus su paruoš
tais operę repertuarais.

Be galo malonu lietuviams ži7 
noti, kad mūsiškė solistė yra jų 
tarpe. Su dideliu apgailestavi
mu bet dar didesniu pasididžia
vimu reikia atsisakyti nuo pro- Beacon). ir gyvenanti Pitts- 
gų kuriomis Pr. Bičkienė būtų biirgįi/e, 927 Edward Drive, 

peržengti tą lieptą, kuris kiek- pasirodžiusi mūsų visuomenei
vieną baigusį muzikos mokyklą šiaiš metais. Pasigesta jos Faus- Karklių, šiuo laiku gyvenan- 
ar konservatoriją skiria nuo pa- to operos pastatyme, “Draugas” čiu Clevelande. B. Karklius 
sirodymo solistu operos sceno- paskutiniu momentu suspėjo yra kilęs iš Lietuvos, gimęs

Pittsburgh, Pa. Čia gimu
si Izabela Bikinaitė (Alice J.

susižiedavo ' su Benediktu

je.
Į šių metų Am. 0. Auditions 

varžybas pereitą rudenį buvo 
paduota virš 1000 prašymų. 
Kvalifikavosi 300. Jų tarpe ra
dosi solistė Bičkienė. Egžami-

pakviesti solistę į savo progra
mą, bet nuo Pasaulio Liet Ben
druomenės Seimo programos 
Carnegie Hali Pr. Bičkienei-te
ko atsisakyti. Burės jau pakel
tos Gegužės 29 solistei jau už-

Ropininkų miestelyje netoli 
Joniškio ir vėliau gyvenęs 
Joniškyje. Amerikon jis at
vyko prieš 9 metus. Vedybos 
Įvyks gegužio mėnesyje. Lin
kime daug laimės. P. S.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. SL Yla ............ ...........
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa ............ ................. ....................... ......

Jaunuolių maldos, kun, A. Kirvelaitis, suks, 
balt

$2.50
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1.00
1.75
2.50
4.00

2.00

2.00
5.00
2.00

2.00

1.00

1.00
3.00

1.50
2.00

2.00
3.00

2.00
1.00

Atlaidų šaltinis ............................. ............ .... ..
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus, 

413 p. ________ ________ :__________
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas ....................................
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p...... .....
Didysis inkvizitorius, A. Maceina. 222 p. 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 

264 p__ _______ __________________ _
Pranašystės apie pasaulio galų, prel. P.

Juras. 111 p. . ....... .................... ......... .......
Džiaukis gyvenimti, O. Sweet Marden. 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis. Neito, Vian, 

145 p................................ . ..........................
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis .......
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis, 

139 p............ ....................... .......................
Laisvė ir būtis. J. Girnius. 151 p. ...............
Milžinas, didvyris, šventasis. Pr.

Gaidamavičius. 246 p...................................
šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p. 
Aušros žvaigždė. Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis .... ..........................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna . .............
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas, 260 psL .............   2.00
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

Kovose wdėl Lietuvos. II d.. SL Raštikis .... 7.00 
Kryžiuočiai 1. II ir III t.. H. Sienkevičius- po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustinas 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 

436 p............ :....................... —........  '....
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

Vac. Biržiška. 100 p..............................
Smulkioji tautosaka, .patarlės, priežodžiai, 

posakiai, J. Mingird.as, Išd p. 3.00. jrišta 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. ... 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

6.00

1.50

1.00

3.50
2.00
5.00

BELETRISTIKA
Smilgaičių akvarilė. Draugo premijos 

romanas. P. Jurkus j.............
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis, 101 p.

3.00

Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mazalaitė, 
220 p............    2.50

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl.................................. ■. 3.00

Kur bakūžė samanota. A. Vaičiulaitis .... 2.00 
Petras ir Liucija. R. Rolland. 112 p. ____ 1.20
Tipelis, humoristinis romanas. Pulgis

Andriušis. 240 p.
Audra žemaičiuose. VI. Andriukaitis. 218 p. 2.20 
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė ......   1.00
Gabija, metraštis ----------------------- ---- ------- 6.00
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p. ........ .. 1.50
Susitikijnas. J. Gailius. 155 p........... 1.50
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ------- -3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 1.80 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. .—   2.00 
Siela už siel$. D. Pilla, 304 p. .......   2.00 
Algimantas. V. Pietaris, 267 p...................... 2.00
Gyvačių lizdas. Fr. Mauriac ....—.........  2.60
Pabučiavimas, J. Grušas.......... ............:........ 1.50

POEZIJA
Kristaliniam karste. J. Aistis ....................
Konradas Valenrodas. A. Mickevičius. 97 p. 
šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p. .......
Etapai (jrišta), J. Kėkštas. 141 p. . ..........
I>aukų liepsnos. A. Tyruclis. 44 p..................
Atviros marios. L. Andriekus, 136 p..............
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai.

A. Gustaitis. 144 p.................................
Daiktai kr nuorūkos. L. Žitkevičius . 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė . .............

DRAMA
Žvakidė. Darbininko premijuota drama.

A. Škėma ......... ................ ................. . .
Gims tautos genijus. L. J. Voicckauskas.

80 p......................................................  . I SO
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p........ .— 1.50

MUZIKA

200
1.50
1.50
3.00
1.00
2.00 -

2 20 
1.00
2 00

2.00

Missa in honorem Imm. Cordis
TJetuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.
Kalėdų balsai. 30 giesmių Khlėdom

VAIKU LITERATŪRA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančius. 155 p.
Pasakos. Haufas. 93 p.
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p.
I-apės pasalta. V. Pietaris. 96 p.
Po raganos kirviu. J. Jankus. 101 p.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
'Brooklyn 21. N. V.
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1.00

1 80

1.00 
1 10 
1.50

5.00
1Ą0 . 910 Willoughby Avė.



IZ. VASYUONAS

tartasLabiausiai

Labiausiai užmirštas, jei ne
skaityti, paniekintas mūsų kul
tūros baras yra aukštoji mūsų 
muzikos kūryba — simfonijos, 
simfoninės poemos, kamarinė 
muzika. Kaip tik tai, kad suda- 

. ro mūsų muzikinė kultūros 
svarbiausią dalį. Mūsų nepri
klausoma valstybė buvo jauna 
ir neturtinga. Turėdama tūks
tančius įvairiausių gyvenimo 
problemų, ji tiesog nesuskubo ir 
gal finansiškai nepajėgė *šios 
srities sutvarkyti, nors' pra
džia jau ir buvo padaryta. Bet 
ji neapleido muzikinės kultūros. 
Ji išugdė gabių ir kūrybingų mu
zikos kūrėjų stiprią graudi, ku
ri sukūrė didžiulį muzikinės kul-.. 
tūros lobį ir dar tebekuria.
Civilizuotame tautos gyvenime 

muzikinė kultūra yra pats gra
žiausias riedąs. Išsiblaškius tau

kiti Vakarai, kada norima su
telkti lėšų, taigi su plačiu komi- 
tetų, su nuoširdžiu ir gausiu bi
lietų platinimo būreliu, su visų 
organizacijų talka. >

Ii duoti ir porą tūkstančių paL

staigų turtų katalogas. Dalis ga
lėtų būti išsiuntinėta kai ku
riems orkestrams. čia galėtų bū
ti panaudota paslauga įtakingų *

takos turinčius asmenis, žinau 
tikrai, kad tokioje Kolunhijoje, 
jei biStų spausdintos simfoninės 
medžiagos, liftai dažnai mūsųjau būtų galima išleisti.

Pinigai iš karto būtų siunčia
mi į leidyklą be jokio tarpinin
ko. Gal su pągrindu galėtų kas 
sakyti, kad mano koncertai nę- 
sdtrauks gausios publikos. Tik
ra tiesa? Bet už tai rengėjams 
jis nieko nekainuos. Antra ver
tus. ir šioje srityje bus atsiekta 
kultūrinių laimėjimų, nes aukš
tesnių vertybių -mesimas mūsų 
visuomenei nėra jos bausmė, - ta muzikos krautuvėse, kur par- 

tai po visą pasaulį, deja, šiam , bet palaiminimas. Mano ko’ncer- 
tautos žiedui yra pakirstos pa- x =-
grindinės sąlygos gyvuoti. Kūrė
jams vargstant ir rūpinantis kas
dienos pragyvenimu, vargsta su 
jais ir visa jų kūryba, bedulkė- 
dama stalčiuose. Pasitrauks kū
rėjai iš šio gyvenimo, su jais 
dings ir jų kūryba, kaip dingo 
rašytojo Savickio archyvai Ne 
tik platus pasauliš, bet ir mūsų 
pačių naujos kartos nieko neži
nos apie mūsų muzikinę kultūrą. 
Noriu ypatingai pabrėžti, kad ši 
kūryba apima pastangas viso 
mūsų nepriklausomo laikotar
pio. Visa, ką tuo metu sukūrėm, 
ar ką išugdėm ii- dabar dar .ku
riame, visa yra palikta likimo 
valiai.

Būdamas neseniai Nevv Yor- 
ke ir lankydamas prof. Banaiti 
jo pasibaisėtinoje padėtyje, tarp 
kitko sužinojau, kad jo daryta 
pastangų dar 1950 metais išleis
ti savo smuiko sonatą ir trijo 
Lietuvos idilijos, ir tuomet tai 
turėjo kainuoti apie 700 vienas ma, “Gedimino sapnas” — sim- 
ir antras apie 900 dol. Kasmet foninė poema, giesmė apie Ge- 
ruošiame šimtus vakarienių, pie- diminą. 
tų, banketų piknikų visokių; tu- Jeronimo Kačinsko —styginis 
rime mokyklų; įvairiausių pas- kvartetas, “Atpirkimo misteri- 
tattį statome; laikraščius leidžia- ja” — simfoninis veikalas, “Len
ine, argi mes nesumestumėm to” styginiam orkestrui Giesmė

tas yra tik kukli forma atlygin
ti klausytojams už auką gaidų 
leidimui, yra tik akstinas surink
ti lėšų. Apvažiavus bent dešim
tį didesnių kolonijų, būtų gero
kai įsivaryta.

Ką mes turėtume išleisti?
Štai pagrindinis sąrašas kū

rėjų ir jų kūrinių.
Kazio Viktoro Banaičio: sona

ta smuikui ir fortepijonui, Lie
tuvos idilijos — trijo klarine- 
tui. smuikui ir arfai, kanonų rin
kinys fortepijonui, operos “Jū
ratė ir Kastytis” klaviras. 200 
liaudies dainų.

