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PREZIDENTAS PRIEŠ ISTERIKU 
BET PADĖTIS DAR NEGERĖJA

Prez. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje balandžio 23 pa
sisakė prieš “isteriką”, kilusią 
dėl nedariio ir ūkinio stingimo, 
tačiau padėti vadino jau “maža 
krizę”. Pasisakė prieš mokesčių 
mažinimą. Rėmė vyriausybės 
projektus bedarbiu atlvginimo

kirto, kad kritika nepasako, kas 
gi reikia daryti, kas padėtį 
lengvintų.

Kai prezidentas anksčiau ra
gino visus pirkti ir pirkti, tai 
konferencijoje vienas korespon
dentas paklausė, o ką gi ta pro-

AR MES G ALIME 
JI PALAIDOTI?
Sovietų premjeras Chruš

čiovas neseniai buvo sakęs 
amerikiečių adresu: “mes

> jus palaidosime”. Dabar U. 
S. News a. World Report ko
respondentas paklausė ap
saugos sekretorių McElroy: 
"O ar mes jį galėtume palai
doti?”

Iš didelio debesio bivo mažas lytus
Prieš Maskvos kaltinimus iš 11 pasisakė aiškiai 9

McElroy: “Mes jį galim 
palaidoti. Jis tai žino, ir dėl 
to. aš manau, mes kurį laiką 
galime būti ramūs... Jei mū
sų priešininkas, sakysim, 
per dvejus — trejus metus 
nuo šiol_  nuspręs, kad mes
esam užsnūdę ir neįžiūrėts, 
kad mūsų baudžiamosios jė
gos yra pakeliui į jį, jis gali

APSAUGOS SEKR. McELROY: 
Galim Cnruščiovą palaidoti

Saugumo Taryboje balan
džio 21,' pirmadienį, iš dide
lio debesio buvo maža lytaus. 
Sovietų atstovui Sobolevui 
reikalaujant buvo sušauktas 
posėdis, kuriame Sobolevas 
reikalavo pripažinti, kad 
Amerikos strateginės oro ko
mandos lėktuvų skraidymas 
su bombom yra pavojingas 
taikai ir kad Amerika būtų

smogti mums, duodamas la
bai mažai laiko aliarmui’'.

Tokia yra karinių jėgų ly
ginamoji padėtis.

•’Kas toliausiai gali nuspjauti?’*
Iš kitos pusės pasižiūrėjo 

i varžytynes su Amerika 
Chruščiovas. Balandžio 21 
Maskvoje Lenkijos atstovy
bės priėmime jis kalbėjo: 
"Aš galėčiau užmerkti akis, 
ir jei aš žinau, kad jūs esa
te socialistinio krašto atsto
vas, tai aš žinau, kad jūsų

toliausiai
gali nuspjauti?

kraštas yra taikingas. Yra 
kitokių atstovų — kalbėjo 
toliau, taikydamas Ameri
kos atstovui Thompsonui, 
— kurie mielai spjautų į, ko
munizmą. Bet mes nežino
me, kas toliausiai gali nu
spjauti, kaip kupranugaris 
zoologijos sode; bet mes ga
lėtume palenktyniauti 
(spjaudymosi rungtynėse 
Chruščiovas vargiai nugali
mas! Red.). Tik mes turime 
apsirūpinti sanitarinių sąly
gų minimumu. Mes kapita
listus nuveiksime; bet tai 
nereiškia, kad mes juos visus 
išžudysime”.

Paskui pagarbinęs Kini
jos komunistus, kad jie ėmė
si kapitalistinį elementą per-

Afrikos valstybių konfe
rencija balandžio 22 baigėsi. 
Ten buvo 5 arabų valstybės 

” ir 3 negrų — Jungtinė Ara
bų Valstybė, Maroko, Tuni
sas, Etiopija, Ghana, Suda
nas, Lybija, Liberija. Jos 

. apima Afrikos gyventojų 
trečdalį.— 200 mil.

Rezoliucijose pasisakė už 
nesikišimą i didžiųjų valsty
bių politinį žaidimą, už Al- 
žiro ir kitų Afrikos tautų ne
priklausomybę, prieš Pran
cūzų "okupaciją” Alžire, 
prieš Prancūzijos rengiamus 
šią vasarą Saharoje atomi
nius bandymus.

Rezoliucijos švelnesnės, nei 
jų norėjo Nasserio atstovas.

paraginta tuos skraidymus i 
nutrukti.

Amerikos atstovas Cabot 
Lodge paaiškino, kad lėktu
vai nėra jokia provokacija, 
o tik apsisaugojimas riuo ne
tikėto puolime* ; jie skraidys 
ir toliau, kadangi Sovietu 
Sąjunga atsisako tartis dėl 
nusiginklavimo.

Kaip ir buvo galima ■ 
laukti, Sovietų skundas ne
rado -pritarimo. Iš Saugumo 
Tarybos narių pasisakymų 
buvo aišku, kad balsuojant 
už Scbolevo rezoliuciją pa
sisakys tik vienas Sobolevas, 
o švedas greičiausia susilai
kys; tuo būdų prieš rezoliu
ciją pasisakys 9 balsai.

Sobolevas, f nenorėdamas 
prisileisti tokio balsavimo, 
norėjo klausimą atidėti ki
tai dienai Kai jo siūlomas 
atidėjimas buvo atmestas.

jam nieko kito neliko kaip 
pačiam skubiai rezoliuciją 
atsiimti.

reikalu, kritikuodamas Kongre
so projektus. Kongresas, kuria
me yra demokratų dauguma, ei- 
nsr su projektais, palankesniais 
darbininkui: vyriausybės projek-. 
tai daugiau žvelgia valstybės 
bendrų planų, kuriuos turi
vyriausybe atlikti. Eina tarp rio mėn., ir 3.7 '< palyginti su 
Kongreso ii- vyriausybės tam 
tikra konkurencija. 
Harrimanas ir kiti 
krat ai nepagaili
sybei kaltinimo, kad ji nie
ko nedaranti. Prezidentas atsi-

tiesmuką klausimą prezidentas 
pasiūlė paklausti adjutantų, ku
rie už ji viską perka. ..

Tebebrangsta
Kovo mėn, gyvenimas dar pa-

Bidau 11—P levenas

CHUUŠČIOVAS APIE ŽY
DUS SOVIETUOSE

Lenkijos atstovybės priė
mime balandžio 21 Chruščio
vas aiškino, kad žydai esą 
labai pagerbti kom'unistų 
partijos lyderių. Pusė parti
jos prezidiume narių turi 
žmonas žydes. Tarp jų ir 
prezidentas Vorošilovas.

• Chruščiovo nauja nota 
balandžio 23 gauta valsty
bės departamente. Nors joje 
yra 15 puslapių prirašyta, 
bet naujo nieko — ir toliau

Prancūzijos vyriausybę su
daryti pavesta buv. min. 
pirm. Renė Pleven, rezisten
cijos unijos atstovui. Geor
gės Bidault atsisakė, kai jo 

auklėti, kreipėsi Jau į n«P“fmė nei ,.soc!±?ai nei 
jo paties sąjūdis MRP.

Bidault mėgino eiti su de 
“Jei mes šias rungtynes gaullistais. reikalaudamas 

laimėtume, mes jus taip pat griežtos politikos Alžire. Jis 
perauklėtame. Mes, bolševi
kai, esam ėdrūs sutvėrimai. 
Ką mes pasiekėme praeity
je, mum to maža”.

Pradėjęs kalbėti apie lenk
tyniavimą su Amerika svies
to. pieno, mėsos gamyboje, 
Chruščiovas kalbėjo Thomp
sonui: “Budėkite. Mr.
Thompson, mes miname 
jum ant uodegos”.

Thompsoną kalbėdamas:

balsavo prieš Gaillard siūly
mą tartis su Tunisu. Pleven 
laikomas 
nebalsavo
nors kiti jo grupės žmonės 
ir

nuosaikesniu.
prieš Gaillard,

balsavo.

Maskva ir Titas

Jugoslavijos prezidentas 
Tito balandžio 22, atidaryda
mas kompartijos kongresą, 

Sumatros gynėjai paskel- kalbėjo tik... 4 valandas. Jis 
be, kad Indonezijos vyriau
sybė naudojasi ne tik sovie- Jugoslavijos partijos 
tintais lėktuvais, bet ir laku- lūs ir išvadino 
nais. Sumatros sukilėlių su- giais”, “bepročiais’ 
daryta vyriausybė kreipėsi į kaltina Jugoslaviją, kad ji 

. .. ... Jungtines Tautas, prašyda-atmeta Amerikos siūlymą « i * .i..... . . ma ištirti Sovietu pagalbąpradėti derybas dėl nusi- _ , . • .. . ,, . , .... Indonezijos vynausybei.ginklavimo komisijoje ar t j j

Jungt. Tautose.

O SPLITO VIS TIEK TYLI

atmetė Maskvos kišimąsi į 
reika- 

trumpare- 
kurie

GOMULKA LENKUS
• Chruščiovas komjaunimo APVYLĖ

kong. kritikavo sovietinio mo
kymo sistemą ir žadėjo refor
mas: skiepinti jaunimui fizinio 
darbo meilę. Mokyklos turės bū
ti taip pertvarkytos, kad kiek
vienam būtų privalomas tam tik
ras laikas dirbti fabrikuose ar 
žemės ūkyje.

Gomulka balandžio 21 pa
kartotinai pareiškė, kad I^en- 
kija eina su Maskva prieš 
Jugoslaviją. Solidarumas su 
Maskva yra Lenkijai garan
tija prieš Vokietiją.

A. SOBOLEVAS, Sov. Rusijos 
atstovas Jungtinėm Tautom.

Gub. 
damo- 

vyriau-

LIETUVOJE MIRĖ PROF. 
PETRAS ŠALČIUS

Pranešimu iš Lietuvos, š. m. 
balandžio 22 Kauno klinikose 
mirė Petras Šalčius, sulaukęs 
65 metų amžiaus.

Nepriklausomoje Lietuvoje jis 
profesoriavo universitete, dės
tydamas ekonomijos dalykus, ir 
gausiai dalyvavo koperatiniame 
veikime bei spaudoje.

1950 iš universiteto buvo at
leistas. Tik Stalinui minis, jis 
buvo priimtas Į mokslo akade
mijos ekonomikos institutą.

Velionis paliko sergančią 
žmoną Kaune, dukterį Filipinuo
se. sūnų Jungtinėse Valstybėse.

pereitų metų kovu. Pabran
gimas reiškia, kad vienam 
milijonui darbininkui teks 
kelti atlyginimą 3-4 procen
tais. Fabrikų darbininkų at
lyginimas nuo vasario iki 
kovo liko nepakitęs. Tokiu 
būdu darbininko perkamoji ga
lia smuko puse procento. Paly
ginti su pereitais metais., per
kamoji galia sumažėjo 5 proėeą- 
tais " ..

VĖL ŽUVO 49 SU DVIEM 
LĖKTUVAIS

Las Vegas balandžioPrie
21 rytą keleivinis lėktuvas 
United Air Lines su 47 žmo
nėm ore. apie 4 mylių aukš
tyje. susidūrė su kariniu 
sprausminiu F-100F Super 
Sabre lėktuvu. Abudu lėk
tuvai degdami nukrito. Žu
vo 49 žmonės. Diena buvo 
aiški, saulėta. Priežastis ne
žinoma.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS NORAI ATVĖSTA?
NYT vedamajame aiškina, 

kad Saugumo Taryboje bu
vo svarbiau, ko Sovietų at
stovas Sobolevas nepasakė, 
negu tai, ką jis pasakė. Nau
jo, anot laikraščio, jis nepa
sakė veik nieko, ko nebūtų

jis to nepasakė, kad viršū
nių konferencija artimoj 
ateity yra neįmanoma. Ki
taip sakant, jos Maskva ne
benori. Anglai taip pat ma
no, kad Maskva tos konfe
rencijos nebenori taip, kaip 

pats Gromyko paskelbęs per jos reikalavo prieš mėnesį, 
radiją. Bet iš’^d kalbos vis Panašią išvadą po diskusijų 
labiau aiškėjo, -nors žodžiais Saugumo Taryboje pasidarė

nėra “vienoje stovykloje” su 
Maskva.- Toliau Titas pasakė 
gerų žodžių Maskvai ir dėko
jo Amerikai, bet taip pat 
abidvi kritikavo.

Maskvos spauda už tat ap
kaltino, kad Jugoslavija nori 
būti • “neutrali”. Amerikoje.

SORAYA, Persijos tache Rėza Palehvl buvusi žmona, nesulau
kusi vaikų, turėjo palikti vyrą ir sostą kitai; šiuo metu vieši

VASARI LAUKIA NEW YORKE KRUVINį! SUSIREMIMį
New Yorko policijos ko

misaras S. P. Kennedy ba
landžio 22 pareiškė, ,kad su vadyba; susirinkime, kur da- člain. rašo apie mirties baus- 

Cekoslovakijos prekybos at- vasaros mėnesiais gali padi- lyvavo 490, žmonių. Spauda mes panaikinimą nųsikaltė- 
dėti paauglių kruvini susi- pranešė, kad tos visos galvos liam. Po Farmerio sūnaus 
rėmimai. nesutarė jokio konkretaus žudiko L>ylos. Farmcris visą

Jaunimo nusikaltimai iš veiklos plano. Policijos ko- tą procesą pavadino “far- 
viso auga Ncw Yorke. Suim- misaras padėtį pavadino kri- su’ L 
tų už nusikaltimus paauglių tiška (Kur nebus kritiška. 
‘    . jci pjcw Yorko miestas pa-

Nuo 1952 vyzdį pasiėmė iš Jungtinių 
ir 1957 buvo suimta 115,268 Tautų daryti pasėdžius

-šauni "u^tėHal. Tai dau-. 0 policiją ąpl
giausia 16-17 metų Lig šiol J', 1 / f

wHi aiiKhjuo • Vatikano “Os. Romano” suimti 1,049 šešioli-
tybėm. Maltoje yra Anglijos ragino italų katalikus laiky- kamečiai Ir 874 septyniolika- role; užuotJ>‘licuus 
karinė bazė^ Jos rolė nema
žesnė kaip Kipro salos.

• Sovietų min. pirm, pa
vaduotojas Mikojanas balan
džio 25 atvyksta į Vokietiją

Akis už akį
Amerika įsakė išvažiuoti

misa ras bendrame policijos laikraščiai rašę apie mirties 
departamento ir jaunimo atitolinimą nekaltiem pilie-

tache Roman Skokan. Tai 
prekybos sutarties pasirašy- atsilyginimas už Amerikos 
U. Anksčiau buvo skelbia- atstovybes tarnautojo R. Ja- 

kad atvyksiąs pats cvno išvarymą iš Cekoslova- 
Chruščiovas.
ma.

kijos. Gal netrukus nebus I #
• Maltoj demonstracijos Ko ir išvaryti, nes 1949 Ame- skaičius nuo 1952 iki dabar 

prieš anglus. Atsistatydino rikos atstovybėje “
min. pirm. Mintoff. Malta 
reikalauja arba nepriklauso- ko tik 11.
mybės arba lygybės su ki
tom Anglijos imperijos vals-

buvo
; Prahoje padidėjo 142.2'

100 narių, o dababrii

• Atstovų Rūmai ir sena
tas sutarė pakelti pašto 
rinkliavą vidaus laiškui iki 
4 en. ' -

"CIIEMISE” IŠ MASKVOS
Demokratų A. Stevenso- 

nas balandžio 21. kalbėda
mas 2000 moterų demokra
čių. linksmai pareiškė, kad 
.•Chemise” mada atėjo iš 
Maskvos. Kai moterys tai 
priėmė su dideliu plojimu.

ir prezidentas Eisenhoweris. 
M. Higgins (NYKT) infor
muoja. kad kalbų apie vir
šūnių kenferenciją pradžio
je prezidentas buvo linkęs 
tikėti, jog Sovietai nuošir
džiai norėję 'derybų gineija-
fniem klausimam išspręsti, esą ta beformė mada sukels

Stevensonas aiškino toliau:

dus, ir tai bus Chruščiovui 
didžiausias triumfas. Primi-

tuo sustiprėjusius. Sutvirtė- 
jęs jo įsitikinimas, kad So
vietai nori tik propagandos. moterys maišų ma-
Sustiprėjusios taip pat pre- da galinčios išnaudoti taikos 
zidento abejonės, ar jam -. - - 
prasminga būtų tokioje pro- kitados graikės, karų nuvar- 
pagandoje dalyvauti. Prezi- tPntos. paskelbė, negimdy- 
dentas esąs šiuo metu nusi- sinl vaikų, iki nebus baigtas 
statęs nesiduoti viliojamas karas. Dabar moterys gali, 
į antrą Ženevos konferenci- pareikšti, arba taika, arba 
ją. jei ji nebus iš anksto pa
ruošta.

propagandos reikalui.

• Parašiutininkų pratybo
se balandžio 23 Fr. Camp-

- v • ia . bell, Ky.. žuvo 5 parašiuti- 
Izraclllll Iv lllCtll ninkai ir sužeisti 137. Šoko

su parašiutais 1300. Buvo 
Izraelio valstybė balandžio smarkus Vf,jas, kuris nukri- 

24 atšventė 10 metų valsty
bės sukaktį. Iškilmės skel
biamos trim dienom. Min. 
pirm. Ben Gurion paskelbė, 
kad valstybę apginant žuvo 
5.000 Izraelio piliečių.

tusius žeme vilko.
• Aviacija balandžio 23

vakarą paleido raketą, kuri 
turėjo skristi 6.325 mylias. 
Paleista rytų pietų link. Nu
kritusi Indijos vandenyne.

• Anglijos daroo partija 
balandžio 23 pritarė konser
vatorių politikai: pirma tu
ri būti sujungta laisvais rin
kimais Vokietija, tik paskui 
atitrauktos kariuomenės.

Izraelio valstybė buvj į- 
kurta Jungtinių Tautų nu
tarimu. Palestinos dalį nau
jai Valstybei perleido iš sa
vo mandato Anglija. Bet 
naują valstybę užpuolė iš 
karto penkios arabų valsty
bės. Naujos valstybės narsu- Respublikonų tautinio 
mas ir technika karą laimė- komiteto pirmininkas Alcorn 
jo. i rpaliaubos buvo pada- informavo prezidentą, kad 
rytos 1949 sausyje. Bet nie- rinkimų respublikonai nega- 
kada neišnyko arabų grės- lėsia 
mė Izraeliui. Arabų vieny
bei stiprėjant grėsmė Izrae
liui auga.

• Liurdan atvyko 36 ame
rikiečiai. ieškodami sveika
tos. Tarp jų yra du neregiai, 
trys suparaližiuoti. Kai ku-Pasaulio pilietis narado 

„ rie nešami tik neštuvais,savo Pasaulio
Amerikon grįžo Cfary Da-

• Elektros kainą leista pa
kelti mėnesiui 20 cn. Per 

nuo nusikaltam, gina nusi- metus firmai tai bus 6.742, 
se. kurie įvyksta g?g. 25-26. Taip kalbėjo policijos ko- kalbėlius nuo bausmės; užuot 000 doL papildomų pajamų.
tis "vieno fronto” rinklmuo- mečiai.

• Čilės valstybė po Amen- 
„ . , • - kos intervencijos susilaikėvis. 34 metų, kuris pneš 10 • j •_ . . * . , * nuo savo vano pardavimometu buvo atsisakęs Amen- , ...i ‘ v * u- - , komunistiniamkos pilietvbes ir pasiskelbi' _ . ...* v ... .. .. Bet. ten auga įnirtimas pneš esąs “Pasaulio pilietis . De- . .. 1... ... Ainenka. kad ii pati neper-snnt metų pasibastęs su nuo- , . ... , *. . . . j ka ir draudžia kitiem par-tvkiais. bet neradęs to "Pa- ... . *.

šaulio valstybės", kurios pi- duo,‘ 
liečiu jis dėjosi, grįžo į Ame- ' as'
riką su Italijos išduotu pasu, 
kuriarhe jis pažymėtas "be 
pilietybės'.
atgauti Amerikos pilietybę
"Aš negaliu pasauly įvykdy
ti taikos vienas".

kraštam.

• Prancūzijoje 
20 savivaldybių

Dabar mėgins stipriai atslūgo 
sąjūdis. 1956 jie laimėjo 
« .•. dabar tik 2.2< Komu
nistai šiek tiek atslūgo. Bent 
naujų vietų nelaimėjo

balandžio 
rinkimuose

pojuodistų
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Lenku ir lietuviu

RENE COTY, Prancūzijos pre
zidentas, kuris turi nuolatinj rū
pestį sudarinėti vis naujus m«- 
nisterių kabinetus.

RIAUSI KRAŠTUTINIAI ELE
MENTAI JEI NEPAVYKS SU
DARYTI NUOSAIKESNĖS VY
RIAUSYBĖS, GALI PRANCŪ- 
CIJA IŠKRISTI IŠ NATO FRON

TO

MONAKO princai jau su dviem vaikais. Motina Grace Kelly neša krikštyti sūnų Albertą. Tėvas 
'aiko dukterj Karoliną.

Kas sutaupė sputnikui laiką
Raketų specialistai (7)

A-9 — A-10. Jis reiškė raketas, 
kurios penkių tūkstančių kilo
metrų aukštyje suktųsi apie že
mę 26.000 kl. greitumu. Daviniai 
panašūs į dabartinius satelitus. 
Bet Hitleris buvo liepęs tį pro
jektą sustabdyti ir gaminti tik 
karui svarbias raketas.

