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MIRUSIEJI
KUN. KAZIMIERAS 

JANKUS
Balandžio 11 Portlande, 

Me., ligoninėje mirė kun. Ka
zimieras Jankus, gimęs 1905 
balandžio 15 Gudelių km.. 
Ramygalos v.. Panevėžio a p. 
Amerikon atvežtas 1910. 
Pradinį mokslą ėjo Brook- 
field, Mass, paskui mokėsi 
Girard, Pa., Techny, III., ir 
šv. Jono kunigų seminarijo
je Brighton. Mass. Kunigu 
Įšvęstas Kardinolo O. Conne- 
llio 1931, primicijas laikė 
birželio 9 Cambridge, Mass. 
Vikaro pareigas ėjo šv. Pet-
ro liet. par. 1931 — 1944, bu
vo karo kapelionu JAV ar
mijoje 1944 — 1948, po karo 
vikaravo šv. Juozapo liet, 
par. dviem atvejais, paskui 
airių parapijose Wellesley, 
Topsfield, Roxbury ir pas
kutiniu laiku Denver, Mass. 
Lietuvių parapijose dirbo su 
sodalietėm ir vyčiais, buvo 
studentų ir profesionalų są
jungos dvasios vadu, veikė 
Katalikų Federacijoje, Kuni
gų Vienybėje ir k. Su jauni
mu statė veikalus, rengė mi
nėjimus, skaitė paskaitas or
ganizavo suvažiavimus. Vo
kietijoje būdamas daug pa
dėjo tremtiniam. Vienu me
tu redagavo Darbininko jau
nimo ir religinius skyrius, 
daug rašė laikraštyje. Vyty
je, Studentų žodyje. Worces- 
teryje turėjo didelę lietuviš
kų knygų biblioteką. Palai
dotas balandžio 15 Worces- 
teryje po gedulingų pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

DR. VYTAUTAS BENDO- 
RAVIČIUS

Los Angeles balandžio 11 
rytą mirė dr. Vytautas Ben- 
doravičius, ilgesnį laiką sir
gęs širdies liga.
Dr. Vytautas Bendoravičius 
buvo pažįstamas kaip labai 
išsilavinęs, jautrios širdies 
žmogus ir gerai išsimoksli
nęs gydytojas, geras nervij 
ir psichikos ligų specialistas; 
taip pat vienas iš nepriklau
somybės savanorių kūrėjų.

Buvo gimęs 1891 lapkričio 
12 Seinų ap.. Beržininkų vai., 

>-Kučionių k. Gimnaziją bai
gė Mariampolėje 1911. Me
dicinos mokslui Kijeve 1917. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tu tarnavo gydytoju i"usų 
kariuomenėje. Grįžęs į Lie
tuvą, 1919 pradžioje stojo į 
Lietuvos kariuomenę sava
noriu ir kaip gydytojas jo
je tarnavo nuo 1919 iki 1940.

Karo ligoninėje Kaune 
dirbo kaip nervų ligų sky
riaus vyresnysis ordinatorius 
ir nuo 1927 iki 1939 sykiu 
buvo Kauno universitete 
nervų ir psichikos ligų kli
nikos vyr. asistentas, paskui 
lektorius.

Labai domėdamasis psi 
chonervine higiena, jos klau
simais skaitė paskaitas per 
radiją, rašė Medicinoje, N. 
Romuvoje. Vaire, L. Aid?. 
Skyrium buvo išleidęs kny
gas “Nervų sveikata”, “Eu
genika ir Išsigimimas”.

SU PARAŠIUTU IŠ PUSVIE- 
NUOLIKTOS MYLIOS

Anglijos lakūnai De-Salis ir 
Ix>we balandžio 10 buvo pri
versti iššokti iš lėktuvo su para
šiutais iš dešimties su puse my
lių aukščio. Nusileido laimingai. 
Tai didžiausios lig šiol rekordas. 
Prieš juos rekordą buvo padaręs 
rusas Nikitine, nusileidęs iš de
vynių su puse mylių.

Vėl apie viršūnes * bet daina ta pati
Maskva: ministeriai turi veto, ir viršūnės turi susitikti

šaltasis karas šiuo tarpu 
eina trim puntais: dėl vir
šūnių konferencijos, dėl nu
siginklavimo ir'' atominių 
bandymų sustabdymo, dėl 
prekybos.

Sovietai balandžio 11. 
penktadienį, atsiliepė vėl dėl 
viršūnių konferencijos. Pa
siūlė:

• šį kentvirtadienį turi su
sirinkti Amerikos, Anglijos,

MAMIE EISENHOVVER aplanko pavasarines olandiškas tulpes, 
pas Olandijos atstovo J. H. Van Ro’jen žmoną.

Kodėl komunistam atsakė radiją Italijoj
Italija gegužės 25-26 ren

ka parlamentą. Komunistai 
pradėjo linkimų kampaniją, 
ragindami visus kairiuosius 
jungtis prieš Vatikano įtaką 
Italijoje per krikščionis de
mokratus. Balandžio 12 pro
pagandą pradėjo ir krikščio
nys demokratai. Tarp rinki
minių šūkių yra ir pasisaky
mas už Vengrijos ir kitų ko
munizmo pavergtų kraštų 
išlaisvinimą. Paskutiniu me
tų krikščionys demokratai 
paruošė 125,000 agitatorių 
kurie eina per namus ir indi
vidualiai prikalbinėja rinki-

Aedarbo ženklai
Plieno gaminama tik 48. 

4 N jo galimos, gamybos — 
mažiausias kiekis per pasku
tinius 9 metus. Automobilių 
balandžio 5 buvo gaminama 
mažiausiai per paskutinę pu
sę metų.

Asmeninių pajamų kovo 
mčn. buvo 1.1 milijardu ma
žiau nei vasaryje.

KAIP VYKDĖ EISENHOVVERIO 
PATARIMĄ

Prezidento ELsenhovverio pata
rimas: pirkit, ir taip bus nuga
lėtas ūkinis atoslūgis ... uoliau
siai buvo vykdomas Pittsburghe 
Viena parduotuvė paskelbė iš
pardavimą su ūkinio atoslūgio 
kovos Šukiu. Kainas paskelbė 
tokias, jog televizijos aparatą 
galima buvo pirkti už 5 dol. Pir- 
kikų prisirinko uodegoje prie 
krautuvės, dar prieš atidarant, 
apie tūkstantis. O kai atidarė, 
spūtis buvo tokia, kad penkias 
moteris sužeidė

• Sumatroje sukilėliai dar 
ginasi. Sukilimas vyksta nuo 
vasario vidurio. Sukilėliai 
reikalauja, kad iš vyriausy
bės būtų pašalinti komunis
tai.

Prancūzijos, Sovietų diplo
matai, kurie paruoštų užsie
nių reikalų ministerių susi
tikimą gegužės viduriui: • 
ministerių konferencja. turi 
nustatyti programą, laiką ir 
vietą viršūnių konferencijai, 
kuri įvyktų birželyje.

Esminis dalykas Sovietų 
siūlyme yra tas, kad minis
teriai savo konferencijoje tu
ri veto teisę nustatant prog

kus.
Jei rinkimus laimės, tai 

ministeris pirmininkas . bus 
partijos gen. sekretorius Fan- 
fani, kuris ir vadovauja vi
sai rinkimų propagandai.

Min. pirm. Zoli pareiškė, 
kad Italijos radijas ir televi
zija nebus duodama komu
nistų rinkiminei propagan
dai, nes jie jau naudojasi 
tam reikalui svetimos vals
tybės (Čekoslovakijos) radi
ju penkias valandas per die
ną.

SPUTNIKAS NUKRITO?
Britų Vakarų Indijos gy

ventojai ir keleiviai Karibų 
jūroje matė ugninį kamuolį, 
panašų į kometą su uodega, 
balandžio 14 naktį. Jis buvo 
matomas pusantros minutės. 
Spėjama, kad tai buvo ant-, 
rasis sovietinis sputniK ,s.

Dabar apskaičiuojama, 
kad jis turėjo būti ne su vir
šum tūkstantis svaini, kaip 
buvo pranešę sovietai, bet 
apie 7,000.

• Kongresas .balandžio 14 
grįžo velykinių atostogų ir 
vėl kalbės apie būdus nedar
bui pašalinti Prezidentas 
prašė, kad paskubintų priim
ti bedarbių kompensacijos 
pratęsimą.

• Anglijos darbo partijos 
vadas Gaitskell balandžio 13 
vėl reikalavo, kad Amerika 
ir Anglija pesektų Sovietų 
pavyzdžiu ir sustabdytų ato
minius bandymus.

• Kuboje vyriausybė skel
biasi. kad sukilimas prieš 
prezidentą Batistą esąs pa
laužtas.

• Nasseiis, Jungi. Arabų 
Valstybės prezidentas. įsakė 
spaudai sustabdyti puoli
mus prieš Ameriką. 

ramą "viršūnių konferencijai: 
antra, jeigu ministeriai ir 
nesutaria, tai viršūnių kon
ferencija vis tiek turi pykti.

TAI NEPRIIMTINA
šiame Maskvos siūlyme 

nieko naujo. Amerika ir są
jungininkai nori, kad viršū
nių konferencija būtų pa
ruošta ministerių ar diplo
matų; Valstybės departa
mentas neoficialiai tuo pat 
paskelbė, kad Maskvos siū
lymas nepriimtinas.

Trumanas vyriausybės nu
sistatymui pritaria

H. Trumanas balandžio 12 
visiškai pritarė vyriausybės 
reikalavimui, kad viršūnių 
konferencija būtų paruošta, 
o ne tik propaganda. “Jeigu. 
Sovietai savo politikos nekeis, 
tai susitikimas nieko ne
duos”.

Prancūzus verčia tartis su Tunisu
Prancūzijos vyriausybė ba

landžio 12 nutarė priimti 
Amerikos ir Anglijos tarpi
ninkų siūlymą — atnaujinti 
su Tunisu tiesiogines dery
bas. Nutarimą dar šį antra
dienį turi patvirtinti parla
menta0.

• Tunisas žinią apie Pran
cūzijos vyriausybės sprendi
mą priėmė palankiai. Tačiau 
tai nereiškia, kad payyks su- 
sutarti. Tebėra nepašalinti 
pagrindiniai skirtumai tarp 
Prancūzijos ir Tuniso; ar Tu
nisas sutiks uždaryti savo 
sieną ir prie jos pastatyti 
sargybas, kurios neleistų al- 
žiriečiam perbėgti į Tunisą 
ar atvirkščiai? ar gal nuo to 
reikalavimo atsisakys Pran
cūzija?

Prancūzijos vyriausybės 
nutarimas tuo tarpu tėra tik 
laiko laimėjimas.

Kodėl Sovietai 
stabdo bandymus

Danu spauda paskelbė, 
kad Sovietai buvo priversti 
sustabdyti savo atominius 
bandymus dėl ištikusios ka
tastrofos. Dėl atominių ban
dymu radioaktyvinių dulkių 
tiek daug kilo, kad jos už
plūdo, ir kaimynines valsty
bes. Gal būt, dėl to prieš 
Velykas Sovietai uždraudė 
diplomatam ir šiain užsie
niečiam lankytis tam tikro
se srityse pietinėje Rusijoje, 
kad nuslėptu kilus| gyvento
jų nerimą. Žiniose perduo
damos iš diplomatiniu šalti
nių Maskvoje.

PASKELBĖ KOVĄ PIKTADA
RIU SINDIKATUI

Teisingumo sekretorius P 
Rogers balandžio 10 pranešė, 
kad vienas iš aktualiausiu darbų 
yra apvalyti visuomene nuo pik- 
tarariu. kuriu dalis yra išbro
vė į legalias įmones ir darbo li
nijas. Jie verčiasi narkotiku pre
kyba. azartiniais žaidimais ir ki
tais pinigo viliojimais. Jie yra 
sudaię savo pogrindini sindika
tą. kurio tinklas aptraukęs viSa 
Ameriką. Tu piktadarių suda
rytas sąrašas, kuriame yra šim
tas pavadžiui jos neskelbiamas). 
Tardymo ir v alymo darbą orga
nizuoti pavesta sekretoriaus pa
vaduotojam Anderson ir tVessel

Ar v ra leistini
t ei s v bes serumas.
melo detektorius
Pijus XII balandžio 10 labai 

vertino modernios psichologijos 
pagalbą žmogaus dvasiai pažinti, 
bet pareiškė rezervą dėl “tiesos 
serumo" ir “melo detektoriaus” 
vartojimo. Tai yra brovimasis į 
asmens asmenybę, kurios neva
lia paliesti be paties žmogaus 
laisvo sutikimo. Pasmerkė po
piežius taip pat totalistiniuose 
kraštuose vartojamą “smegenų 
plovimą".

Tas nuomones popiežius pa
reiškė. prašomas tarptautinio
tryliktojo taikomosios psicholo
gijos kongreso, kuris buvo Ro
moje ir kuriame dalyvavo 30 
tautų atstovai.

Nesusitarė dėl vandenio
Ženevoje posėdžiavo 86 val

stybių atstovai ir — nesusitarė: 
vieni’ siūlė teritoriniais* vande
nim laikyti per 3 mylias nuo 
kranto, kiti per 6. kiti per 12. 
Paliko išspręsti Jungtinėm Tau
tom.

• Prancūzijos vyriausybės 
nutarimas atnaujinti tiesio
gines derybas su Tunisu su
silaukė pasipriešinimo iš M 
RP. de gaulistų. nepriklau
somųjų. jei bus atsisakyta 
nuo reikalavimo, kad Tuni
sas nesikištų į Alžiro reika
lus. .

PIETŲ KORĖJOS lėktuvą vėl mėgino nugabenti komunistam. 
Kovoje su grobiku mechanikas Choy Pyon Hoon buvo tik leng
vai sužeistas, kiti du sunkiai, o vienas žuvo.

Grobti lėktinus —
Pietų Korėjos lėktuve balan

džio 10 vėl vienas keleivis mė
gino priversti lakūną nusileisti 
šiaurės Korėjoje. Kovoje su 
smurtiniku žuvo radistas, buvo 
sunkiai sužeistas lakūnas ir lėk
tuvo inžinierius, bet užpuolikas 
buvo nugalėtas, ir pava
duotojas nuvairavo masiną i 
pietų Korėjos aerodromą

Tai j: n antras toks užpuoli
mas. Pirmas buto vasario 16. 
Tada pagrobtas lėktuvas ir šian
dien tebėra šiaurės Korėjoje:4- 
tebelaikomi ir 28 buvę keleiviai, 
išskyrus keturis du amerikie
čius ir du vokiečius, kurie buvo 
paleisti

Al TOMOBILIl’ FABRI
KĄ \T Al NELAIMINGI
Automobilių gamintojai 

nepatenkinti prezidento Ei- 
senhovverio atsišaukimu, kad 
gamintojai gamintu daiktus, 
kurie mum reikalingi vietoj 
nereikalingu Automobilių 
gamintojai prisitaikė, kad 
tai jiem skirti tie prezidento 
žodžiai, nors prezidentas apie 
juos ir nieko nesakė Nelai-

GUBERNATORIUS Robert Meyner ir jo žmona pradeda meski- 
rio.imo sezoną.

PAMATYSIM. KAS GĖRIAI VALGO: 
EISENHOWERIS AR CHRUŠČIOVAS
Chruščiovo linija ateičiai ir 

tos saviem ir vakariečiam

Chruščiovas, balandžio 10 grį
žęs iš Vengrijos, jį padtikusiem 
kalbėjo, kad Sovietų Sąjunga 
nukonkuruos Ameriką ūkinėje 
srityje:

Taip, pamatysim, kas geriau 
valgo ir turi daugiau drabužiu.

Dėl Eisenhovverio siūlomos nu
siginklavimo kontrolės:

Eisenhoweris nori siusti sa
vo lėktuvus viršum Sovietu Sa-
jungos ir leidžia, kad mes skrai
dytume viršum Amerikos. Mes
nenorim nei vieno, nei kitu.

Dėl atominių bandymu su
stabdymo:

Sovietų Sąjunga nedarys dau
giau jokių nuolaidų. Amerika 
kaitalioja savo nusistatymus. 
Mes esame kantrūs. Palauksim.

Jei Chruščiovas atvyktų į A- 
meriką. tai jis gal pademonstruo-

komunistu madac
mingi jaučiasi ir dėl guber
natoriaus Ribikofo bei ma
joro Wagnerio pasisakymus 
prieš jų gaminamus didžiu
lius automobilius. Aiškinasi, 
kad tokių vartotojai reika
lauja ir kad 1959 metų ga
mybai numatyti dar dideli.

Kiek diplomatai važinėja
Wa sh i n gt on c u žrc gi st r u ot a 

daugiausia diplomatinių am 
tomobilių Anglijos- 95. So
vietu 39. Diplomatai pasi
rodė prietaringiausi žmonės 
- nė vienas neturi automo
bilio DPI. 13“.

Kas ka nugalėjo
Prancūzijoje Douzy miestely

je taryba nuatrė. o burmistras 
ėmėsi vykdyti nutarimą, kad 
miestelio gyventojai ūkininkai 
turi atsisakyti nuo šimtmečius 
trukusio įpročio krauti mėšlus 
priešais namą, vieloj darželio 
Burmistras prašė, ragino, pabau
das krovė Rot gyventojai ne 
klausė ir pabaudų Tada burmis
tras pasitraukė, o mėšlo krūvos 
po langais taip ir paliko 

jos propagandinės formos, skir-

tą amerikiečiam. kas geriau vd- 
»o. Chruščiovas ir ELenhov.eris, 
vienas šalia luto: aišku—-Chruš
čiovas geriau valgo nei Eisen- 
ho\veiris....Gal dėl to Chruščiovas 
ir nori taip i Ameriką.

Bet žodžiai apie gerą valgy
mą ir apsirengimą buvo skirti 
pirmoje eilėje patiem Sovietų 
Sąjungos gyventojam. Vargiai 
Chruščiovas jais norėjo sudaryii 
į-pūdi. kad Sovietuose pilietis 
geriau valgo už amerikietį. A- 
pie valgį ir apsirengimą prabilo 
dėl to, kad tai yra visų Sovietų 
Sąjungos gyventoju didžiausias 
noras. Chruščiovas ir žada, ko 
jiem labiausiai trūksta. Tokiu 
pažadu ieško palankumo savose 
masėse. Suprato tai kitados Ma- 
lenkovas. Bet jį kaip tik Chruš
čiovas nušalino už norą mase 
pavalgydinti.

Vakaru masėse palankumo 
Maskva ieškojo kitokiais žo
džiais....Tą pat balandžio 10 
Maskvos atstovas Ženevoje pa
siūlė šaukti Europos. Amerikos 
valstybių prekybos ministerių 
konferencija, kuri numatytų 
priemones ūkiniam atoslūgiui 
Vakaruose pašalinti. Nes, “mes 
labai simpatizuojame nedarbo 
aukom Vakaruose "

Tai jau žodžiai, skirti Vakarų 
naiviem profesoriam ir kitiem, 
"taikos apaštalam“ kurie nenori 
klausti, kiek Sovietai parodo 
simpatijos nedarbo abkom pa
čioje Sovietų Sąjungoje.. Bet 
tu žodžiu forma yra pridengtas 
senas Sovietų Sąjungos sieki
mas. tik dabar suaktualintas. 
Būtent. Sovietai siūlo, kad tokia 
konferencija numatytų reikalą 
pašalinti visokį prekybos varžy
mą. **nenatūralius barjerus". Se
niai Sovietai kovoja už karini
am strateginiu prekių išleidi
mą iš vakaru i komunistinius 
kraštus. Bet dabar jiem-parupo 
ir kitas reikalas: jie nori įvežti 
i Vakarus didelius kiekius žalia
vų— naftos, anglies, medvilnės, 
aliuminijaus, cino, platinos.

Tų žialiavų rinkas Sovietai su
sidarė naujausia sutartim su Vo
kietija. taip pat jas gabena i 
Angliją. Nori dabar ministerių 
konferencijos keliu pašalinti ki
tas kliūtis jų žaliavų invazijai ir 
padaryti įspūdi, kad riipina-i 
Vakarų aukom"
l’ž tat Chruščiovas ir kalba 

apie Amerikos nugalėjimą ūki
nėje srityje Tuo tarpu tai tik 
jo noras

• Prancūzijos kasyklų dar
bininkai balandžio!2 sustrei
kavo 24 valandom. Tai tik 
ĮsĮiejimas. kad jie imsis vi
suotino streiko, jei algos ne
bus pakeltas 5';.

• Maskvos įsakytos I en- 
kija. Čekoslovakija ir rytų 
Vokietija kreipėsi i Vakarų 
vyriausybes. kad jos negink
luotų Vokietijos atominiais 
ginklais



Dviejų kambarių butas buvo skirtas dviem ■šeimom
Buvo 1948 vasaros vidurys. 

Staiga atėjo įsakymas persikel
ti į kitą vietą. Reikėjo iš Mask
vos važiuoti traukiniu į šiluos 
vakarus. Važiuoti vietinio po
būdžio traukiniu keturias die
nas ir keturias naktis. Parkui 
sėsti į laivą....

