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GUBERNATORIUS HARRI- 
MANAS prašneko apie rytų 
Europos laisvę.

Turime kelti ir kelti iš naujo
. Pavergtos Europos laisvinimo šūkį perina demokratai

Demokratai nbri perimti tų kišimasis i vidaus reika- 
sviedinį. kuriuo žaidė tinki- lūs.

___r__ - ‘"Tuos žiaurius ir ciniškus
- ry tu Europos paverg- . žodžius mūsų vyriausybė tu

rėtų priimti, kaip... paskati
nimą tą klausimą kelti ir 
kelti iš naujo”.

New Yorko demokratų 
kandidatas į senatorius Fin-

IŠ AMERIKOS IMA PINIGUS 
DUONAI, SAVAIS PINIGAIS 
KOVOJA UŽ PROSTITUCIJOS 

LAISVI
Indijos vyriausybė pradeda 

iš naujo- kovą Indijoje labai iš
plitusia prostitucija. 1956 pri
imtas Įstatymas, kuris prostitu
ciją draudžia; buvo duoti betgi 
dveji metai laiko susirasti nau
ją verslą, šiemet, kada reikia 
Įstatymą Įvykdyti, prostitucijos 
namų vertelgos organizuoja 
“Karo fondus”, kad pradėtų ko
vą per teismus prostitucijos 
“laisvei” apginti.

mų kampanijoje' respubliko
nai —
tų tautų išlaisvinimą.

New Yorke Waldorf Asto- 
ria priėmime gubernatorius 
Hanimanas balandžio 27 
kaltino prezidento Eizenho- 
\veiio vyriausybę, kad ji .už
metusi komunizmo paverg
tų lytų Europos tautų rei
kalą. kada prieš trejis me- 

, , tus Ženevos konferencijoje 
Sovietai atsisakė tą reikalą 

Tada ir Eisenho- 
su tikęs su jais, kad 

nauja “taikos
— sakė Ha- 
buvo nelai- 
daugiau at-

KARDINOLUI 
AMPUTAVO 

RANKĄ
Kardinolas Strich, Chicagos 

arkivyskupas, balandžio 26 pa
siekė Romą. Pasiekė labai iš
vargęs, nes jau buvo ligonis ir 

. tuojau buvo paguldytas į ligo
ninę. Dešinėje rankoje pajuto 

daugiau skausmus nuo tromboze, krau-

Palankių žodžių pasakė 
ir H. Trumanas. 

Tie žodžiai buvo sakomi 
tautinių grupių atstovam 
dalyvaujant. Tai ženklas, 
kad. demokratai ' ‘ ________ __  _______
ima. kreipti dėmesio į tauti-i jo užsikimšimo svarbioje ar+e- 
nes grupes, ieškodami jų pa- rijoje. Skausmus jautė kardino- 
rarrfes rinkimuose. Jie nori 

letter reiškė viltis, kad “ry- perimti tą 2. propagandinę 
tų Europos tautų išlaisvini- priemonę kuria pirmieji la
mas ima darytis 
neatsiejama mūsų

bai sumaniai buvo pasinau-tvirta ir
užsienių (loję respublikonai 1952 rin-

kalbėjo gu-

Bet

svarstyti.
weris
prasidėjusi
era”. Bet mums
rrimanas — tai 
mė. To neturėtų 
sitikti.

Tai niekis —
bernatorius, — kad Krem
lius nori/ idant mes užmirš
tume pavergtuosius.
mes to negalim daryti. Nes
laisvė yra nedalijama, ir tai
ka negali būti statoma ant 
priespaudos. Nes mūsų lais
vė niekad negali būti sau
gi, kada kiti yra pavergti

Priminė, kad buvęs Sovie
tų min. pirm. Bulganinas ra
šė Eisenhoweriui, atsisaky
damas numatomoj viršūnių 
konferencijoje svarstyti *' sa
telitų reikalą, nes tai esą bū-