Nordhausene raketų specia
listai buvo atsiradę iš Peene- 
muende 1945 vasario pradžioje, 
kai nuo Peenemuendės Sovie
tai jau buvo per .kelis šimtus 
kilometrų.Užpylę benzino ir 
padegę viską, ko negalėjo su 
savim paimti. 4000 specialistų 
su žmonom ir vaikais buvo at
sikėlę į Norkhauseną.

Penkios dienos prieš ateinant 
‘ jos miesto Nordhausen link. Šio amerikiečiam, SS įsakė visus pla- 

je apylinkėje jie norėjo susitik- nūs sunaikinti. Paskui atrinko 
ti su Sonetais ir vieni kitiem 400 specialistų ir jiem Įsakė iš- 

* rankas paduoti. Tuo metu pui- keliauti i Bavarijos Alpes, pa- 
kininkas VVelborn. kuris vado- liekant vietoje žmonas ir vai- 
vavo grupei. esanaaFTabiausiai kus.

atveriama dalykų, kurie 
paslaptim pridengti. Ta- 
nėra paaiškėjusi paslap-

13 metų jau nuo karo pabai
gos. Per tą laiką grižo ir didžio
ji dalis vokiečių specialistų iš 
Sovietų. Po to laiko vis dau
giau 
buvo 
Čiau 
tis.

kas buvo tas, kuris įsakė ati
duoti Sovietam Į renkas vokie- 

—čių raketinius Įrengimus ir do
kumentus, nors jie pirma' yra 
buvę amerikiečių rankose.

Tie įrengimai buvo Harzo kal
nuose prie Nordhauseno. ir juos 
pirmieji buvo radę amerikiečiai. 
Kaip jie iš amerikiečių perėjo 
sovietam, rodo šiandieninių liu
dininkų pasakojimų santrauka.

Buvo 1945 balandžio 11 rytas. 
Amerikiečių 3-ios šarvuotos di
vizijos tankai riedėjo Tiuringi-

patentus, planus, brėžinius ir 
išradimus palikti tvartingai są
jungininkų atstovam".

Iš įsakymo nebuvo aišku, apie 
kokius sąjungininkus kalbama. 
Tačiau buvo žinia, kad Stalinas 
Jaltos konferencijoje reikalavo 
1945 80 proc. visos vokiečių 
pramonės. Nors nėra raštu pa 
reikšto Churchillio ir Roosevel- 
to tam pritarimo, tačiau Pots
damo konferencijoje Stalinas 
tai laikė jau kaip baigtą dalyką.

Majors Hamille viešą ir slap
tą įsakymą Įvykdė tokiu būdu. .. 
Apie 300 sunkvežimių iš Nord- 
hauseno jis išgabeno prikrau
tus į Hamburgą, iš ten pakro
vė j laivus. Tarp tos medžiagos 
buvo apie šimtas raketų V-2 ir 
daug vertingų dokumentų.

Birželio mėn. kita grupė iš 
Gąrmisch atvyko į Nordhauseną 
su uždaviniu pasilikusius spe

Ar pavyks išleist vandenis kanalo?
Prancūzija yra tarsi užtvanka. pRAliCOZIJOJĖ VISŲ INIR- 

kuri stengiasi sulaikyti šiaurės T1MAS iHtĮES VISUS. POPULtA 
Afrikoje susitvenkusius van- ------ 1 -
denis. Užtvanka susilpus ir tebe- 
silpsta; vandenų vis daugiau pa
teka.

Susiipt Prancūzija po šio ka
ro. Neteko po karo-Syrijos; ne
teko Indokinijos. Neteko Maro
ko, Tuniso ir Sueso. Dar ne- 
galas: kai neteks Alžiro. ateis’ 
eilė Saharai. centrinės Afrikos 
kolonijom.
Prancūzas jaučia savo kolonia- 

linės praeities didybę ir mato 
dabartinį silpnumą. Bet jis ne
gali apsispręsti: ar padaryti ra
dikalų smūgi Šiaurės Afrikai nu
malšinti ar nuo tos srities at
sisakyti. Ir vienam ir kitam rei
kia didelio pasiryžimo. O pran
cūzas jo neturi. Tesistengia tik 
kaip nors pratęsti esamą padė
tį, skiriant tam dideles aukas, 
gal visai beprasmes, kaip tai bu
vo ir Indokinijoje ....Jau ket
virti metai Prancūzijos kariuo
menės 400,000 yra prirakinti 
Alžire. Tam karui per metus ski
ria po 2 milijardus dolerių. Juos 
reikia surinkti iš gyventojų. Tai 
vis daugiau ir daugiau juos skur
dina. Per dešimt paskutinių mė
nesių pinigo vertė krito, arba 
kainos pakilo 17 proc. Tai veda 
prie darbininkų reikalavimo vėl 
ir vėl kelti šiaip jau mažas al
gas.

Prancūzijos gyventoju ner
vai pertempti.

Kariai, kurių tik parašiutinin
kų perėjo per Alžiro karo prati
mus 160,000, įtūžę prieš politi
kus. Politikus kaltina, kad jie 
“išdavę” ir “išpardavę” prancū
zus. Kolonistai kurių jau 200. 
000 turėjo grįžti į Prancūziją,

kaltina valdžią, kad ji išdavusi 
jų “tėviškes”.... Išdavimas ir 
išpardavimas dažnai esti žodžiai, 
kuriais prancūzai svaidosi. Ant 
tvorų ir sienų nenaujiena už
rašai: “Alziras yra Prancūzi- 

~ja”, “Parlamento narius į Senos 
upę”-

Įsigalėjo kraštutiniai elemen
tai. Nuosaikieji politikai kaip 
buvę min. pirmininkai Faure ar 
Pinay pritilo.

Vieną katalikų kunigą, kuris 
drįso viešai pasmerkti Alžire 
vykdomus žiaurumus, kraštuti
niai “patriotai”, kurie reika 
lauja griežtų veiksmų, pagrobė, 
išsivežė į mišką ir išdegutavę 
plunksnom apipylė.

Tokiose aplinkybėse buvo nu
versta Gaillard vyriausybė, kuri 
mėgino ieškoti išeities. O. išeitis 
dar labiau sunkėja, kai tie Afri
kos vandenys naujai tvenkiasi.

Alžiro gaisrą kursto jau ne 
tik Nasseris, Maroko, Tunisas 
ir Maskva; paskutinėm dienom 
8 Afrikos valstybės jau pripaži
no Alžiro išlaisvinimo frontą 
kaip Alžiro vyriausybę.

Tokiose aplinkybėse Prancū
zijoje vis daugiau kalbama apie 
gen. de Gaulle. Vieniem jis vir
to pabaisa, kitiem išganymu. 
Bijomasi, kad jei Bidault ar ki
tiem nuosaikesniem nepasiseks 
vyriausybės sudaryti, parlamen
tas savo negalioje bus privers-

tas pakviesti de Gaulle ir jam 
suteikti bent tam laikui visus 
įgaliojimus. ,

De Gaulle žinomas kaip karš
tas Alžiro prie Prancūzijos išlai
kymo šalininkas. Kad išlaikytų, 
jis gali imtis visokių priemonių. 
Prisimenama, kad 1944-46. bū
damas išlaisvintos Prancūzijos 
ministeris pirmininkas, jis laikė 
koaliciją su komunistais, tada jis 
keliavo i Maskvą. Bijomasi ir 
dabar, kad jis siūlysis Maskvai 
su kompromisais, kad turėtų 
lasvas rankas Alzire.

Daugiausia, ką jis gali siūlyti, 
tai iškristi iš Nato. Tuo būtų 
sulaužytas bendras Vakarų 
frontas.

Bet vargiai ar to Maskvai už
tektų. Kai 1955 Prancūzija no
rėjo išgauti iš Maskvos laisvas 
rankas sau Alžire, tai Maskva 
tuojau pareiškė savo palanku
mą Alžirui.

Aiži ras jau nustojo buvęs tik 
Alžiro klausimas. Tai jau visų 
arabų reikalas. Iš kitos pusės, 
Alžiro bei Afrikos klausimas jau 
nėra tik Prancūzijos reikalas. 
Tai jau Vakarų klausimas.

Amerika, jausdama daugiau
sia atsakomybės už pasaulio li
kimą, siekia, kad Prancūzijoje 
laimėtų nuosaikieji žmonės, ku
rie Alžiro klausimą išspręstų tai
kiu būdu ir kuo greičiau, kad 
susitvenkusius šiaurės Afrikoje 
vandenis išleistų kanalu, o ne 
užtvankos sprogdinimu.

Grįžęs iš ten valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Murphy. 
nors jam nepasisekė suderinti 
Prancūzijos su Tunisu, vis dar 
tebėra optimistas, kad bus su
rastas kanalas.

kultūriniai ryšiai
RAŠO ALMUS

BENDRAI APIE BENDRUOMENĘ IR JOS RINKIMUS
SPAUDAKodėl kai kas baidosi bendruo

menės?

"Tiesoje" Fr. Hryniewicz— 
Baranski rašo apie įspūdžius, 
kuriuos Poznanėje palikęs lietu
vių vizitas, surengus ten “lietu
vių kultūros dienas”. Hrynie- 
vvicz-Baranski buvo tom dienom 
rengti komiteto pirm. Esą 
patikę mieli įspūdžiai; dėl to ko
mitetas toliau veikia ir svarbiau
siu savo uždaviniu laiko suor
ganizuoti naują lietuvių kultū
ros dekadą.

Grupė Poznanės mokslinin
kų ruošias leisti populiarų lei
dinį apie lietuvių literatūrą, me
ną. mokslą. Rugsėjyje organi
zuojama Poznanėje lietuvių gro
žinės literatūros ir liaudies dai
lės kūrinių paroda.

Poznanėje gyvena lenkų li
tuanistas prof. J Otrembskis. 
lietuvių kalbos gramatikos au
torius, taip pat lituanistas dr. 
Česlovas Kudzinovski, Nina Bo- 
rovska, kuri neseniai išleido

daro ne kultūrininkai, bet šiaip veikalą ‘.‘Slavų įtaka lietuvių 
visuomenininkai-politikai ir dau- bažnytinėj terminologijai pagal 

Skelbimai apie rinkimus pri- gumoje vienos srovės atstovai”. Sirvydo Dictionarium. ..” Pro-
Antra, negerai kad dabartinė fesoriai istorikai Lowmianski

i šiaurę, gavo pranešimą, kad 
šioje apylinkėje esą kažkas ne
paprasto.

Pasirodė, tikrai nepaprasti da
lykai. kuriuos jis apžiūrėjo draū-

dabai* gyvos dva-

ge su pulkininku \Villiam B. 
Lovelady.

Už šešių kilometru nuo Nord- 
hausen miesto rado jie tunelį, 
kuris vedė po kalnu. Netoliese 
buvo krūva raketų V-2. Civili
niai gyventojai pulk. Lovelady 

. - pasakojo, kad vokiečiai ten bu- 
" ,vo dirbę po kalnu fabrike. Abu

du pulkininkai tuojau informa
vo savo saugumo karininką pulk. 
Uastille. Tas už kelių kilometrų 
rado ir koncentracijos stovyklos 
likučius, kuriuoje lavonų buvo 
prikrauta kaip malkų. Keli išli
kę tos stovyklos gyventojai, ke
li iš buvusių 700. pasakojo, kad 
toje stovykloje buvę darbinin
kai būdavo varomi į darbus tu
nelyje po kalnu, kur buvo ga
minamos V-2 raketos ir daromi 
kitokių pabūklų tyrinėjimai.

Kaliniai, kurie dirbo prie tu 
naujų ginklų, prieš ateinant a- 
meri kiečiam, buvo likviduoti.

Paskui paaiškėjo, paaiškėjo 
jau iš VValter Dornbergcr IrOdi- 
jimii. kad būdami Pcenemuende 
jie buvo su-irūpinę projektu

Tokios buvo žinios apie tą 
Nordhausen slaptą ginklų fabri
ką, kuriame 
sios nebuvo.

šarvuočių trečioji divizija 
Nordhausene 
landas ir žygiavo toliau Į rytus.

Kai tik karo veiksmai buvo 
baigti, atvyko technikinio sky
riaus mojoras Hamille su trim 
palydovais. Jis atvyko su užda
viniu, kurį jis taip paskui api
būdino:

"Mes žinojome apie slaptas 
Nordhauseno, įmones dar toli 
gražu prieš mūsų kariuomenei 
ateinant. Įsakymas raštu, kurį 
aš buvau gavęs, skelbė, kat| 
Nordhausen priklausys rusu zo
nai ir kad. visi dokumentai ir 
daiktai turi būti ten palikti So
vietam. Toks buvo labai aukštos 
įstaigos įsakymas. Bet neoficia
liai ir griežtai sląpta aš buvau 
gavęs kitą įsakymą—kiek tik ga
lima paimti medžiagos, nepalie
kant ženklo, kad mes esame 
fabriką apiplėšę".

Generolas Eisenho'.veris 1945 
liepos 5 pasirašė įsakymą, ku
riame skelbė:

"Visus fabrikus, Įmones dirb
tuves, bandymo aikštes, pa-

išbuvo tik 48 va-_

Draugas pagrindingiau atsi- 
cialistus ir jų šeimas evakuoti liepė apie bendruomenės rinki- 
prieš perduodant sritį rusam. 
Jie turėjo laiko tik 24 valandas. 
Bet dar surado Dombergerio ir 
kitų paslėptų dokumentų. Jie 
norėjo tunelį susprogdinti, ta
čiau neturėjo tam jokio įgalioji
mo Ir po kelių valandų vietovę 
užėmė Sovietai.

Pagal Domberger pareiški
mus dar liko Nordhausene ma
šinų ir kitų įrankių, kurie buvo 
vieninteliai pasaulyje. Jo verti
nimu, ten rasti planai projektui 
A-9 — A-10 rusam galėjo su
trumpinti 15-20 proc. darinis 
sputniką rengiant.

nius balandžio 12 ir 14. Balan
džio 12 Gediminas Galva stab
telia prie tų, kurie nemėgsta 
bendruomenės:

imami _ .
Naujienos lig šiol daugiausia vadovybė palaikė rinkimuose ne- ir Tymaniecki studijuoja atski- 

yra prirašiusios prieš bendruo- proporcinę sistemą, balsuojant rus lietuvių istorijos klausimus.

“Kai kurios grupės nepritarė 
šiai minčiai (bendruomenei) vien 
dėl to, kad nesitikėjo vyrauti. 
Siu nusiteikimų ir šiandieną esa
ma”. Ragina žiūrėti Į bendruo
menę nepartinėm akim ir ne
likti šalia bendruomenės. “Ir 
šiuose rinkimuose turėtų kuo “ 
daugiausia liet dalyvauti ne tik < 
savajam susipratimu parodytt j 
kad išrinktų bendruomeniškąją ] 
tarybą, kurios rankosna atsidu- 1 
'rs lietuviškųjų reikalų tvarky- j 
mas ateityje”. Ypačiai ragina i 
jaunimą dėtis į bendruomenę.
Kokius uždavinius turi bendruo- | 

menė?

uz asmenis. Liberalai siūlvtu n . , ,.. . ... Paznanes mokslo bičiuliuproporcine rinkimu sistema , ........ .**draugija nutarė leisti vienabalsuojant uz grupes. Esą tai ,-,.TT .. ,. . .... J. - ,-•,..*, XVII amžiaus lietuviu kalbos pa- ‘‘įgalintų nnkejus išrinkti ben- mjnkIa warbu iegu
druonienes vadovybę ls visų be- ; (koid-nepasakita). ' 
tuviskų kultūrinių ir visuome- ’ '
ninių srovių atstovų"; esą taip Punske paskutiniu laiku lankė- 
būtų tvarkomasi pagal “JAV si tas pats prof. J. Otrembski 
Įprastus demokratinius princi
pus”.

Dėmesio vertas liberalų no
ras sutelkti i bendruomenės va-

menę. Net paskutinėm dienom 
prieš bendruomenės rinkimus 
laisvojoj tribūnoj duoda kores
pondenciją apie- bendruomenės 
veikimą Winnipege, kur bendras 
darbas negalimas, nes bendruo
menės rėmuose vykusi ar vyks
tanti kova tarp “tikrų katalikų" 
ir “nekatalikų". Kaltininkai 
žinoma, esą tik katalikai....

Pats laikraštis šiame nr. pa
siskelbė, kad žinias apie bend- _________ _____________
ruomenės veiklą spausdins, bet dovybę kultūros kūrėjus, bet 

....... pačiu metu jie siūlo balsuo
ti ne už asmenis, bet už grupes, 
lyg kultūrą kurtų ne asmens, 
bet grupių atstovai.

Apgailėtina kad debiutą rin
kimuose jie pradėjo visuomenės 
klaidinimu — tiek pirmu tvirti
nimu, tiek ir antru, nes kas pa
tikės. kad jų siūloma proporci
nė sistema yra “JAV Įprasti de
mokratiniai principai", ktirįais 
renkamas JAV Kongresas. Rim
čiau būtų atrodę be tokios ar
gumentacijos. Kažin ar su ta jų 
argumentacija sutiktų ir tie jų 
siūlomi kandidatai, kurie kaip 

bet visuotiniais tik >'ra dabartinėje bendniome- 
tie atstovai renkami, ėės vadovybėje?

su ekspedicija, kuri tiria lietu
vių kalbą. Ekspedicijoje dalyva
vo taip pat vokietis lituanistas 
Eberhard Zvirner.

Vilniuje viešėjęs Krokuvos 
liaudies muzėjaus bendradarbis 
Jan Stankievricz “Tiesoje" rašo, 
kad Krokuvoje neseniai įsikūrė 
Lietuvos bičiulių ratelis. Jam 
priklauso apie šimtas mokslo ir 
kultūros žmonių. Visiem jiem 
Įspūdi palikusi lietuvių meno 
dekada. Krokuvos bibliotekoj 
po Šios dekados buvo reikalauja
ma literatūros apie Lietuvą ir 
lietuvius. Ratelių nariai sten
giasi užmegsti ryšius tarp Kro
kuvos ir Vilniaus universitetų. 
Primena, kad Krokuvoj yra gau
si medžiaga, susijus su IJetuvos 
istorija. Ragina išplėsti turiz
mą tarp Lietuvos ir Lenkijos

pastaruoju metu "kai kurie 
bendruomenininkai" siunčia ne 
žinias, bet skelbimus, o dėl jų 
reikia susitarti su administraci
ja (apmokėti).
Kodėl kitų organizacijų nekvie

čia Į seimą
Nepriklausomoje Lietuvoje 

balandžio 9 J. Kardelis pritaria 
bendruomenės organizacijai, bet 
peikia, kam į pasaulio lietuvių 
seimą nekviečiami astovai ki
tų organizacijų. Pakiša mintį, 
kad tos organizacijos galėtų “už
protestuoti dėl tokio jų nušali
nimo iš pasaulio lietuvių seimo”. 
(Į seimą ne kviečiami asmenys, 
organizacijos, 

, rinkimais 
i Red.). .

Jei jau 
Dirvoje

* Pa pienas jau kalba, kad ir Alto 
1 “organizacijos struktūra yra pa

senusi". Jam orumą, darbingu- 
! mą grąžinti ir naujų jėgų Įlieti— 

"natūraliausias kelias būtų - 
Tik geriausius iš geriausiu rink- visuotiniai Alto organų rinki- 

- - mai"t|S

• Amerikos prekybos attachė 
Joseph Roche Jacyno Čekoslo
vakijoje įsakytas išvažiuoti iš 
Čekoslovakijos, Priežastis — jis 
apkaltintas šnipinėjimu. yramajame V. ,Bgd.

balandžio 14 kalba apie užda
vinius, kurių imasi bendruome
nė. Pirmas bendruomenės užda
vinys — išlaikyti lietuvybę — 
esąs beviltiškai sunkus. Bet “iŠ 
to. kad lietuviškumui gresia di
delis pavojus, dar neseka, kad 
pati ši idėja būtų mažiau gera 
ar ne tiek verta pasiaukojimo". 
Antras uždavinys — talka Lietu
vos laisvinimui. Bendruomenė 
turinti remti “Lietuvą atstovau
jančius ar jąlaisvinančius veiks
nius". bet ne pati juos atstoti. 
Trečias uždavinys — organiza
cijos sukūrimas. Esą “didysis 
bendruomenės vadovybės užda
vinys bus telkti*ne tik paskirus 
asmenis. bet ir organizacijas".

• Amerikoje vasario mėne
sį priaugo 195.000 ‘ gyvento 
jų. Tai mažiausias skaičius 
tą mėn. per penkeris metus. 
Priežastis — Azijos influen- 
za padidino mirtingumą.