Vokiečių raketų specialistai Sovietų Rusijoje

Taip vokiečių specialistai su 
žmonom ir vaikais buvo perkel
ti į salą'šventajame ežere.... Akį 

■. iš tolo maloniai nustebino' — 
saloje buvo pagal kelią išrikiuo
ti namiukai, dvylika namiukų.

- kurie iš pažiūros labai priminė 
vokiškus

Tai rodės vokiška kolonija. 
Arčiau priėjus dūrė. į akis ru- 

• siškas užrašas: "Da zdrasvujet 
naša velikija rudiną".

Į kambary buvo sukimšti po 
tris asmenis. Dfiejų kambarių 
butas buvo skirtas dviem šei
mom; viena virtuvė šešiem as
menim.

Ne dėl snobizmo, bet dėl nenoro 
“surusėti”, dėl noro išsilaikyti 
senojo stiliaus lygyje.

Atėjo žiema. Rusiška žiema. 
Kai vyrai dirba biuruose, mote-

"O kad taip turėčiau pinigus, 
kiek jy atsieina tas bandymas. 
Bet kas iš ty pinigy. Geriau, kad 
aš gaučiau tualetinio popierių 
ar padoriai veikiantį vonios pe-

pustu, ir dar gal dantų pastos 
bei. guminių raikštelių, O batų, 
kojinių, sausainių ar kitko pa
prašius, išgirsti pardavėjos įpras
tinį atsakymą: “Zavtra”, (rytoj) 
ir prie to žodžio prideda dar 
platų nusišypsojimą.

Jei ir visai nieko negavai, tai

DEL COLIO
Amerikoje yra du skirtingi 

liai
Angliškai kalbančios tautos 

dar tebevartoja colius, kai ki
tur visame pasauluje veikia me
trinė sistema. Paskutiniu laiku 
šitas colis sukėlė didelius gin
čius: koks yra tikslus jo dydis.

Galų gale po ilgų ginčų, pa
rengiamų darbų prieita sprendi
mo. kad colis yra lyg^s 2.54 
Centrimetro. Iki šiol angliškai 
kalbančiose šalyse buvo vartoja
mas skirtingas colis, gi pačioje 
Amerikoje buvo bent du colio 
dydžiai.

Kasdieniniame gyvenime, 
kai colis dalomas tik į aštuonias 
ar šešiolika dalių, tų skirtumų 
niekas nežino. Bet kitaip yra 
technologijoje, kur reikia nepa
prasto, tikslumo, kur colis dali
namas Į šimtą tūkstančių ar mi- 
lioną dalių, čia ir prasidėjo skir
tumai.

co-

rini reikia pasirūpinti namais. 
Prisi vilkti malkų ir pečius išsikū- 
renti, paruošti pietus — didy
sis jom rūpestis žiemą. Ką 
gi pietum? Sušalusias bulves ar 
kopūstus ir geltonus gručkus, 
ar geltonus gručkus ir kopūs
tus?

Specialistų vadovo Groettriup- 
žmona pasakojos:

“Šiandien rytą svajojau išsi
virti giriiašo. Pasiėmiau kirvį, nu
ėjau į sandėlį ir atsikirtau ga
balą sušalusios mėsos Kai kam
bary atitirpo, pasirodė, kad man 
nepasisekė — buvo beveik tik 
vienas kaulas. Ir vėl teko apsi
eiti su vienais kopūstais”.

“Verdu savo sriubą primity
viame pečiuje — sulipdytame iš 
molio ir akmenų. Tuo metu gir
džiu už kolonijos bandomų ra-

Vietovė buvo pavadinta Go- 
rodomlia. Ten buvo “centrinis 
raketų gamybos biuras”. Miškai, 
vienuma, salos atsitvėrimas 
vandenim nuo kito pasaulio — 
visai kaip Peenemuende.

Specialistam skirtas uždavi
nys — pagaminti raketą 3000 
kilometry atstumui.

Įrankiais ir priemonėm buvo 
aprūpinti geriau nei prie Mask
vos. Netrūko moderniausios tam 
reikalui literatūros. Punktualiai 
buvo pristatomi žurnalai iš viso 
pasaulio — Amerikos, Anglijos, 
pietų Amerikos. Japonijos, Vo
kietijos.

Kolektyvas pasiryžo išlaiky
ti vakary gyvenimo bent dvasi
nį stilių.

Laikui po darbo praleisti įsi
taisė teniso aikštę.Joje rinkosi. ketų šniokštimą. Ten dega to- 
žaisti galimai geriau apsitaisę, nos aukštos markės spirito.

čiukąl Geriau, kad turėčiau 
sandarius langus ar gerus batus 
vaikam. Kad'dar kokį menlpiie- 
kį. O be jy per pietus girdžiu 
visy atsidusimą: "Ir vėl kopūs
tai!"

“Per Kalėdas gavom žvakių 
Tai buvo tikra dangaus dovana 
vaikam. Tai buvo vienintelis 
daiktas šventiškai nuotaikai”.

“Generolas žiema” laiko visus 
“namų arešte”. Reikia valios pa
stangų išsiveržti iš jo ir keliauti 
į artimiausią miesčiuką Ostaš
kov. Dvi valandos kelio, kai yra 
40 laipsnių. Bet tai reiškia gyve
nimo pakeitimą. Kaip kambaryje 
tapetų pakeitimas. Sargybinis ly
di tokias vokiečių ekspedicijas į 
Ostaško. Iš pradžių ten vaikai 
šaukė iš paskos: “Naciai”. Pas
kui visi apsiprato. Krautuvėse 
ir turguje mėgini ką nors gau
ti — porą morkų, agurką, ko

kelionė Ostaškov atleidžia ner
vus, kad galėtum laukti, iki bus 
raketos baigtos ir galima bus 
grįžti (b.d.).

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAUNAS NAKTj. Nuotrauka neseniai gauta ii Lietuvos.

RAŠO AtMUS

ASTUONIŲ DIENŲ MUZIKOS ŠVENTĖ VILNIUJE

Matų ir saikų Įstaigose visuo
se angliškai kalbančiuose kraš
tuose tuo susirūpino, norėdamos 
surasti vieną bendrą tarptautinį 
colį Pagaliau jie sutarė ir priėmė 
projektą, kad colis yra lygus 
2.54 centimetro; Naujasis ma
tas turėtų įsigalėti nuo ateinan
čių metų sausio ar liepos pir
mos dienos.

Colis yra vienas iš seniausių 
Europos matų. Anglijoje įvestas 
karaliaus Edvardo n 1324 me
tais. Gi metrinė sistema yra nau
ja. prancūzijoje įvesta 1795 ir 
Napoleno išplatinta visoje Eu
ropoje. (Ironiška), kad colis da
bar turi remtis metrinės siste
mos matu, centimetru.

Amerikos matų ir saikų Įstai
ga bent dvidešimt metų dirbo, 
norėdama suvienodinti savo ce
linę sistemą. Geodezijoje ir že
mėlapius 'darant buvo vartoja- čių. Pakartajam jo tvirtinimą 
mas 2.540005 centimetro colis, 
o pramonėje 2.54 centimetrų 
colis.

HAVANA, Kubos sostinė, kurioje šaudėsi Castro sukilėliai su prez. policija.

Vilniuje kovo 5 prasidėjo lie- Kovo 10 suvažiavimo daly- 
tuvių kompozitorių sąjungos su- viam buvo pateiktas V. Klovos 
važiavimas. Maskva atsiuntė operos “Pilėnų” spektaklis, kur 
kompozitorių sąjungos sekreto
rių S. Alsiuk, muzikologą I. 
Nestjev; Gudija—A Bogatyriov 
ir E. Trikocki; uzbekai — I. 
Akbarov.

Tos pačios dienos vakare bu
vo simfoninis koncertas ■— St 
Vainiūno “Simfonija”, A Ba
šinsko oratorija “Ąžuolas”, Ka
roso “Legenda- rapsodija” vio- 
lenčelei ir A Račiūno simfoninė 
poema “Jurginas ir ramunė”. 
Dirigavo B. Dvarionas.

Rytojaus dieną kompozitoriai 
ir svečiai išklausė naujų lietu
vių kamerinių kūrinių — V. 
Laurušo. J. Gaižausko, J. Naba- 
žo. Atliko pianistas A. Končius 
ir filharmonijos styginis orkest
ras. M. Aleškevičiūtė padainavo 
R. Žygaičio 'dvi dainas.

Kitame konservatorijos stu
dentų koncerte dalyviai buvo 
supažindinti su A. Rekašiaus, 
Paketuro. Gorbulskio, Novakaus- 
kio, (J. Juzeliūno, A. Račiūno. 
Balsio mokinių) kūriniais. Solis
tas buvo Adamkavičius, dirigen
tas Klenickis.

‘Tiesoje” kovo 9 Alg. Kali
nauskas, pirma atlikęs būtiną

PYKSTA, KAD SKAITOMA TAIP, KAIP PARAŠYTA
Naujienos kovo-25 toliau skel

bia Alekso šemetos raštus apie 
Darbininką. Jie* dar labiau de
monstruoja tame laikraštyje tai, 
ką Darbįninkas buvo pavadinęs 
“didele drąsą, bet menka kul
tūra, o dar menkesne logika”, 
kuri reiškiasi “minties sujauki- 
mu ir pakrikimu”.

Naujienų bendradarbio logi
ką ir minties pakrikimą rodo jo 
elgesys su citatomis iš laikraš-

SPAUDA

Šis skirtumas atsirado iš 1866 
metų kongreso įstatymo, kada 
kongresas primą kartą apibrėžė kovos darbą! 
ir legalizavo colį. Tame įstaty
me sakoma, kad vienas metras 
lygus 39.37 colių 1 c. tada yra ly
gus 2.540005 centimetro, šio ma
to laikėsi visi Amcr. pagaminti 
žemėlapiai. Gi Amerikos pramo
nei toks colis buvo nepatogus. 
1933 metais, pradėjo vartoti 2.54 
centimetro coli. Taip ir atsirado 
Amerikoje du coliai.

Anglijoje gi 1922-m. priimt- > 
2.539(996 centimetro colis, gi 
1951 pasiūslyta 2.54 centimetro 
colis. Kanados parlamentas to 
ki colį (2.54 cnu Įsivedė 1951 i,». 
Kadangi jau daug kur vartoja
mas 2.54 centimetro colis, jis 
ir padaromas tarptautiniu

Naujienose vasario 25:
“Mes turime (Darbininkui pa

tinka, ar ne) ir tokią “lietuvišką, 
spaudą ir žmones, kurie sąmo
ningai trukdo Lietuvos laisvės

Skaitykite:
“ — Reikia jam (VLIKui) ‘lais

vinti’ Lietuvą, o pinigų per ma
ža! Na. tai jis sako, jūs, kvailiai, 
duokite mums, jei neduosite, tai 
mes būsime priversti eiti ieškoti 
naudingo darbo, arba nedarbo 
pašalpos prašyti."
f Naujienos" nr. 33 spaudos 

apžvalgoje)”
Po ta ištrauka autorius padė

jo Naujienų vardą, ne Vilnies 
ar Laisvės*,...

Darbininkas dėl to ir paste-

“Aiškindamas, kaip spauda 
‘trukdo Uetuvos laisvės kovos 
darba’. Naujienų bendradarbis

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiku, įvairin progų, 

vestuvių. krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių i;- pan. 
nuotraukų;' norite atnaujinti seną fotografi ją?

Jums geromis sąlygomis padai y -

Mrnahan SI., Ridgmvood, Rruoklyn, N. Y.
Skambinti toL HYarinf 7-1677

duodo citatas iš.... Naujienų 
(Nr. 33), sudarydamas įspūdį, 
kad Naujienos yra tas laisvę nie
kinantis laikraštis. Mes apie 
Naujienas esame geresnės nuo
monės”.

Naujienų bendradarbis da
bar vėl atsiliepė:

“ .. .jeigu Darbininko redak
torius bando aiškinti, kad ma
nė paduota citata iš Naujienų 
straipsnio jam sudarė įspūdį, 
jog Naujienos yra laisvę nieki
nantis laikraštis, tai rodo, kad 
šis ponas tikrai nemoka skaity
ti laikraščio”.

Ištraukos įsakmiai rodo Nau
jienų autoriaus nenorą ar ne
mokėjimą laikytis elementarių 
taisyklių cituojant svetimas 
mintis. Užuot prisipažinęs, kad 
nemokėjo ar nenorėjo sveti
mas mintis teisingai perduoti. 
Naujienų autorius kaltina kitą, 
kam jis skaito taip, kaip yra 
Naujienose parašyta. Bet tai 
jau rodo autorius ypatingą eti
kos pajautimą.

Naujienų bendradarbio spau
dos etikai pavaizduoti yra iškal
bingas ir jo kitas elgesys. .. Kai 
Darbininkas atsiliepė dėl Nau
jienose paskelbto jo pasikalbė
jimo. tai Naujienų autorius, pri
sidengęs ir. toliau slapvardžiu. 
ėmė spėlioti- kuris iš Darbinin
ko redakcijos narių galėjo kirs
ti iš peties “Vilniai" dėl kvorte
lių Kai Darbininko redakcija 
atsakė. kad Naujienų spėlioji
mas suklydo ir kad tas "kirti
mas iš peties" nėra Naujienų 
nurodyto Brazaičio darbas, tai 
Naujienų autorius atsiliepė:
“čia pat Brazaitis pasigiria, kad 
mano suminėti smūgiai Vilnies 
rašeivom dėl skarbonkinių kvo
tai ių nebuvusi jo ataka, tačiau

nedrįsta parodyti šį ‘drąsuolį’ 
viešai”....

Kultūringoj spaudoj oponen
tas būtų jautęs moralinę pareigą 
atsiprašyti suklydęs. Naujienų 
autoriaus moralė leidžia elgtis 
kitaip: jeigu ne tas, kurį sumi
nėjau, tai duok to kito pavar
dę pavalkioti.... Tokis yra rei
kalavimas Naujienų autoriaus, 
kuris pats yra pasislėpęs po 
slapyvardžiu.... šis pavyzdys pa
tvirtina, kokios menkos kultūros 
raštam ir jų rašytojam, anot 
Naujienų, rašeivom, Naujienos 
suteikia “prieglaudą”

Mirė seniausias 
pasaulio žmogus
Kolumbijos valstybėje kovo 

30 mirė Javier Pėreira, mažasis 
indėnas, daugelio laikomas se
niausiu žmogumi pasaulyje. Eks
pertai sako, kad nebuvo būdų 
tiksliai nustatyti jo metų. Daug 
kas mano, kad jis turėjo 168 
metus.

1956 metų rudeni jis buvo at
vežtas į New Yorką gydytojų 
apžiūrėjimui. Jis buvo keturių 
pėdų ir keturių colių ūgio, svėrė 
tik 75 svarus; plaukai buvo juo
di. kai kur vos vos pražilę. At
sivežė jį “Ripley’s Believe It or 
Not. Ine.”, norėdama padaryti 
biznį ir jį išgarsinti. Gomeli Mc- 
dical. Centre ji patikrino ir pa
sakė. kad jis yra per 150 metų. 
Jo kūnas buvo nuostabiai svei
kas. Nors jo rankos kentėjo nuo 
reumatizmo, bet visi kaulai ir 
sąnariai buvo tokie, kad net ne 
vienas jaunas žmogus 
pavydėti. Taip pat ir 
buvo*gcras.

Tačiau susikalbėti su
buvo lengva, nes jis apkūlė ke
lis žurnalistus manydamas, kad 
norį jį apvogti

turėjo 
kraujas

juo ne

pagrindinius vaidmenis atliko 
J. Urvelis, Į. Ylienė, V. Adam
kavičius. Dirigavo I. Alterma- 
nas. Tą pačią dieną buvo danių 
ir šokių ansamblio koncertas Fil- 
harminijos salėje — J. Juzeliū
no, J. Karoso, A. Ilčiuko, V. Kai- 
riūkščio harmonizacijos. Ypačiai kaip “buržuaziniais” lai

kais iš kompozitorių buvo šai
pomasi, nusiskundė vėl tuo pa
čiu: nors ir kaip partija prime
na, lietuviai kompozitoriai ma
žai kuria nūdiene tematika. 
Girdi, jie mielai stveriasi kai
mo dainų rinkinių, bet ne susi
žavi lietuviškojo proletariato 
kūryba ir gyvenimu.

Visai kitaip atsiliepė muziko
logas ir kritikas Špigelglazas. 
Labai išgyrė studento Bražins
ko harmonizuotas liaudies dai
nas. o taip pat Barkausko liau
dies dainą fortepijonui, smui
kui ir violončelei. Su entuziazmu 
toj pačioj “Tiesoj’ jau kovo 15 
rašė latvis Olgerts Gravitis. iš
keldamas nacionalinius girdė
tos muzikos antspalvius ir pra
šnekdamas vėl apie latvių ir lie
tuvių broliškumą.

dėmesingai buvo išklausytas Jo
no Švedo koncertas kanklėm su 
liaudies instrumentų orkestru. 
Solo atliko kanklininkė Ma- 
žuknaitė.

Kompozitoriam taip pat bu
vo pateikta naujos jau repetuo
jamos Baumilo operos “Pasken
duolės” ištrauka, ši opera bus 
Kauno muzikiniam tatre, diri
guojant Indrai ir režisuojant 
Vencevičiui.

NORI UETUYON, BET DEJA
Spaudoje paskelbus žinią apie 

trijų pabaltiečių bendrai orga
nizuojamą skridimą iš New Yor- 
ko į Frankfurtą ir atgal, gauta 
klausimų: ar bus aplankyta ir 
Lietuva. Patikslinta, kad nors 
ir praėjo 13 metų nuo karo pa
baigos, bet Lietuvos lankyti ne
leidžiama. Toks skridimas bus 
suorganizuotas tuoj pat, kai at
siras pirma galimybė.

Lietuvių kvota birželio 16 ir 
liepos 3 skridimui į Frankfur-. 
tą dar nėra pilnai užpildyta. Tai 
verta už pusę kainos vasaros 
atostogas praleisti senajam kon-

tinente. Įsirašyti galima pas A. 
Šalčių. 77 Steamboat Rd.t Great 
Neck, N.Y.

Sovietai nupirko "Karo ir Tai
kos" filmą

Po Velykų tą savaitę Sovietai 
nupirko “Karo ir Taikos” fil
mą. Tai po I pasaulinio karo choneurologinės ligoninės di- 
pirmas didesnis filmas, kuris rektorius Kryžanovskis ir te
bus rodomas Sovietų Sąjungoje liau šeimininkaująs ligoninėje 
su Hollywoodo ir kitais artis- kaip savo dvare. Iš ligoninės 
tais. Filmą statė italai, tai jiems virtuvės penis 3 savo kiaules, 
ir sumokėjo 106.500 dol. Fil- savo reikalam suvartojo ligoni- 
mą matė Chruščiovas ir kitos nės vitaminus C ir 30 litrų spiri- 
sovietinės viršūnės, šie ir davė to. Buvo inspektorė Choldako- 
leidimą filmą pirkti. va, bet toks tokį pažino.

N "Tiesos" korispondentas E. 
(Trakėnas rašo, kad Utenos psi-
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kai {žymieji riirHkvšns spaudo^ 
bendradarbiai' dažnai neparodo 
geros akies. Visi gana vieningai 
kritikuoja, kad Amerikos užsie
nių politika neturi iniciatyvos,

Amerikos didžiosios spaudos didieji bendradarbiai labai nevieningi d3t vyriausybės po- 
Etikos Sovietų atžvilgiu. kritika vyriausybės politikai dažnai paremia sovietinėj pro

pagandas tezes ir silpnina atsparumą Amerikos vidujų

Demokratija nėra priemonė melui ‘ 
vos’ konferencijos. Esą ten 
visai nebuvę susitarta 
Vokietijos suvienijimo. Ir 
kaip esą galima abi Vokieti
jos dalis vienyti, kada jos 
savo valia pasirinkusios skir
tingas valdymosi formas.

Demokratija yra viena iš 
kilniausių valdymosi formų, 
žmonės turėjo daug kovoti, 
kol jos pesiekė. Tai kultūri-

dėl

tatas. Nekultūringos tautos 
dar valdos! lazda, o ne de
mokratinė laisvė?

Dėl to, kad demokratija 
—- yra kilni ir žmoniška, ji nie- 

~ ko neturi bėndro su prievar
ta ir melu. Kas demokrati
jos vardu ramsto prievarti- 
ninkus ir melagius, duoda
mas jiem progą ir laisvę ki
tus mulkinti, yra-pats nema
žesnis mulkis, nes kerta ša
ką, ant kurios sėdi. Toks ap
gailėtinas žlibumas 
Bostone balandžio 
kų šventėje.