PANAMOS POLITIKAI SMAR
KAUJA 

Panamoje politinės grupės, 
lenktyniuodamos viena su kita 
dėl rinkimų, ėmė skelbti nepa
sitenkinimą Amerika, kuri nau
dojasi Panamos kanalu. 1936 
Amerika susitarė su Panama dėl 
kanalo apsaugos. Apsaugoje da
lyvauja abidvi valstybės. Sutar
tis turėjo būti patvirtinta par
lamentų. Lig šiol ji nebuvo pa
tvirtinta. Tai duoda pagrindo ia P®r®l° į ofenzyvą, spausda- 
laikyti ją nesančia. Praktiškai Sovietus dėl viršūnių kon- 
tai reiškia, kad Panama nori iš- ferencijos.. Balandžio 24 nota 
spausti iš Amerikos daugiau pi- Maskvai jos pareiškė, kad vir- 
nigO šūnių konferencijos reikalai

tvarkytųsi sparčiau ir sėkmin-

VICEPREZIDENTAS R. M. Nixonas ir žmona išvyksta j Pietų 
Ameriką.

las jau prieš porą savaičių. Ma
nė, kad tai nuo gausių atsivei- 
kinimų. Iš Chicagos išvyko j Ro
mą kardinolo asmeninis gydy- ~ 
tojas ir kraujo specialistas.

Gydytojai konstatavo, kad 
yra neišvengiama operacija 
— reikia dešinę ranką ampu 
tuotL Pirmadienio rytą ope 
racija buvo padaryta. Prane-, 
šama apie ligonio gerą savi
jautą.

AMERIKA
ĖMĖSI 

OFENZYVOS

• Vieeprez. Nixonas su žmo
na balandžio 26 išvyko į pietų 
Ameriką “geros valios” rodyti. 
Aplankys Argentiną, Urugvajų, 
Paragvajų, Boliviją, Perų. E- 
kuadorą, Kolumbiją, Venezuelą, 

Maskva balandžio 26 atmeti i "’ashihgtona apie gogu- 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos siūlymą, kad Gromyko 
tartasi su visais trim diploma
tais drauge. Kaip ir buvo lau
kiama, Gromyko atsake: jei Va- 

ŠIAURĖS AFRIKA TAIP PAT giau, jei Sovietų vyriausybė tar- karai nori tokių derybių, tada 
tusi su Vakarų diplomatais 
drauge. Gromyko buvo nuo to 
atsisakęs ir priėmė Amer., An
glijos Prancūzijos atstovus po 
vieną.

Katras gudriau
viršumą

ės pasiūlyti 
iios žaidime

Amerika, Anglija, Prancūzi- Sovietai atmetė

Ženevos susitarimo 
♦ 

daugiau nėra
SPAUDŽIA

Tanžere trys šiaurės Afri
kos sąjungininkai balandžio 27 
pradėjo konferenciją Dalyvau
ja Maroko, Tuniso ir Alžiro at
stovai. Svarsto pirmiausia Al
žiro, paskui kolonialirūo paliki
mo pašalinimo reikalus, arabų 
vienybę. Vis tai klausimai la
bai nejaukūs Prancūzijai. Jos 
atstovas Įspėjo Maroką, kad ga
li būti dėl to įtempti santykiai.

jose turi dalyvauti ir Lenki* 
jos bei Čekoslovakijos diploma
tai.

Į menulį 1958

TUNISAS ŠVELNINA
Tuniso prezidentas Bourgui- 

ba švelnina padėtį su Prancūzi
ja. Balandžio 24 jis paskelbė, 
kad atsisako nuo skundo prieš 
Prancūziją Jungtinėse Tautose. 
Prieš savaitę juo buvo grasinės. 
Jis dabar kalbėjo, kad Bidault 
negalėjimas sudaryti vyriausy
bės rodo, jog MRP ir kita pran
cūzu visuomenė neparemia 
griežtos politikos prieš Alžirą, 
ir tai duoda pagrindo tikėti, 
jog klausimas gali būti taikiai 
išspręstas pagal Amerikos ir An
glijos tarpininkų patarimus.