• Kruvinų birželio įvykių 
Lietuvoje minėjimas bus bir
želio 15.

rinkti, tai ii* Altą 
(balandžio 14) Jonas

Pralinksmini* savo g lino . Siuntiniu. kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 
.itainavimu patikimos .fu . to . kuri atkreips tuo j savo dėmesį.
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Jaunųjų liberalų pasisakymai
Naujienose balandžio 19 lais

voje tribūnoje dar pasisakė 
"kultūrininkų liberalų grupės 
vardu" J.V. ir pasiūlė tuos pa
čius .kandidatus, kuriuos Vieny
bėje buvo pasiūlęs L. Sabaliū
nas. ' *

Įdomu, kad saro pasisakyme

Vienybėje balandžio 18 L. Sa
baliūnas jau tiesiai ragina visus 
dalyvauti rinkimuose ir “rink
tis geriausius iš geriausiu.. To
kius. kurie ne tik būtų lietuvy
bės vystymosi raidos stebėto
jais. bet kurie savo kūrybiniu 
įnašu kaip tik lietuvybe dina
miška ir patrauklia prieaugan-
čiajai kartai padarytų." Jis ir tie liberalai kritikuoja dabartį- 
pateikė konkrečiai 19 asmenų nę bendruomenės vadovybę 
sąrašą ' Esą vadovybe “daugumoje su-
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IZRAELIS MINI DEŠIMTMETĮ

didelis 
auka.

atmetė 
Mesiją, 
akmens

Izraelio vardu praminto 
patriarcho Jokūbo palikuo
nys po karaliaus Saliamono 
mirties suskilo į dvi valsty
bes: šiaurinį Izraelį ir pieti
nę Judėją. Izraelio valstybė 
išnyko 722 prieš Kristų, Ju
dėja išsilaikė iki 70 po Kris
taus. Tai buvo nedidelis ir 
skurdus kraštas, bet kraštas, 
kurį Dievo Sūnus buvo pa
sirinkęs savo namais; kraš
tas, kuris pasidarė 
Kristaus mokslu ir 
Kai Izraelio x vaikai 
Viešpaties siųstąjį 
neliko akmens ant 
ne tiktai jų šventovės, Jeru
zalės, bet ir patys buvo iš
blaškyti po viso pasaulio 
pašalius. Nė viena tauta nė
ra sulaukusi tokio likimo, 
ir nė viena tauta be savo že
mės nėra tūkstančius metų 
ištvėrusi didžiausiuose ’ per- 
.sekiojimuose ir trėmimuose. 
Ji pasidarė pasaulinė ir kar
tu išlaikė savo tautines žy
mes, tartum Dievo liudiji
mą, kad buvo daugiausiai 
Jo globojama ir daugiausiai 
Jam priešinosi. Pats Izraelio 
vardas reiškia kovotoja su 
Dievu. Ar Dievas panorės 
surinkti savo tautos vaikus, 
“kaip višta surenka viščiu
kus po sparnais”? šis klau
simas sijasi su žmonijos is
torijos atomazga, kuri mums 
yra neperregima.

Mūsų dienom turime tik
tai faktą, kad Izraelio vai
kai vėl kuriasi savo žemėje. 
Prieš atsikuriant Izraelio 
valstybei, kuri šiom dienom 
mini nepriklausomybės 
šimtį metų, dauguma 
ventojų buvo arabai; jų 
procentai buvo priversti 
likti senai gyventąsias 
mes ir jas užleisti žydam.

Praėjusio širfttmečio pa
baigoje Palestinoje, kurios 
dabar visos Izraelis nė ne
apima, tebuvo 30,000 žydų. 
Pirmoji imigrantų bangą
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(1902-25) atplūdo iš Lenki
jos, Lietuvos, Ukrainos ir 
Rumunijos. Daugumą suda
rė socialistinis jaunimas 
(•'kovotojai su Dievu”), bet 
kai vokiškasis Hitlerio socia
lizmas pradėjo žydus slėgti 
pačioje Vokietijoje, marksiz
mo tėvynėje, atsirado ir ki
tokio pasaulėžiūrinio nusi
teikimo bėglių. Jų skaičius 
padidino praėjusio karo iš 
namų išvyti tremtiniai, bet 
didžioji imigracija prasidėjo 
tiktai paskelbus Izraelį ne
priklausoma valstybe (1948). 
Per penkerius metus įkelia- 
vo apie 700,000 žydų; dau
giausiai atsikėlė iš Europos 
(apie 50%) ir Azijos (14%). 
Praėjusiais metais Izraelyje 
jau buvo 1,872,000 gyv.; iš 
jų tiktai 11% arabų.

Turime prieš akis faktą, 
kaip senai prarastoje ir 
tūkstančius metų kitų val
dytoje žemėje susirenka tau
ta tartum iš antros Babilo
no nelaisvės. Tauta vienaly
tė ir kartu pati margiausia 
pasaulyje, nes namo grįžta 
su paveldėtom kitų kraštų 
tradicijom, ir kultūra. Kraš
tui sukultūrinti investuoja
mi milžiniški kapitalai, ku
rie atiteka iš žydų bendruo
menių visame pasaulyje.

Žydų bendruomenės pa
saulyje buvo ir liko tasai nu
garkaulis, kuris juos išlaikė 
dideliuose bandymuose ir 
tebepalaiko dabar. Jie gyve
no atskiruose miestų kvar
taluose, gethose, buvo vai
komi iš krašto į kraštą, per
sekiojami ir žudomi, pabirę 
po visą pasaulį, bet išsilai
kę ir iškilę į pasaulinius po
litikus, kultūrininkus ir fi
nansininkus tik dėl to, kad 
už savo pečių turėjo ben
druomenės paramą ir savo 
veržlumą. Didelę reikšmę te
beturi Senojo Įstatymo tikė
jimas; kur jis apsilpsta, žy
dai pamažu asimiliuojasi su 
kitom tautom. ♦

Brangūs Lietuviu Tautos Vai
kai!

Yra moinentŲ, kuriais mums 
nesunku tarsi išeiti iš kūno, pa
miršti mus skiriančius tolius ir 
dvasioje būti kartu. Mūsų tau
tos vaikų daugeliui yra lemta 
prięš savo norą būti toli nuo 
Lietuvos. Širdyse tačiau mes 
nuolatos nešiojamės meilę sa
vo tautai ir tam kraštui, kuris 
jos nuo neatmenamų laikų. Ne
šiojamės ir skausmą, dėl mūs 
tautos ir krašto dabartinio liki
mo. Savo tarpe tariamės, ką ga
lime nuveikti jos gerui, žvalgo- 
mės, kas ateis jai pagalbon. Ne- 
apsiraskune su nelaime, o pa- 
sinaujinkime mintyse ir pasi
ryžime padaryti ką nors ypatin
go tiesos, teisingumo ir žmo
gaus laisvės bei garbės pergalei.

Jau netoli Marijos mėnuo, 
kuriame kas namuos, kas baž
nyčioje kasdien pagarbinsime 
švenčiausią Mariją. Tomis va
landomis savaime prisiminsime 
mūsų gyventą jaukumą Marijos 
Žemėje — mūsų tėvynėje Lietu
voje, prisiminsime jos šiandie
ninę nelaimę.Po sunkia žudynių 
ir vergijos našta mūs tėvynė yra 
pavargus. Pavargusi, tačiau gy
va, kovojanti, pasiryžusi toliau 
kovoti ir neprarandanti vilties 
pernešti nelaimę.
Sunkiau yra kentėti, negu ken- 

čiamčiam padėti ar pareikšt 
užuojautos. Visiem tačiau yra 
paguoda matyti daugelio pastan
gas padėti savo tautai. Daugelio 
malda už tautą yra kasdieninė. 
Nemaža tokių, kurie atiduoda 
visą savo uždarbį, kad palenvin- 
tų savųjų vargą Lietuvoje ar 
Sibire. Mūsų veikėjai nepraran
da energijos ir tikisi, kad pas
kui juos ton pačion kovon ateis 
jaunimas.

Sulauksime gegužio 13, ku
rią prieš eilę metu esame pasi
skyrė ypatinga maldos ir atgai
los diena už mūšy tautą.

Be abejo, yra didesnė ir svar
besnė pareiga tinkamai saugo
ti Bažnyčios įsakytas maldos ir 
atgailos dienas — adventą, ga
vėnią ir kt. Tačiau misų pačių 
pasirinktoji diena yra taip pat 
didelės vertės, nes ji mus visus 
sujungia tuo pačiu jausmu, vie
na intencija. Tai yra visų mūsų 
tarsi vienu balsu kreipimąsi; į 
dangų. Padarykime ją visų vie
nos intencijos ir vieno jausmo 
maldos ir atgailos diena.

Ne dėl ko kito, o kad geriau 
suprastume, kaip geriau galima 
pasiekti, ko viri trokštame, šia 
pačia proga pravartu yra paž
velgti į viso pasaulio dvasią ir 
reikalus, su kuriais neišsiskiria- 

mai yra sujungtas ir mūsų tau
tos likimas. Gerai Įsižiūrėkime 
ir įsimąstykime, kaip mūsų aki
vaizdoje veikia Dievas ir pikto
ji dvasia. Paklydęs žmogus be 
piktosios dvasios pagalbos ne
daug blogo padaro. O kur savo 
vadovybėn žmones painia pikto
ji dvasia, ten gema sąjūdžiai, 
sistemos pilni veidmainiškumo, 
žiaurūs žmogui, pilni paniekos 
visokiai dieviškai tvarkai.

Dievo veikimas yra kitoks. 
Dievas nenori nusidėjėlio mir
ties, o nori kad jis pasitaisytų 
ir gyventų. Kristus, atėjęs su
griauti įsigalėjusią piktojo su
kurtą dvasią, mokė ir elgėsi taip 
švelniai, kad neužgesino net 
smilkstančio lino (plg. Mato 
12, 20). Dievo veikimas yra pa
remtas meile, kantrybe, gailes
tingumu. Kai mūsų žmogiškas 
menkumas laukia nužengiant 
ugnies iš dangaus ii- nesulaukia, 
tai mums atrodo, kad Dievas nu
sigando piktųjų siautėjimo ir 
kur tai pasislėpė. O Dievo vei
kimas yra ne žudynės, bet kūry
ba — rami, graži ir pastovi. At
merkime plačiau akis ir širdis 
ir pikto tvane šiandien pamaty
sime pasirodančias vis naujas 
prošvaistes — Dievo geros ran
kos paliestas vietas. Jos daugė
ja ir tampa vis ryškesnės.

Kas žiūri Į blogąją gyveninio 
pusę pats nieko neveikdamas, 
gali tapti pesimistu. Jeigu toks

KVIEČIAMI RINKIMUOSE DALYVAUTI VISI LIETUVIAI
Balandžio 27 d. Amerikos lie

tuviams yra reikšminga diena. 
Tą dieną Amerikos lietuviai nuo 
18 metų amžiaus parinks 20 
savo atstovų Į Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Tarybą ir 41 
atstovą Į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą.

Mes kviečiame visus Amerikos 
Lietuvius kuo gausiau šiuose rin
kimuose dalyvauti. Juo gausiau 
lietuviai savo bendruomenės 
rinkimuose dalyvaus, juo Įspū
dingesnis bus liudijimas patiems 
amerikiečiams, kad lietuviai A- 
merikoje sudaro rimtą organi
zuotą grupę ir kad todėl lietu
vių reikalai verti rimto dėmesio.

Juo gau. esnis dalyvavimas 
rinkiniuose ir patiems išrinktie
siems atstovams suteiks dau
giau moralinio autoriteto spręs
ti ir vykdyti Amerikos lietuvių 
bendruomenės uždavinius. 0 
tie uždaviniai yra svarbūs ne 
tik patiems Amerikos lietu
viams bet ir visai lietuvių tautai.

Kai Lietuva rasų boiševikų pa 
vergta, kai Lietuvos valstybė pa-

DIEVO MOTINOS stebuklingas paveikslas Trakuose: jo 
kopija yra Latgaloje, Agluonoje, kur latviai katalikai 

renkasi kaip lietuviai (Šiluvą.

pat neveiklus žiūrės tik Į Dievo 
veikimą, gali tapti neišmintingu 
optimistu ir Dievo gundrtoju. 
Pasaulį ir kiekvieną iš mūsų Die
vas sutvėrė be mūsų pagalbos. 
Tačiau mūsų gyvenimą toliau 
kurti mes privalome patys kar
tu su Dievu. Be Dievo mes nieko 
gero nenuveikiame. Tačiau iš

Visiems Lietuviams

versta rusiškojo komunistinio 
imperializmo Įrankiu, kai pati 
lietuvių tauta naikinama, bolše- 
vikinama. rusinama, kad atsiža
dėtų savo tautiškųjų ir krikščio
niškųjų tradicijų, tai išeivijos 
lietuviams tenka ypatingai di
delis ir atsakingas uždavinys— 
išsaugoti savyje tautinę dvasią, 
tautinę kultūrą, tautinę indivi
dualybę. Šiam uždaviniui vyk
dyti ir yra sudaryta bendruome
nės organizacija.

Savo didelius ir kilnius užda
vinius bendruomenė pajėgs sėk
mingai atlikti tik vi.-.iems su i- 
pratusiems lietuvi, ms padedant 
ir bendradarbiaujant.

1951 lapkričio 13 diena Ame
rikos lietuvių bendruomenės or
ganizacijos steigiamajame iškil
mingame akte New Yorke daly
vavo Lietuvos atstovas Washing- 
tone, Alto. Balto. Vliko ir kitų 
lietuviškųjų organizacijų vado
vai ir Bažnyčios dignitoriai. Jie 
savo pavyzdžiu pardodė, kad vi

kitos pusės, be mūsų Dievas ne
išgelbės mūsų ne tik iš žemiškų 
nelaimių, o net mūsų sielų nuo 
pragaro. Tuo labiau žemiškos 
ramybės ir tvarkos žemėje ne
sukursime nei mes vieni be Die
vo nei Dievas vienas be mūsų 
Be žmonių pastangų ir veiklos 
tautos nepažins Dievo, nutolę 

si lietuviai bendruomenės pas
tangas vieningai remia.

Tas gražu vieningumo pavyz
dys tegu paskatina Amerikos 
lietuvius ir balandžio 27 d. savo 
tautinę pareigą bendruomenei 
atlikti. Atminkime, kad

Lietuviais mes esame gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

1953 m. balandžio 15 d.
L. ŠIMUTIS.
Alto Pirmininkas 
Kan. J. KONČIUS. 
Balfo Pirmininkas 
Dr. A. TRIMAKAS, 
Vliko Pirmininkas 
P-el. J. BALKONAS
PLB Seimo Org. K-to Pirminin
kas
V. SIDZIKAUSKAS.

LLK-to Pirmininkas
J. ŠLEPETYS.
Amerikos LB Tarybos Pirmi
ninkas
S. BARZDUKĄS.
Amerikos LB V-bos Pirminin
kas 

negrįš i Kristaus Bažnyčią. Mels
tis ir kentėti pakanka tik tiems, 
kurie dėl ligos ar amžiaus jau 
negali nieko veikti. Kad žmonija 
pažintų Dievą. Kristus kiekvie
nam tikinčiajam įsakė ne tik 
melstis ir atgailoti, o skelbti 
Evangeliją visam sutvėrimui. 
Kad žmonija sulauktu žmogaus 
vertos santvarkos pasaulyje, už 
tai yra atsakingas, daugiau ne
gu kiti, kiekvienas krikščionis. 
Šiandieninės blogybės pasauly
je yra ne velnio galybės ir blo
gy žmonių aktyvumo, o krikš
čionių pakrikimo ir apsileidimo 
pasėka.

Reikalinga malda ir atgaila už 
Lietuvos reikalus, už atskilusių 
tautų grįžimą Į Kristaus Bažny
čią. Reikia ir klausti save, ar esa
me tinkamai pasiruošę ir pasi
ryžę nešti Kristų anoms tautom > 
atėjus mūsų prašomai valandai. 
Besimelsdami už šiandien mums 
neprieinmus kraštus ir tautas, 
turėkime drąsos ir širdies pa
žvelgti ten. kur galime nekliu
domai pasiekti. Pažvelkime, kas 
yra čia aplink mus. Įsidekime į 
širdis, kad tolimoje Korėjoje 
taip pat Pacifiko salose. Pietų A- 
merikoje šimtai milijonų žmo
nių patys šaukiasi Evangelijas 
ir krikšto, juos pasiekti kelias 
yra laisvas kiekvienam idealis
tui, tačiau nėra apaštalų, kurie 
eitų jiems patarnauti. Gerai da
roma šaukiant ruoštis apaštala
vimui ateities Rusijoje, tačiau 
tuo pačiu reikia šaukti pagal
bon tiems, kuriuos dabar gali
ma pasiekti. Tik būdami jautrūs 
šios dienos reikalui galime bū
ti tikri, kad būsime tokie pat 
jautrūs ir rytojui. Nei šiandien 
nei ateityje vien tik malda ne
padarysime to, ko iš mūsų lau
kia Kristus ir švenčiausia Mari
ja.

Melskimės, atgailokime ir vei
kime.

Visiems mums pavyzdžiu te
būna šventasis Jonas Vyaney— 
Arso klebonas. Tas nesiliaujan
tis Kristaus skelbėjas savo dar
bą jungė su malda ir atgaila. Jo 
laimėjimai tebūna visiems įrody
mas, koks kelias yra teisingas. 
Ir gegužio 13, maldos ir atgailos 
dieną, persvarstykime, kas yra 
mūsų galioje darbais padėti 
tiems, kurie šaukiasi ir laukia 
Kristaus apaštalų, nešančių E- 
vangelijos žodį, kurie laukia ver
gijos ir persekiojimo galo, kurie 
laukia pasaulio sandaros, ramy
bės ir Dievo vaikui — žmogui 
deramos tvarkos.

Visiems nuoširdžiai linkėda
mas Viešpaties ir švenčiausios 
Marijos globos ir pagalbos, jūsų 
visų Kristuje

f VYSK. V. BRIZGYS

PAMESTIEJI
(31)

Bet išvykime tuos skausmin
gus prisiminimus, kad jie mūsų 
neužvaldytų. Aš tau pasakiau 
kad aš su pasitikėjimu žiūriu į 
tuos ketverius metus, kurie atei
na. To pasitikėjimo nuo šio lai
ko niekas negalės besugriauti. 
Ir mes galėsime tuojau, pasibai
gus mano tarnybai, pastatyti sa
vo palapinę ten, kur gerasis 
Dievas panorės. Tuomet užmir
šime viską ir galvosime tik apie 
savo laimę. Mat toji didelė ne
teisybė, kad turiu gyventi pa- 
šaulio krašte, suteikia mums 
teisę neturėti jokių pažinių. Vis
ką, kas esame, galime atiduoti 
vienų vienai artimai sielai. Ar
gi tai nieko nereiškia?

Tavo Danieliui 
*

Kunigas grąžino laišką Tere
sei:

— Puiki širdis! Jūs neklysta
te, kad jį mylite, mano mažyte. 
Jo laiškas mums atveria nunu- 

ma-tytus plotus; aš nė nesvajo
jau, kad jūs galėtumėt susitikti 
Maroke. Aš patarsiu seserims 
pranciškonėms, kad tave pasku
bintų mokyti. Ką sako jūsų su
žadėtinis, yra deja, tikra: Maro
kas, mano nuomone, mums tau
po skausmingų neikėtumų; po 
ispanų prakišim©, atrodo, gresia 
pavojus ir mūsų daliai; jaučia
ma kylant audrą. Ar jūs nebijo
te dėl Danieliaus3

— O, ne, klebone!
—Kas jums leidžia taip saky

ti?
— Kada aš meldžiuos į Mari

ją, atrodo, girdžiu atsakymą: pa- 
sitikėkit!

— Ak, geroji mažyte! Taip, 
saugok jį, tą giedrų tikėjimą! 
Švenč. Mergelė daug padarė 
jumdviem, nes ji pusiaukely ne
sustoja.

Po penkių dienų vėl naujas 
laiškas iš Maroko:
Mano brangioji Tarosyta,

Tik vienu žodžiu galiu praneš

ti, kad gavau tavo laišką. Dau
giau parašysiu sekančiomis die
nomis. Tu man sakai — ir ku
nigas man taip pat rašo, — kad 
Enguerrandas atsiėmė savo , 
skundą. Tai — didelis daiktas. 
Tu mane klausi ar aš negalė
čiau atitaisyti javo pavardės. 
Mano Teresyte, kas padaryta, 
padaryta. Legijone nesvarbu eti
ketė, kokia prisidengiama: mes 
atstojame bevardę minią ir dau
giau nieko. Tačiau laisvėje aš jį 
pakeisiu vėl; jis paslėpė tiek 
kančių, tu taip mylėjai savo Da
nielių! Juk tatai Danielius matė 
gimstant ir išaugant tą gražiąją 
meilę, kurią saugo tavo širdis.

Tavo Daniolius 
*

Touro gatvėje dienos bėga 
liūdnos ir be vilties.

Į Enguerrando širdį įsiveržė 
liūdesys: atsiminimas paskutinių 
įvykių; įvykęs nenorėtas netei
singumas slegia jį. Ir pagaliau, 
jam atrodo, kad jo tikėjimas į 
savo mokslą silpnėja. Jis kovo
jo, kovojo, ir atrodo, jo tyko nu
sivylimas. Jis jaučia savo sekė
jus palaipsniui atsitolinant nuo 
jo, ir jo sūnus Maksas neša tik 
karčius vaisius.

Ar savo žmonoje rado (^drau
gę, kurios troško? Kitą kairią ji 
ėjo tik už jo išlaisvintos sielos; 
ji tikrai buvo jo mokinys, tikra 
to žodžio prasme. Dabar jis jau
čia tolstant ją nuo jo idėjų. Ypa

čiai per paskutiniuosius metus 
ji jam atrodė paklydusi ir žiū
rinti toli, labai toli už savęs. 
Argi ji neseniai nebuvo ištarusi 
tų beviltiškų žodžių: “Mano 
drauge, ar mes nesame apsiga- 
vę?....”

Jo plaukai per keletą mėnesių 
pražilo.