Ir diena buvo 
jautresniem tiesai
užgauti Mat, kada visas 
krikščioniškas pasaulis džiū
gavo dėl Tiesos pergalės, ras
ta tinkama duoti žodį melui 
demokratinės laisvės vardan.

veržlumo, kad ji tik laukia^Bet 
kokia linkme vyriausybė tą ini
ciatyvą turi rodyti— tie spaudos 
žmonės nėra vieningi

1 REIKIA INICIATYVOS PO
LITIKOS IR PROPAGANDOS 
KOVAI

Vienas iš tų, kurie laukia iš 
vyriausybės daugiau dinamikos 
ir akcijos prieš Sovietų politinį 
bei propagandinį veržlumą, pa
skutiniu laiku dėmesio vertas 
James Reston (NYT). šios rūšies 
žmonių galvojimui būdingi jo 
samprotavimai

Santykiuose su komunistais 
— sako Reston — geriausias ke
lias yra laikyti tvirtai savo ran
kose diplomatinį ir propagan-

tų vidaus reikalus, — plepė
jo Sobolevas, — kadangi mes 
tikime, kad politinė sistema, , ... ...
viešoji santvarka, ideologija. P? S*
ar. kitais Aklais visa, kas "““t k<>

mumstus, stiprintis viduje ir pa
laikyti Vakarų vienybę; 3 ke
lias, jau blogiausias — kompro
misas tarp pirmų dviejų. Jo pasi-

atsitiko
6, Vely

parinkta 
žmonėm

vadinama gyvenimo būdu — 
yra kiekvieno krašto gyven
tojų esminė vidajus teisė”.

Kai tuos netiesos žodžius rinkimas atima pirmenybes, ku-
žėrė,. lauko pusėje piketavo rias turi abu pirmieji. Nelaimė 
atstovai kraštų, kurie kita- — mano Reston —, kad JV pa- 
dos buvo laisvi, o dabar yra 
Kremliaus geležinėje valdžio
je. Piketininkų buvo atsto
vaujama Ukraina, Lietuva, 
Latvija ir Vengrija.

N. Y. Journal Amerikan 
pastebėjo, kad “nė vienas iš 
tų kraštų nepasirinko komu- 

- rūstinto valdymosi Visi jie 
komunizmui palenkti smur
tu, infiltracija ir subversija, 
ar tiesiog invazija ir agresi
ja. Naujasis reiškinys — tai 
Vengrija, kuri vadavosi iš 
komunistinio jungo ir buvo 
sutriuškinta pačiu žiauriau
siu būdu modernioje istori
joje”.

Laikraštis primena Sobo- 
i, , , . levui, kad jis netiesą kalba;
klausytojam — pareiga kul- jis netiesą
tatogailai^s Bet kai jis ano, jog kiti fi-
svečias kalbėtojas pradėjo no Laikraštis tiktai nutyli 

antrąją medalio pusę — nu
tyli, kas Sobolevui davė pro
są kalbėti; kas, žinodamas, 
kad jis meluoja, jį pakvietė. 
Nutyli, kad tai buvo Ameri
kos vadinami akademikai,, 
kurie iš didelio rašto išėjo iš 
krašto.

Tenka stebėtis ne Sobole- 
vo melavimu, bet mokytų 
vyrų kvailumu.

Bostonan Velykom buvo 
atkviestas kalbėti sovietinis 
atstovas Arkadijus Sobolevas 
iš New Yorko, Jungtinių 
Tautų. Jį surado būrelis va
dinamųjų akademikų, jun
giamų Fordo fundacijos, ren-

Kalbėtoją pristatęs asmuo 
pastebėjo, kad šiame krašte 
yra laisvė visiem kalbėti, o

žerti melą, jokios / kultūros

toju protestai. Policija turė
jo keletą asmenų išvesti, ki
tiem apgailint, kad išvedė 
ne tą. kuris buvo į sceną iš 
New Yorko atvadintas.

Sobolevas paneigė, kad So
vietų Sąjunga yra sulaužiusi 
bet kokius savo pasižadėji
mus. Nurodė pavyzdį Senė

sirinko trečia kelią. Jo rezulta
tas —-nelaimėjo nei Vakarę vie
nybės bei pasitikėjimo vienas 
kitu; nei nemobilizavo propagan- 
dinię politinię jėgę kovai prieš 
Maskvą.

Tai esanti Washingtono tra
gedija dabar, kada Maskva ėmė 
žaisti pasigarsinimu apie atomi
nių bandymų baigimą. Maskva 
veikianti darbais, Washingtono 
atoveika yra žodžiais. Jis pasi
junta daugiau ofenzyvoje.

Restonas sutinka, kad Ameri
kos politikos linija savo turiniu 
teisinga. Valstybės departamen
to žodžiai — sako — apie So
vietų Sąjungos vidaus silpnu
mus teisingi. Ką jis sako apie 
viršūnių konferenciją ir atomi
nius bandymus, taip pat yra tie
sa. Visas klausimas, kas reikia 
daryti, kad pasaulis matytę, jog 
tai tikrai yra tiesa. Jeigu pasau
lis būtu gerai informuotas, Wa* 
shintonas galėtę pasikliauti pa
saulio sveiku protu. Deja, sako 
Restonas, proto ir logikos at
sargos yra labai mažos. Sovie
tai sako pasauliui tai, ko jis no
ri išgirsti, ir laimi jį į savo pusę. 
Nuostabu, mano Reston, kad 
Amerika sukūrusi tokia rek
lamą kitom gyvenimo sritim, yra 
bejėgė šioje politinėje propagan-

2 REIKIA INICIATYVOS ATSI
SAKYTI NUO ILIUZIJŲ IR NE
REIKS KOVOS

- Visai priešingos linkmės rei
kalauja kita spaudos žmonių 
grupė, kuri tvirtina, kad Ame
rikos politika esanti pagrįsta i- 
liuzijom, ir reikalauja nuo jų at
sisakyti, eiti su gyvenimo diktuo
jama linkme. Vienas iš tokių, 
labiausiai paskutinėm dienom 
pabrėžusių tas mintis pasiro
dė W. Lippmann (NYHT)

Kai ai pakeliavau po Europą
— pasakoja Lippmann — pama
čiau, kaip Amerikos įtaka ten pa
laipsniui silpsta. Silpsta dėl to, 
kad įvykiai aplenkė Amerikos 
nusistatymus ir siekimus dėl 
Vokietijos ir pavergtęję tautę.

Tiem Amerikos siekimam 
Europa esanti priešinga. Lipp
mann aiškina, kad esą sunku 
rasti Europoje žmogų, kuris nuo
širdžiai norėtų Vokietijos su
jungimo, kuris nenorėtų tą su
jungimą nustumti kaip galima 
toliau. Tie, kurie pritaria Dul- 
les — Adenaurio formulei už 
Vokietijos sujungimą pritaria tik 
dėl to, kad žino, jog praktiškai ji 
yra neįvykdomas dalykas. Pa
čioje Vokietijoje esą žmonių, ku-

rie to sujungimd baiminasi Bi
jo nacionalizmo sustiprėjimo. 
Kiti bijo socializmo įsigalėjimo. 
Treti dar bijo ir kolektyvizmo 
įtakos kapitalistinei sistemai, 
jeigu rytų Vokietija susijungtų 
su vakarų. .

Lippmann pramato, kad pro
cesas vyks ta kryptimi, kad rytų 
Vokietiją neatsisakys nuo ry
šių su Sovietais, lygiai kaip va
karų Vokietija neatsisakys nuo 
jų Vakarais. Toliau eis ir kari
nių pajėgų silpninimas vidurio 
Europoje.

Esą kol Amerika to proceso 
nesupras ir kol neatsisakys nuo 
savo dabartinės iliuzijos Vokie
tijos ir rytų Europos atžvilgiu, 
tol Amerikos įtaka eis ir toliau 
Europoje smukimo ' kryptimi 
Tai truksią trejetą metų. Po 
to laiko Eisenhoweris ir Adenau- 
eris, kuriais remiasi ši politika, 
nebebus valdžioje. Bus taip pat 
naujos vyriausybės Anglijoje ir 
Prancūzijoje. Tada Lippmann 
nusakomas procesas nebus kliu
domas.

Lippmann kaip ir Sulzberge- 
rio samprotavimai, yra vanduo 
Chruščiovo malūnui. \

3 KLYDOM IR VtL KLYSTAM
Schwartz (NYT) prieš savaitę 

buvo vienas iš (pkių, kurie ima 
atvirai aiškinti, kaip Amerikos 
politika Jaltoje, t Potsdame ir 
po to darė klaidas, kurios So
vietus stiprino ir Ameriką silp
nino. Jis laiko klaida ir'dabar 
Amerikoje palaikomą tikėjimą, 
kad Sovietuose ėina griuvimas 
ir reikia tik jo kantriai išlaukti 
Schwartz mano, kad laikas dir
bo ir dirba Sovietų naudai

Tai netiesioginė kritika poli
tikai Dulles, kuris pasak Lipp- 
manno, ir dabar viršūnių kon
ferencijos bei atominių bandy
mų reikalu nori laimėti tik laiko

4. PAGALIAU KOVA IR PRIEŠ 
SOVIETŲ PROPAGANDĄ

Sovietų reikalavimai dėl vir
šūnių konferencijos ir dėl ban
dymų sustabdymo, suprantama, 
visoje spaudoje rado neigiamo 
įvertinimo. Tačiau iš tų, kurie 
ne vyriusybę kritikavo už sovie
tinius kilniadvasiškumo laimė
jimus, o ėmėsi tą sovietinio kil
niadvasiškumo propagandą de
maskuoti dėmesio labiausiai 
vertas David Lawrence (NYHT).

Jeigu Sovietai ateina su nau
ja politika — neiti į Jungtines 
Tautas, o vienašališkai klausi-

BILTMORE viešbuty, Havanoje, Kubos sostinėje, telefonistui tenka pasišviesti žibaline lempa, kai 
sukilėliai nutraukė elektros laidus.

mus spręsti, tai tegul tokia poli
tika bus vykdoma ir toliau, — 
sako Lawrėnce — tegul vienas 
kraštas toliau panaikina ar su
stabdo tokius dalykus, kurie yra 
kenksmingi kito krašto žmo
nėm Tokiu atveju Sovietai ga* 
lėlę baigti priespaudą Lenki jo* 
je, Bulgarijoje, Vengrijoje, Če- 
kostovalaįojo, ryty Vokietijoje, 
Rumunijoje, Latvijoje, Estijoje

tus dalykas — sako Lawrence 
— nei sustabdyti atominių bom- 
bę bandymus. Nes mokslininkai

Icatyvumo kiekis yra nedaugiau 
žalingas kaip laikrodžio šviečia
mosios rodyklės. O kai dėl po
licijos priemonių, kuriom Krem
lius atėmė rytę Europoje milijo
nam laisves, tai jos yra daug 
kenksmingesnės žmonijai. ..

Tai jau tiesioginė spaudos tal
ka kovai prieš sovietinę propa
gandą. Bet jos tiek nedaug, kad 
ji nepajėgia išblaškyti, anot 
Lawrence, Vakaruose esančio 
naivumo, kuris yra nuostabus 
ir “Sovietai mato, kad Ameri
kos opinija linksta anksčiau ar 
vėliau arba į izoliacionizmą ar
ba į “taiką bet kuria kaina”, 
į sugyvenimą net ir su gangste
riais.

Ar Chruščiovas kal
bėjosi su mėnuliu?

Vilniaus radijas kovo 30 va
kare perdavė Sovietų Chruščio- - 
vo pasikalbėjimą su Anglijos 
laikraštininku.

Chruščiovas kalbėjo, kad Va
karuose komunizmas gali įsiga
lėti ir be karo, be komunistinės 
invazijos. Komunizmas esąs hu
maniškiausia valdymosi forma. 
Ji žudynių nepraktikuojanti. Jei 
būtų žmonės žudomi tai jis, 
Chruščiovas,, pirmas iš partijos 
pasitrauktų. Komunizmas tik - 
rūpinąsis žmonių gerove. Tau
tos galinčios pasirinkti ar eiti 

- su pažangiu komunizmu, ar su 
vakarietišku kapitalizmu....

Ątrodo. kad Chruščiovas kal
bėjo ne su politikoj ir istorijoje 
nusimanančiu laikraštininku iš 
Anglijos, o su tik ką nuo mė
nulio atskridusiu sputniku. ku
ris nieko nežino, kas čia žemėj 
darosi

O gal Chruščiovo žodžiam su
prasti reikalingas “raktas”. Sa
kysim, jei kalba, kad komuniz
mas nesiverčia žmonių žudymu, 
tai žmonėm jis laiko tik savo 
partijos narius. Kiti nežmonės. 
O kai žudo savo partijos na1 
rius, tai pirma juos išmeta iš 
partijos, ir padaro “nebežmo- 
nėm”....

PAMESTIEJI
ROMANAS

galinga korta Dievo rankose pa- vardas: kunigas Darmont! iš jo 
siekti tikslui kurio mes nesu
vokiame. Mes visi esame atsa
kingi už kits kitą toje gyvenimo 
dramoje, taigi leiskime veikti

ji sužinotų.
Bet ar šis kunigas ją priim

tų?
Baimės ir vilties kankinama, 

ji ilgai svyravo ...
Reikėjo, kad nežinotų jos vy

ras.

— Per vėlu, pone!
— Nesuprantu.
— Taip, prieš jam gresiantį 

pavojų (maža tereikėjo, kad jį 
būtų suėmę) jis padarė tokį
sprendimą, nuo kurio nebegali Apvaizdai! Beje, aš jums dėko 
atsisakyti. ju, kad taip greit man atsiuntėt

7— Ar aš galėčiau tą sprendi- Danieliaus sužadėtinę. Aš ją pa
ntą sužinoti? talpinau čia pat vienoje ligoni- Ryto metą jis kaip tik buvo

— Aš nemanau, kad galėčiau nėj.
jums jį atskleisti. Danieliaus — Klebone, aš nusileidžiu, 
reikalas jums yra baigtas. Nuo aj galvoju, kad niekados dau-

(28) jis turį teisę man viską tiesiai šio laiko nebeminėkite jojo. gjaU mes nesusitiksime. Leiski-
Aš esu laimingas jums dė- sakyti, ir aš neužsigausiu. Tegu, bet pasakykite man te man pasakyti, kad jei kada aš

kodamas, kad jūs nepasilikote ' — Tai įrodo, kad jūsų nega- tiktai ar tas jo nutarimas, ku- buvau, laikydamasis savo pažiū- 
prie savo \ nusistatymo. ^>vaiz- Įima priskirti prie užsispyrėlių, rį jis padarė, nepastato jį į Sun- nusistatęs prieš kunigus, jūs 
da pastatė mudu šiame įvykyje 
prieš vienas antrą; o kad Dievas

skliautuose, leidžia laukti pas
laptingo balso iš To, kuris* čia 
gyvena.

Ar priešintis, neigti? Netikin
čių sielose Dievas niekada ne
pasilieka tartum neesąs ir ne
veikiąs. Nuolat jis ieško spragos, 
pro kurią galėtų ten patekti. Jis

Ak, ne savo motinos dėka ji 
turėjo tą tikėjimo momentą, šiai 
pirmoji Komunija buvo tik 
iškilmės. šį tikėjimą ji 
rado besimokydama katekizmo. 
Bet kvapas, kurį Kristus atne
šė į jos sielą per tą trumpą lai
ką, greit išgaravo. Nes jos mo-

nraorėjo, kad duktė būtų “bai- 
‘Jai reikėjo pažinti gy- 

visų nuotykių, pripildytų ntical- venimą”, 17 metais ji pažino 
tos meilės arba pilnų nuoskau- šventes, balius.-restoranus, mad- 
dos sielai kuriai dažnai būna nūs pliažus; viską pražuvimui 
prieglauda jo bažnyčia. Ir kiek- o kitoje svarstyklių Iticštė^ jo* 
viena Žmoniškoji būtybė, vis kio atsvorio atsispirti blogybei

išėjęs į Vidaus reikalų ministe- mą, kuris yra tinkamas apsmąs- 
riją ir pranešė, kad namie ne- tymams, sukelia atsiminimus minga’ 
pietaus ir grįš tiktai vėlai vaka
re. Kai dėl Makso, tai — nerei
kalingas rūpestis. Po šito įvykio, 
kadą jo tėvas tvirtai pastatė jį 
savo vietoje, jo įpročiai kaskart 
darėsi netvarkingesni. tiek kas ji būtų—mažiausia, kol 18 metų su užsidegimu ji gy-

Kelinta valanda? 11. Paėmė nėra galutinai nugalėta tamsy- rė vieno jauno žurnalisto teori-.
ją pagunda: taip, ji eis pamaty-» bių karaliaus, — dreba nuo to, jas. jis buvo gabus. Palikdamas 
ti kunigo Darmont Ji skubiai ką kartos yra palikę Dievo na- savo idėjose moralinius reikalą- 
apsirengė ir išvyko į Auteuilį. muose. Tuomet dvasia sukaupia rimus, jis atvirai kovojo su Die- 

Dvyliktą valandą ji buvo prieš savo gyvenimą, ieškodama ja- vu. Si* Dievas dar buvo jai 
Gailestingosios Dievo Motinos me to, kas galėtų geriau atitikti kliūtis. Jaunuolis, kuris dėl vie- 
bažnyčią. Vienas tikintysis pa- tai, ką ji čia junta.' no keisto •mttikimu vėliau ta-

Aš esu skaitęs kai kuriuos jūsų kią padėtį?
r__ _ ________ _____________  straipsnius; jūs skelbiate idealą;
teiktųs mus sutaikinti kuomet kas žino, ar vieną dieną Dievas 

ndeis išgirsti jums Jo balso? Jis
— Abejoju. Metuose, kuriuo- nemėgsta tik drungnų! Iš kiek- 

se aš esu, jau turima nustatytas vieno įkarščio anksčiau ar vėliau 
pažiūras visam gyvenimui. gimsta kas nors gero.

— žmogus, vargšė nendrė,
gali laikytis savo užimtoje vieto- mus:
je tiek, kiek jį jo išdidumas pa- — Jūs mane gąsdinate, kle- mūsų tyrinėjimas suklysta, nes 
laiko. Bet išdidumas gali po ne- bone, ir jūs išdrįstate teigti, kad nepriima dėmesin galimų įvykio .. .. - ----------- ...................................... - —r-------------------------- -------------,  -------------------------------
tikėtų smūgių sugniužti, tuomet jūsų Dievas vj«Ą dieną mane padarinių ir to proto, kuris tuos Dalrnes- JI n05~j° J stulpo šsšėlyje. skaitydama- lė- bėgtų, pasijuto, kad ją pamažu tės. išmestos į savotišką visuo-
nendrė nusilenkia, ir Dievas į galėtų mylėti.... Dabar, ar aš tu- padarinius tvaiko, kad ir mūsų tuojau, kad pasakytų.

riu jums priminti, kad mes valia galėtų prisidėti. Taip, aš V1^i nežiyojo ...
grįžtame šiandien prie to paties žinau, jums žodis Apvaizda ne
įvykto, kuris paskutinėmis die- turi prasmės, jūs ją pakeičiat
nomis įvyko mano namuose? likimu. Likimas jums bus kele-
Mes netyčiomis atsitolinome kai- tą dienų pavėlavęs ateiti sutrūk
toj nuo Danieliaus. Grįžkime dyti išmintingo sprendimo, ku
prio jo. Jūs galėsite jam praneš- rį padarė jūsų augintinis! Ką gi?
ti, kad jis gali be baimės grįžti Aš nusileidžiu visai paprastai.

nors!

— Atrodo, kad taip. Bet mes 
tik matome žiaurų įvykį, o ne
galime suprasti Apvaizdos su
manymų. Daugiau nulemia kar
tais nežinomi dalykai kurie su
pa žmogaus likimą, negu aiškūs 

Enguerrandas pasidarė nėra- faktai kuriuos žmogus svarsto 
pilnoje šviesoje. Ir labai dažnai

tą nusistatymą sunaikinote.

Be Enguerrando, dar kitas as
muo būtų norėjęs ištrinti iš sa
vo atminties įvykį su Donadieu. 
Tai jo žmona. Ji gyveno su bai
me, kad jaunuoliui gresia pavo-___ ___________
jus. Pirmas palengvėjimas įvy- jai kunigo butą Apie 2 ji.
ko: vagystės skundas atšauktas, prisistatys jąpi. Laukdama ji į- besėdinti be kitokio rūpesčio, tada ji likosi viena prieš tikrus 
Danielius galėtų grįžti be jokios ėj0 bažnyčion ir atsisėdo vieno kaip tik kad laikas kuo greičiau pavojus, kuriuos žino mergai- 
k'JmAe ši vnofvHi ši .. ..... .... .. ... ...... . r * _ _ °

ką? ji tai bėgančias minutes. 
Bažnyčia! Vieta labai pavo- gumas, kuris ją supa.

Ir vis dėlto, ar ji dažnai ne- jinga sieloms, kurtos laikosi at- T “ 
sitolinę nuo Dievo. Kada baž- vo atėjusi melstis, išskyrus, tur 
nyčia yra pripildyta besimel- būt pirmosios Komunijos die- 
ūžiančių tikinčiųjų, kada girdė
ti liturginės giesėms, siela ne
sąmoningai susilieja su ta aplin
kuma, nes jau pats susijaudini
mas reiškia maldą. Jei bažny-

persėda tas galingas paslaptin- menę.
ją kalba!

— Jūsų žodžiai man primena 
vieną iš mano draugų, kuris taip 
pat kalba.

— Ar jūs turite draugą, ku
ris skelbia filosofiškas idėjas, 
priešingas jūsų idėjoms?