Juliaus Gaidelio — sonata 
smuikui ir fortepijonui, stygi
nis kvartetas Nr. 1.. styginis 
kvartetas Nr. 2, styginis kvar
tetas Nr. 3, styginis kvartetas 
Nr. 4, kvintetas pučiamiesiems, 
simfonija Nr. 3, simfonija Nr. 
4, simfonija Nr. l5, “Jūratė 
ir Kastytis” — simfoninė poema 
“Aliarmas” — simfoninė poe-

Bogotos orkestro grojami. Už
tektų- vieno kum Salduko apsi
lankymo. Manau, ir kitur atsi
rastų galimybių. Gal nevienas 
užsienio atstovas mielai norėtų 
sąvo kraštą parodyti iš kultū
ringesnės pusės, deja, šiandien 
jie visai tos galimybės neturi 
Likusi dalis galėtų būti sukrau-

duotų egzempliorių pelną pasi
imtų patys autoriai už jų teisė
tą kūrybą.

Toks yra mano planas. Jis ne
reikalingas nei ilgų svarstymų 
nei susirinkimų, o tik talkos.

■ Kiekvienas koncertas, gerai su
organizuotas, duoda konkrečių 
vaisių — išleidžiamas veikalas. 
Dieve, padėk šiam sumanymui 
Įvykti, ir mes turėsime savo mu
zikinį lobį išgelbėtą!

Šį savo puikų sumanymą 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas pra
dėjo nuo Bostono.

Mintis rado visuotiną pritari
mą, ir koncertui ruošti sudary
tas platus komitetas. Garbės ko- 
mitetan įeina: Teofilia Tattan. 
dr. Gimbutienė, dr. A.L. Kapo- 
chy, J. Vaičaitis; rengimo ko
mitetam S. Vaitkevičius—pirm. 
F^Karosienė, L. Izbickas, K. A- 
domavičius, A. Andriulionis. A.

PASKUTINIS Velykų pyragas 6 metų Vivianai Oenlinger, Jersey City, N. J. Gydytojai taria, kad 
jai širdies operacija jau suvėlinta.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS VYRŲ ŠVENTE KEARNY, M J
Jau daug metų kaip šios pa

rapijos vyrai petys petyn su
klaupia prie altoriaus bendrai 
komunijai. Ir šiemet ši graži tra
dicija buvo įvykdyta Verbų sek
madienį kovo 29 d.

9 vai. ryto šv. Vardo draugijos 
intencija buvo atlaikytos mišios, 
kurias atnašavo misijonierius 
Tėvas Viktoras Gidžiūnas. Po 
mišių daugiau 200 vyrų priėmė 
komuniją ir rikiuotėje nuvyko 
į Lietuvių Katalikų Benduome- 
nės Centro salę bendrų pusry
čių.

Salė prisipildė pilnutėlė vie
nų vyrų. Iš žymesnių svečių pa
žymėtini: Tėv. Viktoras Gidžiū
nas. Kearny miesto mayoras J. 
Healy su savo pagelbininkais 
P. Velevu. Fr. Vincent N. Doyle, 
draugijos dvasios vadas kun. D.

Keturakis; spaudos komitetam Pocius, Nevv Jersey valstybės 
S. Santvaras, E. Vasiliūnienė.
J. Sonda, K. Mockus; nariai: V. 
Kulbokienė, dr. J. Leimonas, V, 
Norvaišienė, O Adomavičienė,

gynėjo padėjėjas ir dabartinis 
šv. Vardo Draugijos ir Liet. Ka
talikų Bendruomenės Centro 
pirmininkas Andr. Salvest bu
vę ilgamečiai draugijos pirmi
ninkai: K. Nekrošius. V. Grine-

tauto Alanto 25 kūrybos me
tų sukakties minėjimą.

• Detroito 
Klubas balandžio 1 
Tarptautiniame
111 E. Kirby St., rengia Vy

• Aušros Vartų parapijoje, 
Montrealyje, balandžio 12 
įvyksta jaunimo 
ris, balandžio 19 koncertuo
ja V. Verikaičio vyrų kvarte
tas, akomponuojant S. Gai- 
levičiui; balandžio 27 yra 
vaikų pirmoji komunija.

• Lietuviškos mokyklos 
metraščiui jau gauta didelis 
pluoštas medžiagos iš įvai
rių laisvojo pasaulio šalių, 
bet yra daug nespėjusių iki 
skelbtojo termino parnešti, 
todėl medžiagos rinkimas 
pratęsiamas ir prašoma siųs
ti skelbtuoju Mokytojų S-gos 
sekretorės adresu: Bernade
ta Beleškienė, 6921 So. Cla- z 
remont Avė., Chicago 26. III.

gijos pirm. Andr. Salvest įteikė 
kun. D. Pociui $1000 čekį. Iš vi
so naujosios bažnyčios statymo 
fondui draugija jau bus įmokė
jusi $27000. (Pasižadėjo $30.000) 

Ilgesnę kalbą pasakė Kearny 
vįčius. ilgametis šios draugijos miesto mayoras J. Healy. šį kar- 
darbuotojas ir dabartinis reika
lų vedėjas J. VVilkič (Vilkelis) 
Lietuvių Taupymo ir Skolinimo 
Draugijos pirmininkas J. Pak
ais, J. Katilius ir kt.

Šventę atidarė ir jai vadova
vo draugijos pirmininkas Andr. 
Salvest. Savo įžanginiame žo
dyje pasidžiaugė gražiomis drau
gijos tradicijomis narių draus
mingumų ir vieningumu. Tai 
tikrai gyva draugija, per eilę 
metų (draugija susikūrė 1917 m) 
išvysčiusi gražią veiklą. Ištesėjo 
ji ir savo pažadus duotus para
pijai. šių iškilmių metu drau-

• Kun. A. Grigaitis yra 
perkeltas į naują vietą, da
bartinis jo adresas yra: 37 
So. Ferry St.. Albany. N. Y.

• Baltų Draugija Vokieti
joje leidžia savo biuletenį 
vokiečių kalba, š. m. pirma
me numeryje apžvelgia savo 
veiklą ir duoda nemaža poli
tinių bei kultūrinių žinių.

tą jis daugiau palietė katalikiš
kąją akciją, nurodė kaip veikia 
kitų parapijų Šv. Vardo draugi
jos, kokias turi tikslus ir iš vi
so nešvietė katalikiškąją veiklą 
New Jersey valstybėje. -

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, ku
ris šiemet Soplingosios Dievo 
Motinos parapijoje vedė misijas, 
tarė trumpą bet svarų žodį. Jis 
palinkėjo draugijai sėkmės ir 
prašė nepamiršti lietuviškos ka
talikiškos spaudos — užsisaky
ti* laikraštį ar įsigyti vieną kitą 
lietuvišką knygą. Jei nebus kas 
remia lietuviškųjų reikalų arba 
lietuviškųjų institucijų, kurios 
leidžia laikraščius ar kitą spau
dą arba rūpinasi lietuviškomis 
mokyklomis — išnyks lietu vy- 

J. Budreikienė, dr. J. Gurnus, Prel. L Mendelio dvigubas įu- šautos iškilmingos mišios už bė iš šio horizonto. Todėl kiek- 
A. Gustaitis, J. Vasiliauskas, T. biliejus vieną iš žymiausių mūsų parapi- vieno liet, pareiga rimčiau pa

jos veikėją a.a. Juozą Kašinską. 
Visi kviečiami dalyvauti mišiose 
ir pasimelsti už jo sielą.

Lietuviškos filmos 
Balandžio 13 6:30 v.v.

BALTIMORĖS ŽINIOS

• Vokietijoje, Muenchene. 
Velykų atostogų proga įvyko 
Vasario 16 gimnazijos moks
leiviams ateitininkams vadų 
kursai, kuriuos suorganiza
vo sendraugiai. Muencheno 
sendraugiai rodo nemažą 
verkią ir leidžia savo biulete-. 
nį “Mūsų žinios”.

• Wehnene. Vokietijoje, 
išrinkta nauja apylinkės val
dyba: pirm. V. Martinaitis, 
vteepirm. O. Lungas. sekr. 
F. šlenteris. ižd. J. Sėdaitis. 
vald. narys L. Lankutis.

• Brocktono, Mass.. moks
leiviai ateitininkai savo kuo- 
poš šventę rengia balandžio 
20. Bus pamaldos, iškilmin
gas posėdis ^u menine dali
mi. kur bus pastatytas sce
nos vaizdelis “Tremtis ir 
laisvės apyaušris”, dainos, 
vaišės ir šokiai.

• Liet. Stud. Sąjungos 
užsienio skyrius išleido savo 
informacinį biuletenį. “Už 
tėvynę”, redaguoja Raimon
da Binkytė ir Algis Gečiaus- 
kas. Biuletenyje suminimi 
tie klausimai, apie kuriuos 
galima kalbėti katu tautų 
žmonėm; nurodoma, kam 
rašyti laiškus Lietuvos rei
kalu.

• Dr. A. Vilčinskas, prieš 
4 metus baigęs Buenos Aires 
universitetą, paskirtas Ar
gentinos sveikatos departa
mento vicedirektorių.

• Avellanedoje. Argenti
noje. atnaujinta lietuvių pa
rapijos salė ir mokykla; pa
talpos perdažytos, atremon
tuotos. įvestas modernūS* vė
dinimas.

biliejus
Babuškinaitė-Vasiliauskienė, F. 
Kirša. I. Vilėniškis, M. Mano- 
maitis, A. Treinys. L. Čepienė, 
A. Karosas. V. Vakauza. S. Ja
kutis

Minint prel. L. Mendelio 60 
metų amžiaus ir 30 kunigystės, 
parapijos draugijų komitetas 
balandžio 20 Emerson viešbuty 
ruošia viešo pagerbimo vaka
rienę, kurios pradžia 6 vai. Pa
gerbimas bus platesnio masto. į 
kurį kviesti ne tik visi lietuviai 
bet ir žymieji baltimoriečiai. Pa
grindiniu svečiu, neskaitant gar
bingojo Jubiliato, bus vysk. 
Fulton Sheen iš New Yorko.