Naujas įvykis: Enguerrando 
visas įkarštis pulti Loroto idėjas 
pradėjo lėtai aušti. Kai kada jis 
mėgsta klausyti savo draugo, 
kuris stebina jį savo švelnumu, 
kai šis dėsto savo pilnas vilties 
teorijas. Ir Lorotas, kuris karš
tai puldavo žurnalistą pasiseki
mo metais, dabar tapo nepapras
tai mandagus ir švelnus, pajutęs 
kad draugo teorijos greitai ir 
galutinai žlugs.

Ir Enguerrandas aną dieną ga
lėjo pasakyti:

— Stebiuosi tavimi. Lorotai, 
ir tuo pasitenkinimu, kurį tu 
turi, tikėdamas į gyvybės pradą 
Aš norėjau savo išdidume būti 
pranašu, bet pradedu suprasti, 
kad esu tik žmogus ir daugiau 
nieko. Ir kiti žmonės, man ly
gūs, ar neturėjo tiesos sukilti 
prieš mane9 Tuštybė po mirties!
— juk aš buvau liepęs tuos žo
džius išspausdinti. O dabar pra
dedu suprasti, kad yra dalelė tie
sos slaptame mano sūnaus pasi
priešinime: juk jis mani laiko
— atsiprašau — kvailiu.

— Ar Maksas taip mano apie 
tave?

— Deja. taip. Ko tu nori, man 
reikėtų kito dalyko, o ne vien 
žodžių, kad galėčiau jį išlaiky
ti

— Nelaimingasis drauge!
— Klausyk manęs, Lorote. tu 

matai mane šį vakarą, tur būt. 
savo idealo kelyje. Tu jam ga
lėtum pasakyti: po mirties am
žinybė! O aš: po mirties šaltas 
kapas! Širdim, nešiojančioms sa
vyje blogybės daigą, tu šauktu- 
mei: atsiminkite teisingumą! O 
aš: žmonių teisingumas prižiū
ri tik tavo matomus veiksmus; 
nėra jokio teisingumo, kuris at
lygintų už paslėptą nusikaltimą! 
Iš visų mano pastangų pasiliko 
sūnus sau tik vieną teigimą: Die
vo nėra! Taip tu man ir sakei, 
labiau nusiminusį, kaip kitomis 
dienomis, ir aš. pasinaudoda
mas tuo, kad žmonos nėra, at
veriu tau visą sielą. Mat. aš tie
siog dūstu.

Ir. nuleidamas balsą, tarė:
— Juk tu žinai, kad mano sū

nus vis labiau ir labiau krypsta 
į šalį. Aš tau visada papasako
ju savo rūpesčius; žodį baimė 
aš tik dabar pradedu vartoti.

Aš jau lenkiuosi į kuprą: ką 
atneš mums rytojus? Nelaimę, 
gėdą? Taip, aš bijau, aš bijau ..

Aplinkui žmonės žino mano 
rūpesčius. Tie, kuriuos aš tikė
jau esant mano draugais, mane 

perspėja. Bet jų raminamuose 
žodžiuose jausti džiaugsmas. Se
ka mano mostus, mane įspėja. 
Laukia kokio Įvykio, kad galė
tų mane sutrypti. Tarp tų val
katų, tų apgavikų vienas man 
lieka draugas: tu.

— Dėkui, Enguerrandai, kad 
mane laikai vieninteliu savo 
draugu. Aš rodau truputį egois
tinį pasitenkinimą, galvodamas, 
kad vienas tavęs nenuvyliau. 
Kaip ten bebūtų, jausmai, ku
riuos rodau tau. nesiremia nei 
išskaičiavimu, nei reikalu. Aš vi
suomet mylėjau tavo atvirumą. 
Tu esi iš tų, kurie, sykį išėję į 
šviesą pasirodo beesą jėga. Dėl 
Makso tu turi bijoti, mano varg
šas drauge, šį vakarą aš atėjau 
ne išklautyti tavo skundo, bet su 
tavim apie sūnų pasikalbėti. Aš 
tau turėjau pranešti, kad jis la
bai dažnai sutinkamas Enghei- 
mo klube, linksmoj draugijoj. 
Jis turėjo pasidarydinti metri
kus. nes. būdamas nepilname
tis, ėjo į uždraustų žaidimų klu
bą.

Enguerrando veide pasirodė 
baimė.

— Bet kur jis gauna pinigų? 
Prieš mėnesį pranešiau jo nuo
latiniams skolintojams, kad dau
giau neapmokėsiu jo skolų. Ar 
kas turėjo įvykti! Man nusibodo, 
nusibodo, būti auka nuolat pa
sikartojančio pasitikėjimo išnau
dojimo.

— Kur jis randa pinigų? Klau
syk: reikia tau žinoti, ką pasa
kė man Martinas, to klubo pri
žiūrėtojas, su kuriuo aš turiu 
reikalų. Dabar ten turės iškilti 
skandalas, jei kas nors neįsikiš. 
Tavo sūnus buvo vadu vienam 
svetimtaučiui, vardu Armstrong. 
šis jam davė dešimties tūkstan
čių frankų sumą visai kitiems 
reikalams, negu lošimui. Tavo 
sūnus, nerasdamas nieko geres
nio, padėjo juos ant lošiamojo 
stalo. Jam labai nesisekė,, ir iš 
pinigų nieko nebeliko. Supranti. 
Armstrong kelia didelį triukš
mą dėl to dalyko. Aš tave įspė
ju. kad, jei Maksas tave prašys 
dešimties tūkstančių frankų, 
nors ir nemaža ta suma, reikia ją 
sumokėti Martinas nustebo, ka
da aš jam pasakiau, kad Maksas 
yra nepilnametis. Jis teigia ma
tęs tikrą jo gimžno pažymėji
mą. kur tavo sūnus buvo pažy
mėtas gimęs 1901, tai jam bū
tų 23 metai.

— Jis yra gimęs 1905 m.
— Martinas rengias patikrin

ti. paskui tuojau jį pašalins. Da
bar iš tos pusės būk ramus.

— Dėkui, mano brangus 
drauge, už patarnavimą. Ak, yra 
dėl ko sukvailioti!

Kada Maksas grįžo vakare, vė
liau negu paprastai. tėvas tiesiai 
jį paklausė:

(bus daugiau)

i



Ar einame teisingu keliu?
i

Pasaulio lietuviu seimui artėjant (3)

V. Kutkus, praėjusauote dve- 
mose Darbininko numeriuose 
išdėstęs savo kaip Lie
tuviu Bendruotni turėtp visus 
lietuvius apimti ir jungti ben
dram lietuvybės darbui, užbai
gai daro išvadas ir rašo: .

Neblogesnis yra kitas pavy
zdys — Italijos Lietuvių Bend
ruomenės, — kuri savo narius 
skaičiuoja tik šimtais, o štai Ne-

V. KUTKUS
Detroit, Mich.

ine Romoje dalyvavo vienas kar
dinolas ir dešimtys aukštų vals
tybės ir parlamento pareigūnų. 
O ten viskas dirbama po Lietu
vių Bendruomenės pastoge, va
dovaujant energingam kunigui 
Mincevičiui.

Jei šių metų JAV lietuvių 
Bendruomenės Tarybos ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo rinkimuose dar nepajėg
tume įtraukti visų minėtų pa
reigūnų, tai turėtume išrinktus 
organus įgalioti sudaryti įvai
rias komisijas, pakviečiant tam 
darbui tinkamus asmenis, juos 
patvirtinant ar p. Tačiau tokią 
išimtį glaėtume padaryti tik 
šiems rinkimams, kadangi gal 
jau per mažai laiko beliko. Vie
nu žodžiu, turėtume suteikti iš- 

. rinktiems organams pilnas tei
ses visiems liet renkalam.

2. Turim visas lietuviškas or- 
' ganizadjas, parapijas, klubus, 
partijas, radijo valandėles ir kt. 
organizuotus vienetus įparei
goti, kad jei jie nori lietuvišką 
vardą nešioti, tai pirmoje eilėje 
privalėtų savo narius skatinti 
kad jie būtų lietuvių Bendruo
menės nariai Teveikia ir tegy
vuoja visos lietuviškos organi
zacijos, visos partijos, tačiau te-

Liai, kad nenukentėtų nei viena 
lietuviška šaka. Visos pajamos 
teplaukia į vieną lietuvišką 
fondą. x

ŽODIS MŪSŲ JAUNIMUI
Šiandien perdaug nesistebiu 

mūsų kai kurių jaunuolių kraš
tutiniais pareiškimais, kad jau
nimas turįs eitį atskiru keliu nuo 
vyresniųjų, 'tikiu, kad, tai iš
šaukė mūsų nevykęs darbo su
skaldymas ir nevieningumas. 
Jie, turbūt, vadovaujasi šūkiu: 
“Jei skaidosi vyresnieji, mes 
atskilkime nuo jų”.

Tačiau noriu tikėti, kad jau
nimas Įsijungs į bendrą darbą 
su vyresniaisiais, kada visų bus 
dirbama vieningai, nes jis turi 
labai gerai įsidėmėti, kad jau
nimas tautai svarbus nė dėl to, 
kad jis yra jaunimas, bet todėl, 
jog dedamos Į jį viltys, kad po 
kelerių metų įsijungs į vyresnių
jų eiles, tuo pačiu papildyda
mas jų gretas ir prailgindamas 
lietuvybės amžių tremtyje. Jei 
mes visą lietuvišką darbą atrem
tume tik į jaunimą, lietuvybei 
irgi nebūtų naudinga, nei:

a — Niekas nebuvo ir nebus 
jaunuoliu amžinai, todėl po ke
lelių vieklos metų, norėdamas 
ar nenorėdamas, bus įtraukia
mas į vyresniųjų gretas ir tuo 
pačiu išbraukiamas iš jaunimo 
tarpo. Remti visą veiklą tais ke
leliais metais žmogaus amžiuje, 
o po to jį nurašyti, būtų ne
prasminga, nelogiška ir netiks
lu.

b — Dauguma mūsų jaunuo
lių savo energingiausias dienas 
praleidžia mokyklos suole ir 
techniškai prie pastovaus ir į- 
tempto darbo neturi laiko pri
sidėti. Vienas ar kitas trumpa
laikis jaunimo išsiveržimas iš 
krantų pastovų lietuvybės iš
laikymo darbą negali pavaduo-

c — Jaunimas turi neužmirš
ti ir nepaneigti vyresniųjų pa
tirties. Jis pats, žengdamas pir
muosius žingsnius visuomeni
niame darbe, dar tik ieško tų ke
lių, kuriuos vyresnieji jau se
niai išbandė. Sutinku, kad kar
tais vienas antras kelias atran
damas ir naujas, įvertinu jauni
mo energija ir veržlumą, bet ir 
jaunimas turėtų suprasti, kad 
jei kiekviena žmonių karta ne
sinaudotų praėjusios kartos pa
tyrimais . ir atsiekimais, tai ir 
šiandien mes gal dar tik akmens 
amžių tegyventume.

BAIGIAMOSIOS MINTYS. .
Jei apsvarstę visas iškeltas 

mintis rasime, kad jos neteisin
gos ar netikslingos, tai užmirš
kime viską ir tęskime savo dar
bą dabartiniu susiskaldymo ke
liu, užbaigdami lietuvybę' šiame 
krašte su šia karta.

Jei rasime, kad iškeltos min-. 
tys yra pagrįstos ir svarstyti
nos, tai nieko nelaukdami jas 
įgyvendinkime. Nesvarbu, kad 
vienam ar kitam asmeniui ar
organizacijai nepatiks, nes gy- klausomybės minėjimo progra- 
domam ligoniui kartais tenka 
ir karčias piliules nuryti arba

(Nukelta į 6 psL)

VENEZUELOS skautės ir skautai, pravedę Vasario 16 minėjimą Ca
racase.

BALTIMORES ŽINIOS
Prel. L Mendelio pagerbimas

Balandžio 20 prel. L. Mende- 
lis, šv. Alfonso parapijos klebo
nas, minėjo 30 metų kunigys
tės ir 60 amžiaus sukaktis. Ta 
proga jam buvo suruoštas viešas 
pagerbimas. 10 vai. pats jubilia
tas atnašavo iškilmingas padė
kos mišias. Didžiulė bažnyčia 
buvo pilna žmonių bei prelato 
gerbėjų. Buvo atvykusių iš kitų 
miestų giminaičių bei prietelių. 
Pamokslą pasakė kun. K. Puge- 
vičius.

Vakare Emerson viešbuty vy
ko viešas pagerbimo bar ketas, 
kuriame dalyvavo per 700 sve
čių. Vakarui vadovavo Jurgis 
Galkas. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo vysk. Fulton Sheen. Gar
bės vietoje sėdėjo daugybė ku-

seimo atstovus yra 119; balsuo
ti galima ne daugiau kaip už 41. 
Balsuoti gali visi lietuviai, su
simokėję solidarumo mokestį 
ir tie, kurie jį susimokės rinki
mų būstinėje. Kandidatų kiek
vienas galės rasti sau patinka
mų iš visokių krypčių, profesi
jų ir amžiaus. Yra senosios kar
tos imigrantų ir naujai atvyku
sių. Žodžiu, pasirinkimas dide
lis Parodykime savo lietuvišką
jį susipratimą — dalyvaukime 
rinkimuose.
A. Jakšto ir vysk. K. Paltaroko 

minėjimas
Studentų ateitininkų draugo

vės iniciatyva yra rengiamas A- 
domo Jakšto — A. Dambrausko 
ir vysk. K. Paltaroko minėji
mas, kuris įvyks ateinantį sek-LIETUVIAI SKAUTAI VENEZUELOJ

Skautėms vadovauja vadeivė ^tų "tiesto pareigūnų, jmadtenj,balandžio 27 4, 5 vai 
B. Malskytė, draugininke yra 
J. Klovaitė.

Dideliame Venezuelos plote, 
išsimėtę po miestus, lietuvių gy
vena apie 1500. Iki 1957 lietu
viai buvo susiorganizavę į Vene- 
zuelos Liet. Savišalpos Bend
ruomenę su skyriais didesniuo
se miestuose. Šiuo metu tokie 
skyriai yra tik Maracay ir Va- 
lehčįjoj. ’ Caracase, 
lietuvių kolonijoj, 
šių metų skyriaus

Caracase gražiai 
tai, kurie surengia bent dides
niuosius minėjimus. Jie rengė 
ir N. Metų sutikimą ir turėjo 
pelno.

Jie surengė Lietuvos ir ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimą, kurio metu septynios 
skautės davė įžodį. Vietos skau
tės taip pat lankėsi ir Valenci- 
joje, padėdamos atlikti nepri-

didžiausioje 
nuo praėju- 
riebėra.
veikia skau-

mą. Dabar rengiasi paminėti šv. 
Jurgio, skautų globėjo, šventę 
ir Motinos dieną.

P-a

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Šv. Jurgio parapijos 
lituanistikos mokiniai, vado- 

vaujami pranciškiečių, suruo
šė konkursines velykafčių mar
ginimo rungtynes. Iš daugybės 
varžovų laimėtojais išėjo: Ed- 
numdas Sparkevičius, Jonas Pa
tartis, Antanas Kriščiūnas, Anta
nas Witzak,, Bernadeta Gasio- 

. rowski, Ramūnė Ulmer, Adomas 
Karalius, Marytė McCabe ir 
Eglė Bauman. Laimėtojai gavo 
šokoladinių kiškelių.

Balandžio 5 taip pat lituanis
tikos mokiniai per radijo siųstu
vą WTEL pagiedojo velykinę 
giesmę ir pasveikino savo tė
velius. Šią staigmeną išrūpino 
vargoninkas St. Petraitis Moki
niai buvo aktyviai įsijungę į ve
lykinių mišių giedojimą. Jų 
“Linksma diena” džiugino klau
sytojų širdis.

Motery Gildą
Lietuvių Bendruomenę. "eną ŠILUVOS ALTORIUS ELIZABETHO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJ ruošia didelį balių balan- 
jėgasV^ŽXtartf^nd- rengiasi i^l- šiai sukakčiai atžymėti stato- diškame koplytėlių stiliuje. Dar-

ruomenei, ypač šiandien, kada 
ji stato pirmuosius kūdikio 
žingsnius.

Elizabethe rengiamasi iškil- šiai sukakčiai atžymėti stato- diškame koplytėlių stiliuje. Dar- 
l mingai švęsti kun. kleb. M. Ke- mas bažnyčioje naujas altorius, bas bus baigtas iki iškilmių. Al- 

mežio 25 metų kunigystės su- skirtas Šiluvos Marijai, šiam torių pašventins birželio 29 Ne- 
kaktį. Sudaryti įvairūs komite- darbui pakviestas dail. J. Suba- war^° arkivyskupas Boland.

4. Sujunkime visas pajamas, tai, kurie sukakties iškilmes su- čius. Vadovaudamasis kun. kle- 
skiriamas lietuviškiems reika- rengs birželio 29. Klebono pa- bono M. Kemežio nurodymais, 
lams, ir dalinkime jas racioną- geidavimu ir jo paties rūpesčiu altorių sukūrė lietuviškame liau- Lietuvis išrinktas į miesto ta

rybą

Šiluva Detroite
Pernai -suėjo 350 metų nuo 

Dievo Motinos pasirodymo Ši
luvoje. ALRK Federacija visus 
metus nuo 1957 rugsėjo 8 iki 
1958 rugsėjo 8 pavadino šiluvi- 
niais metais. Chicaga labai iš
kilmingai su procesijom, vysku
pais ir kardinolu minėjo Šilu
vą jau pradžioje jubiliejaus, ki
tos kolonijos irgi turėjo šven
tes.' Detroitas pasirinko gražiau
sią gegužės mėnesį, kad, Šiluvos 
stebuklą prisimindami, galėtų 
prisiminti ir Lietuvoje buvusias 
gražias gegužines pamaldas.

Gegužės 4,4 v. p.p. Detroito 
katedroje, 9844 Woodward Avė., 
netoli Boston Blvd., įvyks pa
maldos Marijos garbei ir Šilu
vos prisiminimui. Pamokslą pa
sakys Tėv. dr. T. Žiūraitis. Gie
dos jungtinis šv. Antano ir Die
vo Apvaizdos parapijų choras, 
vedamas vargonininkų A. Matei
kos ir J. Grabam. Pamaldose da
lyvaus apie 12 lietuvių kunigų 
Pageidaujama, kad gegužines 
giesmes giedotų ir visi žmonės, 
kūnų laukiama arti tūkstančio, 
taip kaip buvo prieš penketą 
metų, minint Lietuvos krikšto 
700 metų sukaktį. Nei viena lie
tuviškoji bažnyčia negali tiek 
žmonių sutalpinti, o vistik įspū
dinga, kai tūstantis ir daugiau 
vienon vieton suplaukia. Jaučia
ma tada ir religinė ir tautinė 
lietuvių vienybė.

Pamaldas organizuoja ALRK 
Federacijos 4-tas skyrius, nuo
širdžiai remiamas visų trijų — 
šv. Antane, šv. Petro ir Dievo 
Apvaizdas kleb.. Rengėjai kvie
čia visus lietuvius katalikus, ne 

' tik iš Detroito, bet ir iš apylin
kių šioje šventėje dalyvauti. Te
gu skamba mūsų giesmė kate
dros skliautuose galinga ir nuo
širdi, kaip Dievo Motinos ašara “ 
verkiant dėl mūsų krašto. ŠILUVOS •Kortu*, statomas *». Petro Ir Povilo - lietuvių bažnyčioje

Vėliavas įnešė legionierių 154 v., Šv Alfonso' parapijos salėje, 
posto nariai. Po vakarienės, gro
jant geram orkestrui, buvo 
linksmai pasišokta. Dolores Pe
čiulytė padainavo kelias gražias 
dainas. Vakaro rengimo komite
tas surinktas tam tikslui aukas 
įteikė preL L MendeliuL

Lietuvių Bendruomenės
Baltimorės apylinkės valdyba 

praneša, kad balandžio 27 nuo 
12 ligi 6 vai. Lietuvių svetainės 
patalpose vyks rinkimai į LB 
Tarybą ir atstovai į Pasaulio Lie
tuvių Seimą. Visi raginami bal
suoti už paskelbtus kandidatus.

CYO
— jaunimo organizacija sek

madienį, balandžio 27, ruošia 
bendrus pusryčių? po 8:30 vai. 
mišių. Kun. J Antoszevvskis vi
sus narius ir prijaučiančius 
gino dalyvauti.

Pirmoji Komunija
šv. Alfonso parapijos vaiku

čiams bus gegužės 4 per 8:30 
vai. mišias Tą dieną mūsų baž
nyčioje yra tikrai įspūdinga 
šventė.

Susituokė ginėje rinkliavoje.
Bronius Gintvainis su Birute Rodė Lietuvos vaizdu filmas

ra-

A Jakšto minėjimas rengiamas 
20 m. jo mirties sukakties pro
ga. Apie šį garsų kritiką ir ra
šytoją kalbės jo artimas gimi
naitis kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas. Apie šių metų pra
džioje Lietuvoje mirusį didįjį 
Lietuvos dvasios vadą kalbės - 
Cezaris Surdokas. Minėjimas 
bus pailiustruotas Jakšto kūry
ba, kurios padeklamuos studen
tai. Į minėjimą kviečiami visi 
atsilankyti/-
Nauja Balfo skyriaus valdyba

Balfo skyriaus metiniame su
sirinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Dr. R. Armanienė, I 
vicepirm. N Rastenis, II vice- 
pirm. Pranckonis, sekr J. An- 
kus, iždo globėjas J. Kazakevi
čius. iždo sekr. M. Šimkus.