— Mūsų draugystė yra tik- , _
ra. Pridedu, tai yra nuoširdžiau- iš savo prieglaudos, aA atsiėmiau Tai kas atrodo priešinga mūsų pu jai mažiausia reikėjo žinoti,
sias dranga*, fauį ai pažinojau; savo skundą. pastyrimul labai dažnai yra tik kur jis. Jos lūpose pasigirdo čia yra tuščia, tyla, plasdenanti

buvo skaičiusi jo žvilgsnyje to 
instinktyvaus nepalankumo, ku
ris ją sutrikdydavo? Tai turėjo 
būti tiesa, nes ir Maksas tai pa
stebėjo.

Bet tai nesvarbu! Tuo tar-

Ji drebėjo atsimindama savo 
Bažnyčion ji niekados neto- audringąją praeitį.

O taip, ji pažino laimę, įsigi-
ną. Ak, kaip tas viskas toli! Ji van,4» P®8*rM- garbę....

Garbė! Koks tas žodis jai 
skaudus! Tariamoji garbė liekasi 
tol. kol pasaulis nežino nusikal
timo

(bos daugiau)

turėjo’ tuomet 12 metų.... Uždeg
tos žvakės.... Balti drabužiai len
gvi, lengvi! Ar ji tuo laiku tikėjo 
į Kristų? Iš jos sielos gelmių iš
ėjo atsakymas: taip.



Malūnininko duktė išvysta Mariją

AMERIKIETĖS BĖGA
Indonezijoje sukilimui tebe

vykstant, amerikiečių žmonos . 
krautosi iš Sumatros į sauges
nes vietas. Viršutiniame vaizde 
matome, kaipMrs. A. Bariett su 
dviem berniukais išlipa iš lai
vo Singapūre. Jos vyras dar pa
liko Sumatroje.

Vengrė bėgo
Jauna-vengrų porą, Aleksas 

ir Edita Gabrieliai, pabėgę nuo 
komunistų teroro, po ilgo ba- 
stymosj atsidūrė Londone. Edi
tai niekur nebuvo gerai: taip ją 
kankino paliktos tėvynės ilgesys. 
Ji pasiėmė savo 2 metų mergai
tę ir išskrido Į Paryžių, kad iš 

. ten atsirastų Vengrijoje. Vyras, 
neradęs namie nei žmonos nei 
dukrelės, nusivijo, rado Pary
žiaus gatvėje ir mergaitę iš mo
tinos rankų p'ėš'.e išplėšė. Poli
cija ji uėmė kaip “vaik i gro'ei-

■ kr’, o ,'o Ir;:.'.?. r.t illrė iigoni-

Bernadeta Soubirous buvo 
neturtingo malūnininko duk
tė, vyriausioji iš aštuonių 
vaikų. Jie gyveno taip skur
džiai, kad vos begalėjo pra
misti, o’dangstėsi sulopytais 
ir nudėvėtais rūbais, kurių 
nelabai kuo buvo pakeisti, 
kai reikėdavo išsiskalbti. Tro
boje buvo, drėgna ir nei kiek 
nešilčiau, kaip lauke. Visa 
nauda buvo ta, kad neužly- 
davo ir vėjas nelabai užgrieb
davo. Bernadeta, pasiėmusi 
pintinę, eidavo rankioti senų 
skudurų, gelžgalių, kaulų ir 
kitokių išmestų daiktų, ku
riuos apvaliusi stengdavosi 

- parduoti. Ypač buvo sunku, 
kai dar tėvas susirgo. Pati 
Bernadeta taip pat nebuvo 
sveika — nuo mažų metu 
turėjo dusulį, (asma), buv; 
padžiūvusi ir išblyškusi, be. 
maloni, mandagi ir miela 
mergaitė. Visokiai paslaugai 
buvo skubi it sumani, tik 
mokslas jai nėjo į galvą. Jau 
13 metus eidama dar nebuve 
pramokusi nei skaityti ne 
rašyti; temokėjo poterius — 
Tėve mūsų, Sveika Marija i' 
Tikiu į Dievą Tėvą. Iš jų su
darydavo rožančių, kurį la 
bai mėgo kalbėti, dar pridė 
dama? O Marija, be nuodė
mės pradėtoji, melskis u- 
mus, kurie Tavęs šaukiamės 
šv. Komunijai dar tik bu"< 
ruošiama, kai Marija jai ap
sireiškė. 1

šv. Bernadetos Sibourous 
metinė šventė esti balan

džio 16.

dešiniosios rankos laikė ro
žančių, kuri abidvi pradėjo 
kąlbėti. Bęmadeta tarė vi- 

’ sus žodžius, o Graži Ponia ty-
bet seklesnės vietos nerado - lomis leido poterėlius per 
ir vėl grįžo prie Mosabielio 
urvo.

Pradėjus jai mautis batus, 
suūžė lyg staigus vėjas. Ber
nadeta apsidairė, bet medžių 
šakos nė nejudėjo. Paskui 
va suūžė, ir mergaite pama
tė, kad siūbavo tiktai ilga 
virkščia erškėčio, augusio 
viršutinėje oloje. Netrukus 
oloje suspindėjo maloni švie
sa, o jos viduryje pasirodė 
Moteris.

pirštus, balsu tardama tik 
Garbė Dievui Tėvui... Vieną 
rožančiaus dalį pabaigus, 
Mergelė pasitraukė olos gilu- 
mon ir išnyko. Greitai išblė
so ir šviesa. Bernadeta liko 
klūpoti , ties juodu pliku ur
vu.

Tuo tarpu grižo anos dvi 
mergaitės, išvydųsios, kad 
Bernadetos-veidas buvo švie
sus ligi baltumo. Antanina 
pamanė seserį mirus, bet

Ji; 
-----

_ GRACE KELLY, Monako princesė, susilaukė sūnaus Alberto. Ji 
augina" 14 mėnesių dukterį Karoliną. _ ___ _

ŠALTARASA, O Aš BASA

- • DaiL Aleksadra Merker
— Vitkauskaitė balandžio 9 
išskrido į Europą. Aplankys 
Portugaliją, Ispaniją, Pran
cūziją, Italiją, Graikiją, Egip
tą, Izraelį, Libaną. Į Ameri
ką sugrįš tik rudenį.

• Marija Kasevičienč pir
mininkauja ALRK Moterų 
Sąjungas centro valdybai. 
Kovo 8 ji buvo sušaukusi 
centro valdybos posėdi, ku
riame padaryti visų sričių 
pranešimai apie veiklą.

• Los Angeles, Calif., AL 
RK Moterų Sąjungos 74 kuo
pa paminėjo dešimties metų 
veikimo sukaktį. Kuopos val
dybą sudaro: P. Raulinaitie- 
nė, Pr. Dabsienė, P. Dunzi- 
lienė, J. Grikinaitė, Kiškienė, 
Leonavičienė, O Samsonaitė, 
V. Papšienė ir Ad. Deringie- 
nė.

sa is.Eu:.iivi.i v ei I
Londoną. Motinos meilė vaikui, 1858 metų Užgavėnės, bu

vo ankstyvos. Prieš jas Liur- 
do apylinkės gyventojai šven
tė vadinamąjį riebųjį ketvir
tadienį, vasario 11. Tą dieną 

, . . - . bažnyčioje katekizacijos palaimingos seunos. , /mokų nebuvo, tai Bernadeta 
Paskutinė mergin? puokštė su savo sesute Antanina nė 
Anglijoje nuo 1786 metų buvo turėjo niekur eiti. Diena bu- 

tokia tradicija, kad pavasari, kai vo šalta ir drėgna. Tėvas li
ūną skleistis gėlės, karalienei gonis nesikėlė iš lovos.
pristatomas būrys merginų iš į- Mergaites išbėgo rinkti ša-

ku? io ji su savim nebūtų jau ga
lėjusi paimti, nugalėjo jos ilge
sį tėvynei. Visiem žinomas kal
tininkas nebe vienos tokios ne-

Kojy priežiūrai nedaug krei
piama dėmesio. Daugiau paiso
ma batų, kad jie būtų gražūs ir 
elegantiški. Bet kokie*bebūtų 
batai blizgūs, kojom jie visada 
yra kalėjimu, iŠ kurio išsiva
duoja tik nakties poilsiui. Kojom 
to gali būti per maža, ypač kai 
batukai yra dar ankšti. Tiesa, 
dabar jau mažiau pasitaiko mo
terų, kurios savo kojas suspau
džia it kokiom žnyplėm, kad tik 
būtų mažesnės. Renkamasi pato
gesni batukai. Bet ir to maža. 
Kojom reikia skirti nemažiau 
dėmesio, kaip ir rankom, nors 
jomis ir nesisveikinam ir ne- 
vaikštome basos po gatvės grin
dini. “šalta rasa, o aš basa” — 
dabar nė nedainuojama. Bet kai 
piemenaitės tai dainavo, o rasa 
kojas gėlė, jų kojos buvo svei
kesnės, negu miestiečių. Ir 
miestietės pasijunta jaukiai ir 
šviežiai, kai basomis kojomis pa
liečia saulės sušildytą žemę. Mū
sų kojos to nork Jos nori dau-

giau laisvės, negu joms duoda
me, kąd pasijustume tikrai atsi
gaivinusios

Dabarties mados duoda tam 
daug progų, šiltomis dienomis 
avimi praregimi, skylėti batu
kai arba tiesiai sandaliai. Pama
tysite moteris ir basnirčias. Na
gučiai lakiruoti. Skonio dalykas, 
bet tai nebūtina. Bet jeigu kuri 
jau dažo ir kojų nagus, ta rei
kia juos gerai prižiūrėti. Nagai 
turi būti taip kerpami, kad ne
jaugtų kampai. Sukietėjusią odą 
reikia nušveisti šiurkščiu popie
rium, kuriuo valoma peilius; tik 
neplauti peiliu ar skutimosi pei
liuku. Įsipjovus sunkiai gyja.

Svarbiausia gi nepagailėti 
kojom “šaltos rasos” — kasdien 
jas reikia nuplauti, kaip plauja- 
mas veidas ir rankos. Du kartus 
i savaitę reikia vonios su valgo
mąją druska, eglių esencija ir 
epsomo tepalu, kuris gaunamas 
vaistinėje. Pakanka 10 miniučių 
tokios vonios. Vanduo neturi bū
ti nei per karštas nei per šaltas. 
Po vonios įtrinti kremu arba a- 
liejaus tepalu fpav. Baby oil). 
Paskui minkštu popierium nu-

• Janina Liustikaitė

• Marytė Meškauskaitė, 
chemijos studentė, Jaunimo 
centre Chicagoje tvarko ka- 
fiterijos administravimą.

• B. šlepetytė — Vensku- 
vienė atstovavo lietuves mo
teris pasaulio katalikių mo
terų biuro posėdžiuose, ku
rie vyko vasario 27 — kovo 
1 čLd. Dalyvavo 14 tautų at
stovės. Baigiantis posė
džiams, ji visas atstoves pa
kvietė į lietuvių suruoštą šv. 
Kazimiero minėjimą.
• Angelė Matukaitė, bai

gusi magistrės, laipsniu mu
ziką Londone, studijavusi 
Paryžiuje, įstojo į Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuoly
ną Putname. Paskutiniu lai
ku ji Toronte turėjo muzi
kos studiją.

• Dr. Aldona šlepetytė, 
neseniai gavusi doktoratą, 
skaitys paskaitas Fordhamo 
universiteto ruošiamuose li
tuanistikos kursuose šią va

vairių kraštų, šiemet tokią “gy
vąją pukštę” sudarė 500 gražiai 
išsipusčiusių mergaičių iš pačios 
Anglijos, Amerikos, Japonijos 
ir Meksikos. Kitais metais to-

*V. BERNADETA, apsivilkusi taip, kaip ji buvo policijos tardoma tuojau 
bų: Bernadeta, jos sesutė po Marijos ap»irei*kimųį.

na. Visos trys netrukus atsi-

kių “laimingųjų” jau nebus. So
dų šventės metu karalienė Elz
bieta II priims plačiąją anglų vi
suomenę. Juk tai jos karalinė. 
Kam tos merginos čia painio
jasi.?

LIETUVOS atstovas J. Ka'eclcas vai
nikuoja Karoliną Origotaitę i* Au- 
burn, Mass., lietuvaitę, kuri Washing- 
tohe buvo išrinkta vyšnių karaliene ir 
paskui dalyvavo Lietuvos pasiuntiny
bėje suruoštame margučių margini
me.

no šone vėpsojo tamsus ur
vas, o viršum jo — nedidelė 
ola, kurioje, galėjo stačias 
žmogus išsitekti Antanina 
ir Joana nubrido per upelį, 

’bet kitoje pusėje dangstėsi 
kojas sijonėliais ir verkšleno, 
kad kojas nugėlė. Vanduo 
buvo labai šaltas. Bernadeta, 
sirguliavusi, pabūgo bristi.

Apsireiškusioji buvo vidų- Joana pastebėjo, kad tuo at- 
tinio ūgio, jaunutė, neapsa- veju neklūpotų. Kai Berna- 
kemai graži ir meilinga. Ber- dėtos veidas vėl pasidarė nor- 
nadėta aiškiai matė, kaip ji malus, ji greitai nusiavė ko

jas ir perbrido upelį. Vanduo 
jai rodėsi lyg pašildytas, ir 
kojos buvo taip pat šiltos. 
Mergaitės stebėjosi, bet iš 

juosusi mėlynu kaspinu. Ant jos ir juokėsi, kad surnaniu- 
galvos buvo baltas didelis si melstis lauke, lyg nebū- 
nuometas. Jupelė po kaklu 
buvo surišta siauru kaspinė
liu. Iš po jupelės matėsi ba
si gražūs piršteliai; ties jais 
spindėjo dvi geltonos radas-

šypsojosi ir akimis kvietė ar
tyn, bet neištarė nė vieno 
žodžio. Buvo apsivilkusi ilgu 
baltu rūbu ligi žemės ir susi-

Nesuprasdama, korfs tai 
regėjimas, Bernadeta 
tiek išsigando ir norėjo 
sižegnoti, bet ranka rados 
sunki, lyg pririšta. Tada ap
sireiškusi Mergelė pakėlė sa
vo ranką prie kaktos, paskui 
pridėjo prie krūtinės ir vi
sai baigė žegnotis. Bemade- kad ji yra Nekaltas Prasidė
tai dabar buvo taip lengva jimas. Tie apsireiškimai su- 
persižegnoti, kad nė rankos judino visą apylinkę, o pas
ijuto. Apsireiškusioji ant kui nuėjo ir per visą pasaii-

šiek
per-

SUKAKTUVINĖ IMMACULATA 
STOVYKLA

Šiemet jau sukanka 15 metų, šluostyti. Po^ tokių vonul 
kai lietuvaitės renkasi Į Marijos 
sodybą, Putnam, Conn., mergai
čių vasaros stovyklai. Čia jos, 
Nekalto Prasidėjimo seserų glo
bojamos, linksmai ir naudingai 
praleidžia kaitrias vasaros die
nas lietuviškoje, katalikiškoje 
aplinkoje ir dvasioje. Kiekviena 
lietuvaitė nuo 7 iki 16 gali sto- kojines apiberti pudra (Baby 
vykioje dalyvauti.

šiemet stovykla prasidės bir
želio 29 ir baigsis lietuvių Su
siartinimo švente liepos 27. Taip 
pat galima tik dviem savaitėm 
stovyklauti: nuo birželio 29 iki 
liepos 13 arba nuo liepos 13 iki 
liepos 27.

Vietos stovykloje yra rezer
vuojamos pirmoms užsiregis
travusioms. Tad, jei domitės Im- 
maculata stovykla, greit prašy
kite pilnesnės informacijos šiuo 
adresu:

Camp immaculata
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

mas palengvėjimas rodo, kad ko- landžio 12 koncertavo Balio 
jom tai “patiko”. Sumažėja nuo
vargis, atsigaiviname, tartum

koncerte Detroite.

būtume rasa braidžiusios. LeidinysPrakaituojančiom kojom rei
kia ypatingai geros priežiūros. 
Jas mazgojant į vandeni Įlašin
ti kelis lašus karbolio. Kojas ir Leidinys Motinos dienai 

Iš spaudos išėjo specialus 
powder). Mažiausiai du kartus leidinys Motinos dienai — 
per dieną keisti kojines.

Tinstančiom kojom reikia šil- das Vijeikis leidinį papuošė 
tos, bet nekarštos vonios, leng- daugybe pirmaujančių lietu
ve masažo ir dvigubos dozės ep- vių dailininkų ir garsiųjų 
somo tepalo. Gera pasitarti su kitų tautų menininkų pa- 
specialistu gydytoju. veikslų bei nuotraukų, vaiz

duojančių motiną ir vaiką. 
Daugelis paveikslų per visą 
stambų knygos lapą. Knygos 
tekstą paruošė dr. Juozas

Motinos dienai

Dail. Vla-

Plaktuku per galvą
New Yorke atsitiko taip, kad 

jaunas vyras su viena vedžioju
si, o su kita vaiko susilaukė. 
Tą antrąją reikėjo vesti. Į ve
dybų ceremonijas prisistatė ir 
pirmoji — su plaktuku. Užuot 
tvojus prigavikui, plaktuku rė
žė jaunajai. Už tai Dolores Bax- 
ton, kosmetinės įmonės vedėją,

tų namų. Bernadeta atsakė, 
kad melstis visur esą gera. 
Apsiavusi kojas, dar paklau
sė, ar jos nieko nemačiusios. 
Tiedvi sakėsi nieko, bet vie
na paklausė:

— O tu, ar matei ką?
— Na, tai nieko, — atsa-

kė Bernadeta, ir kalba tam ų. Liurdas pagarsėjo Mari- atsidūrė teisme, o Mrs. Isabella 
kartui pasibaigė. - -- - ------stebuk-

vaizdų

Marija apsireiškė Bernade
tai dar 15 kartų ir pasisakė,

jos apsireiškimais ir 
lingais pagijimais.

Bernadeta. įstojus i 
lyną, dar gyveno 21 
Ji mirė 1879 balandžio 16. 
Buvo gimusi 1844 sausio 7. 
Palaimintąją pripažinta 
1925, šventąją — 1933.

vienuo- 
metus.

Neil — ligoninėje. Mūsų many
mu, už grotų turėjo atsirasti ir 
visos tos painiavos kaltininkas.

iš gyvenimo didžiųjų lietuvių 
motinų: dr. Basanavičiaus, 
Kudirkos, Vaižganto, Biliū
no ir kt. Taipgi duodama 
medžiagos apie didžiąsias 
garsiųjų pasaulio žmonių 
motinas. Gausu ištraukų iš 
Lietuvos ir tremties poetų 
eilėraščių apie motinos ir ta 
medžiaga ne tik įdomi skai
tymui. bet ir lengvai panau
dojama montažams Motinos 
parengimuose.

JAU GALIMA GAUTI

SESERŲ RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS WORCESTER, MASS. "Draugo” premijuotą

PAULIAUS JURKAUS Z
Matini* Nukryžiuotojo Jėzaus vai mišiom .Po pamaldų bus pasistatydinti Brocktone, kur 

seserų rėmėjų suvažiavimas šie- užkandis. Posėdžių pradžia 1 yra vienuolyno centras, koply- 
' ........................................... čią.

Seimo proga aukas galima į

klebonas preh K. Vasys, o vi- Nukryžuotojo Jėzaus seserų ge- su7 Mothor Suporior, Our "1| 
neralės motinos M. Anunciatos Lady of Sofvow* Convont 26*1 I 
žodis ir skyrių pranešimai. ^Tbatchor St., Brockton, Mas*. I 

Po posėdžių bus muzikos ir . B
meno valandėlė.

Į suvažiavimą kviečiami ne tik
tai skyrių atstovai bet visi lie
tuviai katalikai.

Seserys jau 30 metų dirba lie

met įvyks Worcester, Mass. Auš- vai. p.p. Bus kun. L. Jankaus.
jos Vartų parapijos salėje bal. Balfo, reikalų, vedėjo, ir p. Va-
27. Sęimelį globoja parapijos lukonio iš Lawrence paskaitos, siųsti tiesiai vienuolynui adre- 527 pusi.

sais suvažiavimo reikalais uo
liai rūpinasi vietinis skyrius, 
vadovaujamas B. Milerienės.

Suvažiuoja visos N Anglijos 
rėmėjų skyrių atstovai. Rėmėjų 
draugijos pirmininku yra prel. 
Pr. Juras, šv. Pranciškaus lietu- 
vių parapijos Lavvrence, Mass. 
klebonas. Jis pasakys pamokslą, tuvių parapijose ir mokyklose, 

į Suvažiavimas . prasidės 11 Šiuo metu jų didelis rūpestis

• Marijona Vaičiūnienė, iš
buvusi Moterų Sąjungos 
centro rąštininke 30 metų, 
pasitraukia iš savo pareigų. 
Chicagos apskritis jai pa
gerbti balandžio 12 surengė 
pobūvį.

KAINA 45 00

j Kreiptis į Darbininko 
t administraciją

910 WILIXH GHBY AVĖ.

BROOKLl’N 21. N. Y.