Jubiliatas veik visus savo ku
nigystės metus praleido Baltimo- 
rėje, dirbdamas Bažnyčiai, arti
mui ir lietuvybei. Jo darbo vai
siais baltimorėčiai lietuviai ga
li didžiuotis. Jis yra rėmęs lie
tuviškas institucijas, milžiniš
kas sumas surinkęs misijom, 
raupais sergančių šalpai bei ki
tiems gailestingumo darbams. 
Lietuviai jo darbus įvertina. Per 

. . ,. . . v ... Ifctuviška radijo programa tei- sidėti prie labdaros darbo.tan pakviesĮi visi Kalifornijos “ -< r r
ir bendruomenės tarybą at- remiami vargan pakliuvę lietuvių respublikonų valdybos 
stovų rinkimams jau ruošia- broliai Europoje ir Sibire. nariai Knowlando kandidatūrai 
masi. Rinkimai vyks balan- Prieš penkeris metus, ba- remti Kalifornijos gubemato- 
džio 27 šv. Andriejaus, šv. landžio 11, bendruomenės pjaus postan lietuvių komitetą 
Jurgio ir šy. Kazimiero pa- radijo balsas pirmą kartą SU(jaro: pirm. L. Valiukas; vice- . ~'----  - —--- — , ouuaiv. puiu. vau n-ao. vv ? galmčiuosnis suteikti fmansi-

dar kelių tūkstančių ir nesu- į šviesą — simfoninė poema,
tvarkytume savo tautos kury- Septetas. “Atspindžiai” — vei- 
bos? Esame pakankamai pajė- kalas fortepijonui.

Vlado Jakubėno — simfonijagūs, pasituri ir geros valios. Tik
rai džiaugsimės įvykdę dar vieną Nr. 2, simfonija Nr. 3, Miško 
kilnų darbą ir pastatę ilgaamžį šventė — suita simfoniniam or- 
mūsų kultūros paminklą. Tik kestrui.
reikia pradėti. Tad tą pradžią Stasio Šimkaus — “Pagirė- 
ir ryžausi padaryti. nai” — operos klaviras.

Mano planas paprastas ir kon- Ką daryti su veikalais, juos 
kretus. išleidus?

Visų pirma dovanai išsiunti- 
net mažesniame mūsų kolonijų nėti pagrindinėm pasaulio bib- 
mieste rengiu savo koncertus be liotekoms, konservatorijoms bei 
jokio atlyginimo, prašydamas žymiems universitetams, kur dė- 
tik padengti kelionės išlaidus. Stoma muzika. Tai apaugos mū- 
Koncertas turi būti ruošiamas sų kūryba ir įregistruos į tų į-

Kiekviename didesniame ar

PH1LADELPH1JOS ŽINIOS
I Pasaulio lietuvių seimą darbą. Iš surinktų aukų yra

Knowlando rinkiminei kom
panijai lietuvių tarpe vadovaus 
L. Valiukas

Senatorius William F. Know- 
land, didysis Lietuvos reikalų 
gynėjas, kandidatuoja į Kalifor
nijos gubernatoriaus postą. Jo 
rinkiminei kompanijai Kaliforni
jos valstybėje vadovauja Ed- 
ward Shattuck, R.J. Arbuthnot. 
R.S. Barkell, M.P. Davis E.C. 
Adams ir S. E. Van Dyke Lietu
vių tarpe Knowlando rinkiminei 
kompanijai vadovauti jie pa
kvietė L. Valiuką. Darbo komite-

Liet.
Svetainės puošnioje salėje bus 
rodomos lietuviškos filmos. Bus 
gera proga pamatyti gražių Lie
tuvos vaizdų. Liet kariuomenę 
žygiuojant į Vilnių, skautus sto
vyklaujant Kviečiamas ypač 

x jaunimas kuris nematė Lietu
vos: Filmų rodymą rengia Bal
timorės Liet. Bendruomenė.

sėjas T. Marcinkevičius. J. Ras
tenienė ir dr. Armanienė kvie
tė visus lietuvius atsilankyti ir 
išreikšti nupelnytą pagarbą.

Rengimo komitetas kreipiasi
rapijų patalpose nuo 0:30 prabilo į Philadelphijos lie- 
val. ryto iki 1 vai. po pietų; tuvius, šią sukaktį, numatyta 
Lietuvių banko patalpose panųnėti gegužio 3, o su- 
nųo 1 iki 5 vai. po pietų, kaktuvinė gegužinė — pik- 
Camden. Riverside, Cambrid- 
ge, N. J. ir artimoje apylin
kėje gyveną lietuviai balsuo
ti renkasi į Raugų namus, ________ ___ . __ ___ _ __
444 Main St. Cambridge, N. ronet Ballroom, 311 S. Broad Vyčių lokiai Statler viešbutyje 
J., tarp 12 ir 2 vai. dienų. St. Balius su įdomia progra- Lietuvos Vyčių Ix>s Angeles 

ma ruošiamas studijų dienų kuopa rengia didžiulius šokius

nikas bus gegužio 25.
Turėsime ir balių, kurį 

ruošia lietuviai studentai ba
landžio 27 d., 7 vai. The Co-

pirmininkai — K.* Lukšis, J. 
Andrius, dr. G. Valančius ir dr. 
J. Varnas; sekr. A. Dabušys; ir 
kasin. G. Rudelis Į platesnį ko
mitetą jau sutiko įeiti visa eilė 
Kalifornijos lietuvių veikėjų. Jų 
pavardės bus paskelbtos vėliau.

nę auką. Kiekvieno aukotojo 
vardas bus atspausdintas jubi
liejiniam leidiny.

žiūrėti į šiuos gyvybinius mūsų 
reikalus. Jis taip pat priminė, 
jog ši draugija pirmoji atėjo į 
pagalbą su didesne auka, kai 
pranciškonai kūrėsi Brooklyne.

Draugijos pirmininkas Andr. 
Salvest puikiai vadovavo šioms 
iškilmėms ir nesigailėjo šiltų 
žodžių pristatydamas svečius ir 
žymesniuosius šios draugijos bu
vusius ir esamus pareigūnus.

Paskutinis kalbėtojas buvo P. 
Velevas, kelias metus vadovavęs 
šiai draugijai arba joje ėjęs įvai
rias atsakingas pareigas. Jo vi
sa siela šioje draugijoje. Nors 
dėl kitų įvairių pareigų iš pir-

Bąlfas
Baltimorės Balfo skyrius tu

rėjo labai svarbų susirinkimą mininko pareigų pasitraukė, ta- 
kovo 30 Svetainės patalpose. Dis -čiau visada yra pirmutinis įvai- 
kutavo ateities veiklą ir vargs- riuose draugijos reikaluose. Jo 
tančių lietuvių padėtį tremtyje, vadovavimo laikais draugijos 
Nutarta dar stropiau padėti var- lygis pakilo ir ji išgarsėjo ne 
stantiems ir raginti kitas pri- tik lietuvių, bet ir svetimtaučių 

tarpe. Draugija įvertindama P. 
Velevo nuopelnus. įteikė ' jam 
gražų prisiminimą — atitinkamą 
lentą su įrašais.

ši šventė praėjo draugiško
je nuotaikoje ir paliko gražų į- 
spūdi. Tačiau iš senesniųjų bu
vo jaučiamas nepasitenkinimas 
jog jie negirdėjo lietuviško žo
džio. išskyrus Tėvą V. Gidžiūną. 
Ateityje per tokias viešas iškil
mes neturėtų būti pamirštas ir 
lietuviškas žodis.

Kviečia užsisakyti-"Eglute"
Per Lietuvių Melodijos Valan

dėlę ragino visus tėvus užsisaky
ti “Eglutės” žurnalą, kuris yra 

, skildamas vaikučiams, kad padė
tų auklėti jų lietuvišką dvasią, 
supažindintų su Lietuvos praei
timi.

Didžiąją Savaitę
lietuviai gausiai dalyvavo vi

sose bažnytinėse apeigose. Ver
bų .sekmadienį šv. Alfonso baž
nyčia buvo pilna visi dalyvavo 
procesijoje pagerbdami Kristų

Balsavime dalyvauja visi ma ruošiamas studijų dienų kuopa rengia didžiulius šokius KarSlių. Taip pat ir D. ketvir- 
prega. Jo pelnas - skiriamas (Spring Bali) Statler viešbutjc tadienio. j>enktadienio. šėštadie* 

birželio 7 šeštadienį. 9 v. v. njo painai(iosc buvo daug žmo-
lietuviai, vyresni kaip 18 me- i
tų. Kadangi išrinktiesiems “Lituanus” žurnalo naučįai. 
atstovams teks kalbėti pa- 
šauliui lietuvių tautos ir

Bilietai į balių gaunami pas Garden salėje, šokiams gros njų prie pamaldų daug prisidė- 
studentus. Juos įsigyti prašo- Denny Stewer orkestras, grojęs j0 didžiojo choro ir vaikučių cho- 

Lietuvos valstybės reikalais, - ma iš anksto, 
labai svarbu, kad rinkimuo
se dalyvautų kuo didžiau
sias lietuvių skaičius. 

Vargstantiems broliams 
padėti Balfo piniginė rink
liava pradedama balandžio 
15 ir truks visą mėnesį. At- koncertas muzikinio ____
sišaukimų lapeliai siuntinė- salėje. .Dainuoja Arnoldas demiškiausias ir vienas iš puoš- 
jami pagal turimus adresus. Voketaitis ir Janina Liuskai- rt”..... ’
Visi kviečiami savo auka tė. Rengia tautinės sąjungos Angeles miestę

Banketas
rengiamas prel L. Mendcliui 

pagerbti bus balandžio 20 E- 
mersono viešbutyje, žmonės at
siliepė į komiteto prašymą, įsi
gydami bilietus kiti prisidėda
mi aukomis prie tos dovanos, 
kuri bus prelatui įteikta'per iš
kilminga vakariene.

mirė

Padėka

J.M.
i JAU GALIMA GAUTI : 
• ■ • ' 
• f •
Z “Draugo" premijuotą -

; PAITJAUS -H RKAl S ’

tSMILGAlClį:
Ė A K V A R E L £ :
Z 527 pusi :

Į KAINA $5.00 Z

5 Kreiptis j Darbininko ; 
; administraciją Z

’ 910 HILMH'GIIRY AVĖ Z

; RROGKI.VN 21, Y. *

Lietuvių Teisininkų Drau
gijai ir jai atstovavusiems B. 