Balfo vakare, kuris įvyks ge
gužės 3 d., lietuvių salėje bus 
rodoma filmą iš tremtinių gyve
nimo. Bus taip pat ir meninė 
dalis. Balfas, kaip jau visi žino
me, yra išplėtęs savo šalpos dar
bo sritis ir todėl visi turėtume jo 
veiklą paremti. Atsilankykime į 
Balfo vakarą ir aukokime pini-

Aštašauskaite balandžio 19 šv. Bendruomenės apylinkės val- 
remti seseris pranciškietes. Ren- Alfonso bažnyčioj. Jų moterys- dybos rūpesčiu buvo pakviesti 
gimui vadovauja Monika Pečiu- tę palaimino kun. A. Dranginis. Motuzai ir rodė Lietuvos vai- 
kevičiūtė, kun. L. Pečiukevi- Vaišės įvyko didžiojoj svetai- z(jų filmas. Pažymėtina, kad pa- 
čiaus 'sesuo. nės salėj. Palinkėta skaidraus ^įžiūrėti filmų, nors ir ne pir

mą kartą čia rodomų, prisirin- 
" Stasė Stuikienė, ko gana daug žiūrovų.

- ilgai gyvenusi Baltimorėj ir Vaikai ritinėjo margučius
iandžio’ 27 d. nuo V V rvto iki paskutiniu metu sunkiai sirgu- Per atvelykį katalikių mote- 

si, mirė balandžio 14. Palaidota rų būrelis surengė vaikučiams

Dotnuviškė gyvenimo.

Šių metų pirmuosiuose rin- vimas įvyks parapijos salėje bą
lamuose, kurie buvo balandžio J---- -------- —------  - —
15, Elizabethe į miesto tarybos 5 v. pp.
— councilman laimėjo lietuvis 
advokatas Charles J. Grinchis, tarus, valdyba paskyrė po 25 
nugalėdamas toje vietoje 20 dol vietinei lituanistinei moky- 
metų buvusį airį Thomą J. Ford, klai ir skautams, be to, 15 dol.

žurnalui Lituanus ir 10 dol. Kul
tūros Fondui. Lituanistinei mo
kyklai su dideliu pasišventimu 
vadovauja kun. J Pragulbickas.

P. Kudulio namuose atidary
ta lietuviška skaitykla, kurią be 
atlyginimo sutiko vesti S. Mikai- 
tis. Skaityklai patalpą dovanai 
duoda ir daugumą knygų paau
kojo populiarus mūsų prekybi
ninkas P. Kudubs. A Stukas su- 

bet pralaimėjo prieš T. J. Ford tiko parūpinti tinkamą skaityk
it lai stalą. Skaitykla gauna aukų

JAV. LB Elizabeto Apylin-; . knygomis ir pinigais. Lietuvių 
kės Valdyba paštu išsiuntinėjo laikraščiai, žurnalai ir kitokia 
apylinkės lietuviams atsišauki- spauda prašomi aukoti savo lei- 
mą, skatinantį gausiai dalyvau- dinius šiuo adresu; S. Mikaitis, 
ti rinkimuose Į JAV. LB. Tarybą 314 Second St, Elizabeth. N. J. 
ir Pasaulio lietuvių seimą. Baisa- J.S

...... ...... iš šv. Alfonso bažnyčios balan-Visuotimam susirinkimui pn-

kuris buvo miesto mayoro Ste-‘ 
ven J. Beriek opozicijoje.

Miesto mayOras Steven J. Be
riek džiaugiasi atsipalaidavęs 
nuo savo opozicijos, gi Elizabe- 
tho lietuviai džiaugiasi ir entu
ziastingai sveikina, linkėdami 
adv. C. J. Grinchiui sėkmės 
naujose pareigose. Adv. C. J. 
Grinchis kandidatavo į tą pa
čią vietą prieš ketverius metus,

velykinę pramogą su margučių 
ritinėjimu. Buvo taip pat pre
mijuoti gražiausieji margučiai. 
Gražiausiuoju margučiu pripa
žintas Remigijaus Balčiūno.

Gegužės mėnesi bažnyčioje
Bendruomenės rinkimai Gegužės mėnesį bažnyčioje. 

Bendruomenės rinkimai vi- kaip kasmet, bus svarbių įvykių 
sose Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkėse. taigi ir Baltimorėje, 
įvyks ateinantį sekmadienį, ba
landžio 27. Balsuoti, Baltimorė
je bus galima nuo 12 vai. iki 6 
vai. vakaro. Lietuvių salės pa
talpose.

Kandidatų į JAV LB tarybą 
yra 76: balsuoti galima už kiek 
nori, bet ne daugiau kaip už 20. 
Kandidatų į pasaulio lietuvių

džio 17 Holy Redeemer kapinė
se. Liūdėti liko vyras Konstan
tinas, dukra ir sūnus.

Jonas Obelinis

ir pamaldų. Gegužės 4 d. bus 
vaikučių pirmoji Šv. Komuni
ja. Tą pat dieną 4 v. p.p prade
damos misijos-rekolekcijos. ku
rias ves salezietis kun. A Sabas. 
Sekantį sekmadieni, gegužės 11 
d. bus šeimų komunija ir moti
nų diena. Tą pat dieną 4 v. p.p. 
bus misijų užbaigimas ir gegu
žinė procesija.

J.S

Jubiliejinės šventės prog
rama: 10 vai. šv. Mišios, pa
mokslas; 12 vai. pietūs —

Jubiliejinė Marijos šventė Putnam:
Gyvename' Marijos jubilė- landą pamoksią, 

jų metus: 100 metų nuo Ma
rijos apsireiškimo Liurde ir 
350 metų nuo Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje. Mūsų pa- banketas (apie savo dalyva- 
reiga šiuos Marijos jubilie- vimą kiekvienas praneša raš-
jus, o ypač šiluvds Mari- tu>, kalbos; 3:00 vai. Mari
jos, ypatingai gražiai atžy- jos garbei procesija, Šiluvos 
mėti. Tai retas ir mūsų tau- Marijos statulos vainikavi- 
tai labai reikšmingas jubilie
jus. Todėl Marijos mėnesio - 
paskutinį sekmadienį, gegu
žio 25. rengiama jubiliejinė 
Marijos šventė, Putnam, 
Conn.

Šventėje dalyvaus garbin
gas svečias iš Romos vysk. 
V. Padolskis. Jis aukos šv. 
Mišias, vadovaus > Marijos 
garbei procesijai. Taip pat 
kviečiamas ir kitas svečias Nek. Pr. švč. M. Marijos 
iš Romos, kun. V. Balčiūnas, Seserys ir Rėmėjų Centro
kuris pasakys per šv. Va- Valdyba

mas, šventoji Valanda.
Maloniai kviečiame visus 

lietuvius, Marijos mylėtojus, 
vienuolijos rėmėjus ir ben
dradarbius gausiai Šioje ju
biliejinėje Marijos Šventėje 
dalyvauti. x

Kaip kitados vykome į Ši
luvą. taip gegužio 25 vyki
me J Putnam.

WHIL — 1430 kilocycle* —■ Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite M 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedSJai ANTANUI F. KNEI2IUI — UtbuwriM Itefio H«or. M CM-

0. Ivaškai, 328 W. Broaduay. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
brtdge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1 SOuth Bmteo S-4018 ar

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocyctos 

Mcdford, Ma?m.

WORC, 1310 kilocyklM

Sekmadieniais
8 iki 8 JO vai. ryte

VEDtJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUnlper 6-7209



Misi) siekimus remia galinga jėga IŠ VISUR
Retai kada tenka matyti tokį NEWARK, N. J.

Stambesnėmis sumomis 
kojo:

Juozas Kralikauskas — $45.
V. Dilis, Alb. S. Trečiokas, — 

po 25 dol.
Dr. kun. Starkus ir kun. P. To

toraitis, — po 20 dol.
Alseika, Baltrušaitis, Gedmin- 

tas,'Gerulis, S. Gudas, prel. Kel
melis, Nevvarko Liet. Mot Klu
bas, Nevvarko SLA 245 kuopa, 
dr. Petrauskas, J. Paknis — 10 
dol.

Po 5 dolerius aukojo:
Ambrazaitis, Avižienis, Bara

nauskas, Boreika, Climick, Gra- 
~ zevrich, R. Gruodis, J. Galauskas 

St Giedrikis, Giraitis, Ignocevi-

au-mybės minėjimą, kokį šiemet 
kovo mėn. 23 d. surengė New 
Jersey Lietuvių Taryba. Jis bu
vo gausus ir žmonių skaičiumi 
ir garbingais svečiais. Pats Nevv 
Jersey valstybės gubernatorius 
Robert B. Meyner teikėsi atvyk
ti Į minėjimą ir pasakyti kalbą. 
Buvo majoras Leo P. -Carlin, 
kongresmanas Peter W. Rodi- 
no, konsilmanas Gordon, o iš 
lietuvių pusės —^,-J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Amerikoje, 
advokatas iš New Jersey valsty
bėsprokuroro padėjėjas Andr. 
Salvest, Vienybės redaktorius J. 
Tysliava.

Minėjimą atidarė ir momen
tui pritaikintą žodį tarė daugiau- čius, Iz. Jatulis, Jasaitis, Joku- 
siai prie šių iškilmių su- baitis, V. Kontrimas, Kungienė, 
rengmo prisidėjęs Nevv Jersey Kalasjnskas, V . Klimai, Kaza- 

nauskas, Kačauskas, Kliukys, V. 
Lazdynas, A. Masandukas, Me- 
kusansky> Morkūnas, Rikusaus- 
kienė. Snieginiai, Smaily, J. Stu- 
kas, Tumelis, Tiknys, Triškevi-

čiūtė, Vileikis, kun. Zemeikis. 
Žugzda, Puronas.

Minėjimo metu gubernato
riaus žmonai p. Meynerienei Iz. 
Dilienė Įteikė gražių gėlių.

Tenka taip pat paminėti, kad 
pp. Diliai daug įdėjo triūso 
šioms iškilmėms paruošti. Jįe 
savo lėšomis surengė vaišes 80 
žmonių. Vaišių metu daug kal
bėta ir sielotasi lietuvybės rei
kalais. Tai buvo tikrai didelė ir 
graži lietuviška šventė paliku
si gražių atsiminimų.

J.M.

Lietuvių Tarybos, pirmininkasį 
inž. VI. Dilis, invokacija sukal
bėjo šv. Trejybės lietuvių para
pijos klebonas preL L Kelme
lis.

Jau daug metų, kaip lietuviai, 
ir svetur, būdami, nepamiršta 
savo tautos reikalų ir kovoja už 
atimtą nepriklausomybę. Ir šia
me iškilmingame minėjime vi
si lietuvių troškimai buvo nu
kreipti į laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimą. O tuos mūsų 
troškimus supranta ir aukštie
ji Amerikos pareigūnai, kurie 
tokiuose svarbiuose momentuo
se mus aplanko, paguodžia ir 
mūsų viltis sustiprina. Ir guber
natorius Robert B. Meyner ir 
congressmanas Peter W. Ro- 
dino ir Newarko miesto mayoras 
L. P. Carlin savo kalbose teikė 
mums, jog mes nesame vieni, 
už mūsų idealus stori ir galin
giausioji pasaulyje jėga — A- 
merika.

Pagrindinę kalbą pasakė Juo
zas Rajeckas, Lietuvos atstovas. 
Kalbėjo “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava, advokatas 
ir New Jersey valstybės gynėjo 
padėjėjas Andr. Salvest, New 
Jersey Amerikos Lietuvių Tary
bos narys P. Puzonas ir kt.

Buvo ir meninė dalis.
N.Y. Skautų vyčių oktetas, va

dovaujamas muz M. Liuberskio, 
labai gražiai ir suderintai išpil
dė keletą dalykėlių. Diana 
MockeHūnaitė ir L. Stukas pa
dainavo solo duetą. Solo dainavo 
taip pat ir Fred Lieka.

Deklamavo Audronė Butvy- 
daitė ir Rūta Graudušytė.

Minėjimo metu surinkta au-

Kasmet karo veteranai ir A- 
merikos legionieriai mini Vėlia
vos dieną, kuri yra birželio 14 
arba iškilmes nukelia' į .arti
miausią sekmadienį, šiais me- ■ 
tais birželio 15. Minėjimo ko
mitetas paskelbė, kad šių me
tų didžiuoju parado maršalu pa
skirtas Peter MitcheU, buvęs A- 
merikos lietuvių posto vadas. 
Smulkesnės žinios bus vėliau 
paskelbtos spaudoj. F.V.

GUBERN. ROBERT B. MEYNER sveikinasi su New Jersey Lietuvių Ta
rybos pirm. inž. Vladu Diliu; sėdi gubernatoriaus žmona.

kų $541.45

GRANDINĖLĖ PITTSBURGE

Balandžio 27 pittsburgiečius 
aplanko Clevelando Grandinė
lė su puikia lietuviškų tautinių 
šokių ir dainų programa.

Daugumai pitsburgiečių 
Grandinėlė jau pažįstama iš 
pernai metų tautų festivalio, 
šokėjai tuomet patraukė tūks
tantinę festivalio publiką ir lie
tuviams nupelnė daug kompli
mentu iš amerikiečių ir kitų tau
tų.

kas Balfui duoda už 10 cn. gra
mą, kai vistinėje reikia mokė
ti 45 ar 50 cn. Kitus vaistus 
Balfas superka irgi gan pigiai.

Ar reikia receptų?
Taip. Vaistai gali būti dideli 

nuodai. Turint receptus, patai
kysi gydymą, nepakenksi. Bal
fas vaistus superka be receptų, 
tik nenori nieko gydyti aklai. 
Receptas reiškia gydytojo prie
žiūrą. Receptas reiškia paleng
vinimą muitinėje.

Jei siuntėjas žino tikrai ko

BALFAS IR VAISTAI
Labai daug mūsų brolių iš 

anapus geležinės sienos prašo 
pasiųsti vaistų. Komunistinėje 
santvarkoje yra valstybinė me
dicinos pagalba, tik tos medici
nos kaip ir nėra, o vaistų, ypa
tingai moderniškųjų, labai trūk
sta.

Pats didžiausias pareikalavi
mas yra vaistų nuo džiovos. Jų 
prašo Balfą betarpiai, o taip pat 
per gimines, esančius laisvame 
pasaulyje.
Balfas stengiasi padėti visiems

prašantiems šiuo būdu: Balfo ligoniui reikia, arba jei prašo 
Centre gauti prašymai Centro nepavojingų vaistų, tada sten- 
Valdybos patenkinami beveik giamasi patarnauti ir be recep- 
visu 100. jei tik prašytojas at-- tų, pvz. pasiųsti aspirino, bufe- 
siunčia receptus. rino ar pan.

Balfas tikisi, kad tie. kurie Kaip užsakyti vaistus ir kiek 
siunčia vaistus Į Lietuvą savo jie kaštuoja?
giminėms ar pažįstamiems per
Balfą apmokės Balfo fakti- čiains. Visi Balfo ištekliai nu- 
nas išlaidas aukos formoje, ku- kreipti ta prasme, kad nušluos- 
ri atskaitoma iš taksų (Tax dc- 
ductible).

Kaip Balfas siunčia vaistus?
Vaistai visada siunčiami oro 

paštu. Muitas neapmokamas, nes
patirta, kad daugely atvejų ga- sas: Hcrrn.Į. Rugienius. 46 .Nu
vejąs su ’daktaro' pažymėjimu gustenstr. Muenchen 2, NVest

NEWARKE -Vasario 16 šventėje dalyvavo New jersey gubern. Robert B. Meyner. Iš k. į d.: New Jer
sey Lietuvių Tarybos pirm. inž. Vladas Dilis, gubern. Robert B. Meyner, prel. Ig. Kelmelis. Mrs. Robert ( 
B. Meyner, N. J. Lietuvių Tarybos vicepirm. Izabelė Dilienė. '

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ŠVENTĖ BROCKTON, MASS.
Moksleiviu ateitininkų meti- iš Providence. Pr. Pauliškoms 

nė šventė balandžio 20 praėjo iš Worcesterio ir k. 
labai gražiai ir smagiai. Iš ryto 
10 vai. šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje buvo pamaldos ir 
bendra komunija. Mišias auko
jo kun. J. Daunis. Pamaldose 
dalyvavo moksleiviai ateitinin
kai su kuopos vėliava, būrelis 
sendraugių ir daug žmonių.

Po pietų 3 vai. šv. Kazimie
ro parapijos salėje iškilmingą Club, 
susirinkimą atidarė Vytauto En- 
dziulaičio kuopos pirm. Vyt. 
Bakaitis; sekretoriavo Liucija 
Baškauskaitė. Buvo perskaityti 
Ateitininkų Federacijos ir Rytų 
Apygardos valdybų sveikinimai, 
žodi tarė Fereracijos Tary
bos narys - prof. B. Vitkus ir 
kun. V. Martinkus iš Providen
ce. R.I. Susirinkimui pristaty
tos ir pasveikintos šv Kazimie
ro par. mokyklą šiemet baigian
čios narės: Audra Ludonytė ir 
Gražina Cinčytė.

Susirinkimą užbaigus, buvo 
suvaidintas vaizdelis “Tremtis 
ir laisvės apyaušris”. Vaidini
mą paruošė kuopos globėja Zu
zana Kucinienė, dekoracijas nu

Parapijos mokyklos vakaras 
bus gegužės 11. Tai mokslo me
tų užbaigimo programa. Sceno
je matysime mažiausius ir di
džiausius. Jie šoks, dainuos ir 
deklamuos. Bu? pardoyta gra
ži operetė.

Lietuvos vyčiai kviečia šo
kiam gegužės 10 i Walkover

Vaiku diena, šventė, bus ge
gužė? 4 Brocktone. vienuolyno 
sodyboje. Susirenka N. Angli-

jos lietuviškų parapijų vaikai 
pagarbinti Mariją

Parapijos piknikas šiemet i- 
vyks Romuvos parke gegužės 
30. Kviečiama jau iš anksto jam 
ruoštis, kad gerai praeitų ir bū
tų sėkmingas. Šiemet reikia da
žyti parapijos mokyklą, o tam 
reikia lėšų.

Popierius vysk. R. Cushingo 
fondui bus renkamas balandžio 
27. Prašoma vartotą popierių 
išnešti prie nąmų. JĮ paims šv. 
Vardo draugijos vyrai.

GI. D.

LOS ANGELES CALIFORNIA
šia aktorės Rūtos Kilmonytės 
nuotrauka, šiame numeryje 
duodama visa eilė nuotraukų iš 
jos vaidybos filmuose ir televi
zijų programose. Įdomus 
straipsnis apie Rūta 'Kilmony-

Vyčiu šokiai Statler viešbutyje
Lietuvos vyčių Los Angeles 

kuopa 133 rengia iškilmingus 
ir didžiulius šokius Statler vieš
butyje birželio 7. šeštadieni, 
puošnioje Garden Room salėje.
Šokiams gros pagarsėjęs visa- tę parašytas Algirdo Gustaičio, 
me Los Angeles mieste Danny Tai puiki proga daugiau sužino- 
Stewer orkestras, šis orkestras ti apie lietuvę filmų ir televizi- 
grojo ir vyčių suvažiavimo ba- jos aktorę. Be to. tame pačiame 
liaus šokiams. Los Angeles ir numeryje rašo: dr. V. Bieliaus- 
apylinkės lietuviai kviečiami iš kas. Ėdv. šulaitis, Stasius Būda-

Vac. Senuta. Vaidino pa- 3^^ ją dieną rezervuoti šiam vas, dr. Z. Ivinskis, dail. Vikt 
Vizgirda. Vytautas Beliajus irprameginiam Įvykiui.
kit. Puošnios nuotraukos iš viso

išrinkta nauja ALRK Federaci- • pasaulio lietuvių gyvenimo duo- 
jos valdyba da labai gerą vaizdą ką lietu-

Katalikų Federacijos Los An- vįai beveikia laisvajame pasau- 
geles skyriaus 1958 metų valdy- iyje. 
bon išrinta: Vincas Kazlauskas 
— pirm, (perrinktas), kiti valdy
bos nariai — Dalilė PoUkaitie- 
nė. Rita Medziukaitė. Julius 
Kiškis ir Leonardas Valiukas.
Skyriaus dvasios vadu yra kleb 
kun. Jonas Kučingis

Kandidatai Pasaulio Lietuviu

Raginami užsiregistruoti 
mams

Lietuviai neseniai tapę JAV- 
bių piliečiais ir visi tie. kurie ne
seniai yra pakeitę gyvenamąją 
vietą, raginami užsiregistruoti, 
nes priešingai negalės balsuoti

Kongresan
Los Angeles lietuviai turi ket

vertą kandidatų atstovauti JAV- 
bių lietuviams Pasaulio Lietu
vių Kongrese. Kandidatai yra 
šie: Juozas Kojelis. Ignas Me- 

rinki- džiukas. Vladas Bakūnas ir A- 
leksandras Dabšys.

R.S.

O Bronius Baškys, dirbąs 
Bostono universitete, pri
klauso Harvardo ir Bostono 
universitetų sudarytoje ben
droje medicinos komisijoje, 
1 uri atliko svarbius kraujo 
tyrinėjimus. Ji nustatė bū
dus, kaip kraujuje kontro
liuoti riebalus ir tuo būdu 
gydyti ligas, susijusias su 
riebalų perteklium žmogaus 
kraujuje. Komisijos nariai 
jų tarpe ir B. Baškys, apie 
savo tyrinėjimus pranešimą 
padarė Philadelphijoje, kur 
vyko Amerikos eksperimen
tinės biologijos draugijos su
važiavimas.