Rumšiškių miestelį] nuskandina
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(Iš Miškų) . netoli geležinkelių stoties išli- 
■ 1 ko sveika. < •

ką mums atsiuntei, todėl Šv, Petro ir Povilo bažnyčia 
galėsi suprasti ' ir mūsų dė- nors jau atstatyta, bet vis dar 
bingumą” ‘

MES IR NESIPRAŠOM—
“...Tamsta manai, kad mes 

taip visai ir surusėjom. Ne; 
mes tikri lietuviai, katalikai 
Kalbam namuosę lietuviš
kai, rašome, meldžiamės. Ir 
savo gyvenime (per dešimt 
metų, nes išvežti maži; gegu
žės 21, 1948 metais. M) jau 
du kartu buvome išpažin
ties. O pamėgink mūsų ma
mai prieiti prie stalo neper
sižegnojęs, tuojaus skersom 
pažiūrės į tave... škaplerių 
neduoda nešioti, lietuviškų 
maldaknygių neturim. Į na
mus neleidžia, o mes ir nesi- 
prašom...”

(Maldaknygės buvo siųs- 
bet iš

pas mus darosi šitos naujie-

kelia — visus gyventojus, o 
taip pat ir daug kitų gyven
tojų, kurie gyvena arčiau 
Nemuno upės. Matote, čia 
darys užtvanką iš Nemuno 
upės ir statys elektrinę. Ry
šium su tuo bus iškeliami ir 
Rumšiškių kapai ir bažnyčia. 
Kapai ir bažnyčia yra ke
liama ant kalno. Dabar kiek
viena šeima rūpinasi iškėli
mu velionių palaikų: darys 
naujus karstus, surinks kau
lus ir' išveš į naujus kapus 
palaidoti: Jūs gerai žinote, 
kad tėveliai ir sesutės palai
doti Rumšiškių kapuose. Vi
si žmonės išsiims savuosius 
arba gimines, o aš norėčiau 
su Jumis' pasitarti, ką mes

IS VISUR

CLEVELAND, Ohio, užsidegus namui, iš 6 vaikų sudegė 5. Mėtina Mrs. Arthur E. Rieks išsi
gelbėjo tik su 2 metukų mergyte.

• Kun. Stanislovas Ausen- 
kai benediktinas, širdies smū
giu staiga mirė kovo 31 d.,
\ukai? rašydamas prie stalo. 

, Velionis • gyveno Sao Paulo, 
Brazilijoje, drauge su kan. 
Z. Ignatavičiumi buvo Liet. 
Misijos dįrektoriais. Jis buvė 
gimęs Lietuvoje, Balninkų 
parapijoje, 1914 m., į Brazi
liją atvyko 1927 su tėvais. 
Brazilijoje įstojo j benedik
tinų vienuolyną ir baigė vi
sus mokslus,-turėjo tris dok
toratus: teologijos, filosofijos 
ir matematikos. Vienuolyno 
gimnazijoje dėstė niatemat-i--— 
ką ir fiziką. Nors buvo užau
gęs Brazilijoje, bet niekada 
nenutrūko nuo lietuvių. Lie
tuviškai kalbėjo ir rašė be 
klaidų. Buvo lietuvių kultū
rininkas, žurnalistas, pasku
tiniu laiku ypač uoliai plati
no lietuvišką spaudą tarp ' „ 
Brazilijos lietuvių.
z • Kennebunkport, Me.. ir 
šiais metais laukiama svečių 
atostogautojų. Kadangi yra 
vietų nedaug, prašome iš 
anksto ■ rezervuotis kamba

rius. Rašyti: Franciscan Fa- 
thers, Kennebunkport, Me.

• Aidų literatūros premija 
bus paskirta balandžio 20. 
Jury komisiją sudaro: A. Vai
čiulaitis, VI. Prosčiūnaitė, St. ¥ 
Zobarskas, L. Žitkevičius ir 
Tėv. L. Andriekus. Komisi
jai atsiųsta 15 veikalų. Pre
mijos Įteikimas bus Toronte 
balandžio 27 d.

• Iš Anglijos vis išvyksta 
žmonės. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes iš Nottingha- 
mo išvyko broliai Pov. ir Ad. 
Marciuškos. iš Boltono — 
buvęs DELS skyriaus sekre
torius B. Kniuipys. Į Kana
dą išvyko Bernotų šeima iš

neužbaigė savo karo žaizdos gy
dyti. Kaip matyti iš laiškų, gau
tų iš Šiaulių apylinkės, per Ver
bas, kovo 30, šiauliečiai turėjo 
dideles iškilmes. Atvykęs vys
kupas pašventino naujus šv. 
Petro ir . Povilo bažny^os var
gonus.

Nuo Bublių iki Šaukėnų, pro 
Kurtuvėnų miestelį, yra praves
tas plentas. ŠĮ plentą tiesti jau 
buvo papuošta nepriklausomy
bės laikais. Jau ir darbai buvo 
pradėti. Nuo Bublių iki Kurtu
vėnų buvo iškirsta miško juos
tą naujajam plentui tiesti. Ka
ras ir okupacijos sutrukdė dar
bus. Dabar okupantas įvykdė tai. 
kas buvo anksčiau pradėta.

Lietuvoje negreit susižino vie
nas apie kitą. Prieš Kalėdas vie
nas asmuo mirė Radviliškio a- 
pylinkėje, o Šiaulių apylinkėje 
gyvenatieji giminės nežinojo 
apie jo mirtį. Kovo mėn. šiau- 
lėčiai važiavo aplankyti radviliš
kiečio giminaičio, bet rado jį

„ Kai tėveliai mirė, tai aš ta- / tos net du kartus, _ 
da turėjau vyrą. Jis man Maskvos gražintos atgalios).

ŠIAULIUOSE PAŠVENTINO 
VARGONUS z

____ * __ __ Šiauliuose iv. Petro ir Povilo
kės pirkti lentų, daryti kars- bažnyčią (aukštuoju bokštu) vo- mirusį jau prieš 3 mėnesius. O 

kiečiai per karą atsitraukdami Radviliškis nuo Šiaulių taip ne: 
sudegino, šv. Jurgio bažnyčia toli.

viską padėjo gyvenimo var
gus vargti, o dabar aš viena 
jų. palaikų nepajėgiu per
kelti į naujus kapus — rei-

tus, iškasti ir pervežti, pa
laidoti. žodžiu, kiekvienam 

^žingsny reikės samdyti žmo
nes. Taigi prašome parašyti, 
ką daryti — ar palikti kau
lus, kad plautų vanduo, ar 
galėtumėt man padėti tėve
lių kaulus perkelti į naujus 
kapus”.

Laiškas rašytas kovo 4.
KAD ŽINOTUMĖTE, 

KĄ VALGOME
Labai nuoširdžiai dėkoja-

Iš Prancūzijos lietuvių gyveninio
Kelionė į Liurdą, Rugsėjo 14- legacijai pirmininkaus Lietuvos 

17 d.d. rengiama lietuvių maldi
ninkų kelionė į Liurdą. Iš Pran- V. Sidzikauskas iš Nevv Yorko; 
cūzijos dalyvaus 62, jų tarpe 8 delegacijos nariai bus: dr. P. 
lietuvaitės. E viso bus apie 
200 lietuvių

Tėv. Alf.. Bernatonis, Lietu- 
me už vaistus. Pas mus vais- vių K. Misijos direktorius Vo- 
tai yra nepigūs, todėl primo- kietijoje, kovo 28-30 d.d. lan
kėti muito 29 rublius ir 25 
kap. mūsų pinigais skaito- dė rekolecijas. 
me labai nebrangiai. Juo la-

Laisvės Komiteto pirmininkas

kėši Paryžiuje ir lietuviams ve-

Karvelis (ūkininkų Sąjungos at
stovas). pulk. J. Landkoronksis 
(valstiečių liaudininkų atstovas) 
E. Turauskas (krikščionių demo
kratų atstovas), J. Vilčinskas 
(socialdemokratų atstovas) ir 
V. Banaitis (Nepriklausomybės 
Talkos atstovas).Balfas laiko Prancūzijos 

tuvius įsikūrusius ir jiems
lie-

mus visiškai negalima gauti. šalpos nebeteikia. Padeda tik
Taigi, už visas dovanas o emigracijos atveju.
ypač už vaistus neturiu nė Jonas Tomkus lanko šešių
žodžių kaip padėkoti. Mat, mėnesių* karininkų kursus Pa
viskas žmogui brangu, kol ryžiuje.
gyveni ant žemės, bet svei Juozas Tvirbutas, praėjusiais ,
kata visų brangiausia. Vais metais atvykęs E Lenkijos, da
tus vartosime pagal dakta- bar dirba savo profesijoje pas
rų nurodymus. Daktarų pas vieną ;

STUDENTAI RENKA SAVO SĄJUNGOS VADOVYBĘ
. Balandžio 20 prasideda Lie
tuvių Studentų Sąjungos rinki
mai. Į Sąjungos centrinius or
ganus kandidatuoja ir šie ateiti
ninkai:

Ignas Budrys, studijuojąs elek
tros inžineriją Illinois universi
tete Chicagoje, aktyviai reiškiasi 
visuomeninėje veikloje: yra Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos už
sienio skyriaus vedėjas, korp! 
Šatrijos narys, skautas vytis. 
Jis palaiko ryšius su Pax Roma
ną.

Romualdas Kriaučiūnas studi
juoja psichologiją Roosevelt uni
versitete Chicagoje. Lietuviško
je veikloje pasižymi neišsemia
ma energija, ką liudija skaičius 
puikiai atliekamų pareigų: Lie-

mani tarinius mokslus Detroito 
universitete. Aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloj: yra buvusi 
moksleivių ateitininkų kuopos 
valdybose, dabartiniu metu yra 
Liet. Stud. Sąjungos Detroito 
skyriaus sekretorė. Dalia pri
klauso Detroito Dramos mėgė
jų sambūriui ir dabar vaidina 
“Sąmoksle prieš savuosius”.

Juozas Polikaitis studijuoja 
chemiją ir metalurgiją Detroi
to universitete. Juozas yra veik
lus studentas ateitininkas — tris 
metus buvo draugovės valdybo
je. ėjo stovyklos iždininko pa: 
reigas. SAS stovyklos Crovvn 
Point, Ihd., komendantas. Taip 
pat yra buvęs Liet. Stud. S-gos 
Detroito skyriaus iždininkas ir 
revizijos komisijos narys. Daly
vauja tautinių šokių grupėje ir 
yra buvęs jos iždininku. ' 
Jonas Šdiūnas yra dabartinis 
Liet. Stud. Sąjungos Detroito 
skyriaus pirmininkas. Jonas in-

bartinis “Draugo" Akademinių tensyvią visuomeninę veikląjun-

tuvių Studentų Sąjungos Chica
gos skyriaus vicepįrmininkas, 
lietuvių klubo Roosevelt univer
sitete korespondentas; buvęs lie
tuvių bendruomenės Chicagos 
apygardos Jaunimo Tarybos na
rys, Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės revizijos komisijos 
narys, Moksleivių Ateitininkų 
S-gos centro valdybos narys.

Indrė Paliokaitė lankoSt. X- 
avier Kolegiją Chicagoje, kur 
studijuoja biologiją. Kolegijo
je priklauso visai eilei klubų — 
ypatingai reišiasi chore ir pui
kia vaidyba kolegijos statomuo
se vaidinimuose. Neužmušta ir 
lietuviškos veiklos: dažnai ma
tome Indrę lietuviškoje sceno
je su puikia deklamacija; yra 
viena iš “Draugo" ateitininkų

MOKSLO IR TKCHMKOS ŽLMOS vo išrinkta Moksleivių Ateitinin
kų S-gos centro valdybos revi
zijos komisijos nare.

Skirmuntas Radvila yra da-

Nottinghamo.
• Kun. Antanas Martinkus 

paskirtas Chicagoje i šv. Jurgio 
parapiją, kurioje klebonavo mi- . 
ręs prel. Urba. Kun. A. Martin
kus buvo Dievo Apvaizdos kle
bonu Chicagoje nuo 1940 metų, 
kur išmokėjo nemažas parapi
jos skolas. Naują parapiją peri
ma balandžio 20.
• Putnam mergaičių ateiti

ninkių metinė šventė bus ge
gužės 3. šeštadienį. Kviečiami 
atvykti visos apylinkės jauni
mas.
• Prancūziojs Lietuviu Ben

druomenės atstovais i pasaulio. 
lietuvių seimą išrinkti: O. Bač- 
kienė ir kun. J. Petrošius. Atsto
vai dėl lėšų stokos vargu galės 
važiuoti į seimą.
• Tautkų šeimą, gyv. May- 

vvood. Ilk. Etiko didelė nelai
mė—geležies laužas užgriuvo še-

tšis vaikus ir jų sūnelį 13 metų, 
užmušė.
• Dr. Balys Paliokas Chica

gos universiteto miesto kolegi
joje vasaros semestre vėl dės
tys užsienio prekybos politikos 
kursą.
• Jurgis Lazdauškas Toliušis, 

žinomas Urugvajaus visuomeni
ninkas ir žurnalistas, mirė vasa
rio 27 d. Jis buvo gimęs 1907. i 
Urugvajų atvykęs 1930 m.

Prieš žemės drebėjimus Balionas vietoj satelito
Japonija kas metai kenčia nuo Armija suprojektavo naują 

žemės drebėjimų. Dabar vyriau- satelitų rūšį — baloną. Jis yra 
sybė pasirašė sutartį su trim dvylikos pėdų, padarytas iš plas- ............................  .
didelėm anglų elektros bendro- tikos ir aluminijaus ir bus mato- Prosvaiscių redaktorių.-,. Redak- gia su bendradarbiavimu spau- 

*—s—  ----- - Joj. jis buvo “Draugo“ sporto
skyriaus redaktorius. “Draugo” 
ateitininkų skyriaus redaktorius. 
“Draugo" radio programos ve
dėjas. “Margučio” radio sporto 

pranešėjas. Ateitininkų 
organizacijos taip pat neužmirš
ta, buvo SAS revizijos komisi
jos narys. Chicagos SA draugo
vės pirmininkas, MAS CV pir
mininkas. Kol. šoliūnas yra bai
gęs sociologiją Illinois universi
tete Urbanoje.

Vaclovas Kleiza, dabartinis 
Lietuvių Studentų Sąjungos pir
mininkas. studijuoja pramo
nės administraciją Illinois uni
versitete Urbanoje. Plačiai reiš
kiasi lietuvių visuomenėje: bu
vo “Draugo" ateitininkų sky
riaus redaktorius. “Draugo” a- 
kademinių Prošvaisčių redakto
rius. Stud. Ateitininkų Sąjun
gos pirmininkas. SAS revizijos 
komisijos pirmininkas, vadova
vo pirmajam plačiam šalpos 
Fondo vajui; yra Liet Studen
tų Sąjungos Urbanos skyriaus 
sekretorius.

Ričardas Kontrimas ruošiasi 
sijos narė. . doktoratui chemijos srityje.

Šarūnas Užgiris atstovauja priklauso chemiku korporacijai 
lietuvius Urbanos pabalticčių Phi i^mda Upsilon. Ričardas 
komitete. Šarūnas studijuoja in- vra veiklus studentas ateitinin- 
žinefiją Illinois universitete Ur- ųas buvo studentų ateitininkų 

sąjungos valdybos vicepirminin
kas, Nevv Yorko draugovės val
dybos narys. SAS revizijos komi
sijos pirmininkas. Taip pat yra 
buvęs Baltų Studentų Federaci
jos sekretorium

Vytautas Valaitis studijuoja
□ a v.._____ uuivyiiu* pasistatė naują ra- - Ohio valstybiniame universite-
i navnrntn tautu rvUitinAc vniJvL tolo kopą su. moderniai Alicija Žilevičiūtė studijuoja tc Athen. Ohio. fotografiją' ir 
■ h*i niitvintn Taicv' ' įrengimais. Juo bus galima Xo odontologiją Illinois universite- žurnalistika. Savo puikiom foto-
- mn darini <M<ra Vai’iii motu ^’au įžvelgti į erdve ir daugel *c Chicagoje. Aktyviai reiškiasi grafijomis bendradarbiauja lie-
I rtosedab-v™ per 30 *>lykų geriau ištyrinėti nei su

Ž Y MIEJ1 KARO VADAI | svedas atsakinėjo i klausimus P3Prasl“'’' ^m.au- Xži”X/orean m kg . šia lis bus panaudotas Veneros suvažiavimo organizavimu Lie-
J tmia^k tr^tvi> Gebėjimui, bus tiria- tuvių Stud. Sąjungoje taip pat
i trūksta nitniirdii«c vtonvhAc ma planctos temperatūra ir gv- nuoširdžiai dirba - platino U-

ls vEtem^ venimo Vcncra vra an* ,UanUS 'r Sludcnh’ 'Atrasti
RruAirir. N v F P trojf P’aucta arčiausiai prie sau- Alicija pernai buvo korp’ ša-
Brooklya „I, N. Y. u liko geriausius įspūdžius !ės. Prie žemės arčiausiai ji pri- (rijas pirmininkė 

VMK artėja per 2fJ.00.000 mylių.

vėm, ir jos už 36 mil. dolerių pa- mas 800 mylių aukštyje papras-
statys atominius reaktorius, ku- ta akim, o 1,600 mylių aukšty-

mus yra gerų ir patarimus Į Ameriką rengiasi emigruo- rie absorbuos žemės drebėji- je su optiniais prietaisiais. Jis
duoda . nemokamai, tik kai ti Šileikai. Yra-dar keliolika lie- mus. Manoma, kad šiuo anglų turės erdvės matavimo instru-
vaistų nėra, tai E patarimų tuvių, kurie rengiasi išemigruo- išradimu pasinaudos ir Italia, ‘ mentus ir jį lydės dar kitas sa- 

kurią taip pat vargina nuolati- telitas. šį baloną su satelitu ma
niai žemės drebėjimai.Atsilygindami pasiuntėme Vilerupte gyvena seniai įsikū- 

šiokį tokį paketėlį vasario 17. rę lietuviai, praleidę Prancūzi- 
Jame rasite staltiesę, siuvi- joje keliasdešimts metų. Jų gre- 
netą “broliukais”’, takelį, po- tos smarkiai retėja. Neseniai mi- 

šešis rė Jonas Šumskis ir Pranas As- 
tramskas.

Lyone apylinkės valdybon iš
rinkti: Narbutas, V. Banevičius, 
Z. Petkūnas ir Rimašauskas. 
Kovo 4 mirė Vladas Statsas.

Paryžiuje gegužės 4 rengia
mas motinos dienos ir J. Tumo- 
Vaižganto minėjimas

Strasburge balandžio 25-30

duškėlei užvalkalėlj; 
kampelius, kur nor užtiesti, 
dvi bonkutes odekolono, de
vynis gabalėlius prausiamo 
muilo, keturis pakelius ciga
rečių, tris pakelius papirosų

Nesistebėk, dėde, kad mes 
tokius dalykus siunčiame, 
žinome, kad pas jus tokių

no paleisti iš šiaurės į pietus.
Surastas biblinis kelias nes tada Amerikos gyventojai 

Izraelio valstybėje vykdoma geriausiai matys.
nemaža archeologinių tyrinėji- Saulės jėgainė
mų. Pasirendami šv. Raštu, jie Sovietai pasEkelbė. kad Ar- 
ieško senųjų miestų, šulinių, menijoje, netoli Ararato kalno, 
metalų kasyklių. Dabar dr. Nel- 
son Gltieck, archeologas, sura
do seną biblinį kelią E Judė
jos karalių laikų. Tas kelias ei
na Ė Beersheba į Sinaujaus kal
ną, o E ten Į Egiptą. Tai buvo 
karavanų “highway” per dyku
mą. Kelias minimas šv. Rašto 
'Ctaumt Išradimo 'ir« Skaičiui

resnių, bet norime, kad ir tautų seimo sesija. Lietuvių de- knygose, 
jūs žinotumėte, ką. mes vai- —5------------------------------------------------ —
gome, kokius rūkalus rūko-
me, kokiu muilu prausia
mos ir t.t. Juk gerai žinai.

Vilkiukų vasaros stovykla
Atlanto rajono vilkiukams (8- 

12 m. skautams) rengiama at
skira dviejų savaičių stovykla 
pirmoje liepos pusėje Waterbu- 
rio apylinkėj. Stovyklai vado
vauti pakviesta skautininkas M. 
Manomaitis iš Bostono. Stovyk- 

. los mokestis 15 dol. .

910 W8k»nghl»y Avr.,

toriaus darbas jam < jau ne nau
jenybė. kadangi 1955-56 m. bu
vo Crane Junior College savait
raščio redaktorius. Skirmuntas 
studijuoja Illinois universitete 
Urbanoje geografiją' Universi- žinių 
tete priklauso geografų klubui; 
įėjo komisijon rengti tarptauti
nę parodą. Skirmuntas yra uo
lus studentas ateitininkas: 1956 
m. SAS žiemos stovykloje buvo 
vadovas: pernai buvo studentų 
ateitininkų Urbanos draugovės 
pirmininkas.

Audronė Stakytė yra pakvies
ta į Alpha Lamda Delta Hono- 
rary Society. Ji studijuoja, che
miją minois universitete Urba
noje. Be profesinių organizaci
jų daug dirba ir lietuviško j e. vei
kloje; yra buvusi moksleivių a-

statys didelę stotį, kuri išnau
dos saulės energiją ir suks elek
tros jėgaines..