; Kalvaičiui. St. Vaitkevičiui 
ir Bt.* Mickevičiui, Firmai 
Parsons - Brinckerhoff. Va
siliauskų šeimai. A. šlepavi- 
ėiui ir kitiems |>ažįstamicms. 
atidavusioms |xiskutinę pa
garba mūsų mirusiam bran
giam tėvui Jonui Nikolskiui. 
o taipogi už pareikštą mums 
užuojautą skausmo ir liūde
sio valandoje, širdingai dė
koja vėlionies duktė E Ei- 
dimtienč ir sūnūs D. ir P

Stefanija šilanskienė. senos 
kartos lietuvė ilgai gyvenusi 

Jaunimo pavasario šventė Glyndon Avė., staiga mirė kovo 
kurią ruošė Baltimorės lietu- 21 savo namuose. Velionė labai 

vių tautinių šokių grupė. įvyko 
Velvku diena Lietuviu Svetainės 

i3IVJ* V 1*1 3VMU VIVOMUVTIV, • v *- v

Unt Vvčių seimo proga, niekad- <IWaojoj salėj. Šokiams grojo 
nėra turėję. Statler - lai mo- or,k<?lras 0»

—....................... -, žiaj pasilinksmino ir padainavo.
niausiu pirmos klasės viešbučių Pagerbimas

Sekmadienį, balandžio 13. šv. 
Alfonso bažnyčioje bus atna-

Lietuvos Vyčių suvažiavimo iš- ’ro giedojimas, 
kilmingiems šokiams. Los An
geles ir apylinkės lietuviai kvie
čiami iš anksto tą vakarą rezer
vuoti šiam įvykiui. Lietuviai iki

Pramogos balandyje, ba
landžio 13., 7 vai. vakare — 
pasilinksminimas šv. Kazi
miero parapijos salėje. Ren
gia vyčių 3—ji kuopa. Balan-, šiol čia šokių viešbutyje, neskai- 
džio 20 d. bus pavasarinis * ’ * J

klubo

aktyviai dalyvavo įvairiuoše pa
rapijos parengimuose. Pę gedu
lingų pamaldų šv. Alfonso baž
nyčioje balandžio 7 palaidota 
lloly Redeeiner kapinėse. Pali
ko liūdintį vyrą Kristoforą ir 
sūnų Albertą.

Jonas Obelinis Nikolskini.remti bendrą lietuvių šalpos skyrius. K. C. D.R.
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i Kandidatai j Bendruomenes Tarybą

Baigiasi kavalerijos gadynė
Kavalerija, arba raitoju ka

riuomenė nueina į muziejų. 
JAV karinė vadovybė prane
šė. kad nuo balandžio 1 pa
naikino paskutini raitosios 
kariuomenės dalini vakari
niame Berlyne. Atkilus pa
keitė automašinos, lėktuvai

Ligota dvasia sirgdina 
kūną

Vokietijoje per pastaruo
sius metus žymiai padidėjo 
vaistų vartojimas. Tyrinėji 
mai parodė, kad tai turi ry
ši su padidėjusiu noru pra
turtėti, kivirčiais ir barniais 
su kitais ir baime galimų ne
laimių ateityje.

Dėl ko bėga iš sovietų 
zonos?

Iš rytinės Vokietijos, so
vietų užimtos’ zonos, per pa
staruosius 5 metus pabėgo 
1400 gydytojų. Vienas paaiš
kino priežastį tokiu klausi
mu: “Argi nežinote, kad bė
gama iš kalėjimo ir bepro
čių namų”?

Kovotojai su drakonais
Niurnbergo dnieste, Vokie

tijoje, susikūrė “Piliečių są
junga ..apsaugai nuo valdi
ninkų'*. Sąjungos tikslas gin
ti pilietį nuo “visagalės val
dininkų valdžios”. Sąjunga 
savo globėju pasirinko šv. 
Jurgį, ietimi duriantį drako
ną.
Palikite mirusius mirusiem!

Britų archeologijos prof. 
Rovvland Mason, 50 metų, 
savo studentam pareiškė, 
kad “mirusiųjų kalbos, kaip 
lotynų ar senoji graikų, ir 
senienų iškasenos, kaip Egip
to piramydžių, neturi vietos 

' modemiškajame pasaulyje”. 
Studentam tai pasakęs, ėmė
si pats studijuoti modernųjį 
susisiekimą automašinom ir 
lėktuvais. Kol tas studijas 
baigs, pasidarė autobuso 
konduktorium.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos Rinkimams, kurie įvyks 
1958 m. balandžio mėn. 27 
kandidatų sąrašas:

I. Adamkavčius Vladas, 
m. studentas, Chicago, UI.

2 Ajbavičius Ignas. 67 m. kun. 
prelatas, Chicago. UI.

3' Armonas Petras 51 m. mu
zikas, Rochester, N.Y.

4. Bačiunas-Bačhunas Juozas, 
66 m. ūkinink.-versh/ Sodus, 
Mich.
5. Baly<= Jonas, 49 m fed tar
nautojas, VVashington, D.C.
6. Banionis Antanas. 36 m., stu
dentas, Detroi t. Mich.

7. Barzdukas Stasys. 52 m. mo
kytojas, Cleveland, Ohio

8. čekienė Emilija. 43 m mo- 
kytoja-žumal., Brooklyn N Y.
9 Čižiūnas Vaclovas, 59 m. mo

kytojas, Paterson, N.J. i
10. Dailidka Zigmas. 37 m. tei

sininkas. Chicago. III. _
II. Devenienė Elena 52 m. 

ūkininkė. Watertown Conn.
12. Dilis Vladas J. 61 m. niž. 

kontrakt., E. Orange. N. J.
13 Dimas Adolfas 41 m mo 

kytojas. Brooklyn N.Y.
14. Galva Gediminas 53 

docentas-žurnal.. Cicero m.
15. Gimbutienė Marija 37 

Archeologė, Boston Mass.
16 Gipkus Juozas 67 m. preky

bininkas, Brooklyn,N. Y.
17. Gintncris Antanas. 57 

darbininkas, Chicago. 111.
18. Gureckas Algis 35 m. bu

halteris. Brooklyn, N.Y.
19. Jankus Jurgis 5$ m ra

šytojas. Rochester N.Y
20. Jasaitis Jonas 31 m. teisi

ninkas, Chicago III. , *
21. Jonuškaitė-Leskaitienė 

Vincė 52 m. solistė, Brooklyn 
N.Y.

22. Juška Antanas 45 m. ku
nigas dr.. Chicago III.

23. Yla Stasys 50 m. kunigas, 
Putnanv Conn.

24. Kalvaitis Bruno 55 m. dr. 
teisininkas, Boston, Mass.

25. Kamąųtas Vytautas 27 m 
inž. studentas, Cleveland, Ohio

26. Kanauka Kostas 59 -m. ve- 
ter. gydytojas, Baltimore. Md.

27. Kapočius Juozas 50 m. 
Liet. Enciklop. leidėjas, Jamai- 
ca PI. Mass.

28. Karpius Kazys 62 m. laik
raštininkas, Euclid, Ohio

29. Katiliškis Marius 42 m.

d..

m.

m.

m

m.

m.

60. Šimaitis Vladas 46 m. dr/ 
teisųiinkas, Chicago UI.

6I> Šlepetys Jonas 63 m. ats. 
pulk teisininkas; L.I.C. NY.

62 šlėma Antanas 47 m 
torius, Brooklyn, N.Y.

63. Šmulkštys Liudas 55 
teisininkas, Chicago, III.

64. Šmulkštys Julius 27 
lektorius, Bloomington Indi’

65. Švedas Jonas 63 m. ats.' 
pulk, ekonomistas. Cicero III.

66. Trakis Ansas 45 m. ku- 
nigas, Chicago, UI.

67; Trečiokas Albinas S. 64 
m. draudimo agentas Nevvark 
N.J.

68. Trumpa Vincas 44 m. Is
torikas.- VVashington D.C.

69. Urbonas Vacys 46 m. in-

m.

m.

m.

44

33

m' žinierius. Detroitu Mich.

rašytojas. Lemont, m.
30. Keblys Kęstutis A. £5 

chem. inž, Detroit. Mici^
31., Keturakis Bronius 43

ats. karininkas, Milwaukee, 
Wisc. ■ ■

32. Kezys Romas 28 m. sta
tistikas. Brooklyn, N.Y.

33. Kiaunė Jurgis 63 m. ats. 
kpt, Gr. Central-Park N.Y

34. Kisielius Petras 40 m. gy
dytojas, Chicago, UI.

35. Kleiza Vaclovas 25 
studentas, Urbana, m.

36. Ku&ūnas Aleksandras 
m. muzikas, Chicago, III.

37. Kutkus Vytautas 41 m. in
žinierius, Detroit, Mich.

38. Landsbergis Algirdas 
m. rašytojas, Queens, N. Y.

39. Leonas Algirdas, 50 
teisininkas, Baltimore, Md.

40. Liaudanskas Kostas 67 m. 
ats. karinink.. Los Angeles, Cal. 

» 41. Majauskas Vytautas 39 
m. gydytojas, Detroit, Mich.
42. Maldeikis Petras 53 m. mo

kytojas, Cicero, OI.
43. Malėnas Ignas 58 m. daili

dė, Cleveland, .Ohio.
44. Mickevičius Pranas 35 m. 

laikraštininkas, Mikyaukee Wis.
45. Mieželis Raimundas 26 m 

ekonomistas, Chicago. III.
46. Mikulskis Alfonsas 48 m. 

muzikas. Cleveland, Ohio.
47. Musteikis Kazys 63 

rimukai Chicago. Ūl.
48. Nainys Bronius 38 

žinierius. Highland, Ind.
.49. Nasvytis Algirdas

dr. inžinierius, Cleveland, Ohio
50. Pabedinskas Kazys 54 m. 

inžinierius. Chicago. UI.
51. Penikas Domas 50 m. eko

nomistas, Brooklyn' N.Y.
52. Purenąs Pranas 58 m. sta

tybos rang., Jamsburg. N.J
53. Rimšelis Viktoras 42 m. 

kunigas dr., Clarendon Kilis. III.
54. Sabalis Antanas 28 m. 

žinierius. Brooklyn N.Y.
55. Seibutis Alfonsas 39

dr. teisininkas, Chicago, BĮ 
" 56. Skardžius Pranas 58
profesorius, VVashington, D.C.

57. Skrupskelienė Alina 53 
m. mokytoja. Hartford, Conn.

58. Sruoga Kazys 59 m. 
žurnalistas.l Cicero, III.

59. Surdokas 'Cezaris 4-1 
žurnalistas, Baltimore Md.

m. ka

iu.

47

ln

m.

m-

m.

m.

dr.