• Kun. kleb. M. Kemežis 
šiais metais mini 25 kuni
gystės sukakti. Ta proga 
birželio 29 rengiamas jo pa
gerbimas.

• Muenchene. Vokietijoje. 
Bendruomenės Tarybos na
rio V. Banaičio pastangomis 
nufilmuoti lietuvių tautinių 
šokių grupės atlikti šokiai, 
lįurie vėliau bus transliuoja
mi per vokiečių televiziją.
• Iš Lietuvos kilusių vokie

čių laikraštis “Heimatstinr- 
me’ (Tėvynės balsas) dažnai 
jautriais žodžiais prisimena 
lietuvių nuoširdumą, kai po 
karo Lietuvon pateko Ryt
prūsių išbadėję vokiečiai.
• Velykų švenčių proga 

Vasario 16 gimnazijoje. Vo
kietijoje, buvo surengti jau
nimo kursai.
• Regina Plokštytė. lietu

vaitė iš Australijos, prieš me
tus nuvyko baleto studijuoti 
į Londoną. Į The Royal Bal- 
let School — Sadler’s Wells. 
Dai' neišbuvusi metų, už 
stropų darbą ji buvo pakel
ta i aukštesnę kiasę. ~

• J. Šimkui. Adelaidės. 
Australijoje, beturiu kultū
rininkui. Lituania choro ve
dėjui. suėjo 50 metų. Ta pro
ga Adelaidės lietuviai jam 
suruošė pagerbimą.

• Kun. Kazimieras Augus
tinas Kulbis Romoje įšven
tintas Į kunigus. Pirmąsias 
mišias atlaikė Velykų pirma
dieni. Jis yra gimęs Chica- 
goje.

• Chicagos Balio apskri
ties valdyba per šių metų 
pirmuosius tris mėnesius au
kų gavo 1.132.10 doL. pelno 
iš parengimų — 2,500.00. 
Balfo centrui persiuntė arti 
keturių tūkstančių dolerių.

• Jonas švedas šiemet Chi- 
cagoje baigė konservatoriją. 
Vyrų chore jis padės išmok
ti partijas ir eis akomponia- 
toriaus pareigas.

• Ipolitas Tvirbutas gegu
žės 3 Chicagoje stato “Paža
dėtąją žemę'*. Vaidinimą or
ganizuoja Scenos Darbuoto
jų sąjunga.

• Weinheime. Vokietijoje, 
apylinkės lietuvių pirminin
ku išrinktas E. Simonaitis, 
kasininkas dr. J. Remeika, 
sekretorius — J. Stankaitis.

• Neustadtc. Vokietijoje, 
apylinkės valdybon išrinkti: 
pirm. E. Simonavičienč. kasi
ninkė M. Petkevičienė, sek
retorius K. Latvys.

Dr. V. Bendoravičius.
miręs balandžio 11. palai

dotas balandžio 14 Kalvari
jos kapinėse iš lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čios. Laidojimo apeigas atli
ko kun. dr. A. Bučnys. Prie 
kapo atsisveikinimo kalbas 
pasakė rašytojas J. Gliaudą. 
A. Audronis ir K. Liaudans- 
kas. Sudėti vainikai Romo- 
vėnų. Biratiečių ir gydytojų 
kovp “Fratemitas ty.tuani- 
ca”. Velionis buvo tauraus 
būdo lietuvis, tylus ir kuk
lus. todėl daugelio buvo mė
giamas. Palydėti i amžiną 
poilsio vietą buvo susirinkę 
daug žmonių, nors buvo dar
bo diena Paliko našlę, filo
sofo Stasio Šalkauskio se.se-

Haujas "Lietuviu Dienų" nume- i'į ir kitas gimines. (Plačiau 
apie velioni buvo -ašria 

"Lietuvių Dienų" žurnalo ko- Darb. balandžio 15).

tys kuopos nariai: Vyt. Bakai
tis. Liucija Baškauskaitė. Algis 
Pareigis, Algimantas ir Gedi
minas Senutos, Gražina Stašai
tytė ir Gražina šeduikytė. Pro
tarpiais aukordeonu grojo Ro
ma? Baubs. Vaidinimas, primi
nęs pavergtąją Lietuvą ir jos 
kančias, daug kam išspaudė gai
lią ašarą. Vaidinimą sekė api- 
pilnė salė žmonių.

Po vaidinimo būrys mergai
čių. pamokytų ir vadovaujamų 
stud. Nijolės Kucinaitės iš Put- 
namo, sušoko Kubilą ir Grandi
nėlę. Šoko Dalia ir Rymantė 
Bielkevičiūtės. Gražina Cinčytė. 
Audra ir Dalia Ludonytės, Al
gis Pareigis ir J a runa Venč- 
kauskaitė. šokiam akordeonu 
grojo Linas Baškauskas. Meni
nės programos pranešėju buvo ir tuo pačiu atlikti savo pilieti- 
stud. EI. Sužiedėlis. nės pareigos. Dvi malonios ame-

Po meninės programos šven- rikietės yra jau daug lietuvių 
tės dalyviai susėdo už stalų ska- užregistravusios rinkimams ir 

mielai sutinka atvykti į kiekvie
no namus, jei tik to bus pagei
daujama. Jų adresai ir telefonai 
yra šie: Mrs. E. SamueLson. 
2810 St. George St.. NOrman- 
dy 1-1634: Mrs. Jane Kerr. 
2436 Claremont. NOnnandy 1 
-8837. Jos abi gyvena prie šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios 
Lietuviai, atvykę i pamaldas, ga
li užsukti pas vieną ar kitą ir 
užsiregistruoti rinkiniams. Re
gistruojantis reikia turėti pilie
tybės jdokumentus.

niom vaišėm, kurias paruošė a- 
, teitininkų moksleivių mamy

tės: A. Baškauskienė. EI. Biel- 
kevičienė. Baužienė, Z. Cinčic- 
nė. O. Kašėtienė, Ludonienė. 
0. Pafeigienė. L. Senutienė. Z 
Stašaitienė. A. Sužiedėlienė, A. 
Šeduikienė ir O. Vcnčkauskic- 
nė. Vaišių metu smagiai padai
nuota ir linksmai pasišnekėta. 
Dar linksmiau po to jaunimas 
pasišoko, grojant P. Pauliuko- 
nio iš Bostono plokštelių muzi-

šiemet jie atvyksta pas pits- 
burgiečius su plačia ir įdomia 
tautinių šokių programa, kuri 
bus paįvairinta lietuviškomis 
dainomis ir smuiku. Programoj 
yra Įtraukta labai senoviškų lie
tuviškų šokių, kurie iki šiol A- 
merikoj nebuvo šokami. Voka
linę koncerto dalį atliks solis
tas Bakūnas. kuris Clevelande 
ir kitose lietuvių kolonijose yra 
gerai žinomas savo stipriu ir muito nemoka, o jei jam ir ten- 
maloniu baritonu ir savo suge- | 
bėjimu Įsijausti Į lietuvišką <M- įįmį? ' mokėsite. rai kun. A AbraflnskaS ir kun. . . . .
n3- Vaistai paprastai siunčiami Jel vaistus tikrai žinote, ra- j Daunis kun V M irtinku? vo n’^ncs,° lu,nieno virself puo-

iš Vokietijos, Miuncheno. Ten šykite Balfo Centrui (105’ Grand ___2__ L----------- —---------
pigesnis pasiuntimas, arčiau ad- St.. Brooklyn 11. NY.J. mes iš- 
resatai. ten daugiau Balfo ran
kų supakuoti, adresuoti.

Miunchene turime artimą ry
šį su vaistų urmo sandėliais, iš 
kurių vaistai gaunami urmo kai
nomis. 
Ar apsimoka siusti per Baltą? 

Taip. Mat, Balfas už patarna
vimą neima jokio atlyginimo: galite, tu vaistų pasiųst, būtinai Taip pal prašo atsiliepti E<hv. J 

remti kultūrinį lietuvių darbą išlaidos atskaitomos iš taksų, o atsiųskite visą laišką Balfui.

Koncertas įvyks lietuvių pi
liečių salėje. 1721 Jane Št, 3 
vai. pp. Tuoj po koncerto bus 
šokiai grojant geram orkestrui

Koncertą rengia lietuvių Ben
druomenės skyrius, talkininkau
jant lietuvių kataliku radijui. 
Rengėjai kviečia pitsburgiė- 
čius lietuvius nepraleisti retos 
progos pasidžiaugti gera lietu
viška programa ir kartu pa

Pittsburghe.

Balfas jokio pelno nedaro pa

tyti vargšų ašaras, aprišti ligo
niui žaizdą, sumažinti skausmą.

Jei turite komplikuotą recep
tą. siųskite ji betarpiai Balfo i- 
galiotiniui Vokietijoje (adre-

Germany). Kai vaistai bus pa- 
ka mokėti, tai jis būna labai siųsti, gausite sąskaitą ir ją ap-

kai.
Svečių buvo iš Worcesterio. 

Bostono ir Providence. Atsilan
kė šv. Kazimiero parapijos vika- ris

Ignas Medžiukas

SUMMER CAMPS

(.amp Eordham

siųsime. ROCHESTER, N.Y Į
Paprastų. nekomplikuotų .šiai., metais yra rengiama su- ; 

vaistų siuntinukas kaštuos apie įtikimas baigusiųjų šv. Jurgio ; 
10-15. dolerių. Už tokią auką par. mokyglą 1938 metais. Mi- ; 
Balfui vaistai bus pasiųsti. Jei nėjimą rengia Ed. J. Butrim. • 
gaunate graudų laišką, kuriame 27 Elbert St.. Rochc.-tcr 9. N.Y ; 
Lietuvos kankinys prašo vais- tuo laiku baigusiuosius, prašo ; 
tu. o.Tamsos dėl lėšų stokos ne- susiristi virš minėtu adresu. ;

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaikų, Įvairiu progų.

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Įvairių |K>būvių ir pan. 
nuotraukų: norite atųaujinti seną fotografiją" 

Jums geromis sąlygomis nr.dary-

• Butrim šiuos asmenis: Juozas
vaistus Balfas gauna urmo kai- Kun. L. Jankus, l’msas. Edw. VVarner. Sylvia

. PB. nomis Pav. streptomiciną fabri- Balfo Contro Roikaly Vodėja* Ruslikas, Rose Mąslaus kas

122 Mcnahan St., RHsrwood, Itrooklyh, N. Y.
•Skambinii Iri. IIYacint 7-IG7“

summitville. n. v. 
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LB RINKIMAI
Rinkimai visoje Amerikoje 

vykdomi balandžio 27. Balsavi-

Žvilgsnis į žmones ir įvykius
mo valandas pagal vietos sąly
gas parenka vietinės rinkimų 
komisijos.

Rinkti gali visi lietuviai, ne 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus, 
moką tautinio solidarumo 
įnašus. įtraukti į apylinkių rinki
kų sąrašus. Mokančiais tautinio 
solidarumo įnašus (2 doL me
tams apmokamą darbą turintie
ji. 1 dol. apmokamo darbo ne
turintieji) laikomi tie, kurie tau
tinio solidarumo įnašus įmokėjo 
bent už vienerius paskutiniuo
sius metus: 1957 arba 1958. Rin
kikas taut. solidarumo Įnašus 
gali Įmokėti ir pačią rinkimų 
dieną: šiuo atveju vietinė rinki
mų komisija jį įtraukia Į sąrašą 
ir leidžia jam balsuoti.

Balsuojama vietinių rinkimų 
-komisijų parinktose balsavimo 
vietose. Kiekvienas balsuoja as
meniškai — kito įgalioti nega- 
lima. Rinkikas gautose kortelė
se atžy mi pasirinktus kandida
tus (ne daugiau kaip 20 Į LB 
Tarybą ir ne daugiau kaip 41 
į PLB seimą) ir nustatyta tvar
ka korteles įmeta Į balsavimo 
dėžę.

Balsuojantieji paštu gautąsias 
- korteles su atžymėtais kandida

tais balsavimo vokuose centri
nės apylinkės rinkimų komisi
jai išsiunčia ne vėliau kaip ba
landžio 27.

Apygardų ir apylinkių valdy
bos prašomos padaryti visa, kas 
yra reikalinga rinkimams Įvyk
dyti. Rinkimų komisijos prašo
mos rinkimus vykdyti tvarkin
gai, nes visokie nukrypimai ir 
dėl jų galimi skundai temdytų 
rinkimų pasisekimą.

Visi lietuviai prašomi ko gau
siausiai bendruomenės rinki
muose dalyvauti, nes tai ne tik 
tautinė garbė;- ne tik bendruo
meninė pareiga, bet ir mūsų vi
suomeninio bei kultūrinio su- 

...Jjrendimo pažymys.
JAV LB Centro Valdyba

Daug organizacijų, meno 
kolektyvų ir draugijų remia
si asmenimis^ be kurių, ro
dos, viskas griūtų. Beskaity
dami spaudą, užtinkam vis 
naujų asmenybių, iškalan
čių į lietuviško gyvenimo pa
viršių su dinamiška jėga ir 
didele energija. Paskutiniu 
metu daug kas buvo malo
niai nustebintas x naujojo 
Balto Centro reikalų vedėjo 
kun. L. Jankaus veiklumu. 
Jis ne tik kad Į Washmgto- 
ną nukeliavo ir su pačiu JA 
V viceprezidentu ir kitais 
aukštais pareigūnais susipa
žino bei pasikalbėjo lietu
viams labai aktualiais klau
simais, bet jis moka ir mū
sų spaudą aprūpinti lietuvių 
šalpą liečiančiais straipsnė- 
liais ir žiniomis, kuriuos 
kiekvienas su malonumu pa
skaito ir žodžius paima į 
širdį. Taigi, Į Balto reikalų 
vedėjo postą atėjo žmogus, 
kuris yra veiklus, moka dirb
ti* ir. svarbiausia, pažįsta 
žmonių psichologiją.

Balto Chicagos apskritis 
rodo tikrai gyvą veiklą ir yra 
bene pirmaujanti visoje A- 
merikoje. šios apskrities 
veiklos stiprybė remiasi tuo, 
kad tiek valdyboje, tiek ir 
skyriuose vieningai dirba vi
sų trijų kartų ir Įvairių pa
žiūrų žmonės. Balto Chica
gos apskr. veiklą ilgesnį lai
ką gražiai koordinavo Albi
nas Dzirvonas, kuriam dėl jo 
draugiškumo, malonaus bū
do ir didelės tolerancijos du
rys atviros ir pas lietuvį mi
lijonierių (J. Mackevičių, J. 
Pakel, A. ir M. Rudžius ir ki
tus) ir pas eilinį žmogų, -ir 
pas dievobaimingą šeimą, ir 
pas liberalą. Balto Chicagos 
apskr. pirm. kun. S. šauta
ms ir kiti labai energingi 
v-bos nariai džiaugėsi dirb-

VL. RAMOJUS
Reportažas iš Chicagos

darni su A. Dzirvonu. Balto 
Centrui plaukė gražios su
mos pinigų, o ateities veikla 
buvo kruopščiai planuoja
ma. A. Dzirvonas pasiūlė 
Baltui įvykdyti vieną gigan
tišką planą. Beje, Balto Chi
cagos apskr. v-ba dėl per di
delio darbo tą planą atmetė. 
A. Dzirvonas nusiminė. Bal
tas neteko didelio toleranto 
ir nepaprastos veiklos žmo
gaus, kuriuo “Dainava” 
tebesidžiaugia ir šviesiai ^iū- 
ri Į kūrybingą ateiti.

Jau kuris laikas kaip kai 
kurioje mūsų spaudoje puo
lamas kitas didelio veiklu
mo asmuo, Chicagos vyrų 
choro pirmininkas ir operos 
administratorius Vytautas 
Radžius. Ir tik už tai, kad 
Vyt. Radžius nesustodamas 
dirba. Keli metai iš eilės Chi
cagos vyrų choras Vyt. Ra
džiu išrenka į choro valdy
bos pirmininkus, o LB Chi
cagos apygarda Vyt. Radžiu 
išrinko į apygardos valdybą. 
Jis visa širdimi ir siela yra 
atsidavęs bendram lietuviš
kam darbui. Chicagos vyrų 
choras yra tokia nesugriau
nama idealistų bendruome
nė, kuriai vieningo susiklau- 
simo, darbo nuotaikos ir pa
sišventimo gali pavydėti ki
tos daug didesnės ir garsiai 
bešūkaujančios bendruome
nės, Pasirodęs su operomis, 
Chicagos vyrų choras iš vi
suomenės pusės susilaukė 
didžiausios pagarbos. Tai jus- 
damas, nors “Fausto” spek
taklio išlaidų galo su galu 
nesuvedė, Chicagos vyrų cho
ras jau pradeda repetuoti 
“Carmen” operą. O. tame

sudėtingame ir kantriame 
operos darbe sunkiausią dar
bo naštą turi nešti pirm, 
vyt. Radžius su savo pagel- 
bininkais — K. Skaisgiriu, 
V. Stropumi, V. Kupcikevi- 
čiumi, A. Antanavičiumi, 
Vakseliu ir kitais. Kaip šir
dis nedreba tiems asmenims, 
kurie tokį idealistą žmogų 
niekina ir juodina? Įdomiau
sia, kad operos darbų įkarš
tyje LB Chicagos apygardos 
v-bos narys A. Gintneris 
spaudoje pareiškė, kad V. 
Radžius - pasitraukęs iš LB 
Chicagos apygardos v-bos 
narių. Tuo tarpu Vyt. Ra
džius nei jokio pareiškimo 
nepadavė, nei manė pasi
traukti. Tik operos darbai 
buvo prirėmę, kad negalėjo 
dalyvauti keliuose apygar
dos v-bos posėdžiuose.

rie tiek bažnyčių pristatė, 
chorų pristeigė ir daug kitų 
gerų darbų nuveikė. Valia 
tikėti, kad LB Centro V-ba, 
vadovaujama labai suma
naus žmogaus St. Barzduko, 
reikalą labai rimtai apsvars
tys ir padarys tai, kad ir 
antroji dainų šventė bus tik
rai visų lietuvių šventė. 
(Darbininke balandžio 8 til
po LB Centro Valdybos in
formacijos, iš kurių aišku, 
kad dainų šventė ruošiama 
1961, ne 1960 metais. (Red.).
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Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiugink H e savo gimines ir artimuosius į

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, *
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE! fr

Pasiuskit lunn vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam iii
Muitus ui vilnone atlaikas yra maš^Mnis. n^gu ui pa.«i<itaa aukot-J-a . 

Vilnone- tin-diUgap is ritintų ir atlaikas paiii.un prieinaniUustom kaln>an 
vistm nubari- t»m. «>0lo S aramhi'*9> krautuvės >

S. BECKENSTEIN, Ine, B
118-125-lft'ORCHABD ST, cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525 Į t
S fJe'ck-nsioinA kramuvAs- kalbama ritmiškai. 1-nkiiMcal ir ukrstnit*ti4kai j '

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO. IKI 6:30 VAKARO

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas .1
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Žinia, kad 1960 (? Red.) 
Chicagoje rengiama antroji 
JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventė, šventę rengia L 
B. Spaudoje skaitėjn, kad 
sudarytas būsimosios dainų 
šventės komitetas, kurį dar 
turės patvirtinti LB Centro 
Valdyba..-Beje, Spaudoje pa
mačius būsimosios dainų
šventės k-to narių pavardes, 

z tenka apgailestauti faktą,
kad visiškai ignoruojami pa
rapiniai chorai, kurie sudaro 
chorų daugumą, kad nekrei
piama dėmesio į senosios 
emigracijos kartos atstovus 
ir čia gimusiuosius, kurie 
vis dėlto lietuviškos dainos 
nenumarino ir ją skleidė su 
dideliu užsidegimu, kol nau
jieji ateiviai su nauja ener
gija išlipo į šį krantą. Jei L 
B pašaukta lietuvybei išlai
kyti, ji negali atstumti tų, 
kurie lietuviška dvasią išlai
kė iki LB krikšto dienos, ku

KONCERTAS
7

Hartford, Conn. Jau suėjo 
metai, kai iš radijo stoties 
WPOP, banga 1410, duoda
ma lietuviška programa sek
madieniais nuo ^2 iki 1 vai. 
Pradžioje teturėta pusvalan
dis, bet i pusvalandį sutal
pinti komercinius skelbi
mus, pranešimus, muziką, 
dainas — neįmanoma. Va
landėlės vadovybė ieškojo 
būdų iš pusvalandžio pereiti 
į valandą ir tai įvykdė. Da
bar programa žymiai pagerė
jo, nes turime laiko ir trum
poms paskaitėlėmis, politi
kių įvykių santraukoms, 
daugiau skiriama laiko mu
zikai, dainoms. Daugelį klau
simų vadovybė išsprendžia 
teigiamai, bet valandos iš
laikymo išlaidos lengvai iš
sprendžiama. Komercinių 
skelbimų, sveikinimų nepa
kanka išlaidom padengti. Me
tiniai rėmėjai moka 12. dol. 
į metus, bet ir tie sunkiai 
sumokami, o stočiai laiku ir 
reguliariai reikia kas mėne- 
sis iš anksto mokėti. Lė
šom sutelkti balandžio 13 
Lietuvių klubo svetainėje 227 
Lawrence St., įvyko sėkmin
gas koncertas.