Aviacijos akademija
Įsiveda specialų tarpplanetinį 

kursą, kur bus dėstoma fizika, 
atronomija ir kiti tolimojo skri
dimo mokslai. Akademijos va
dovybe mano, kad tolimųjų erd- ateitininkų būrelio pirmininke 
vių užkariavimai ir tyrinėjimai Chicagoje. studentų ateitininkų 
turi būti tvarkomi vienos įstai- Chicagos draugovės vicepirmi- 
gos pagal vieną bendrą planą, ninke. korp! Šatrijos iždininke.

Litųanica klubo sekretore. Da
bar yra Urbanos studentų atei
tininkų draugovės iždininkė ir 
Moksleivių Ateitininkų S-gos 
centro valdybos revizijos komi-

Atominė kamera
Prof. Erdwin M. Mueller iš

rado aparatą, kuris padidina 5 
milijonus kartų. Su juo profeso
rius bando nufotografuoti me- 

, talų kristalų atomą.
Strazdus dar dalyvavo prof. V. nes mokyklos mokinės šlioge- 
Balčiūnas, dr. šerkšnas; inž. Mi- rytės. Po programos išdalintos 
niukas, pulk. Liutermoza ir dovanos. Po 50 dol. gavo Jan- 
Chase. kauskaitė ir Simonaitis; šeštad.

lituanistikos mokyklai (per J.
Giedraitį) paskirta 150 dolerių, 
sporto grupei “Grandis" 25 dol. . ......
į ir tautinių šokių mokytojai Dan- 000 dol. Tai yra tik dalis progra- ----------- .
* cevičienei gintarinius karolius mos- kun? valdžia sukūrė, ko- Sąjungos skyriaus iždininkas.

- - - -*J -iii Pereitą žiemą studijinėje SAS
fai.Hr.uT— stovykloje Crovvn Point, Ind

Vac. Sidzikauskas paskaitoje i^įnas ^aststatė^ują ra- buvo berniukų vadovas.

LB Kultūros ir švietimo Fon- ko meninė programa, atlikta 
do vajaus užbaigai atsilankė vietinio jaunimo. Solo dainavo 
Vac. Sidzikauskas kovo 23. Jį Jankauskaitė ir Simonaitis, pia- 
sutiko LB pirmininkai W. M. nu palydimi J. Petkaičio ir Mi- 
Chase ir Z. Strazdas. Vaišėse pas niukienės. Deklamavo litahisti-

Kova prieš vėžį
Amerikos valdžia pasirašė su

tarti su Merck and Dohme ty-

Popiet 3 vai. klubo salėj įvy-

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

Kristaliniam Karste
Kaina $2.00. 41 pus!

Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo Vakvlh'ino

Kaina $3.00 215 pusi.

Gaunama DARBININKO administracijoje

oseaui

25 dol. vertės.

rimo laboratorijomis, kad jos banoje. Gyvai reiškiasi lietuviš- 
išras vaistus prieš vėžį. Metams koj veikloj, buvęs Urbanos stu- 
vaĮdžia bendrovei paskyrė 775. dentų ateitininkų draugovės iž

dininkas. Urbanos Liet. Stud.

vodama prieš veži.

<1 ė m c s» i n i į:
Išleista II laida

je. Du metus yra buvęs Liet. 
Studentu Sąjungos centro valdy
bos narys ir Liet Studentų Są
jungos garbės teismo narys. 
Vytautas yra buvęs.Clcvęlando 
Studentų Ateitininkų draugovės 
pirmininkas ir SAS revizijos ko- 

Dalia Mikaitė studijuoja hu- misijos narys.

| Kalėdų Balsai
¥ 30 kalėdinių giesmių
i Surinko ir, sutvarkė
į JONAS J. ŠAUCICNAS

K;r:n;» M.00. 36 pus!
I

Gaunama
garbės DARBININKAS.

010 AVilloughby Avemtr, 
Bmoklyn 21. N. Y.

z

I
ž



Balto Centras taria ačiū
Naujienom (bal. 9) užkliuvo 

Draugo vedamajame (bal 8) ji- 
simintas “žmogaus panašumas 
Dievui”. Reagavo jau sekančia 
dieną, nes toks panašumas, ma
tyti, joms didžiai nepriimtinas.

- k * • / ’

Didžiojo New Yorko — New 
Jersey 1957 metų Balfo vajus 
senokai pasibaigė. -Vajaus re
zultate Balfo Centras gavo 
$6,070.09 ir pluoštą pavardžių. 
Iš jų sudarėme žemiau spausdi
namą aukų rinkėjų ir aukotojų

. kevičiūtė, A. Vasiliauskas, Tė-

ir Stankūnai, M. ir J. Klivečka. 
N. ir S. Gabės,' P. Janujevičienė, 
McLain, Jellinger. '

Po $15} <— J. ir J. Matyckaį,

idais argumentais “Naujienų” 
apžvalgininkas save taip degre- 
davo?

Jis rašo: “Seniau buvo mano
ma, kad Dievas sukūrė žmogų 
pagal savo išvaizdą, nes taiįJ y- 
ra pasakyta Biblijoje”. Tuo tar
pu akmens gadynės žmogus bu
vęs “žema kakta, atsikišusiais 
antakiais, žiauriais veido ruo
žais. neproporcingai ilgomis 
raumeningomis rankomis”. Tai
gi, tikras orangtangas, kuri: 
prof. dr. Pr. Skardžiaus sudary
tame “Lietuvių kalbos vadove” 
aptariamas kaip “žmoginė bež
džionė”. Tokio žmogaus pavida
lo ir pačios “Naujienos” purtosi, 
nors savo senolių senolius dar 
neseniai vesdino kaip tik iš bež
džionių. Jos klausia: “Kuris šių 
dienų Europos žmogus sakytų, 
kad tai paties Dievo išvaizda?

Bet jeigu žmogus seniau Iju- 
vęs toks kerėpla ir tik “šimtų 
tūkstančių metų evoliucijos ei
goje.... įgijo tą gražią išvaizdą, 
kurią dabar turi šių dienų civi
lizuotas žmogus”, tai ji ne iš Die
vo. Išvada atrodo logiška. Bet 
tik tiem žmonėm, kurie neski
ria juodo nuo balto.

“Naujienos” neskiria gyvuli
nio ir dvasinio panašumo.. Ne
skiria dėl to, kad dvasios nepri
pažįsta; o nepripažįsta dėl to, 
kad jos nematė. Čia dar paaiš
kina, kad “Dievo, angelų ir ki
tokių dangaus gyventojų” (tar
tum JAV) joks skulptorius ar 
tapytojas nėra matę.

Vajaus pirmininku buvo Vi
talis Bukauskas; vicepirminin
kais — J. Ginkus, J. Garšva, V. 
Leskaitenė, iždininku F. Alk

Balto Ceptras nuoširdžiai dė
koja vajaus komitetui, rinkėjam 
ir aukotojams. Jei kurio pavar
dė yra iškerpta, praleista tr1 
netisliai įrašyta labai atsipra
šome, nes labai sunku patikrin
ti.

Lietuvių Darbininkų Draugija, 
Brooklyne, L. ir V. Koppas, M. 
Vaitkus, V. Brazaitienė, P. Bajo- 
rinas, Dr. Werk; Dr. Gelbend, . 
Dr. V. ir O. Trecijonai' Kūn. T. 
Narbntas. Dr .Klaine^Dr Lavia- 
no, M. ir Z. Raulinaičiai, J. 
Ginkus po 12 — J. Liaukus, L. 
ir H. Mikuckai; . -
' Po $10. — E.V. Čiurlys, P. 

Rimkūnas, fl.C. Baltus, F. Stum- 
bris, R. Bingelis, A. ir Ą. Dič- 
manai. J, Keraminas, Kun. J. 
Pakalniškis, A. ir PMatekunai, 
0 K. BaČauskas, A. ir V. Zikarai, 
J. Klemerienė, P. Kidolius, S. 
Zobarskas, J. Vištartas, Mr. and 
Kirs. J Jakaitis, Pr. Lapiene, 
Bobeliai, V. M. Pūkas, Kun. A. . 
Račkauskas, J. ir K. Llimavičiai, 
M. Jankevičiūte, A. Mačiulis^. 
E.M. Jankauskas, E. ir P Vai
nauskai, A. Ryliškis, M. Jokubai-

Auky rinkėjai
Stefanija Kusienė — surinko 

$200: E. Cibienė ir R. Miklas— 
170, O. Kašubienė ir J. Valaitis 
— 71 (per W. Wolf in Great 
Neck, N.Y.); K. Kundrotas — 
$100: J. Avižienis — 70, Pr. 
Narvydas — 50, Lietuvių Atle
tų Klubas 50, A. Kaunas — 35, 
Ig. x ovilavic.us — 31, Ruzgienė tiene, N. ir A. Maceliai, P. Ado- 
(šeštadienine mokykla) — 25.10 
ir M. Nazveckas — 11.

Iš tikrųjų savo akimis nemato
me ne tiktai Dievo. Nematome 
nei proto tokiu būdu, kaip regi-
me “žmoginę beždžionę”. Ta
čiau dėl to nesakytume, kad 
“Naujienų” apžvalgininkas ne
turi proto, jeigu net būtų “že
mos kaktos ir atsikišusių anta
kių”. Taip pat dėl to, kad “šim
tų tūkstančių metų evoliucijos

Aukotojai
Viešpaties Atsimainymo Pa

rapija, Maspethe, N.Y. — 200 
dol.; Kun .J. Starkus iš Bayones, 
N.J., lietuvių parapijos, — 125, 
Lithuanian American Citizens 
Club, Yonkers, NY., — 100. 
New York Joint Board A.C.W. 
of A., N.Y., — 100, Lithuanian 
Community Center, Kearny, — 
100, Amalgamated^Elothing 
Workers of America, Brooklyne 
— 100, Magdalena Jankevičiū
tė — 90. Buffali Lietuvių Klu
bas, — 80

Po $50. — Schuyler Saving 
and Loan Association, Kearny, 
N.J., Lithuanian Polit. Club, 
Kearny, N.J. Dr Tadas Savickas, 
Brooklyne; Dr Dranitze — 40: 
Dr. L. Pellegrino, D. J. Dičpini- 
gaitis, Danutė ir Vytautas Ano- 
niai — po 30 dol.

maitis, A. Kudirka, A Vainius, • 
K. Brazauskas, J.P. Kunigėlis, 
J Bertys, K. Karečka, R. ir L. 
Šidlauskai, Amerikos Liet. 
Inžinierių ir Architektų S-GA, 
K.J. Krusmokas, J. Šileikis, V. 
Selenis, H. Savickas, Z. ir F.F 
Rajeckai. A Krinickas, P. Gober- 
gas, P. Ir M. Minkūnai, K. Vai
nius, R* ir G. Rajeckai, B. ir A 
Sutkus, M. Dusevičius, St ir V. 
Daugėlai, Dr V. Kanauka, B. 
Svalbonas, Dr. A Elsbergas, P. 
Legeckas, Dr. F. Bintakys, N. 
ir J. Šalkauskai, J. Lipnickas, 
J Urban, McNail,; Dr. Mezzates- 
ta, Dr. Rulon, Dr. Bloomstein, 
Dr. H. O. Wunderlich, Dr Fass. 
Woodfeldas, Ine., Dr. Vogei, 
A. Kaunas, Lith Amer. National rinkti: Kazys Lukšis, Raymond 
Club, Pr. Narbydas, SLA 242 
kuopa. L. Šimkus, V. Sruoginis, 
A Teleiša, V.B Vaiciuliai, P. 
ir V Jurkai M..EE Varę bu tai 
J. Raščius, W Wolf, K. ir O. 
Miklas, Ciplijauskai, Kan Dr.

WI.UL.IAM O. OENNIS, 77, iš San Antonio, Tex„ džiaugiasi su- _ 
•< laukęs dar 4 proanūkių. Jis dabar turi 17 anūkų ir 12 proanūkių.

LOS ANGELES, CALIF.
Išrinkta nauja Los Angeles 

County Republican Assembly 
lietuvių vieneto valdyba

Kalifornijoje įtakingiausia ir 
didžiausia Respublikonų organi
zacija yra Califomia Republican 
Assembly. Praėjusių metų gruo
džio mėnesį buvo suorganizuo
tas tos organizacijos lietuvių 
vienetas. Tada buvo išrinkta ir 
laikinoji to vieneto valdyba. 
Šių metų kovo 30 išrinkta valdy
ba šiems veiklos metams. Pir
mininku perrinktas Leonardas 
Valiukas. Vicepirmininkais iš-

Kalifornijos lietuvių kandidatai 
*į LB Tarybą ir PLB Seimą

Iš paskelbtų LB Vyr. Rinki
mų Komisijos sąrašų matyti, kad 
Kalifornijos lietuvių pastatytas 
kandidatu į LB Tarybą ir seimą 
Kostas Liaudandskas, Liet, ka
riuomenės ats. karininkas, daug 
dirbąs L. Bendruomenėj, buvęs 
Los Angeles apyL iždininkas, o 
šiuo metu jos pirmininkas.

Į PLB Seimą pasiūlyti:
1. Bakūnas Vladas laikrašti

ninkas, LB Los Angeles apylin
kės valdybos narys, buvęs. Tė
vynės Mylėtojų Draugijos pir
mininkas, vienas iš lietuvių ra
dijo valandėlės pranešėjų.

2. Dabšys Aleksandras, dipl. 
teisininkas, buvęs Lietuvoje apy-

mo Dievui dar neįgijo. Valia
jam kitaip manyti, nes tai jo 
tikėjimas. Vieni tiki visagalį
Dievą, kitT— visagalę evoliuci
ją-

Be to. visas tas “Naujie-
nu” aiškinimas reiškia svarty- 
mą “Valstybinio klausimo”....

Žv. BePastogis

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gitninee ir artimuosius 

L1I7TUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UŽ$LARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikąs suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas •«* viin>»nrs MUiltae yra matinis. n*un> ut pastiltas m>knsl»» 

ViliuHH.- riu-džiMC-tZ is ritiniu Ir arlsikas psi-iom prMnsmixu*].jii kainom 
.------- 3 stambina krautuvas (

118-125-130 ORCHARD SI., 
cor. Deiancey. NVC. GR 5-4525 

Oekon-iolnA krauruvA*^ kalbama rusiškai. lenk>Aka« Ir ukralni«4IAkal 
KRAUTUVeS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMAOIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠESTAOlENiUa- NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šj skalbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

vi«tm Junu*

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

161 Orchard Street, New York 2. N. Y. 
TeleL GR 5-6166

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

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

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis

K and K FABRICS
1158 Rast lersey Street Dizabeth. N. L
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

EVergreen 8-9794 t

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTISRimdzius (lietuvis advokatas) ir 

Antanas Skirtus. Sekretoriais 
išrinkti — Lorraine Samolytė 
(Samolis) ir Feliksas Masaitis, 
gi kasininku — neseniai baigęs linkės teisėjas ir advokatas, 
medicinos mokslus dr. Richard daug dirbąs Balfo ir Teisininkų 
Mason, turįs savo kabinetą Los Draugijos valdybose, buvęs Los 

Dr P. Stančius, Dr S. Virkutis, Angeles mieste. Dr. Richard Ma- Angeles Alto skyr. vicepirminin- 
J. Urbanavičaite, Dr. S Mess- son yra čia gimė ir augę lietuviai kas 
age, Dr E. Vilčinskas, Dr. E Me- neseniai baigę aukštuosius mok 
kys, Mačiulių šeima, A. šim- lūs. Į šį vienetą yra jau įsijungu

si visa eilė žymių Los Angeles 
lietuvių: Br. Budriūnas, dr. G. 
Valančius, V. Kazlauskas, J. Ko
jelis, B. Brazdžionis, J. Gobis, 
J. Jodelė, Alg. Gustaitis ir kt. 
Moterys neatsilieka nuo vyrų. Į 
šį vienetą yra įstojusios: Valan- 
čięnė, Kazlauskienė. Ažuolaitie- 
nė. A. Korsakaitė, Brazdžionienė 
Masaitienė, Skirienė, Truškaus- 

D.R.

Po $25. Lietuvių Moterų jg Končius, J* Kazokauskas, 
Klubas, Brooklyne, D. S. Pet-
rauskas, Dr. V. Slavinskas, šeš
tadieninė Maironio Mokykla, 
Brooklyne, Dr B. Matulionis, ......
Walum Lake; Lietuvių Atletų įj.“ Skiliiis??.** SamulėTna^,
Klubas, Brooklyne, S.A Mic- 
keiwch, V. Alksninis su šeima, 
Liet. Amer. Pil. Klubas Brookly-
ne.

naujomis, dažymas ir poliravimas

3. Kojelis Juozas, mokytojas, * 
dėsto šeštadieninėj mokykloj, ■ 
rašinėja spaudoje daugiausia li
tuanistiniais klausimais.

4. Medžiukas Ignas, dipl. tei
sininkas, buvęs apylinkės teisi- 
jas ir apygardos teismo proku
roro padėjėjas, šiuo metu dirba 
finansinėj korporacijoje, LB-nės, 
Balf, Teisininkų Draugijos ir ki- - 
tų organizacijų valdybų narys. 
Rašinėja spaudoje.

Z. Bacevičius, J. ir A. Pumpu
čiai, A. Arciūnai, Kun J. 
Petrėnas, (a.a). E. Kezienė, K 
ir A. Krulikai, S. ir J. Mikulskiai 

Po $20. — V. Gudelis, Ona j Alyta, A Dumbrienė su šei- 
r>_ V. švipas O. Danisevičius, 

A. ir V. Stasiūnai, M. ir A. Toma- 
šiekai, S(. Steckas, H. Kfemi- 
jerytė, K. Kulys, A. Vikrikas, 
K. Garbanauskas, V. Vaskūnas, kienė, Žukauskienė ir kt. 
S.S. Jankauskai, M. Smetona, 
O. ir J. Rekašius, M. ir P Palys, 

'P. Naujokaitis, A. Poderis, M. 
Slapšys, M. Masavage, St Shul- 
tz' K. Michels B. Spūdienė, V. 
Žukauskas. P. Narvydas ir F. 
Aleksis

V. Višnius — 8, F. Kaufman 
— 7.50; A. Ošlapas, E. ir H 
Andmška, J. Ruokis, J. Lands
bergis, SL Vaškys — po 7; P. 
Pikšys, V. Kulpavičius, K. Kriau
čiūnas .— 6.

Po $5. 
dis, M. ir A. Ga’d’kai, J. 
Maurukas. . ( rig: n« P šlapelis

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-

Kubilienė. A. Goeldneris, Dr. 
Ibsenas ir P. Skervys, Dr. V. 
Paprockas, J. Galminas, E. ir 
J. Ratkeliai. J. Penikas, 0. Jan-

A.V.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS i
Jd.« esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite f
Miehlnn Farm Sūrtn. Bis sfiri* jau per ilgus metus gaminamas 
Jom ir AbccOmb Andrius* Ir ją šeimos, Fountaln, Mich.

RKIKALAI'KITF TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeitu abejojate. papr»š\i«fe namėgtaidiui. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esiauge labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvūns 
kad Jūs tiek Išpopuliarinot Miebigan Farm SūrĮ, kuris paliko 
visu mėvtamiausin. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik 
patj geriausią sūrį.

M|CHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOVNTAIN. MICH.

Ąpfarnenmtrt tr informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69 15 53r<l Avenae, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-Nfl

V1CTOR ABECCNAS
TH. BA S-IMl

JONAS JAKUBAUSKAS
KM x Iknhnn Street. Balthnore. Md. Tet. I,«*ngwood 6*2122

MF.CISUlVAS KAVALIAUSKAS
*t. H’de tark, tam. Tel Hvdr Tark *SW5

t.FORGF GAI.PNAS
I4M CaniR. Detroil. Mlcb. TeL T. O. S-ŪK

STANLEY METRICK 
l»n» w 47ih St.. Chlcaga, III. Tel. Varūs 7-KD

<•«. tlban* ('hlrace. III
JOHN SMIRNA 

Tel Grevehlll ••77IJ

AIXAN S EKU AMT 
Pa. Tek GlaaMoue S-IU4

draudos reikalais, federaliniy ir valą*
tybiniy taksy (Incorųe Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo-
nev Orders)

OMAHA, NEBRASKA Kreiptis —

Sugrįžo mirti Omahoje
Kovo 24 mirė Žeimienė, ku

ri su savo vyru į Omahą atsikė
lė gyventi prieš 50 metų. Iš pra
džios teko pavargti, bet vėliau 
atsistojo ant kojų ir abu Žeimiai 
buvo uolūs parapijos ir mokyk
los rėmėjai .Prieš kiek laiko jie 
buvo išsikėlę gyventi į Indianos 

A. Žemaitis, J. Juo- valstybę. Ten mirus Žeimiui, 
po kiek laiko našlė persikėlė gy
venti vėl atgal į Omahą, kol 

J. Bukys, n. F.ui ii E. Vaišno- mirtis ją išsivedė amžinybėn.
raitė, A. faraonas, Karpavičius,
M. Schultz, A. Arūnas. Janulevi- 
čiai. B. ir A. RadzivanaL A. So- 
daitis. K. Būdvytis. ?. Beleckis, 
A. Skabeika, L. Djmša, J. Kuli
kauskas. P. Bichnevičienė, J. 
Butyrius, P. Razevičius, Mrs. J. 
Klant. M. Anuska, V. Padva- 
rjetis, J. Matulaitienė, V. Ur
banavičiūtė, Z. ir J. Adomai
čiai. J. Cergeles. M. Ple kus, 
Kun. P. Bulovas. Prel. J Balko
nas. S. Ziupka. J. Černius. F. 
Šimkus. A. Eisch. B. Kučinskas, 
M Vallen. M. Unikauskas, D. 
Mikulionas. M. Markūnas, E; Wi- 
lutis. C. Kibirkštis, F. J Wick. A. 
Maceika, Dr A. Gylys. A. Klimas, 
V. Ingelevičius, Dr. Stanaitienė, 
Dr. B. Svagun. B. Norikauskas. 
A.M. Senkus. J. Petniūnas. J 
Remeza, S. Sdutino. -Dr. Eichi- 
cher, Octtinger, 08. Daria, Dr. 
Reedėr, S.F . R WeHs, A. Rinal-

Jos laidotuvėse atvyko net trys 
mašinos giminaičių iš Indianos.