įlį

I Vilnonės Medžiag<
Pradžiuginkite aavo gimine*

L IJETUVOJE. LATVIJOJE. ESI

tos Lietuvon 
gimine* Ir artimunsiu* 

IJETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJ K 
.UKRAINOJE IR U2KARPACK) RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už klaikas yra makssnia. n*m> ut s paaKltas a»>kn*l«Mi

i* ritiniu ir ‘‘ —■ •
visam mieste Junu>

S. BKKENSTEIN. Ine.,

H>i»ikiM pririnaiulnuMuin kainom
aifilo 3 stambinę krautuvė*

118-125-139 ORCHARD SI Į 
cor. Oelancey. NVC. niž Ccor. Oelancey. NVC. GR 5-4525

S R.v*k*>n«<*ono krautuvas,- kaltams n>siSkal. lomkiAks* Ir itkraini^tiSkai 
KRAUTUVŽS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMAOIENIAIS." ISSKVRUS 

SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Tarptautinės parodos gar
senybė

Briuselyje, 'Belgijoje, šią 
vasarą bus didžiulė tarptau
tinė paroda. Ten bus gali
ma pamatyti įvairiausių eks
ponatų nuo adatos iki rake
tes. Bet įdomiausias ekspo
natas bus negrų karaliukas 
L.’.kcngo iš Afrikos, (Baku- 
ba giminės). Jis atvyksta su 
300 žmonių. Kai Belgijos vy'-
riausybė patarė jam pasiim
ti tik vieną tikrąją žmoną, 
o kitas palikti namie, tai vos 
nenutrūko diplomatiniai 
santykiai. Lukengo pareiškė, 
kad visos jo žmonos esančios 
“tikros”

70. Vakselis Aleksas 42 m. 
ats. karininkas, Richmond Hill 
N.Y. 1

71. Valaitis' Jonas 35 m. gy
dytojas, Chicago, BĮ.

72. Vileišis Petras, 51 m. dr. 
verslininkas Middelburg.

73. Virbalis Jonas 51 m. vi- 
suom., Cleveland Ohio

74. Vitėnas Juozas 45 m. tei
sininkas žum., Washington D.C.

75.
dantų
Conn.

76.
chem.

VOKI ETŲ K£ Marga Oberlis, 5 
metų, gimusi su skyle širdyje, 
laukia kelionės j JAV operaci
jai. Pinigus kelionei jai telkia 
miestelio gyventojai ir tėvai.

o Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei o 
p šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: • [
L CIGMAN, INC. J

; į 161 Orchard Street, , New York 2, N. Y. p
lį x TeleL GR 5-6166 U

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. ji 
< E Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. .

Žilinskienė Ksavera 61 
dydytoja. Waterbury,

Žiurys Pijus 64 m. 
inž., Avon Lake Ohio

VYR. RINKIMŲ KOMISIJA
1958 m. Kovo mėn. 20 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Girdžius-Klausutis — 

Raudonieji Viduramžiai, išleido 
Santarvės žurnalas 1957 m. Lon
done. Viršelis E. Matuko. 301 
psl.. kaina nepažymėta.

Jonas Balys — Užburti lobiai, 
išleido Nidos Knygų Klubas. 
Londone, 95 psl., kaina nepa
žymėta.

For Men of Good Will by Ro- 
bert Guste. 71 psl. Knygelėje 
apžvelgiama Amerikos katalikų 
gyvenimas, kataliko santykiai 
su parapija, kitomis institucijo
mis.

A Land of Miracles for Three 
Hudred Years by. Eugene Le- 
fe’nvre. Diuostruotoje 185 psl. 
knygoje aprašoma stabuklingo- 
ji šv. Onos šventovė Kanadoje.

. Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

VOKIETIJOJE, Miuncheno 
zoologijos scde, tapirč 
su 3 dienų jaunikliu.

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykoms.
Pralinksmink savo gimines, siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0, INC
(IJCENSED BY THE l .S.S.R )

I3'» Wrst 14th Street, ' CHelsra 3-2583 New York 11, N. Y
iŠ Tntūrmfo Maskvoje leidimą siųs!i R.iin’inihs ) visas Sov .Sujungos' reapul tikas

Ga’ima sirmti'fik nanjąo prekei
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu

Pristatymas-garantuojamas. Kiekvienas siuntinys apdraustas. Turime neribotą p s rinkimą prekių.

Atdara ka.ądien nuo 9 vai ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.

' CHelsea 3-2583
firma

116 East 7 Street, 
N’etv York, N. Y.

*.MH Literary Road,

135 West llth Street, 
New York 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-25S3____
11399 Jos. Cumpau,

332 Fillmorc Avenue 
Rnffah 6. Neiv York 

Tel. MOh»wk 2674
632 W. Girini Avė.,

TM. W Alnai 5-W7»

LITU ANUS

laukia talkos — surask jam 
už 2 dolerių naują skaitytoją 
916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

| Siųsdami siuntinius 

| Lietuvą ir Sov. 1

(
siųskite per patikimą z 

firma —

GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC

« Kiekvienas siuntinys ap- 
Į draustas didžiausios ap- 

draudos bendrovės.
Siuntiniu gavimas paštu patvir
tinamas ir sąskaita išsiunčišma 
□er 24 valandas. Patarnavimas 
skubūs, geras ir paslaugus. Mū
sų firma tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.
Save saugodami, siųskite ® 

, siuntinius per: g

%
inius į
Rusiją, &

t
I GLOBĖ PARCEL |
I SERVICE, INC I

716 WALNUT ST., 
PHILADELPHIA 6, PA.

WAlnut 5-3455

Mūsy skyriai
1391 Broahvay 
New York 23, N. Y. 
Tel.: LYceum 5-0900

4102 Archer Avenue 
Chicago 32, UI.
Tel.: FRontier 6-6399

1313 Addisor Ed.
Cor. Superior Avė. 4. 71st
CIeve’and 3, Ohio
Tel.: UTa’.i 1-0807

390 West Braad’.vay 
S*>. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrew 8-8764

«•; 644G Mieli: gan Avė. 
į- Detroit 10, Michigan 
į Te’.: TAshmoo 5-7560

C 683 Hvd :on Avė.
5' Rochester, Y.
| Tel.: BAker 5-5923

st.

f 39 Rayniond Plaza, West 
t Netvark 3, N, J.
Z Tel.: MItchen 2-5334

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą i

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

it švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K and K FABBICS»
1153 East Jersey Street. Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals- 
tybinįu taksu (Income Tax) užpildy
ti. pirkimui piniginių! perlaidui (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Josepli Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., U’OODHAVEN 21, N. Y.

TEL VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL rak., 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. Bgi 5 vaL vak.

ŽODYNAS
SUPERIOR PIECEGOODS CORP.

Urmo (wholcsale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. Naw York 2. N. Y.
Kampas Houston St.

TelefAAL 4-8319

A. LAI JO

Lietuvių-Anglų ir
Angtų-lJe tuvių

Kaina $11

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

DR.D. PHJiA
546 E. Brondway



SPORTAS
VU1 ŽAIDYNBŠ CLEVE- 

LANDE
šio penktadienio vakare 

nuo Atleįų klubo patalpų iš 
Brooklyno į Clevelandą spe
cialus autobusas gabena ne> 
mažą New Yorko lietuvių 
sportininkų būrį į Clevelan- 
de balandžio mėn. 12-13 die- 

t. noms įvykstančias S. Ameri^ 
kos lietuvių žaidynes. .Jau 
aštunti metai iš eilės tęsia
ma šį graži mūsų jaunimo 
tradicija.

Clevelando varžybos api
ma krepšinį, tinklinį ir stalo 
tenisą. Be abejo, vyrų gru
pės krepšinio varžybos ir šį 
kartą bus dėmesio centre.

Po kvalifikacinių apygar- 
dinių varžybų žaidynėse tu
rės teisę dalyvauti šios eki
pos: pernykštis meisteris 
Brooklyno LAK, Waterburio 
Gintaras, Chicagos Lituani- 
ca, Chicagęs Baltijos Jūra, 
Detroito Kovas, Toronto Vy
tis ir Toronto Aušra. Iš jų 
Toronto Aušra, Detroito Ko
vas, Chicagos Lituanica, na, 
ir gal būt Brooklyno Lietu
vių Atletų Klubas rimčiausi 
pretendentai į pirmąją vietą. 
Iki šiol • varžybas yra laimė
je: 1951 ir 1952 metais — 
Chicagos Perkūnas; 1953 ir 
1954 metais — Toronto Vy
tis; 1955 metais — Brookly
no LAK; 1956 metais — Chi
cagos Neris; 1957 metais ' 
Brooklyno LAK. Kaip mato
me meisterystę dalosi tik 
trys miestai. Bent šiuo metu 
brooklyniečių viltys tikrai 
neperdidžiausios su visai iš 
formos išėjusia komanda. 
Detroitas ar Chicaga turėtų 
šį kartą laurus nusinešti. 
Jaunių grupėje Chicagos Ne
ris, atrodo, nenugalima, taip 
kad New Yorko LSK ir Wor- 
cesterio Vytis tegali galvoti 
tik apie antros vietos užka-
riavimą. Moterų grupėje at- stebindama visus New Yor- 
rodytų grynai kanadiečių ko futbolo sluoksnius, užko- 
reikalas: Toronto Vytis, To- P© aukštojon klasėn, laimė-

Tauras turės tarp savęs iš- mąją vietą. Tai buvo tuomet, vą dėl pirmos vietos. Ignas tuoja. 
kada Adomavičiaus bombos 
draskė vartų tinklus, puoli
me darbavosi greitakojai Sa
baliauskas, Kalašinskas bei 
atkaklusis Jokūbaitis, vidu
ryje aikštės meistriškai žai
dimą vesdavo saugai Jėge
ris ir Steponavičius. Vidurio 
saugo pozicijoje turėjome 
nepermaldaujamą kovotoją 
Saldaitį, o gynime tvarkėsi 
tvirtieji Mileris, Simonavi- 
čius, Modzeliauskas. Iš anų 
laikų dabar tik Mileris su 
Gražiu savo ekipos iškritimą 
prigyveno. Liūdna ir skau
du darosi prisiminus laikus, 
kuomet su pakilusia nuotai
ka ir pasiryžimu lietuvių fut
bolininkų vardas buvo iškel
tas į Amerikos futbolo aukš- 

___________ ______________  tybes. Nepėsčia buvo ir rezer- 
galėtojus sunkiau benuspėti vmė, tvirta taurės varžybose 

sugebėjusi netiki pusiau-, 
baigmės nueiti. Šiandieną 
deja, visai kitas vaizdas; lie
tuvių komandoje jau ir pa
čių lietuvių nekiek bepalikę, 
o rezervinės visai nėra — ji 
net taurės varžybosna nebu
vo registruota. Vienu žodžiu, 
nusigyvenom visiškai.