Solistė Zuzana Griškaitė 
padainavo: “Garbė aukščiau
siam padangių valdovui, 
Alleliuja, Ritoma Vincitor, 
Mano sieloj šiandien šventa,

i į MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ | 

o Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei f 
•? šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. 1

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: g
i L CIGMAN, INC. i 
jk ĮSI Orchard Street New York 2, N. Y. | 
jL _ Yęlet GR 5-S16S -------  - 4
o Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. X 
•? Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. T

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamsta rasi didėt} pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(tviialesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street ERzabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-17U

Siųsdami siuntinius į | 
t IJetuvą ir Šov. Rusiją, 
; siuskite per patikimą t
t firmą — 2’

| GLOBĖ PARCEL | 
j SERVICE, INC. į 
į Kiekvienas siuntinys ap-
2 draustas didžiausios ap- 
į- draudos bendrovės. > 
4 Siuntiniu gavimas paštu patvir- g
* tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
4 >er 24 valandai. Patarnavimas
J ;kubus. geras ir paslaugus. Mū- į, 
■4 s;.i firma tame darbe turi jau į 
j arti 25 metų patyrimą. >
| Save saugodami, siųskite *
* siuntinius per: t

t GLOBĖ PARCEL f 
| SERVICE INC \ t 716 WALNIJT ST, J 
į PIIILADELPHIA 6, PA. Į 
Z W Alnu t 5-3455 Z. 
į --------- . . f
* Mūsų skyriai: |

1991 Broachvay |
Į New York 23, N. Y. ’3 Tel.: lA'ceum 5-0900 ‘

2 4102 Archer Avenue £
1 Chicago 32, IR. J
f Tel.: FRontier 6-6399
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Z 633 llrd on Air. Į
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t Tel'.: BAkrr 5-5823

Į 39 Raymėnd Pfaura, W«t t 
Į Nrvark 3, N. 4. Z
į Te« : NTItehen 2-5331 x J
X Proulykite'. prtoMtl mū»ų j 
2 naujausi* kataleg* j

PASAULINIAM LIETUVIŲ SEIMUI ARTĖJANT
(Atkelta iš 4 psl.) 

skaudžias operacijas pakelti. Ir 
šiandien mes čia gal nei nedis
kutuotume, nei Nepriklausomy
bės švenčių neminėtume, jei 
mūsų karalius Mindaugas prieš 
virš 700 metų nebūtų sujungęs 
viso krašto ir neprivertęs visų 
kunigaikščių ir kunigaikštukų

menybė būtų s;•‘''iki'”'!a lietu
višką pasą -- liaomenės 
knygelę tv ir/ie; > . ariams. ta-' 
da tas sfei:?.2a save pilnai patei
sins ir pastatys lietuvišką gyve
nimą į tvirtas vėže^.

Baigdamas noriu pa’irėžti, kad 
visos šios mintys buvo keliamos 
turint galvoje, kad mes esame

Galiausiai, jei mūsų dabarti
niai organai dėl čia iškeltų klau
simų negalėtų susitarti, siūlau 
per artėjančius Bendruomenės 
rinkimus referandumo keliu vi
sų lietuvių atsiklausti, ar jie no
ri. kad visi lietuviški darbai bū
tų sujungti. “Vox populi. vox 
Dei!”'

Visur tyla, Burtai, Daina 
apie brangenybes”. Z. Griš- 
kaitei publika audringiau 
plojo.

Vyru choras padainavo: 
“Balnok tėveli, Siųsčiau pas- 
lelį. Ankstį rytą atsikėlus. 
Mišrus choras dainavo — 
“Ant tėvelio dvaro, Už jūre
lių už marelių. Valiok dal
geli”. Dirigavo muzikas J. 
Petraitis. Anksčiau šie chorai 
įvairiomis progomis yra dai
navę, bet šį kartą visas dai
nas atliko tikrai darniai ir 
nepalyginamai geriau. Cho
rai, teisybė, dar jauni, bet 
dėka energingo ir pasišven
tusi© muziko J. Petraičio, 
daro puikią pažangą.

Valandėlės sekmadieniniu 
pranešėju yra Vladas Pleč
kaitis. Jis lyg ašis, apie kurią 
visi valandėlės reikalai kas
dien tebesisuka, nes jo rū
pesčiu. ir atsidavimu, ta va
landėlė yra įvairi, rimta ir 
plačios apylinkės klausytojų 
laukiama kas sekmadienis. 
Valandėlės vadovybės pirmi
ninku yra Bronius Vedeikis, 
sekr. F. Bočiūnas, kasin. J. 
Belazaras, reikalų ved. J. 2i-
lys.

Koncertas puikiai pasise
kė. žmonių galėjo būti dar 
daugiau, nes kol per radijo 
valandėles skambės lietuviš
kas žodis ir dainos, tol ir 
mes lengviau galime išlikti 
lietuviškoje' bendruomenėje.

Alfonsas Burneika
paklusti jo valiai, nors jie jam nę gimtoje žemėje. Taip pat tū
irgi prieštaravo ir net ginklu 
prieš jį kovojo.

rint minty, jog mūsų pagrindi- . 
nes jėgos yra pasilikę Lietuvoje j SUPERIOR l’IECE GOODS CORP.

Urmo (wholesaie) bei smulkmenų (retail) importuotos
Geriausia proga tai įgyven

dinti yra rugsėjo mėn. pradžio-
ar ištremtos Sibiran. Dėl jų iš- j 
likimo lietuviais, nors jie neša J

je ivvkstančiame Pasaulio Lie- žiauria vergija, neabejoju. Jie ir
tuviu Benduomenės seime. Jei yra pagrindinės jėgos, kurios i bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei
šis seimas pajėgs nutarti ir Įgy
vendinti, kad visi mūsų veiks-

atstatys mūsų krašto laisvę. Ta- ! 
čiau. kol tos jėgos paraližuotos. paltų medžiagos, šalkos.

niai būtu įjungti vienon kūnan, 
kad visi mūsų organizacijų ir

mes jiems galime ir privalome 
daug padėti. Mūsų pagalba jiems

/ Mes parduodame goriausios rūšies pigiausiomis kainomis

partijų nariai pirmoje eilėje bū- bus reikalinga ir žengiant pir- DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
tu ir Uetuvių Bendruomenės muosius laisvės žingsnius. Pa- SIUNČIAMAS f LIETUVĄ
nariai, kad geriausios ir stip- galba bus efektvvi tik visiems- 200 Orchard St. N«w York 2, N. Y.

Kampas Houston St. eriausios pajėgos pirmoje eilėje susijungus vienan Bendruome- .
-įsijungtų | Uetuvių Bendruome
nės vadovybę, kad įeinant į bet

nės kūnan ir visus pasidalintus 
darbus rišant viena nervų sis- Telef AL 4-8319

kurį lietuvišką parengimą, pir- temą.

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pūną eilutę



DISPLAY

Martha Raye Club

leido jam toliau
DISPLAY

STiEvvell 4-5875

RILEY BROS
COTTAGE FOR RENT

KABARETAS
SUMMER RESORTS

VYT BELECKAS, savininkass

Baras, salė vestuvėms.

Phone Sag-Harbor 5-0697

santy- REAL ĖST ATE

VACATIONS’ourself on

9,

FEMALE

11601 Jos Campau Av.

TOwnsend 8-0298

S 
i 
s a 
S

121 8. Vermcnt St. 
LOS ANGELES, C A L. 
DUnkirk 5-6550

NOYAC—PECONIC BAY 
DE LUXE COTTAGES 

WEEK—MONTH—SEASON

RcHgiom Articles 
Greeting Cards

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

RIENCED COOK- 
WATTRESS

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

•s Work in Rectory, 17 
exĮK?ricnce, have refer- 

— RA. 1-0233.

naudai. Botvinnikui bereikia 
Iii taško, kad laimėtų.

Dancing—Friday Saturday
LARGE BALLROOM 

CONTINENTAL CUISINE

fvites you to 
^^America —Lo- 
K>f the Adiron- 
pvith all modem 
^Sportą and activ- 

luisite food — All 
E reasonable rates. 
let "L’*, Panorama 
[ide Drive. Saramac

ON LAKE KEZAR
Ideal Family Resort 

Directly on Lake
All facilities for Summer 
of Fun and Relaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
ing mėals. Friendly. in- 
formal. $42.50 to $60.00 
we*>k including meals.

Write for Folder.
ANTHONY SICKLE, owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

mame kėlinyje Elizabethui 
pasiekus iš aiškios nuošalės 
įvartį, antrame kėlinyje mū
siškius užpuolė didžiausia

nubaudė tik pusės metų są
lygine diskvalifikacija, net

Weddings Banųuets
Sočiai Functions

4069 BRONXWOOD AVE. 
Near Cor. 229th St. 

BRONX, NEW YORK

Pasigendama žinių 
trealio pirmenybių, 
tik tiek, kad paskutinio ra-

M. Botvinnikas, atgaus pa
saulio meisterio titulą. Jo

IN ST. FRANCIS 
de SALES PARISH 
Belle Harbor, N. Y.

1 Family, 7 rooms, 2 Baths, Garage, 
near Catholic Church A School*.

Asking $21,500
NE 4-0451

Ali Work Done on Premiseš
Repaired, Restyled and Recovered. 
Beautifully Fitted Slipcovers Made 

to Ordcr.

Our 75th Year 
Certified Barre, VL Granite

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemeteries 

„ 48th SL and Laure! Hill Blvd. 
52nd St. and Gueens Blvd. 

Entrance to Calvary Cemetery

WOODSIDE 77, N. Y. 
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy., Hawthome, N. Y.

REDEMPTIONIST PILGR1.MAGE 
TOURS TO SHRINE OF ST. ANN 

de BEAUPRE in Canada. 
MEMORIAL A LABO R DAY 

Weekends Cošt $75.00 
For Information Write 

PILGRIMAGE DIRECTOR 
173 E. 3rd St, New York City 

OR 3-4224

iŠ Mon- J 2-ROOM ART., $350 season;
Žinome 3 3-rtx>m apts., $400 season. Large.

All Utilities furnished, 2 nūn. bath- 
ing. fishing, church. Directly on 
Route 213, High Falls, N. Y.

OVERLAND 7-9937

THE 
UTTLE SHOPPE

762 Amsterdam Avė. 
(at 97th St) UN 5-0635

PLUMBING & HEATING 
CONTRACTORS 

Jobbing -— Gas Installation 
and Alterationa

BRENNAN BROS. CO.
944 Columbtra Avė. (l06th St.) 

Day RI 9-4488 Night EN 2-3514

G. & J. VAN DAM 
367 5th Avė. SOuth 8-5822. Brooklyn

LIVING ROOM SUITES 
AND CHAIRS

CALL

TUlin 2-9844

i

40CUS00

DĖMESIO
Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse ,• 

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

w SPORTAS
ELIZABETH SC : LSK 

3:2 (!:•)
Pereitą sekmadienį Far- 

chers Grove, N. J., LSK-pir
moji vienuolikė, žaisdama 
priešpaskutines rungtynes o- 
berlygoje, pralaimėjo tikrai 
nepelnytai, nes už .savo prie
šininkus nebuvo nei kiek 
blogesnis, gal net geresnis. 
LSK žaidė tokio sąstato: 
Saveikis; Mileris, Daukša; 
Wells, Arens, Stewart; But
rimas, • Casey, Remėza, Feke-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po $5.00 —Mrs. M. Domi-

- dojo baudinio, o puolikai ne
įstengė kamuolio įmušti net 
ir į tuščius vartus. Rezervi
nė krito prieš Elizabetho re
zervinę net 1:9V

Mūsiškiams dabar oberly- 
goje teliko vienerios rungty
nės su pretendentais į meis
terius NY Hungarians.

šį sekmadienį rungtynių 
nėra, žaidžia tik jauniai su 
Eintracht 12 vaL Eintracht 
Ovai aikštėje, Astoria, LI.

ŽAIDYNES PRISIMINUS
Jau dvi savaitės praėjo 

nuo VIII Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių Clevelande. 
Laikas geriausias gydytojas; 
deja, bet nemalonių pergy
venimų šiose žaidynėse dar 
neišgydė. Skaudu pripažin
ti, kad susimušta pirmą kar
tą mūsų šios išeivijos gyve
nime. Torontietis Osvaldas 
Kulys, nevaldantis savo tem-» 
peramento, jeigu ateityje ne
susipras, mūsų varžybose 
neturėtų ko ieškoti. Tokio 
pavyzdžio mūsų jaunimui 
tikrai nereikia.

Kei-^as įr nesnpran tarnas kui, 12700 Speedway Over- 
lieka atsakingųjų vadų loock, East Cleveland 12,

BRIUSELIO tarptautinėje parodoje vaizduojamas atominis amžius

Veda K. Merkis
Ruoškimės lietuvių p-bėms. 

š. Amerikos lietuvių šachma
tų pirmenybės bus Clevelan- 
de, gegužės 30, 31 ir birželio 
1 d. d. Jos bus individuali
nės, 6 ratų, po 2 ratus per 
dieną. Komandiniai laimėto
jai bus išaiškinti iš žaidėjų 
pelnytų taškų, šios p-bės yra 
dalis sportinių žaidynių. Jo
se galės dalyvauti tik sporto 
apygardose registruoti šach
matininkai. Vardiniai sąra
šai su mokesčiu po $ 1.00 
nuo kiekvieno dalyvio ir po 
S 3.00 nuo komandos siun
čiami iki gegužės 15 d. FAS- 
Ko sekretoriui Algirdui Biels-

to svarbiausieji suporavi- 
mai buvo tokie: Joyner — 
Reiter, Witt — Ignas Žalys, 
Courtney — Matthai ir Lee 
— Gerscho. Iš jų Reiter ir 
Žalys turėjo po 9 taškus, ki
ti šeši po 8. Reiterio oponen
tas buvo pr. metų meisteris 
Joyner, Žalio gi — mažiau 
žinomas Witt. Taigi/ Žalys 
turėjo daugiau vilčių laimė
ti, negu Reiteris. Bet šach
matai, kaip žinome, nemėgs
ta prognozių.

Boston Sunday Globė, 
bal. 20 d. laidoje įdėjo K. 
Merkio trumpą korespond. 
partiją (23 ėjimų), laimėtą 
iš Marylando eksperto Chau- 
venet. Globė primena, kad 
Chauvenet yra Bostonui ge
rai pažįstamas šachmatinin
kas, kuris jaunas būdamas 
“played so brilliantly for 
Boylston and Cambridge in 
the years before World War 
II”.

oklyn, N. Y.
Po $4.00 — J. Liudvinaitis, 

Linden, N J., A. Jaras, Kenošha, 
Wisc, Dr. S Petrauskas, Eliza
beth, N.J., Mrs a. Tilenis, So 
Boston, Mass, J. Liogys, Wood- 
haven, N.Y

Po $3.50 — R. Vaičiulis, V. 
česnavičius, Mrs. A Gariiaus- 
kienė, Mrs. A. Bagdonas, Brook
lyn, N.Y.

Po $3.00 — Mrs. M šimuli- 
nas, Ozone Park, N.Y., J Raš- 
čius, Richmond Hill, N.Y, Mrs. 
0. Banning, Brooklyn, N.Y. J. 
Tamošiūnas, Hartford, Conn.

Pą.$2.00 — J. Vaškevičius, 
Br. A. Sutkus, V. Galinis Brook
lyn, N.Y., Mrs B. Bacevičius, 
Cleveland, Ohio, E Martišius, 
Wrentham, Mass., Kun P. To
toraitis, Newark, N.J. Br. Stri
maitis, Hamden, Conn.. J. Laz- 
dauskas, Bridgeport, Conn., L. 
Roman, Elizabeth, NJ., P. šlei- 
vis Cambridge, Mass., M. Janu- 
levičius, Cleveland, O., P. Liau- 
ba, So Boston, Mass., A. Tarvy
das, Phila., PA., Mrs. A Anužis, 
Worcester, Mass., R Prasčiūnas 
Callicoon N.Y Pr. Lingis, So. 
Boston, Mass., Mrs. A Arlickas, 
Maspeth, N.Y

Po $1.50— Mrs -E. Roman, 
Brockton, Mass., K Dabrovols- 
kis, Brooklyn, N.Y.

Po $1.00 — Brooklyn ,N.Y. 
— G. Rajeckas, A. Reventas, 
Mrs A. Stero, K. Johnson. A 
Racanskas, J. Klimavičius, Mrs. 
A. Zubkus, Mrs. G Bartkus, 
Woodhaven, N.Y.—Mrs. M. Ve- 
degis, Br. Endriukaitis, J. Lip- 
nickas

Maspeth, N.Y. — K Krinickas, 
Mrs. L Kazakevičius, St Troja
nas.
Mišrus New York — Z. Karutis, 
Amsterdam, M. Kučinskas, Glen- 
dale, M. Ventis, Rochester, G. 
Zabarauskas, Jamaica, A. Šeti- 
kas, Richmond Hill, P. Šulskis, 
Ozone Park, J. Kazickas, New 
Rochelle.
New Jersėy mišrūs — V. Yus- 
tas, Bayonne, G. čėras, Linden, 
J. Volkus, Paterson, A. Bružė- 
nas, Elizabeth, K. Baltramiejū- 
nas, Jersey City, Mrs. A. Davie- 
nė, Linden, J. Ožalas, Elizabeth 
Mišrūs Conn. — J. Sniečkus, 
Wolcott, A. Kainauskas Hart
ford, V. Blauzdzūnas, Waterbu-

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

Taisoma Televizija, Radijas, Hi4’i 

t Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.

12, 
kaltininką Ohio. Pirmenybių reikalais 

informuotis prašoma pas 
šachmatų vadovą K. Merkį, 

dalyvauti 431 E. Seventh St., So. Bos- 
varžybose. Toks sprendimas ton 27, Mass. Tel. AN 8-1282.

Pirmenybėse, kaip aiškėja, mateas su Smyslovu Mask- 
dalyvaus žymiausios mūsų voje rodo stovį 11-7 pirmojo 
šachmatų pajėgos: Povilas 
Vaitonis, Povilas Tautvaiša. 
Vienas jų — Kanados meis
teris, kitas — Illinois meis
teris. Greta jų, tikime, daly
vaus JAV ekspertai, Kazys 
Škėma, Kazys Jakštas, Al. 
Zujus, dr. Nasvytis, Ignas 
Žalys, Kazys Merkis su gera 
dešimtimi kitų mūsų šach
matininkų.

P. Vaitonis, Kanados meis
teris, iškovojo tašką Hamil
tono miestui rungtynėse su 
Kitchener komanda. Vaito
nis sudorojo John Wamerį. 
Hamiltonas laimėjo 
kiu 412-1>2.

dar liūdnesnis už patį įvykį. 
Jeigu vienam leista, tai ko
dėl kitas nesumanys aikštė
je suvesti sąskaitas! Prieš 
keleris metus šoliūnas, Fas- 
ko Veiklą tik pakritikavęs, 
buvo metams diskvalifikuo
tas, o dabar mušeikos drą
siai toliau žaidžia...

Pradėję kiek silpnoką žai
dynių organizaciją turime 
visai neigiamą balansą. Dar 
gerai, kad moterų tinklinis 
paliko šviesius prisimini
mus. Clevelando moterys 
puikiai išbaigta pirštų tech
nika, geru kamuolio valdy
mu, na, ir pusėtinai apgal
votu žaidimu mums nors 
kiek nuotaiką pataisė. Prieš 
jų trenerį Babicką, pernai 
dar visų aprėktą, dabar nu
siimame kepures. • Norime,

(Nukelta | 8 psL)

MES NESAME PATENKINTI IKI
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Nevvarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes iisiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKACE EXPRESS 8C TRAVEL 
AGENCY, INC.

1330 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Td. INgrrsol 7-BIB5, INgrnol 7-1372

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6, o Šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEWARK, N. J. TeL MltchH 2-2452

. Mūsų skyriai:
78 Second Avenue
NEW YORK 3. N. Y. DETROIT 12. MICH.
ORegon 4-1540
Atidaryta kasdien ir 

sekmad. 9 6.
832 N. 7th Street 651 Alba n y Avenue 
Philadelphia 23. Pa. HARTFORD. CONN. 
WAfnut 3-1747 CHapel 7-5164

Jums maloniai patarnaus mūm] tarnautojai ir su jumis I 
LIETUVIŠKAI. -------

1241 Ashland Avė.
CHICAGO 23. U-L. 
HVmboM 6-2818

THIS SUMMER Enjj 
Beautiful Saramad]

The Panorama 
this scenic spot 
cated in the hd 
dack Mountaiqf 
conveniences 
ities —- wį^ 
this and ifl 
U'rite forB 
I/Mlgc. 
Lake, N. M

H. W. MALĖ

ROOFER - TINSMITH 
Expbri«nc«d 
HOLT CO. 

161 Clinton PL 
Brooklyn, N. Y. 

MA 2-7730
"Corrc to Mc

YOUNG MENI
Wcckehd Retreats 

throughout JULY and AUGUST 
Amid the peace and guiet of the country 

Conducted by the
Saleaian Fathcrs of St John Bosco 
write to: DON BOSCO RETREAT HOUSE 

Box 12, Newton, New Jersey 
LIMITED ACCOMMOOATIONS

Mišrūs Penna. — J Petronis, 
Phila., Kun J. Buikus, Girard- 
ville, Mrs. J Sadauskas, Maha- 
noy City, K.. Stravinskas, Pitts- 
burgh, J. Skladaitis, Phila., Mrs 
C. Vaivada, Mt Carmel, P. Ra- 
žiekas, Phila.
So Boston, Mass. —Mrs H. 
Wachack, B. Bilvaišas, Mrs K. 
Jasienė, Mrs. R. Klimas.