Pavasario vakarienė
Pavasarinė parapijos vaka

rienė bus'balandžio 27 nuo 1:30 
ligi 6 vai. Vėliau seks šokiai In
dėnas Joe Prue, garsus virejas, 
keps šteikus alla Nebfaska. Mo
terys, kurių pavardės prasideda 
raide S ir baigiasi Z pagamins 
kitus produktus. Pelnas skiria
mas aukštesnės vyskupijos mo
kyklos statybos kvotai padeng
ti.

Buikuv
kuris verčiasi mėsos prekyba 

ir gyvulius skerdžia Loop City, 
Omahoje Įdtaisė mėsos šaldytu
vus.

di. Thomas Wilson and CO.. Ine 
Dr. Loris, Dr. Horenstiein. Dr. 
Blufield, Cappys. B. Walson,
J. Jankus, A. Kondrotas. V. Nor-
vainis, Kun. J. Sernis, Zalkaus- 
M. Barauskas, A. M. Andriuške-
vičiūtė. J. Avižienis, A Mažiulis, Rekolekcijos
E. ir J. Tutinas. J. Bandziukas, Didžiąją savaitę mūsų bažny- 
O. Apoliauskas, S. Lūšys, A.S čioje sėkmingai pravedė reko- 
Samusis, V. W. Birutis. O. lekcijas kun. A. Sabas, salezie- 
Kadisiene. M. Bukauskas. A. ir tis.
I. Ramanauskai, A Šeškevičius, 
Š. Tomkutė. J. Vilkaitis, J. Cip- 
lickas. E. Cibienė.' M. Vimbys,
K. Miklas, E. ir A. Merkeliai, F.
Navickas, P. Povilaitis. M Sam- 
son, V.^Daugirdas, A Plakštis, 
R. ir H. Miklai. L. ir St Šilei
kai. A. ir D. Senikai. J. Rukaitė, vjcną ketvirtą mėnesio šeštadie- 
A’ \ Binkiene. V n| §venįOj, valanda bus nuo 7
Padbereskienė, D. Lažaunmkie- Hgj g Val

Kun. J. Jusuvičius,
lietuvių parapijos klebonas, 

pasirūpino rotatorium išleidi 
šventos valandos maldas ir gies
mės lietuviškai. Didžiąją savaitę 
tokios bendros maldos jau buvo 
atliktos ir visiem patiko. Kiek-

HAVEN REALTY
Joseph And rusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto figi 9 vaL valu.
sekmadieniais — 1 vaL p.p. figi -5 vaL vak.

A. LAL1O

I Lietuvių-Anglų ir 
Angtų-IJrtuvių

Kaina SU

Pinigus siusti kartu su
užsakymu

DR. D. PUJiA
546 E. Bro«dway
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Nauji paskirų sporto šakų vado* - 
vų paikyrimii

Faskas paskyrė šiuos naujas 
šių komitetų vadovus:

Krepšinio vadovu paskirtas 
dabartinis ASK Lituanicos pir
mininkas, žinomas mūsų krep
šininkas Rimantas Dirvonis, 
4417 So. Artesian Ąve., Chica
go 32, UI \Jam yra pavesta su
daryti krepšinio komitetą ir pa
ruošti* veiklos planą. Paskyri
mas galioja nuo vasario 15.

Lengvosios atletikos vadovu 
paskirtas dabartinis Fasko sek
retorius Al. Bielskus, 12700 
Speedway Overlook St. East Cle- 
veland 12, Ohio. Paskyrimas vei
kia vasario 15.

Stato teniso vadovu paskirtas ’ 
Detroito LSK kovo narys sta
lo tenisistas Jonas šoliūnas, 
15711 Sorrento St, Detroit. Mi- 
chigan. Šiose pareigose yra nuo 
kovo 15. *
šachmatų komiteto patvirtini

mas
Šachmatų vadovui K. Merkiui 

pristačius, tvirtinamas šachma
tų komitetas tokio sąstato: Ka
zys Merkis, pirmininkas, 431 E. 
7-th St, So. Boston 27, Mass., 
P. Tautvaiša, A. Keturakis, dr. 
B. Kalvaitis, šachmatų vadovai 
sporto apygardose yra: H. Ste- 
paitis — Kanados, A. Zujus 
vid. vakarų ir E. Staknys — 

.rytų-
Šachmatų pirmenybės vykdo- 

domos atskirai
S. Amerikos lietuvių šachma

tų pirmenybės bus pravestos 
gegužės 30, 31 ir birželio 1 d. 
Clevelande. Šachmatų varžybas 
nutarta atskirai vykdyti nuo ki
tų sportinių žaidynių, kadangi 
patirtis parodė, kad šachmatai 
būdavo nustelbti kitų varžybų ir 
nei vienose iki šiol įvykusių žai
dynių neturėjo deramo pasise
kimo. Šachmatų pirmenybės bus 
skaitomos kaip sportinių žaidy
nių programos dalis. Pir-nybių 
programą pavesta paruošti šach
matų komitetui. Tolimesnės in
formacijos bus paskelbtos spau
doje bei išsiuntinėtos visiems 
klubams. Pirmenybių reikalais

"ŽMOGIŠKAI" New Yorfco cirke beždžionės lošia kortomis.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Bajalienė, Ieva Švėkšnos vaL_
Balčiūnas, Antanas, Stepono sū- Naujokas, Andrius, iš Kačergi- 
nus "
Baltramiejūnas, Stasys, dirbęs 
“Pienocentre’’ 
Batsvinskas, Simonas, sūnus Si
mono, iš Pavištyčio k., Vištyčio 
par., Vilkaviškio apsk.
Biekšė, Antanas, iš Spenglinin- 
kų km., Onuškio vai., Trakų ap. 
Burinskas, Petras, Petro sūnus 
Čalnaris, Jonas, sūnus Jono 
Ceinerka, Vytautas, sūnus Juo
zo, iš Virbalio 
Cibulinskas, Feliksas 
Cikniskas, ,Andrius 
Cilcius, Aleksas _ ___
Dauknys, Jonas, sūnus Petro
Fišerienė-Preisaitė, vyras Fiše
ris, Juozas, vaikai Berta ir Gus 

r tavas
Greičiėnė, Uršulė, d. Vinco, vy
ras Greičius, Jonas, ir broliai 
Toleikis, Pranas ir Stasys
Idikas,, Algirdas ir Romualdas, 
sūnūs Igno, ir Idikienė, Antani
na, duktė Juozo, iš Virbalio 
Jadęnkutė, Aldona, duktė Juozo 
Jakimavičius, Petras 
Jankūnas, Aleksas, sūnus Alek
so 
Jonkaitis, Juozas, iš Radviliškio 
Jutelis, Povilas, sūnus Juozo 
Karklius, Antanas, Juozas, Jur
gis ir Motiejus

.Kaziukėnas, Viktoras, sūnus An
tano 
Kazlauskas, Vincas, sūnus Juo
zo, iš Virbalio
Košuba, Antanas, Juozas ir Pet- ■ 
ras, sūnus Simono 
Kušlys, Juozas, sūnus Motiejaus, 
iš Liudvinavo vai., Marijampo
lės apsk. 
Kvietkauskas, Pranas, sūnus 
Justo, iš Krapiliškių km., Mus
ninkų vai. ;
Labanauskas, Juozas, sūnus Juo
zo, iš Marijampolės 
Laukis, Jonas, sūnus Kazio*, gi
męs Liuliškyje 
Laukis, Julius, sūnus Jono 
Lukosevičiūtė - Urbas, ir vyras 
Jonas, gyveno PMaddphia, Pa. 
Mikšys, Vladislovas, sūnus Igną- „ išnuomoti,
co, iš Isonių km., Lygumų vai., Darbininko Leidėjai 
Šiaulių apsk.. 
Mockevičius, 
Plymouth

BANGA TELIįVISION
, Sav. V. ZELENIS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

su sportinė organizacija iš savo 
turimų išteklių nepajėgia šios 
rūšies pasirodymų deramai fi
nansuoti, todėl Faskas šiam 
tikslui įsteigė specialų fondą.

Oficialiu Fasko įgaliotiniu Chi- 
cagoje šių varžybų reikalais yra 
paskirtas A. Lauraitis, 7229 So. 
Washtenaw Avet. Chicago 29, 
UI.. Jam yra pavesta palaiky
ti ryšį su varžybų rengėjais ir . Fondas pastoviai veikia prie 
sudaryti organą, kuris pasirū- Fasko. Jame sutelktos sumos 
pintų mūsų reprezentantų prie* ' bus naudojamos grynai ’repre- 
mimu Chicagoje.
Įsteigtas reprezentacijos fondas

Vis dažnaiau prisieina mūsų

zentacijos reikalams, kaip mūsų 
reprezentacinių vienetų sudary
mui, paruošimui, aprangai, 
transportacijai ir pan. Fondo 
pajamos, išlaidos bei finansinis 
stovis kartu su aukotojų bei rė- 

diečių platesnio masto varžybo-, mėjų sąrašais, ne rečiau kaip 
se, ar kitokiuose tarptautinio 
pobūdžio susitikimuose. Ryš
kiausias šios rūšies pavyzdys 
yra naujai atgaivinta Pabaltiečių 
Sporto Federacija, kuri kasmet 
savo rengiamose įvairių sporto 
šakų varžybose, sudaro progos 
visų trijų tautybių rinktiniams 
sportininkams išmėginti tarpu- 

'■ savio jėgas, šitokie pasirody
mai skatina mūsų sportininkų 
ambicijas kuo tinkamiau repre
zentuoti lietuviškas spalvas ir

tataučių tarpe, ar tai būtų daly
vavimas amerikiečių bei kana-

prašome kreiptis į šachmatų ko- „ ._r r Tačiau čia neišvengiamai su-

Pajaujis, Jonas, našlys, buvo 
vedęs Oną Jasulaitytę, gyveno 
Brooklyn, N.Y., Halsey SL 
Pranukevičius (ar Franukevi- 
Čjus), Antanas, sūnus Jokūbo, iš 
Strošiūnų km., Žiežmarių vai. 
Preisaitė-Fišerienė, vyras Fiše
ris, Juozas, vaikai Berta ir Gus
tavas
Pušinskas, Julius, gyveno Phoe- 
nix, Arizona g
Rainytė, Severą ir Uršulė, duk- 

—terys. Prano, iš Onuškio vai.
Rutkauskas, Stanislovas, gyve
no Kulpmont, Pa.
Šalčius, Juozas ir Jurgis, sūnus 
Juozo
Šniurevičius, Aleksandras 
Steponaitis, Juozapas, sūnus Jo
no ir Domicėlės, iš Butrimų km., 
Jurbarko vai., Raseinių apsk.
Toleikis, Pranas ir Stasys, Jų se
suo Greidenė, Uršulė, jos vyras 
Greičius, Jonas 
Urbas-Lukoševičiutė, ir vyras 
Jonas, gyveno Philadelphia, Pa. 
Urbonienė-Klimaitė, Veronika 
Vaikšnoras (ar Vaišnoras), Pran
ciškus, sūnus Jurgio, gydytojas

Ieškomieji arba apie juo ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania 

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

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
B TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO 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.

DARĖO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. 
-- -—------ ..___Pirmadieniais iki 6 vai vak.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE. HARTFORD. CONN

Maloniai. patarnaują i ©tuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina ’ '

TeL CHapel 6-1377

kas 2 mėnesiai, bus skelbiama 
spaudoje.

Tikimės, kad mūsų organizaci
jos bei atskiri sporto bičiuliai 
tikrai įvertins šio fondo svarbą 

. ir jį parems. Siunčiant auką, če
kis turi būti išrašomas Lithua- 
nian Atletic Union vardu ir 
siunčiamas Fasko iždininkui M. 
Aukštuoliui:

Lithuanian Athletic Union 
North America

v. , -____ . - - % Mr. M. Aukštuolis
tuonu pačiu kelia musų sportini 20520 Miller avė

Euclid 19, Ohio

of

miteto vadovą K. Merių. .. . ...* .. . -u. . sidunama su lesų problema. Mu-Zaidymų programos papildymai _______________ ________________

PAREMKIME, KURIE 
MUS REMIA 

Primename mieliems skai
tytojams, kad kreiptų dėme
sį j šiame laikraštyje deda
mus skelbimus. Skelbdamie- 
si mūsų laikraštyje, jie pri
sideda prie mūsų laikraščio 
išlaikymo; tcdėl yra verta, 
kad ir į juos būtų atsižvelg
ta. Be to, skelbimai yra ir 
pačių skaitytojų patogumui:

R e p u b I i c 
Wine & Liquor Store

322 Union .V. e. Bros Utį., n II. N'
TeL EV 7 -2089

SAV. M. II? 4. JOKŪBAIČIAI'

gyveno
COTTAGE FOR RENT

Faskas Motušis, Motiejus, iš Razmų km.

i didelis pasirinkimas h airių vynų, deg 
’inių ko: jakų, 

kitom:

DĖMESIO

progoms

Jau išėjo iš spaudos Darbininl<p dramos kcakurse 
premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Kaina $2.00
Užsakymus siųsti: DARBININKAS,

Pasiremiant visuotinio spor
to klubų atstovų suvažiavimo 
nutarimais, lauko teniso ko
mandinės pirmenybės bus spor-
tinių žaidynių programos dalis. 
Šios varžybos ir toliau bus vyk
domos atskirai.

Sportinių žinių programon nu
tarta įtraukti futbolą (soccer) 
jauniams. Amžiaus riba — gi-

Peace Power
NOYAC—PECONIC BAY 

DE LUKE COTTAGES 
WEEK—MONTH—SEASON

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

Sag-Harbor, L. L 
Phone Sag-Harbor 5-0697

REAL ESTATE

910 WiHoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

WINTER GARDEJN TAVERN, Ine.

KABARETAS

mūsieji ne ankščiau 1940 m. sau
sio 1 d.

1958 pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso varžy
bos įvyks balandžio 26 Chicago
je. Programoje— krepšinis vy
rams, tinklinis vyrams ir mote
rims, stalo tenisas komandinis 
ir individualinis vyrams ir mo
terims. Varžybos vyks: Lane 
Tech. High School, Western Avė. 
prie Addison, Chicago 18, DL 
Varžybų pradžia: 12:00 vai.— 
stalo tenisas (mažojoje salėje); 
1:00 vai. — kamuolio žaidimai 
(didžiojoje salėje.).

Iki šibl ėstai yra užsiregistra
vę dalyvauti tik stalo tenise. Jei 
estai dalyvautų ir krepšinyje 
ar tinklinyje, tuomet varžybų 
programa būtų pakeista.

Lietuvių reprezentantai daly
vaus visose programoje numa
tytose šakose.

to make it

The strength

HOLY ROSARY PARlSH 
IN ROOSEVELT, L. I.

4 Rooms Bungalow with Porch 
Stoker Radiator Heat. Partly Fin- 
ished Basement. Suitable. Elderly 
Couple or smaU family. Price $8,100 

FR 8-4475

ST. PATRIC PARlSH 
GLEN COVE, L. I.

Dignified 01d Homestead, near Ra!l 
Road Station. Schools, Beach & Bus. 
Beauttful & Tree Lined plot 100x125. 
2 car garage. 3 Apts. Oil Heated. 
Extra lot 75x100 available. Asking 
$13,500. Phone 8 a.m. or 6 pjn. 
week daya. aH day SaL 4 Sun. —

OR 6-0626

DISPLAY

Peace cosfs 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 important) it takes 
money saved by individuals. Your 
Savings Bonds, as a direct invest- 
ment in your country, make you a

EAST FISHKILL
NEAR POUGHKEEPSIE

Served by the Par’shes of St. Mary’s 
in Fishkill... In Poughkeepsie, by 
St. Peter... Holy Trinity.. Nativi- 
ty... Our Lady of Mt Carinei... 
St. John The Baptist... St. Jo.eph... 
St. Mary. _____
IDEAL SPOT FOR RffHREMENT

Worley Komes 
4-Bdr m Cpe Cods 

Ali Bedrooms Completely Finished

PROPRIETARY HOMES

IT rasa n t and proteetive Uving for 
clderly and ^fiiferiically disabled
persona. $150 month.

29 Hutting Lane 
East Hampton, L. I.

EA 4-0470

America’s Peace Power.
So buy Bonds where you Bank. 
Buy them where you work, 
through PayroU Savings. Būt buy 
them now!

$12,500
-ALSO-

4-BEDROOM CAPE CODS 
2 Bedrooma Completely Finished

$11,500
3-Bdrm. Ranches

H. Wu FEMALE

Hdp strengthen 
America's Peace Poicer.

$10,500

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, etc.
BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Ayę. stoties) Ridgewood

1883 MADISON ST.

RADIJO VAIANDA J AŪ/0RE MB 
JUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEUJYORKO 
NJ. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO MSKSMVINIMO UB* 
TUVIŠKAME 2ODI3E IR DAINOJE.

DABAR.

1LMKL1 
«XL.SOO

FAPERIENCED COOK- 
HAITRESS

desires work in Rcctory, 17 
years exj>crience, have refer
entes — RA. 1-0233.

Buy U.S. Savings Bonds
The U. S. GoVemment doee not pay fnr thiit adrertiting. The Trctumry Department thankt, 

for their patriotu; dvnaltun, the Adoortiting Council and

FULL CELLARS 
5 a m DOVVN

Dircctions: Taccnlc Pkwy. to Rte 52, 
tura Wt to Rte. 376. tom right to 
Rte. 82, turu left on Rte. 82 to 
models.

CAPITOl. 6-3104 
HOPEtVELL JUNCTION,



Juozas Daubėnas

fc-

- ■ <-

JAUNŲ MENO JĖGŲ KONCERTAS DfjCTAKI 

tudentai ateitininkai balan- “Mary Rose” buvo statyta pe- tZl/M f (// f'
ŽINIOS

BOSTON, MASS.

r- ..

koncerts sekmadienį Apreiš
kimo par. salėje* praėjo su retu 
pasisekimu. Publikos buvo tiek, 
kad netilpo į salę. Svečių buvo
iš Hartforde, Putnamo, Worcet- 
terio, Philadelphijos, NewJer- 
sey įvairių vietovių ir net iš Bos
tono. Kitame numeryje bus pla
čiau parašyta.

ravtiSu*
mirė balandžio 11 d. Los An- 

g^ęs, Calif. Nž jo vėlę bus au
kojamos šv mišios balandžio 19, 
7 v. ijrto tėvų pranciškonų ko
plyčioje, .680 Bushwick Avė., ‘ 
Brooklyne.

Pasaulio lietuvių seimui
jau užimtas Riverside muziejus, 
kur vyks dailės paroda ir ka- 
merinės muzikos koncertas. Su 
muziejumi praetą savaitę pasi
rašyta sutartis.

Į Bostoną,
kur praeitą savaitgalį buvo 

moksleivių ateitininkų valdybų 
kursai, iš New Yorko buvo nu
vykę 16 moksleivių ir 2 studen
tai

Dail. Romas Viesulas
laimėjo Philadelphijos meno 

muziejaus pirmąją premiją (100 
doL) 35 metinėje tautinėje gra
fikos parodoje. Premijuotas dar- talikiškoje akcijoje. Kiek ilgė

liau sustojo ties jaunimu. Nu
rodė, kad pasigendama pačių ma 
žųjų organizacijos, kurios ne- 

roda vyksta Philadelphioje, 1614 gali atstoti parapinės mokyklos, 
Latimer St., Grafikos Klubo pa
talpose. Atidaryta balandžio 11.

Silvestras Balčiūnas,
atvykęs iš Australijos ir dabar 

sustojęs New Yorke, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

DaiL V. K. Jonynas
šį savaitgalį išvyksta į Chica- 

gą, kur balandžio 19 Čiurlionio 
galerijos patalpose atidaroma jo 
kūrinių paroda ir rengiamas pa
gerbimo pobūvis ryšium su dai- 

, lininko 50 metų sukaktimi.