Gaila tikrai tokios organi
zacijos, suteikusios visam 
New Yorko lietuviškam gyve- 

Newyqrkiečių autobusas nimui įdomaus prisiminimo 
‘ ir pasididžiavimo. Gi pati

organizacija šiuo metu nebe- 
vą "rytą. Mūsiškius Clevelan- sugeba savųjų sportininkų 
de atstovauja — Brooklyno globoti ir apjungti; gal, ji ir 

tinkamos vadovybės nebetu
ri. Per septynerius metus 
nenorėta mokytis iš praeities 
klaidų. Dabar atsisveikinant 
su oberlyga, gal kam prasi
vers akys. Iškeliaujant į pir- 
mąj4 lygą, kur konkurenci
ja taip pat bus stipri, gausi
me gal ne tik lygai, bet ir 
vįsam klubui sudie pasakyti, 
jei nesugebėsime įjungti vi
sų • mūsų ųiorto jėgų sekan
čiam futbolo sezonui.

siaiškinti. New Yorko LSK 
merginos dar be Gintautai-

Tinklynyje Rytų Apygar
dą atstovauja Hartfordo 
Grandis. Ar pavyks jiem pra
eiti pro stipriai atrodančius 
Clevelando žaibo atstovus, 
parodys ateitis. Tikrumoje 
mūsų tinklinis apgailėtina
me stovyje; ir vėl baugu da
rosi, pagalvojus, ką latviai 
per Pabaltijo turnyrą, su 
mumis darys.

Stalo teniso vieneto var
žybose, pasirodžius nuolati
niams meisteriams Rutelio- 
nienei ir Gvildžiui, dėl lai
mėtojo galvos netektų daug 
sukti, tuo tarpu dvejeto bei 
komandinėse varžybose nu-

Per paskutinius keletą 
metų visos mūsų sportinės 
varžybos pasižymėdavo ne
bloga organizacija ir sklan
džiu pravedimu esamose są
lygose. Tikėsimės, kad ir Cle
velando lietuvių kolonija mū
sų neapvils, šias žaidynes ge
rai globodama, kad tuo kiek 
užtrintų nelemtus Pabaltijo 
turnyro prisiminimus.

išvyksta penktadienį 8 v.v., 
o grįžta pirmadienį anksty-

LAK vyrų krepšinio ekipa: 
Bačanskai, Cilčius, Daukša, 
Keskonis, Kunkus, Kuryla, 
Kilbauskas, Vyšiauskas. Ma- 
rcaas, Tu laba; New Yorko 
LSK jaunių ekipą sudaro: 
Budreckas, Si rusai, Klivečka, 
Gintautas, Reventas, Kru- 
šinskas, Kuryla II; LSK mo- 

- terų komandą sudaro sekan
čios žaidikės: Endriukaitytė, 
Arminaitė, Padverietytė, Žu
kauskienė, Senkutė, Preisai- 
tč, Nutauiaitė. Kreicaitė.

MĖGĖJA keliauti svetimu vežimu. Mra. F. Woods, 60 metų, tu
rinti 12 vaikų ir 32- anūkus, su našta ant pečių ir vežimuku pa
kelyje randa-, kas ją paveža. Taip ji. iš San Francisco nukeliavo 
j New Orieans ir iš ten t Chicagą. Jos siekimas — apkeliauti vi
są Ameriką. x ”

^Šachmatai
Veda K. Merkis

Amerikos lietuvių šachma
tų pirmenybės vykdomos Cle- 
velande atskirai nuo sporto 
žaidynių, būtent, gegužės 30 
— birželio 1 d. Jos bus indi-

Sudiev, oberlyga
Jeigu German — Ameri

can futbolo sąjunga nesusi
galvos padidinti oberlygos 
komandų skaičiaus iki 12, 
Lietuvių Sporto Klubas su 
aukštąja klase šio sezono ga
le gaus atsisveikinti. Penkis 
sunkius sezonus oberlygoje 
atpylus, Lithuanians var- 

keris metus Lietuvių Sporto 
Klubo futbolo vienuolikė,

Atletas 

vidualinės, 6 ratų, drauge 
išsiaiškins komandiniai lai
mėtojai pagal žaidėjų pelny
tus taškus ir užimtas vietas.

Į šias pirmenybes norima 
įkelti pačias geriausias lie
tuvių šachmatų pajėgas iš 
JAV ir Kanados; Vaitonį, 
Tautvaišą, žalį, Škėmą, Jakš
tą,. Zujų ir Nasvytį ir kitus. 
Pajudinti bus ir tie, kurie 
senokai nebesirodo, sakysim, 
Brazauskas, Skibniauskas, 
Stonkus, žižys ir pan. '

Ignas Žalys Montrealio pir
menybėse sudorojo J. Wil- 
liamsą ir dr. Rauchą, dabar 
eina pirmuoju su 8^-1^ 
taškų! Pirmenybėse dalyvau
ja 70 žaidėjų! Reiter turi 8 
taškus, Matthai ir kiti. trys 
po 7^2, Williams, Joyner ir 
kt. po 7 tš. Beliko lošti du 
ratai. Montrealio spauda 
(Gazette, Montreąl Star,

Žalys buvo Montrealio meis
teriu 1950 metais. Linkime 
žaliui geriausios sėkmės! 11 
rate Žalys suporuotas su 
Courtey, kuris turi 7^ taš
kų. Baikovičius turi surin
kęs 6 taškus ir Judzehtavi- 
čius 5 tš. Paskutinis 
bus lošiamas balandžio

W. Lcmbardy, N. Y.,
mėjo antrą vietą garsiajam 
Mar dėl Flata turnyre, Ar
gentinoje. 1. danas Larsen 
12-3, 2. Lombardy 11, Elis- 
kases, Panno ir Sanguinetti 
po 9Vž taškų, Pilnik 9.

Maskvoje Botvinnikas 
da matčą su Smyslovų 
—41/o- .

So. Bostono L. P. D. klube, 
balandžio 13 d. 2 v p.p. bus 
šachmatų popietė. jaunu
čiams. Kviečiami įsijungti į 
jaunučių gi^ipę visi, kurie 
moka ar nori išmokti šach
matų lošimo.

Algis Makaitis, 13 metų, 
Bostono moksleivių turnyre 
buvo apdovanotas šachmatų 
knyga už trumpiausia tur
nyro partiją. Balti: Robert 
O’Keefe, juodi — A Makaitis. 
1. e4 e5 2. Žf3 Žc6 3. Rc4 
Žd4?! 4? ž:e5? (Balti grie
biasi lengvo uždarbio. Reikė-

Monitor) rašo apie žalio jo Ž:Ž) 4... Vg5! 5. Ž:f7 V:g2 
raito Aušra ir Montrealio dama “premier division’* pir- puikų lošimą ir jo kietą ko- 6. Bfl V:e4-J- 7. Re2 Žf3! ma-

SUMMER CAMPS

CAMP DON BOSCO (FOR BOYS)
EAST BABRINGTON, N. H.

Offers Ali This .
SUPERVISION 

PROPERTY 
ELEVATION 

LAKE 
BALLFIELD 

CABINS

FOOD 
RATES

‘round the clock — Salesian Personnel.
65 Acres of Land and pines.
1.000 feet high.
Two miles long — spring fed.
12,000 sąuare feet of fine turf.
9 cabins in the pine-grove: bathroom 
facilities in every one.
Tasty, Plentiful, Various.
Unbelievable Low! . . .

. . . And More 
You Mušt See Our Camp to Appreciate lt.

Inguire NOW, FATHER JOHN, Salesian Oratory
189 Paris Street, East Boston, Mass.

CALL N0W — East Boston Logan 7-0508

St Boniface Sununer Day Camp
ELMONT ROAD & DUTCH BROAl)WAY, ELMONT

The Diocese of RockviHe Centre

FOR BOYS AND GIRLS, AGE 4 TO 14

Camp Season: June 30 to August 1, from 9 until 2 — 
fhe weeks

Every day except Saturday, Sunday and July 4

CAMP FEE: 820 ph» Registratkm Fee of 82.00 mušt be paid in 
full at Ūme of Registration. For 5 weeks.

PROGRAM: Arta and Crafts, Gamės, Dramatics, Story TelHng, 
Basketbafl. Ccloring, Chorai and Camp Singing, Nature Study, 

Indfan Lore, Camp Fire. Moviea, VolleybaH, Baaeball and 
Swlmming at Walcliffe Pool twice a week.

Spėriai Regtatration for thoae who need Transportation — cost 
812.00 eoetra. Thumday eveningn, April 17 and 24 from 7:30 
on ta School Auditorium.

Other Registru tlon: Thursday eventngs in May and June in audito
rium. The. camp is under the direetton of the Amityviile Siaters of 
St. Domink: asstated by well qualifie<1 lay athletic directora and 
counseilcrs.

Revcrrnd Joseph Hack, Pastor 
Sister M. Venard, O. Directress

Pafcškomi asmenys per tarptautinį 
Vokietijos Raudonąjį Kryžių

Marija WojtkiewiczAndrijaitis Jonas, gim. 1920 s. 
Jono. 1945 m. gyveno Augšbur- 
ge’ Dabar jandasi Australijoj 
ieško tėvas Jonas Andrijaitis iš 
Lietuvos.
Alūnas Vladas ir žmona Elena. 
1944 gyveno Vienoje ieško bro
lis Povilas Alūnas iš Kanados. 
Aranauskaitė Elė ieško A. Ba
lys
Baubulis Anita — Olga, gim. 
1908 m. gegužės mėn. 1939 m. 
su dukterimi Gerda atvyko į 
Vokietiją ieško vyras Aleksan
dras Babulis.
Railienė Vincė ieško Juozas Pu- 
kys
Baltramiejūnas Stanislovas ir 
žmona Bronislava ieško sesuo

ratas
13 d.

lai-

ve-
7^>

63-65 m. ir žmona Christine 70 
m. amž. ieško Sofija Valąnčie- 
nė, iš Lietuvos.
Dryžaitė Sofija ieško A. Balys 
Gumauskas Vladas, 45-50 met. 
amž. 1949 m. gyveno Oldenburg, 
Wedingstr. 23, ieško brolis An
tanas Gumauskas. ' 
Griškevičius Juozas; gim. 1913 
gruodžio mėn. 12 d. ieško Sta
sys Griškevičius iš Lietuvos.
Gorys Vladas, gim. 1912 gruo
džio mėn. 20 d. Lietuvoje 
ieško Zigmas Stankėnas , .
Gorytė Marytė, gim 1914 saus. 
13 d., ieško Zigmas Stankėnas 
Grinevičius Vladas, s. Vinco, 
gim. 1913 ieško svainis A. Ūse
lis iš Australijos.
Galvičius Juozas ieško Bronius 
Mažetis
Hofer Ernst, 50-60 m. ieško sū
nus iš Lietuvos
Gaurilaitė Agota, 30 m. Paskuti
nės žinios apie ją 1950-51 iš 
Anglijos, ieško motina Pranė 
Diržininkienė-Gaurilaitienė 
Kazlauskas Stasys, gim. 1901 
gegužės 23 d., ieško Leokadija 
Steponkienė iš Lietuvos.
Korolkovaitė Fridą, gim. 1934 
rugpūčio 21 ieško tėvas Korol- 
kovas
Kairiūkštis Jurgis, 1939 gyve- | 
nęs Tiroly ieško Lietuvos Rau- B 
donasis Kryžius I
Kutkevičius Marijus, gim. 1925, | 
sūnus Juliaus, ieško motina Liu- B 
da Kutkevičienė iš Lietuvos | 
Kamarauskas Petras, gim. 1906 | 
sūnus Antano, ieško sūnus Bag- f 
donas Kamarauskas g
Leliukaitė Stefa, ieško A. Balys | 
Levinskas Edvardas, gim. 1927, | 
ieško Juozas Levinskas f 
Laugstenas Jonas ieško A. Balys 
Levanas Aleksandras, kun., prof 4 
dr. ieško Sofija Paltarokienė 
Liliškis Vilius, gim. 1926 saus.
26 ieško dėdė Jonas Liliškis 
Motzkat Johann, 17 m. ieško tė
vas iš Lietuvos.