Mišrūs Mass. — Mrs. E. Na
vickienė, Mrs J. Sabalauskas, 
Worcester, Mrs. M Palaimienė, 
J. Samauskas, Cambridge, V 
Senuta, V. Duoba, Brockton, M 
A. Šaikūnas, Dorchester, J. Za- 
vadskas, Haverhill, Mrs. R Aks- 
cyn, Methuen.
Chicago, UI. — Ign Serapinas, 
V. Dragūnaitis, Mrs A. Švagž- 
dienė.
Mišrios valstijos — J. Petkus, 
V. Lazauskas, Baltimore, Md, 
J. Gumas, Lewiston, Me, A. Na
valinskas, Lorain, 6, J. Paukš- 
taitis, Omaha, Nebr., Mrs. S 
Tiknis, Los Angeles, Calif.

Po $0.50 — Brooklyn, N. Y. - 
—Pr. Mačiulis, J. Vistartas, J. 
Kaupas, P Dailidėnas.
Mišros valstijos — Mrs. W. Wen- 
skus, Great Neck, NY., Ch. Mi
kalonis, Sr, So. Boston, Mass., 
A Klučinikas, Elizabeth, NJ, 
P. Juronis, Brockton, Mass., 
Sluoksnaitis Waterbury, Conn.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja letuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Republic 
Wine & Liquor Store

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

sav. m. ir j. Jokūbaičiai
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

910 WiHoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

i parengimams, susirin 

kimams, etc.

DAUGHTERS OF ST. PAUL

invite genetous young ladies (14-23) 
to hclp bring Christ to souls and 
to propagate His doetrine of love 
among all peoples. regardless of 
race, color or creed. Ūse of the 
most modom methods: Press, Ra
dio, Motlon Ptctures and T.V. opens 
a vast apostolic field to the most 
varied talentą of young ladies. For 
Information about these Missionary 
Sisters, vrite to:
Rąr. Mother Superior, Daughters of 
St. Paul, 50 SL PauFs Ave^ Jamai
ca Plain, Boston 30, Massachusetts.

BROOKLYN 27. N. Y1883 MADISON ST.

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

BKMęMM* X*0BM J.



■ Stasys. Lūšys
ir jo žentas Brutenis Veitas 

nupirko didėlę, ir. gražią vilą 
Cape Cod kurorte.

Cape Cod, Mass., yra, pušy
nais apaugusi sala, kurios kran
tus skalauja Golfo srovės šildo-

Iš skautų veii
Skautų vakaras, įvykęs balan

džio 19 Apreiškimo par. salėje, 
praėjo su pasisekimu. Buvo ro
doma G. Peniko susukta spal
vota filmą iš N.Y. skautų gy
venimo. Antroje dalyje gražiai 
pašoko J. Matulaitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė, 
kuriai šiuo metu priklauso 32 
šokėjai Po programos buvo šo-

BOSTON, MASS.

^balandžio 27, 4 v. v. liet Pilie- 
JHų klube rengia iškilmes, kur 
"bus perskaitytos aukojusių pa
vardės ir paminklo statymo ak
tas. : Visi šie dokumentai bus 
{mūryti į maminklo pamatus.

•1 . Ateitininkų sendraugių

orkes-

'Angelų Karalienės parapijos sa
lėje. Dr. C. Masaitis, astrono
mas — matematikas, skaitys 

* paskaitą apie dirbtinius žemės 
satelitus ir kelionę į mėnulį.

Jaunųjų menininkų
< koncertas, rengiamas studen
tų ateitininkų, bus balandžio 
26, šeštadienį, 6 v.v. Apreiški
mo par. salėje. Programoje da
lyvauja: Nijolė Ambrazaitė — 
sopranas, Lina Skučaitė — ba
lerina, Diana Papievytė —' pia
nistė, Juozas Daubėnas — akto
rius, Alvydas Karaša — bosas 
sas. Po programos šokiai Dalis 
pelno bus skiriama Lituanus 
žurnalui.

balandžio 27, sekmadienį, 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai vak; 
.veiks dvi rinkimų komisijos. 
Viena Apreiškimo par. mo
kykloje — žemutinėje salėje, 
b antra Liet. Taut. Klube — 
337 Union Avė, Brooklyn, N. 
Y. Nariai, vykdami balsuoti, 

' privalo būtinai su savim tu
rėti nario knygutes. Norin
tieji naujai įstoti, nario kny
gutes galės gauti rinkimų 
patalpose.

mas Atlanto vanduo. Gamtos 1 
grožis, švelnus klimatas ir šiltas 1 
vanduo yra tos ypatybės, dėl 
kurių ši vietovė pasidarė pašau- ( 
linio garso resortu.

Naujų savininkų vila yra pui- i 
kiame medžiais ir sodais apau- : 
gusiame rezidenciniame rajone, ; 
visai arti prie pajūrio ir gerai i 
sutvarkyto paplūdimio. Norin- • 
tieji ten vasaroti, atostogas pra
leisti ar trumpiau pabuvoti, pra- : 
šonai kreiptis adresu: 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N.Y. Telefo
nas EVergreen '7 5576.

šv. Jurgio parapijoj,
. Brooklyne, Marijos apsireiš- atstovų į pasaulio lietuvių sei

mą. Visi dalyvaukime rinkamuo
se! Kur New Yorke veikia balsa
vimo komisijos, paržiūrėkite į 
praeitą Darbininko nr., 8 psl.

Ridgewoodo Apylinkės
balsavimai į L. B-nės Ta

rybos kandidatus ir 
B-nės seimo atstovus 
mai, įvyks balandžio 
27 d. nuo 12 vai po

. iki 6 vaL vakaro, Lietuvių 
Atletų Klubo patalpoje, 1332 
Halsey Str. Brooklyn, N. Y.

VIEŠA PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką poniai M. Jokubąitie- 
nei ir jos vyrui p. Jokūbai
čiui už mums suteikimą afi- 
devito ir garantijų įgalinčių 
mums atvykti į Ameriką ir 
atvykus už malonų mūsų 
sutikimą ir medžiaginį parė
mimą; taip pat dail. Česlo
vui Janušui ir jo žmonai už 
nuoširdų priėmimą ir laiky
mą savo namuose, kur jie 
mums suteikė tikrai gimi
nišką globą ir rūpinamašį 
ligi mes susiradom būtą ir 
darbą.

trui.
Atlanto rajono skautų-skau- 

čių vadų suvažiavimas įvyksta 
šį savaitgalį, balandžio 26-27 d., 
šv. Andriejaus lietuvių par. 
mokykloje, Stanley ir Church 
gatvių kampas, New Britam, 
Conn. Suvažiavimo pradžia 1:30 
v. p.p.. šeštadienio vakare bus 
viešas koncertas, kurio progra- ' 
mą išpildys New Yorko skautų 
vyčių oktetas. E New Yorko 
vyksta keletas skautų.

Šį sekmadienį
bus rinkimai į LB Tarybą ir

AIDŲ Hteratfirinę premiją 500 dol. paskyrusi komisija posėdžio metu. 
H k. j d.; A. Vaičiulaitis, St. Zobarskas, V. Brazaitienč, T. L. Andriekus 
ir L. Žitkevičius Premija paskirta A. Baranauskui iš Waterbury, Conn. 
Jos įteikimo iškilmCs/įvyksta Toronte balandžio 27. Nuotr. V. Maželio

Bostono apylinkėje
į Liet. Bendruomenės Ta

rybą ir seimą rinkimai į- 
vyksta balandžio 27 d. nuo
9 vaL iki 5 pp. Liet. Taut. 
S-gos namuose (484 E 4th 
Str.) So. Bostone, o į Vietos 
apylinkės valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai 
įvyks ten pat, gegužės mėn.
10 d. 7 vaL vak. visuotinia
me narių susirinkime.

BARASEVIČIUS ir SCNUS 
F U N E R AL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH RARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590 

i

kimų Liurde šimtmečio paminė
jimas bus gegužės 4. Po 9 vai. 
mišių bus iškilmingai vainikuo
jama Dievo Motinos statula ir 
procesija. Visos parapinės or
ganizacijos kviečiamos iškilmė
se dalyvauti Ypač prašomi tė
vai atvesti vaikučius ir juos į- 
jungti į iškilmes.

Ieškomas Antanas Banaitis, 
sūnus Izidoriaus, kilęs iš Tytu
vėnų parapijos. Skogailio kai
mo. Ieško giminės iš Lietuvos. 
Žinantieji prašomi rašyti J. 
Steponaitis, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.

rinki- 
mėn. 
pietų

ieškomi Jonas Gabrilavičius 
ir Tratulis Romualdas, paeiną 
iš Ukmergės apskr., Kovarsko 
valšč., Apbitiškių kaimo. Atsi
liepti ar pranešti: Mis. A. Dz- 
wonkas, RJ*.D 1, Whitesboro, 
N.Y. Ieško Alė Gabrilavičienė 
iš Lietuvos.

JULIJOS RAJAUSKAITĖS
FORTEPIJONO REČITALIS

KONCERTO RUOŠIMO GARBES KOMITETĄ sudaro:

PROGRAMOJ: B ACH, BEETHOVEN, BANAITIS,

123 WEST 43rd STREET (TARP 6-tos IR 7-tos AVĖ.)

Bilietai iš anksto parduodami 
PAS P. X GINKŲ IR T0WN HALL

p. J. Šlepetys, kun. P. Totoraitis, p. L TteBokieoė ir prof. 
J. ŽilevMhis.

CIUBUONIS, U8ZT.

BILIETAI 2.50, 1.75 IR 1.15.
KONCERTĄ RUOŠIA '

Su gilia pagarba Jiems 
Dail. A Kairys ir šeima.

SPORTAS

Prakasta žemė Dariaus-Girėno paminklui
Pirmadienį, balandžio 21, 10 

vai. ryto Lituanicos aikštėje, 
kur susikryžiuoja Union Avė., 
Stagg ir Hewes gatvės, prakas
tas gatvių grindinys, kur bus 
statomas Dariaus Girėno pa
minklas. Iškilmėse dalyvavo a- 
pie 80 įvairių lietuviškų orga
nizacijų atstovai Paminklo sta
tybai surinkta 95.75 dol. Kiti 
davė pasižadėjimus.

Prakasimo iškilmėse pasaky-

ta visa eilė kalbų. PreL J. Bal- 
kūnas kalbėjo LRK Federact 
jos N. Y. apskričio vardu, J. Ty- 
sliava — Vienybės ir N.Y. Liet 
Tarybos vardu, P. Šimėnienė ir 
M. Diržienė — Moterų Vieny
bės, J. Ginkus—Amerikos Lie
tuvių Tautinės sąjungos, P. J. 
Montvila — SLRK 134 kuopos, 
Jurgis Diržys atstovavo siuvė
jų kontraktorių draugiją, Kazys 
Kepalas — Darius Girėno Le- 
giono postą, Vaitukaitis — liet.

"Aidų" koncertas — literatu- .piliečių Klubą, J Aimanas — 
ros vakaras

Šiemet įvyksta Toronte ba
landžio 27 d. Į koncertą, kur 
bus įteikta ir “Aidų” premiją 
už literatūrą, iš Brooklyno iš
vyko Tėv. L. Andriekus, Tėv. 
B. Ramanauskas, ir Tėv. M. 
Stepaitis. Koncerto programai 
išpildyti atvyksta op. sol. An
tanina Dambrauskaitė iš Flori
dos. Literatūrinėje programos 
dalyje su savo kūryba pasiro
dys Alė Rūta iš Detroito, An
tanas Vaičiulaitis iš Washing- 
tono ir Albinas Baranauskas, 
“Aidų” premijos laureatas, iš 
Waterburio.

Liet. Žurnalistų
S-gos New Yorko skyriaus su

sirinkimas bus balandžio 26, šeš
tadienį 6 v. v. Uet Piliečių Klu
be. v

SLA 28 kuopa, A. Deidėnas — 
Operetės chorą, V. Rainytė — 
5 metų iš Apreiškimo parapijos 
vaikų darželio; V. Slapšys — 
Atletų Klubo, A. Gilmanas — 
LDS 1 kuopos, V. Kalvelis — 
Liet. Sočiai. Dem. 19 kuopos, 
Uršule Kraus — SLA 335 kuo
pos, A. Buivydienė ir M. Ake- 
lienė nuo LDD 7 kuopos, A 
Černiauskas — ir J. Kristopo- 
nis — šv. Jurgio draugijos, Ona 
Aukštolienė tarė žodį ir paža
dėjo 50 dol., J. Parojus atsto
vavo Nepriklausomos Lietuvos 
laikrašt (iš Montrealio). Staty
bos komiteto vardu kalbėjo 
adv. S. Bredes, P. Kyrius, D. 
Peleckas, Bronė Spūdienė.-Va
dovavo komiteto pirmininkas 
J šaltis.

Paminklo statybos komitetas

AAokytojj^ diena.
Balandžio 26 šeštadieninės 

mokyklos pamokų metu bus 
pravesta pavyzdinė pamoka, 
Praves iš Montrealio atvykęs dr. 
H. Nagys. Į pamoką kviečiami 
visi suinteresuotieji mokytojai. 
12 vai. tautininkų namuose ren
giami bendri pietūs, į kuriuos 
kviečiami visi Bostono lietuviai 
mokytojai ir svečiai Pietų me
tu kalbės dr. H. Nagys ir bus 
Bostono lietuvių mokytojų pra
nešimas. Gi 3 vaL p.p. ten pat 
Įvyks Anglijos lietuvių mokyto
jų konferencija, į kurią kviečia
mos mokytojos seselės ir iš 
tremties atvykę mokytojai Kon
ferencijoj bu£ nagrinėjami klau
simai, kaip nustatyti progra
mas ir kaip dėstyti Lietuvos is
toriją ir lietuvių literatūrą mū
sų mokyklose. Referatus tais 
klausimais skaitys: sesuo 
Elzbieta, VI. Kulbokas ir 
Pauliukonis.

W a i t ku s
FUNEEAL HOME

197 IVebster Avenue | 
PRANAS WATIKUS

Laidotuvių Direktorius j 
ir Balsamuotojas J

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC ’

I 
Patarnavimas dieną ir naktį I 

Nauja moderniška koplyčia šer- } 
menims dykai. Aptarnauja Caro- | 
bridge ir Bostono kolonijas že- » 
nuaustomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir j kitus miestus. »
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434 j 

l

NEW YORKAS -

LAISVES VARPO SUKAKTIS

M.
P.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriw*-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 7 sukako kętveri me
tai Laisvės Varpo radijo pro
gramai, kuri dabar perduo
dama sekmadieniais 8:00 ■— 
8:30 vai. ryte iš radijo sto
čių WHIL iš Medfordo, 
Mass., banga 1430 ir WORC 
iš Worcesterio, Mass., banga 
1310. Tai bene vienintelė 
lietuvių radijo programa, ku
ri šiame krašte perduodama 
iš dviejų radijo stočių. Ji iš
siskiria iš kitų lietuvių radi
jo programų .dar tuo, kad 
yra skirta grynai visuome- 
niams ir kultūriniams reika
lams. Joje duodama daug 
geros lietuviškos muzikos, 
pasikalbėjimų aktualiais vi
suomeniniais ir kultūriniais 
reikalais, montažų. Progra
ma pradedama maršu: "Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim’*, kuris dabar reiš- 

Lietuvos 
laisvės nenurimsim. Tai deri-

naši su programos pavadini
mu ii' turiniu.

Įvyks Gegužės 11 d-, 2 vaL 30 min. p. p. 
NEW YORKE TOWN HALL

(Atkelta iš 7 psL) 
kad merginos nesusirgtų di
dybės manija, nes ši liga ne 
vieną sportininką per anksti 
nurašė iš sporto gyvenimo. 
Linkime ir toliau progresuo-

; ti. štai kad ir savo kirtimo 
; stiliumi išsiskirianti Aušra 

j; Barzdukaitė — iš jos dar net 
[ daugiau norėtume laukti. 
[ šiaip ar taip, turime tikrai 

; Į vertingas atstoves pabaltie- 
[ čių žaidynėms.
! Negalime tvirtinti, kad
i galėtume pasitikėti savo vy- 

; [ rais. Nekalbant apie tinkli- 
' ! nį, kuris iš anksto nurašo- 
' ! mas Į nuostolius, liūdnai at- 
! ! rodo ir krepšinio reprezen- 
i ! tacija. Fasko paskirtas krep- 
' ! šinio vadovas Dirvonis gau- kia, kad mes .be 
' ! na sunkų uždavinį ir turės 
I ! gerokai pagalvoti. Pagrindą 
i! turėtų sudaryti meisterio 
i! Chicagos Lituanicos ekipa.

Reikėtų pridėti torontiečius 
i ! Vaičiulį ir Būtiną, iš Chica- 
! > gos Neries Valaitį, 2vinakį. 
i J Geresnio, tur būt, nieko ne- 
! * sugalvotume.
; [ Nuvainikuotas meisteris,
;; Brooklyno LAK, dabar, atro- 
; [ do, sėdi ir laukia kitų metų, 
; ; tikėdamasis su sveika ekipa 
; ; vėl pasirodyti.

Ieškomas 4-5 kambarių 
butas Woodbavene ar Rich-

menų šeimai, mergaitei 3 me- 
• tų. Prašome pranešti telefo
nu AX 6-8344.

Atletas

PARDUODAMAS 1 šeimos 
su 4 kambariais ir vonia na
mas; 79-03 262nd St., Florai 
Pk., N. Y. Galima pažiūrėti 
bet kada. Tei.: FI 7-4593.

. ...................

IŠPARDAVIMAS
ABRAMS, 228 BROADWAY (kampu RmMuk Street, 

prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.
Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti 

visas turimas prekes.
Parduodami žieminiai ir pavasariniai paltai.

Dydžiai (sizes): 9-15; 14-20; 38-50

Šios programos sukaktis 
bus paminėta balandžio 27 d. 
5 vai. po pietų South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugi
jos auditorijoje So. Bostone, 
kur rengiamas banketas. JĮ 
sudarys trys dalys: speciali 
programa, vakarienė ir šokiai 
Meninėje programos dalyje 
dalyvaus sol. St. Daugėlienė, 
sol. St. Liepas ir komp. J. 
Gaidelis.

Dalyvaus minėjime
• Balandžio Bostono arkivysku

pijos vaikų chorai arkivyskupi
jos 150 metų sukakties proga 
giedos šv. Jono parapijos baž
nyčioje Quincy, Mass. Jungti
niame vaikų chore dalyvaus ir 
šv. Petro parapijos vaikų cho
ras.
Henrikas Nagys Kultūros klube

Balandžio 26 Liet. Kult klu
be kalbės svečias iš Montrealio 
poetas Henrikas Nagys tema 
“Dvylika metų mūsų bena
mės *prozos”. Pradžia 7:30. 
Tarpt Instituto patalpose.

Vaidins komediją
Balandžio 27 d. 3 vai. p.p. 

šv. Pranciškaus parapijos Law- 
rence, Mass. dramos mėgėjai 
šv. Petro parapijos salėje vai
dins 4 veiksmų komediją “Jo
ciaus marti”. Pelnas skiriamas 

statybai

Petro para- 
moterystės

seselių koplyčios 
Brocktone.

Vedė.
Balandžio 20 šv. 

pijos bažnyčioje
sakramentą priėmė Juozas Stan
kus su Magdalena Sabaite.

Krikštai.
Balandžio 19 šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštytas 
Antano ir Valerijos Girnių sū
nus Tomo ir Povilo vardais. Tė-

Visuomenei pageidaujant, 
artimiausioje ateityje numa
toma programą prailginti li
gi valandos. Programa išsi
laiko pelnu iš parengimų ir vai gyvena 152 William St.,
visuomenės aukomis. Rengia- Dorchester. Mass. 
mo minėjimo tikslas — ne —----------------------------------------
tik pasidžiaugti ligšioline 
veikla, bet taip pat sutelkti Išnuomojame* kambarys, 
lėšų tolimesniam programos Pageidaujama moteris. Skam- 
vedimui. binti vakarais MI 7 — 5018

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPE

APREIŠKIMO PAR. SALRJE
North 5th ir Havemeyer St»., Brooklyn,i. N.

8

Gegužės 3, šeštadienį,

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNEEAL HOME

ALE. BALTRONAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

669 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJ AS
231 Bedfoid Are.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-!

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
Woodhaven, N^ Y. | 

Suteikiam garbingas laidotuves. * 
Koplyčios nemokamai visose ' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija ’

TeL VIrginia 7-4499 »

J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

t; ’ chorvedžiu t1 i > -
t
I
<š
i

t
§

va.<Hn.t

ANĄ BIRŽELI
PR. NAUMIESTlšKIO 3 veiksmų vaidinimas 

Dalyvauja: V.'Gintautai^, G. Putelytė, R. TUvikaitė, M. 
Žukauskienė, I* Karmazinai*, J. Lapurka, P. Nekrošius, 
V. Tęsinys, Z. Zntnys ir St. Vaškyk

Režisierius: Vitafis Žukauskas
Dekoracijos: dail. <1. Juodžio

Vaidinimo pradžia: 6:30 vakare.
t . JCJIMO AUKA $2.00 ir 31.50. ŠOKIAMS $1.00

dėmėsi n i
Išleista II laida

: Kalėdų Balsai
30 kalėdinių giesmių 

Surinko ir sutvarkė
! JON AS J. SAUCICN AS

Kaina *$1.00. 36 pusi ' •

Gaunama:

DARBININKAS,
; m Vilkmgbby Avraoe, i 

Brooldyii 21. N. Y.