Katalikų Federacijos New I Yorko apygardoje stovyklai su- 
Yorko apygardos metinis sei- rinkta apie 9000 dol. aukų ir 
mėlis buvo susirinkęs balan- gauta 2000 doL paskolos Sto- 
džio 13, Atvelykyje, Angelų Ka- vykios reikalam apygardoje vei- 
ralienės parapijos salėje. Daly-_ kiaz globos komitetas, kurį su- 
vavo per 100 atstovų ir svečių. 
Susirinkimą pradėjo pirm. St. 
Lūšys, invokaciją atkalbėjo kun. 
A Račkauskas, susirinkimui ves
ti pakviesti: St. Dzikas, J. Gerd- 
vilienė ir K. Krušinskas.

Susirinkimo pradžioje paskai
tą skaitė K. Mockus, atvykęs iš 
Bostono. Prelegentas apžvelgė - 
Amerikos lietuvių katalikų or
ganizacijas ir jų reiškimąsis ka

daro kun. V. Dabušis, kun. J. 
Pakalniškis, A. Kazickienė, K

Studentai
džio 26 rengia pavasarinį kon
certą Apreiškimo parapijos sa

ulėje. Koncerto pradžia 6 vai.
vak Po koncerto bus šokiai gro
jant Romo Butrimo orkestrui. 
Koncerto programą atliks jauno
sios mūsų meno pajėgos, su ku
riomis norime iš anksto supažin
dinti Darbininko skaitytojus ir 
pakviesti atvykti į koncertą, šį 
kartą keli žodžiai apie J. Dau- 
bėną ir L. Skučaitę
. Juozas Daubėnas — vienas iš 
nedaugelio lietuvių studentų, 
kurie pasirinko studijuoti dra
ma Amerikos universitetuose. 
Meninkų gyvenimas bendrai 
šiame krašte nėra lengvas, o y- 
pač aktorių, kol jie dar tebeko- 
pia karjeros laiptais.

Daubėnas baigė American A-. 
cadamy of Arts, New Yorkė^ 
Tam pačiam mieste, Amerikos 
dramos sostinėje, jis turėjo pro
gos pasirodyti poroje dramos 
pastatymų. Viena iš Daubėno 
vėlyvesnių rolių— tėvo rolė 
“Mary Rose” — buvo labai to
bulas mediumas pilnutiniai pa
sireikšti Daubėno gabumam.

bas yra graviūros ir oforto ko- 
binacija cinko plokštelėje, ji va
idinasi “Kartą, labai seniai”. Pa-

Vargonininkas Rajeckas,
iš Aušros Vartų parapijos, 

staiga susirgo ir paguldytas 
Kings County ligoninėje..

SKAUTŲ VAKARAS
Balandžio 19 Apreiškimo par. 

salėje, New Yorko skautų tėvų- 
rėmėjų komitetas rengia jauni
mo vakarą. Programoje bus ro
doma spalvuotas filmas iš New 
Yorko skautų gyvenimo. Filmą 
susuko Gerimantas Penikas. Fil-

nes jos visuomeniškam darbui 
nepratina. Paauglesnis jauni
mas nelabai jungiasi į senesnių
jų vadovaujamas organizacijas. 
Jo ir pasaulėžiūrinis susiprati
mas nėra gilus, nes dėmesys 
daugiau sutelktas pramogom. 
Reikėtų ieškoti priemonių lietu
vių jaunimą daugiau įtrauk
ti į Katalikų Federacijos veik
lą. Prelegentas taip pat atkrei
pė dėmesį, kad užmirštamos re
liginės lietuvių tradicijos. To
kios šventės, kaip šeštinės, Sek
minės, Devintinės, Žolinė, Vė
linės, kad ir švenčiamos visos 
Katalikų Bažnyčios, ‘ Amerikos 
gyvenimo nustelbiamos. Lietu
viam reikėtų jas bent savo tar
pe iškelti ir susieti su ta dvasia, -- —-- ------— r—7---
kokia buvo Lietuvoje. Priminė šv. Kazimiero ir Marijos apsireiš

kimo Šiluvoje sukaktis.
Naujon valdybon išrinkti: dr 

A. Skėrys, K. Krušinskas, V. 
___ x Stasiukynas ir EnuVaišnoraitė. 
liktą visiem katalikam pareigą Dvasios vadą paskiria Kunigų 

Vienybė. Iždo globėjas išrinkti 
St. Lukas ir Ant Bačiuška.

Susirinkimą uždarant kalbėjo 
adv. S. Balčiūnas, tik neseniai 
atvykęs iš Australijos.

Po susirinkimo daugumas da
lyvių nuvyko pasiklausyti Atei
ties koncerto Apreiškimo par. 
salėje. Koncertavo sol. Vac. Ve- 
rikaičio kvartetas Iš Toronto ir 
išraiškos šokio menininkė E. 
Kepalaitė.(S)

deracijos stovyklai prie Detrio- 
to visoje Amerikoje surinkta 
aukų 28,000 dol., gauta pasko
lų 51,000; investuota arti 90,000.

Išamius pranešimus padarė 
draugijų, atstovai J. Atsimai
nymo par. Maspethe ir Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės para
pijų Brooklyne. Gausiausiai bu
vo atstovaujama Angelų Kara
lienės parapija su jos kleb. kun. 
J. Aleksiumi. Prel. J. Balkūnas, 
Maspetho liet parapijos klebo
nas ir Federacijos dvasios va
das, pabrėžė reikalą dar labiau 
stiprinti parapijose lietuvių ka
talikų draugijas. Maspetho pa
rapija šiemet švenčia savo 50 
metų jubiliejų ir statosi naują 
bažnyčią.

Rezoliucijų komisijos (kun. 
V. Dabušio, dr. VI. Viliamo ir 
dr. A. Skėrio) paruoštą iškeltų 
seimelyje pageidavimų santrau
ką paskaitė dr. A. Skėrys. Re
zoliucijose pageidauta: uoliau 
platinti lietuvių katalikų spau
dą; remti lietuvių katalikų jau
nimo organizacijas — vyčius ir 
ateitininkus; visiem jungtis į sa
vo lietavškas parapijas ir draugi- \ Amerika. Buvo išstatyti liuksu- 
jas; talkinti Vliko, Alto ir Bal
fo darbam; tinkamai paminėti

ratą rudenį New Yorke, Green- 
wich Village. Besidomaujan- 
tiems menu, o ypač newyorkie- 
čiams, Greenwich Village yra ži
nomas kaip debiutuojančių me
nininkų lopšys. Iš ten išeina, 
daugelis garsių teatro ir filmų 
meno atstovų. Juozas Daubėnas 
ir buvo bene pirmas lietuvis, 
pasttbdęs viename iš tokių pas
tatymų. Amerikiečių publikos 
jis buvo-sutiktas entuziastingai. 
Jo vaidybiniai gabumai įtikino, 
kad Daubėnas savo karjeros sie
kia su dideliu ryžta.

Vasarą Daubėnas su režiso- 
rium David Ross vaidino vasari
niame teatre “Summer Stock” 
Pawling, N. Y.

Šiuo metu jis gilinasi dramos 
srityje /Columbijos Universitete 
ir jau dalyvavo un-to pastaty
muose.

Juozas Daubėnas pakviestas' 
dalyvauti drauge su kitais me
nininkais New Yorke studentų 
ateitininkų ruošiame koncerte, 
balandžio 26.

Lina Skučaitė — tai jaunutė 
balerina, kuri jau daug kur yra 
viešai pasireikškusi ir surinku
si glėbį palankios kritikos. Ket
virtus metus mokosi baleto 
French Ballet Studio Plainfield, 
N. J.; pas mokytoją Pacaud.

Skučaitės meniški sugebėji
mai yra atkreipę stadijos peda
gogų dėmesį. Jaunoji menininkė 
dirba su didele meile, turi vi
sus geros šokėjos privalumus — 
išvaizdą, veido išraišką, mielą, 
žvilgsnį, ir tyrą asmenybę.

Baltimorėje, Philadelpijoje, 
įvariuose stadijos bei gimnazi
jų pasirodymuose Lina žavėjo 
publiką ir susilaukė užpelnytų 
pagyrimų.

Bendruomenės rengtame jau
nimo pasirodyme, Kearny, N. J., 
ji laimėjo pirmą vietą. Škučaitė, 
baleto istoriją studijuoja New- 

New ark State College. Ji randa laiko 
Yorke savo mašinas išstatė V. 
Vokietija, Prancūzija, Italija,šve- 
dija Čekoslovakija, Anglija ir

Elena Kepalaitė, 
išraiškos šokio menininkė, ge

gužės 17 Carnegie Recital Hali 
rengia savo šokių koncertą. 
Koncertą globoja Balfo Centras.

Alekso Mrozinsko
piano studijos mokiniai ruo

šiasi savo metiniam koncertui, 
kuris bus gegužės 17 Apreiški
mo parapijos salėje. "

New Yorko baletas gastroliuo
ja Japonijoje. Jis su dideliu pa
sisekimu šoko Tokyo mieste. 
Vienas spektaklis buvo skirtas 
studentams. Jie stovėjo visą nak
tį prie teatro, kad galėtų įsigy- 

_ ti bilietus. 5000 studentų 
jė begalines ovacijas ir 
jus užpylė gėlėmis.

Automobilio / parodoje

sukė- 
šokė-

taip pat patriotinę pareigą vai
kam rinkti lietuviškus vardus. 
Paskaitininkas K. Mockus savo 
žodį baigė priminęs Kristaus pa-

siniai ir taupaus kuro automo
biliai, sunkvežimiai motociklai, 
motorinės valtys, sportiniai au
tomobiliai ir t.t

Vladui Kulbokui 
balandžio 6 suėjo 50 metų. 

Bostoniškiam gerai pažįstamas 
nuo 194$ metų, kai iš Vokietijos 
atvyko į Bostoną, kur ir dabar 
gyvena, dirbdamas Bostono ko
legijos bebliotekoje. Vos atvyęs, 
1949-1951 vadovavo lituanisi- 
nei mokyklai nes ir savo specia
lybe yra lituanistas, baigęs aukš
tuosius mokslus Vytauto Didžio
jo universtiete Kaune 1932. Lie-' 
tavoje mokytojavo Plungėje, 
Pasvalyje ir Vilniuje, dirbo švie
timo ministerijoje vyr. patarė
ju. Vokietijoje dar studijavo 
Tuebingeno univ-te ir mokyto
javo Pfullingeno gimnazijoje. 
Šiuo meta taiso Lietuvių Enci
klopedijos kalbą, priklauso kul
tūros klubui, dirba ateitininkuo-

ir veikliam dalyvavimui lietu
vių studentų organizaciniame 
gyvenime.

Lina Skučaitė pirmą kartą pa
sirodys New Yorko visuomenei 
studentų ateitininkų rengiama
me pavasariniame koncerte. 
New Yorkas

1908 balandžio 6 Našiškių km., 
Vilkaviškio apsk. Yra vedęs vil
nietę Veroniką Maminskaitę.

Iz. Vasyliūno
smuiko koncertas balandžio 

20 Thomas Park salėje. Koncer
to pradžia 3 vai. Koncerto pel
nas skiriamas lietuviškom gai- 

’ dom leisti.

Broęktono at-kp moksleivių
metinė šventė bus balandžio 

20 šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Iš ryto šv. Kazimiero baž
nyčioje bus šv. Mišios ir bendra 

. komunija. Po pietų 2:30 vai. di
džioje parapijos salėje posėdis 
ir meninė programa. Bus suvai
dintas scenos vaizdelis “Trem
ties laisvės apyaušris” ir tauti
niai šokiai. Po programos vai
šes dainos, šokiai ir žaidimai. 
Jaunimas kviečiamas gausiai su
sirinkti smagiai pavasarinei 
šventei.

N. J. Seserų rėmėjų
seimeliu, kuris balandžio 27 

susirepka Worcester, Mass. Auš
ros Vartų parapijoje, ruošiasi 
vykti didelis būrys bostoniškių.

Kazys Mockus,
Ateitininkų Federacijos Ta* 

rybos narys, balandžio 13 buvo 
nuvykęs į New Yorką, kur Ka
talikų Federacijos N.Y. apskriči 
suvažiavime skaitė paskaitą ir 
dalyvavo Ateities koncerte.

BARASEVIČHJS ir SŪNUS 
FUNERAL HON

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

, JOSEPH BARACEVTČIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

B

F U N E RA L HOME
197 Webster Avenue | 
PRANAS WATTKUS

Laidotuvių Direktorius j 
ir Balsamuotojas | 
Cambridge, Mass, I 

NOTAHY PUBLIC Z
Patarnavimas dieną ir naktį | 

Nauja moderniška koplyčia šer- | 
meninis dykai. AptarnanJa Cam- į 
bridge ir Bostono kolonijas že- į 
miausiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir i kitus miestus. i
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434 j

a

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborins-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F V N E R A L HOME

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Rrookiya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

Williani J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

Brooklyn 8, N. N

< prie Forest Parfcway Statioa)
Woodhavra, N. Y. i

doh't take a chame...
TAKE YOUR POUO SHOTSI

THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFAkTILE PARALYSIS

Koplyčios zieiDokamai visose | 
miesto dalyse; reOda ventifiacdja |

TeL YTrginia 7-4499 ’

J. B. Shalins 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 

M-02 JAMAICA AVĖ.

BALSAMUOTOJAS

281 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EXCEPT DAD

BALFO CENTRAS TARIA AČIŪ

vaikai, anksčiau gyvenę Pro
vidence, R. I. Atsiliepti ar 
pranešti: Pagėgių raj., Už-
E!_ ų . apI - , I’auJaĮ*CT1y J. Kuodis. S. Maste. O. Macys.

apaštalauti savo aplinkoje.
P.. paskaitos sekė pranešiu 

mai pirm. St. Lūšio, dvasios va
rno garso efektais rūpinose Leo- do kun. A. Račkausko, iždinin- 
nas Karmazinas, o meniškai fil
mą apipavidalino Algis Eiduke
vičius.

ko J. Montvilos, dr VI. Vilia
mo — apie atstovavimą ka
talikų New Yorko Alte, K. Kru- 
šinsko — apie Federacijos jau
nimo stovyklą. Jis paskaitė kun. 
V. Dabušio paruoštą praneši
mą, iš kurio paaiškėjo, kad per 
pastaruosius dvejus metus New

Pagrindinę filmo dalį sudaro 
praėjusios vasaros Vydūno var
do stovykla, kur spalvingos skau
tų uniformos ir sodriais miškais 
apaugę Catskill kalnai sudaro 
n^iaprastai gražius vaizdus. Be 
to, bus rodoma skautų sporto 
šventė . įvykusi Worcesteryje, 
skautų vyčių suvažiavimas Wa- 
terburyje, lojalumo paradas 
New Yorke, praėjusios vasaros 
vilkiukų stovykla “Paneriai”,' 
New Yorko skautų sueigos ir į- 
vairus parengimai, N. Y. skau
tų tėvų — rėmėjų komiteto dar
bai, N. Y. skautų vyčių oktetas,

. tautinių šokių grupė ir kt
Po filmo J. Matulaitienės’va- 

dovaujama tautinių šokių grupė _________ _ _____
pašoks keletą šokių. Po progra- l. Plechavičius, Dr. V. Cekas^ Daukša, L Svilainis, A. Stero, 
mos bus šokiai, grojant Romo j Trojanas, J. čipukas, V ir B. A Šilbajoris, V. Kalvelis, S. Lau- 
Butrimo orkestrui. Laimėjai, V. Oniunas, A Thomp- ras, E. Galčius, S. Sandanavi-

Įėjimo mokesti uniformuo- son, Ą.<R. /Pūras, A Mikalojų- čius, J. Šunienas, A. Švedas, J. 
tiems skautams—50 c., visiems nas, S. Waluzes, A Bacey, K. Eivaz, J. Burdulis, S. Stumbriai.

H. Bodries, U. šašis, E. Senkus, 
F. M. Lazauskas, J. šalitis, A 
Pociai, S. Nutaųtas, G. Šamas, 
M. Maleckas, F. Tamošaitis, A. 
Brūzgai, T. Skarulis, K. Kar
mazinai, P. Serbentai, N. John
son, P. Lukoševičius, Modzeliaus 
kai, S. Bredes, L. ir F. Worsh, 
St Sadowski, P. MaČiulaitis.

- t •” -v*'—’, _____ Yra dar visa eilė aukotojų
km., Anelė Ivanauskiene, p Raulinaitis, Simanaitis, A. mažesnėmis suirtomis, jų pa-

' Tvaryonas, O. Zinaitis, J. Ceka- vardžių nebegalime atspausdin- 
nauskas, J. Stranevičius, B. ti laikraštyje dėl vietos stokos, 
Romanauskas, Jankevičia, A. nes jų skaičius yra perdidelis, 
Novickis, V- Butrimas, K. Mar- tačiau visiems šelpiamųjų var- 
gaičiai, D. Tilvikas, V. ir A Sta- du priklauso ta pati didelė pa-

. Galima pažiūrėti šinskai, S. Kačinskiene, V Si- dėka. 
TeL; FI 7-4593.

(Atkelta iš 6 psl.) skas, M. ir E. Stelmokai, P. Ųr- 
nė, J.J. Saviniai, A Jance, J. ban, J. Shulinskas, M. Kauka- 
Daugirdas, O. ir J. Kašubai, J. ras, Kun. V. Piltuma, P .Želvys, 

E. Jermala, J. Valakas, P Galiau- 
skas, J. liogys, A. Sertvytis, L 
Jasaitis, P. Nekrošius, Kuri. A 
Senkus, M. Gajauskas, A Ūse
lis, J. Rauba, K, Vaitaitis, C. 
Račkauskas, J. Tolish, Kun. Dr 
S. Valiušaitis, V. Slikas, Alg.

THEY ALL GOT VACCINE

Valaitis, J. šimukonis, P. Ivaš
kevičius, K. V. šventoraičiai, O. 
Virpišauskas, V. Kiukys, J. So- 
daitis, R. ir V Saldaičiai, 0. Ans- 
kolis, A. Matthews, A. Gudelis, 
K. Krivickas, K. Pupelis, S. Dzi- 
kas, M. Kučinskas, A Grigaitis,

kitiems — 1.50 dol. Veiks vai- Ražauskas, O. Bernatavičiene, 
gių ir gėrimų bufetas. (SKS) J. Avižonis, J. Vaitiekus, Kun.

■ J. Maknys, V. Makauskas, M
ivfiirnMi K-arUra Vitkauskiene, G. Katiles, Kaz-

tauskai, K. Juškertfiai, A. Pet 
l°-.Žm0^Jfaree,e Ji rolunas, J Jonaitis, 1. Žabalai, 

K J. Norvilą, P. Montvila, V. Mi
lukas, Kun. V. Dabušis, V. Geru
laitis, J. Balakauskas, A Carey,

ARDUODAMAS 1 šeimos 
4 kambariais ir vonia na- 

79-03 262nd St., Florai

VISI ĮSKIEPYTI, IŠSKYRUS TĖTI
"Jie visi buvo įskiepyti" Milijonai tėvų ir motinų 

Tasai tėtis yra James mėgina savo idimę. Jie vis 
Wood, 36 m., iš Charlotte, 
Mich. Jis buvo vienas iš per
nai susirgusių vaikų para
lyžium. šiandien guli gele
žiniuose plaučiuose tik dėl 
to, kad vis ketino įsiskiepyt, 
bet niekad neprisirengė.

Tėtis žinojo vaikų paraly
žiaus pavojų. Savo 6 vaikus tinoms. žiūrėdamas iš gele- 
tuojau nuvedė paskiepyti, o žinių plaučių į savo žmoną 
pats su žmona planavo tai ir tik neseniai gimusį vai- 
atlikti vėliau. Vieną balan
džio vakarą jie buvo besiren
gią eiti iš namų į vietinę kli
niką, bet tuo metų užsuko 
aplankyti keli draugai. Vis 
kas nors nelauktai atsitik
davo, ir tėtis liko nesiskiepi- 
jęs. Rugsėjo mėn. smarkiai
susirgo vaikų paralyžium, of Infantile Paralysis, 391 E. 
Jis buvo vienintelė šios ligos 42-nd St, New York 17, N.Y

0XM T-Hti)

neturi laiko, nors gerai žino, 
kad toks paprastas, saūgus, 
greitas, neskausmingas ir ne
brangus skiepijamasis gali 
juos apsaugoti nuo luošumo 
visam gyvenimtn.

Tėtis dabar jau, žino, ką 
sakyti visiems tėvams ir mo-

kut| ir susirūpinęs ateitim 
šių 8 žmonių, kurių gyveni
mas yra taip; žiauriai sukrės
tas jo nelaimės, jis maldau
ja vięų, kurie dar nesis- 
kiepino: “Nedelskit, nerizi- 
kuokit, kol dar nevelu!

(The Notional Foundation

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St 
Nonvood, Mas*.

Vico Pirmininkai
• Vladas Paulauskas

Juozas Glavickas
Sokrotorius

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood, Mas*.

Nefl Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn 

IžcfininU 
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Labdarybės Ir Stipondiję 

Komisifa 
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė 
Ravtofcs Koorialįa 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

Steplien B rudes J r.
ADVOKATAS