(Nukelta į 8 psL)

COTTAGE FOR RENT

NOYAC—PECONIC BAY

Lots & Cottages For Sale
H. F. ROBERTSON, Noyac Road

Phone Sag-Harbor 5-0697

REAL ESTATE
WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

HOLY RO8ARY PARISH 
IN ROOSEVELT, U I.

4 RoomS Bungalow kdth Porch 
Stoker Radiator HeaL Partly Fta- 
ished BasemenL SuitaUe. Elderly 
Couple or small family. Price 88400

FR 8-4475

ST. PATRIC PARISH
GLEN COVE, L. I. f

s 
Dignifled Old Homestead, near Rafl f 
Road Statton. Schools, Beach & Bus. | 
Beautiful A Tree Ltaed plot 100x125. j 
2 car garagę. 3 Apts. Ofl Heated. S 
Ehctra lot 75x100 avaflable. Asktag \ 
813,500. Pbone 8 ajn. or 6 p.m. 
week days, aB day SaL A Sun. — 

OR 6-0626

EAST FISHKILL

Served by the Parishes 6f St. Mary’s 
in Fishkill... In Pcughkeepsie, by 
St. Peter... Holy Trinity. j Nativi- 
ty ... Our Lady of Mt. Carinei... 
St. John The Baptist... St. Jozeph... 
St. Mary.
IDEAITSPOT FOR RETTREMENT

Worley Homes
Ali Bedrooms Completely Ftaished

$12,500

4-BEDROOM CAPE CODS 
g, Bedrooms Completely Fintahed 

$11,500
3-Bdrm. Ranches 

$10,500
FULL CKLLARS 
5 A 10<r DOWN 

Dtrections: Taconiė Pkwy. to Rte 52, 
tum left to Rte. 376, turn right to 
Rte. 82, turn left on Rte. 82 to 
models.

TELEPHONE: 
CAPTTOL 6-3104

HOPEWEXL> JUNCTION. N. Y.

Sav. V. ZELENIS
3428 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8. N. Y. APptegate 7-9343

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
8 TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

• DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmed ema^ iki 6 vai vak

T A L A R S K I
F U N E R A L H O M E 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KABARETAS
f

380 MARLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja lėtu v tams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL Cllapel 6-1377

- R e p u b 1 i c 
Wine & Liqoor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11. N. Y.
Tel. EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, deg

tinių. konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

DĖMESIO
Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse 

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

ŽVAKIDE
Kaina $2.00

Užsakymus siųsti: DARBININKAS,
910 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

t

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, salė, vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

RAUDO VADkJTOA JAUZfflUSMB

RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO HE- 
TUVI$K*M£ ŽODYJE IR. GAUTOJE.

400™500



Už a.a. kun. Antano Kuodžio 
vėlę, šv. Jurgio parapijos stei

gėjo ir pirmojo klebono, miru
sio prieš 29 metus, mišios bus 
atlaikytos balandžio 13 d. 11 
vaL šv. Jurgio bažnyčioj, Brook
lyne.

Dr. V. Vygantas
šį penktadieni, balandžio 

11, išskrenda į Europą daly
vauti Pax Romana centro 
valdybos metiniame posėdy
je, kuris įvyks kitą savaitę 
Fribourge, Šveicarijoje. Dr. 
V. Vygantas atstovaus Stud. 
Ateitininkų Sąjungą. Atgal 
grįžta už savaitės.

Stasys Butkus,

be. Paskaitą skaitys Aleksand
ras Merkelis, ištraukas iš Vaiž
ganto raštų skaitys aktorius Ka
zys Vasiliauskas. Visi prašomi 
dalyvauti. Įėjimas nerūokamas 
ir aukos nebus renkamos.

Aldona Kepalaitė, 
pianistė, balandžio 15 koncer

tuoja Carnegie Recital Hali. 
Koncertą rengiami. Y. kompo
zitorių grupė. Keli pianistai 
skambins naujus kūrinius. Aldo
na Kepalaitė išpildys Karen An- 
dree Corning baladę pianinui. 
Baladė pirmą kartą išpildoma 
Koncerto pėdžia 8:30 v.v.

Liet. Stud. Sąjungos
New Yorko skyrius šį penkta-

KATALIKŲ SEIMELIS
Katalikų Federacijos New 

Yorko apskrities Seimelis įvyks 
•balandžio 13, Atvelykyje, Ange
lių Karalienės parapijos salėje.' 
Posėdžių pradžia 2 vai p.p. 
Paskaitą skaitys Kazys Mockus 
iš Bostono. Seiipelyje kviečiami 
dalyvauti ne tik draugijų atsto
vai, bet ir visi katalikai.

Ateities žurnarj
koncertu yra didelis susido

mėjimas. Pirmą kartą koncer
tuoja V. Verikaičio kvartetas ir 
išraiškos šokio menininkė Ele
na Kepalaitė. Koncertas vyksta 
balandžio 13. Atvelykyje, Apreiš
kimo parapijos salėje. Pradžia 
5 v. Visi prašomi nesivėlinti. Po 
programos šokiai, grojant R. 
Butrimo orkestrui.

Akademikę skautę
veikėjų pasitarimas įvyko ba

landžio 7 Ulėnų bute Brookly- 
ne. Aptarti stovyklos bei visuo-
tinio Akademinio Skautų Są
jūdžio suvažiavimo reikalai. Su
važiavimas įvyks gegužės 10-11 
Urbanoje, BĮ.

GINKLĄ pakeitė teptuku, žydaite M. Eriichman, 27 metų, kovo
jusi su egiptiečiais, dabar plečia paveikslus. Jos kūrinių paroda 
vyksta New Yorke.

BOSTON, MASS.

ŽINIOS

Moksleivių ateitininkų Ry
tų Apygąrdos ruošiami kuo
pų valdybom kursai šv. Pet
ro par. salėje prasideda ba
landžio 12 d. 11 vaL regis
tracija; 12:00 — atidarymas, 
12:30 <— diskusinių būrelių 
posėdžiai, nuo 4 iki 7 vai. v.
— vakarienė, 7:00 — pasi
linksminimas tautininkų na
muose. Sekmadienį, balan
džio 13, 8 vai. šv. Mišios ir 
komunija, 12:30 — diskusi
jų išvados, pranešimai, vasa
ros stovyklos klausimai, 3:30
— kursų uždarymas, 4:00 — 
palaiminimas bažnyčioje 
švenč. Sakramentu. Į kur
sus suvažiuoja viso rytinio 
pakraščio kuopų valdybos.

BARASEVICIUS ir SCNUS į 
FUNERAL HOME*

254 W. Broadway > 
South Boston, Mass. I

JOSEPH BARACEV1C1US į 
Laidotuvių Direktorius » 

TeL ANdrew 8-2590. i

Liet, kariuomenės savano
ris pirmūnas — kūrėjas, žur
nalistas, neseniai pasirodžiu
sios iš spaudos knygos “Vy
rai Gedimino Kalne” auto
rius, bus pagerbtas visuome
nės balandžio 19, 7 v.v. Liet. 
Amerikos Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne. No
rintieji dalyvauti pagerbtu- 
vėse, yra prašomi pranešti J. 
Ginkui, 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., arba 
skambinti telef. EV 4-9293.

Lietuvių siuvėjų
54-to skyriaus (AC.W. of 

A. Local 54) mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 23 
d., 5:30 v.v. Unijos patalpo
se, 11-27 Arion Place, Brook- 
nyn, N. Y. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti, bus svar
bių pranešimų. '

Patikslinimas
Darbininko 26 nr. Dariaus 

Girėno Paminklo Komiteto 
paskelbtose aukose parašyta, 
kad Maspetho Moterų Auxi- 
liary Klubas ir Juozas Gar- 
szva aukojo po 1 dol., turi 
būti po 10 dol. Už korektūros

dienį, balandžio 11, 8 v.v. Lietu
vių Atletų Klubo patalpose ren
gia šokius. Visi sąjungos na
riai ir studentai kviečiami da
lyvauti.

Katalikę mokytojų, x
kurie dirba Brooklyno vysku

pijoje, konferencija bus balan
džio 19 šv. Jurgio viešbutyje 
Brooklyne. Konferenciją šaukia 
katalikų mokytojų draugija.

Jaunimėlis
Tokiu vardu Brooklyno ope- 

retės choras geg. 25 stato Lįe 
tuvos kaimo buities dainų ir 
šokių pynę, parašytą A. Merke
lio. šiam veikalui suvaidinti 
suėjo į vieną grupę, operetės 
choras, vad. M. Cibo, tautinių 
šokių grupė, vad. J. Matulaitie
nės, ir Brooklyno vaidintojų 
trupė, vad. akt. V. Žukausko. 
Veikalą režisuoja akt. V. Žukaus
kas. -

Ateityje choras pramato pa
rodyti pilnas liet, vestuves. 
Choro repeticijos vyksta kiek
vieną penktadienį 8 vaL Liet. 
Piliečių Klubo salėje, 280 Un-

klaidą atsiprašome. ion Avė., Brooklyne.

Skautiška filmą, 
spalvota, bus rodoma balan

džio 19, šeštadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje. Prie jos paruo
šimo prisidėjo L. Karmazinas 
ir A. Eidukevičius.

Am. Liet. Inžinierię
ir Architektų Sąjungos N.Y. 

skyrius balandžio 12 Statlerio 
viešbutyje rengia balių. Pradžia 
7 v., vakarienė 8 v., šokiai iki 
1 v. ryto.

Silvestras Balčiūnas, 
neseniai atvykęs iš Austra

lijos, aplankęs Chicagą, Cle- 
velandą, dabar sustojo New 
Yorke ir čia ieškosi darbo, 
norėdamas Įsikurti.

Brooklyno muziejuje 
balandžio 15 atidaroma dide

lė grafikos paroda, kurioje bus 
išstatyta 136 dailininkų po vie
ną paveikslą. Šiai parodai bu
vo prisiųsta 1200 kūrinių, iš ku
rių jury komisija atrinko tik 
136. Paroda tesis iki birželio 
29.

New Yorko šachmatininkus 
Clevelando žaidynėse atstovaus 
E. Staknys, M. Paškevičius, A.

Lindene išrinkta nauja Alto valdyba
KoVo 30 ,d. Alto Lindeno sky- mo reikalams, nes mūsų mirti- 

riaus visuotiname narių susirin
kime buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirmininku J. Liudvinai-
tis, vicepirmininku S. Samatas, 
sekretorium V. Tursa, iždinin
ku S. Varneckienė, finansų sek
retorium V. Valantukevičius ir 
valdybos nariais prof. R. Jucai- 
tis ir S. Vaičiūnas. Nors Alto 
Lindeno skyrius buvo gana veik
lus ir iki šiol, bet šiais metais nu
tarta dar suaktyvinti Lietuvos 
vadavimo veiklą ir padvigubin
ti aukų įnašus Lietuvos laisvini-

I e s k o m i
(Atkelta iš 7 psL)

Motzkat Algis, 15 m ieško tė
vas iš Lietuvos
Matfcchulat Marija, gm 1896, 
Mattschulat Anna, gm 1918, 
Mattschulat Juozas, gm 1921, 
ieško IValdimar Kontwainies 
Mažeikis Žinąs, gm 1919, gegu-

Šukys, S. Trojanas ir M. Slapšys

i* kairi* | detinę: Justinas Zubrickas—II bosas, Alfreda* Brazys—baritonas, 'Patriotą L'Heureux— 
akompaniatort, Vaclovas Verikaitis—solistas ir-kvarteto vadovas, Antanas žiobakas—II tenoras ir 
Herbertas Ražaiti*—I tenoras.

yra išvykęs į Ameriką, ieško
mas Juozo Pūkio
Pribuisas Petras, gm 1912, sū
nus Motiejaus, ieško Motiejus 
Pšibikkas, iš Lietuvos

žės ieško Vokiečių Raudonasis 
Kryžius ■
Navelskis Juozas, s Martyno, 
Paskutinės žinios apie jį iš A- 
merikos ieško brolis Juozas Kra- 
likauskas
Naujalytė Birutė, gm 1923 ba
landžio 1 d ieško Stanislava 
Wroblewska iš Lietuvos 
Naginionis Tadas, gm 1927 lie
pos 8, 1950 išemigravęs Į A- 
menką ieško motina Aleksan
dra Naginionienė
Pukys Pranas, manoma, kad

nas priešas dabar klastingu bū
du nori Amerikoje ir kitame 
laisvame pasaulyje išgauti Lie-
tuvos okupacijos pripažinimą. 
Tad vienbalsiai šiame susirinki
me nutarta visiems lietuviams 
stoti į Alto eiles ir visokiais bū
dais skelbti amerikiečiams apie 
žiaurius ir klastingus rusų užma
čius Lietuvos atžvilgiu .

Taip pat nutarta įvykstan
čiam Amer.Lietuviu Kongrese 
birželio 27-28 dd. Bostone pa
siųsti nemažiau kaip du valdy-
bos narius. E ten tikimasi gau
ti instrukcijų ateities veiklai 

šiame susirinkime 'vienbal- 
balsiai be esamų jau Alto Lin
deno skyriaus garbės narių'S. 
Cerienės-Mulks ir teisėjo Emer
son, Mulks už nuopelnus lietu
vybei išrinktas garbės nariu 
Lindeno mayoras William Kur
st

V.T.

CAMBRIDGE, MASS.
Nekalto Prasidėjimo parapi

jos bažnyčioje didžiosios savai
tės ir velykinės apeigos buvo 
gausiai tikinčiųjų lankomos 
Choras vad. M. Karbausko, gra
žiai giedojo. Procesijo 'dalyvavo 
būrys mergaičių irJremiukų. A- 
peigas atliko kleb. Kįį. Pr. Juš
kaitės, asistuojamasWfl£arĮi ku
nigų J. Petrausko ir S. Saulėno.

ALRK Federacijos. N. A. su
važiavime kovo 16 So. Bostone
Cambridge skyrius atstovavo 
kun. J. Petrauskas, A Zaveckas,

Rėmėjų susirinkimas,
Jėzaus Nukryžiuotojo se

selių rėmėjų Bostono sky
riaus susirinkimas šaukia
mas balandžio 18 d. 8 vaL 
vak. šv. Petro parapijos po-
bažnytinėje salėje. Susirinki
mo metu bus tariamasi dėl 
pasiruošimo rėmėjų seime
liui, kuris įvyks balandžio 
27 d. Worcester, Mass.

Smuiko koncertas

Balandžio 20 d. 3 vai. p.p. 
So. Boston High School sa
lėje įvyksta smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno koncertas.

Juozas ir Marijona 
Jeskevičiai 

balandžio 13 švenčia 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jų sūnūs Silvestras 
ir Vladas rengia pagerbtu- 
ves. Sūnus jėzuitas kun. Vla
das 10 vai. tėvų intencija 
aukos šv. Mišias ir suteiks 
palaiminimą. Mišių metu 
pamokslą pasakys jėzuitas
kun. Antanas Mėšlįs. Po pa
maldų bus pietūs tautinin
kų namų salėję.

Muz. Jonas Norkus
nuo balandžio 7 perėmė 

šv. Petro parapijos Yargoni- 
ninko pareigas.

Whist Party

Šv. Petro parapijos sodalie- 
tės balandžio 12 d. 7 vai. vak. 
rengia whist party parapi
jos salėje por bažnyčia.

W a i t k u s
FU NĖR AL HO'MK '

197 Webstėr Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir BateSunuotojas |
Cambridge, Mass. » 

NOTARY PUBLIC {

Patarnavimas dieną ir naktį | 
Nauja moderniška koplyčia šer- | 
meninis djjkai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono kolonijas že- « 
nuaustomis kainomis. Kainos tos ’ 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-S434 į

: r

Tel.-EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. '

Tel. STagg 2-5043

- Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—-Direktorius
ALB. RALTROXAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
BrookĮyB, N. Y.

Į VACLOVAS VERIKAITIS
ir jo vedamas VYRŲ KVARTETAS iš Toronto, 

| ELENA KEPALAITE, išraiškos šokię menininke.
f išpildys programą

j PAVASARINIAME KONCERTU BALANDŽIO 13, 5 V. P.P.

Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne.

Po koncerto — Šokiai, kuriems gros R. BUTRIMO orkestras 

į Auka 2 dol., studentams ir moksleiviams—1 dol.

MALONIAI KVIEČIAME VISJJS ATSILANKYTI.

KONCERTĄ BENGIA ATEITIES ŽURNALAS

Gen Plechavičiaus ieško Bro
nius Mažetis
Petkevičius Henrichas. gm 1913 
liepos 13 ieško Vladas Petke
vičius
Polskys Vytautas, gm 1905 Pa
skutinės žinios apie ji 1944 m 
iš Vokietijos ieško Bronius Pol-

B. Jakutis ir B. žalgėnas.
J. įgūdis ir Saras jų vardi

nių proga buvo pagerbti Jiem 
pokylį suruošė Keršiai, Kasins- 
kai ir Daukantai.

Mirusieji. Neseniai mirė ir iš
Nek. Prasidėjimo bažnyčios pa
laidoti: Ieva Batvinskienė, Ono- 
rata Cingienė, St. Arnašius, St. 
Vaigauskienė.

Išnuomojamas butas. Naujai 
atremontuotas trijų kambarių 
butas pirmame aukšte City 
Point, netoli “L” gatvės maudy
nių ir lietuviškos koplyčios. Yra 
naujas baltas kombinuotas ga- 
zo virtuvinis pečius (Virti ir šil- } 
dyti),' balta sinka, vonia, karš
tas vanduo, ąžuolinės grindys. 
Teirautis: 597 E 7-th St., II a.,

J. B. S h a 1 i n s - į 

Jalinskas j 
Laidotuvių Direktorius | 
84-02 JAMA1CA AVĖ. ) 

(prie Forest Parkvay Station) | 
Woodhaven, N. Y. } 

Suteikiam garbingas hūdotuves. I 
Koplyčias aemakaraai viso« | 
miesto daly«e: veikla ventiliacija ♦

TeL Vlrginia 7-4499

skys % - Karšt. Patr. So. Boston, Mass.
Baranauskas Juozas, gimęs. 

1923., karo metus įgyveno 
Vilniuje ir rusams artinantis iš
važiavo į Vokietiją, ieško Bro
nius Polskys 
Sirutautėnas Vytautas, gm 
1913 birželio 20, ieško Vokiečių 
Raudonasis Kryžius .. 
Slučkaitė Liudvika ieško A 
Balys
Skarinaitė Kazimiera, gm 1927 
duktė Jono, paskutinės žinios 
1944, ieško motina Uršulė Ska- 
rinienė iš Lietuvos
Stuknys Jonas, gm 1924 kovo 
22, ieško Vaclovas Stuknys 
Tamašauskaitė Lialia, 1944 gy
venusi Frankfurt b Oder, kup- 
ferhammer g-vė, ieško Vokie
čių Raudonasis Kryžius 
Uždavinys Juozas, s Prano, 
ieško S. Tolvaišą iš Kanados 
Vyžintas Aleksas, s Jono, ieško 
sesuo Ona Vyžintaitė 
Zaniauskas Justinas, gnT'1928 
birželio 10 d, s Elenos, ieško 
motina Elena Zaniauskienė iš 
Letuvos
žiauberis Adolfas, paskutinės 
žinios 1947 gyveno Vokietijoj, 
ieško Jurgis Kiršinąs, iš Angli-

LAISVES VARPAS

TeL JUniper 6-7209

WMIL
Kiekviena nekmadienf nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite k* 
non pasveikinti ar pranefti, tai asmeniškai jduoktte ar siuskite

ytDUAS—P. VIUINIS

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Tdefooas JAnmiea 6-7272

O. įvadai, 328 W. Bruadway, h^Stasyi Jakutis, 49$ B. Broadway. So.

D, KLINGA
337 Union Avė, 

Brooklyn 11, N.Y. 
Tel. EV 4-1232