Atstovų Rūmų biudžeto 
komisijoje aviacijos atstovas 
gen. Bogart aiškino, kad 
aviacija esanti pasirengusi 
leisti raketas į mėnulį dar 
šį rudenį, jei bus tam skirta 
pinigų. Jų reikia 15-20 mili
jonų. Už tiek bus galima pa
leisti 5-7 raketas. Mano, kad 
bent 70% yra už tai, jog šū 
viai Į mėnulį pasiseks.

Raketa “Dynosoar”, kuri 
pakiltų į antorę erdvę ir vėl 
nusileistų su žmogum, atsi
eitų 150 milijonų, 
tarpkontinentinė
raketa masinėj gamylx>j 
sieina 1,600,000 dol.

KĄ PASIRINKS VAKA
RAI

Spauda rašo, kad Anglija ne
būtų priešinga, jeigu Lenkija ir 
Čekoslovakija dalyvautų. Kitaip 
galvojama Amerikoje.

Dulles nesutinka, 
Lenkija ir Čekoslovakija 
lyvautų pasitarimuose 
viršūnių konferencijos,
dalyvavimas reikštų pripaži
nimą, kad tėra dvi lygios jė
gos. rytų ir vakarų frontai 
Tokiu atveju ir bendras pa
saulio nesusipratimam spręs
ti bendras organas Jungtinės 
Tautės nustotų prasmės.

Jei kitaip negalima, lai

kad 
da
ria 
Jų

Bonnoje balandžio 26 Sovie
tu* min. pirm, pavaduotojas Mi
ko j anas baigė savo 4 dienų vizi
tą. Jis pasirašė su Vokietija 
prekybos ir dar porą sutarčių. 
{Spėjo, kad Vokietija nepriim
toj atominių ginklų. Pažadėjo 
vi tai nebombarduoti atomi
niais ginklais Vokietijos net, 
jeigu ir kiltų karas. O dėl Vo
kietijos sujungimo autoritetin
gai pareiškė, kad 1955 Ženevos 
susitarimą sujungti Vokietiją 
laisvais rinkimais panaikino jau 
pats pasikeitęs gyvenimas.

“Atlas” 
balistinė 

at-

<y-

Dovana Izraeliui
Jungtinių Tautų komisija 

Ženevoje balandžio 27 nuta 
rė, kad svetimos valstybės 
laivai turi būti praleidžiami 
per sąsiaurius, kurie jungia 
tautinius vandenius su jū
rom ir vandenynais.

Tas sprendimas buvo la
bai palankus Izraeliui ginče 
su arabais dėl Aųabos. Ara
bai pareiškė, kad jie to nu- 

- tarimo nepripažins. -

pa-

Maskva siųs daugiau 
vulių

Maskva balandžio 27 
skelbė, kad naujais sputrd-
kais siųs į erdvę daugiau gy 
vulių. Nori patikrinti, kaip 
veikia kosminiai spinduliai 
organizmą, kad priderintų 
sąlygas, kuriose galėtų ke-. 
liauti žmogus. Sūnelis laika 
tos informacijos davė nepa
kankamai. Tačiau nepaskelb
ta, kada tai bus daroma.

Karo veteranų pareiškimas
Amerikos karo veteranų są

jungos vardu buvo pareikšta 
balandžio 24. kad esą karo ve
teranai nesupta;, t a. kaip “save 
gerbianti” ykęranų grupė gali
turėti kok/ ryši su sovietų ka
ro vete/aniois. kurie atvyksta 
prie Elbės Vokietijoje. Ten su 
jais balandžio 25 susitinka Chi
cagos autobuso šoferio Jo;eph 
Polowskio vadovaujama ameri
kiečių grupė. Nuo jos karo ve-• Apsaugos departamentas 

paskelbė, kad Amerika numato Uranų atsiribojo. Ru-
• Paryžiuje gegužės 1 de- palėkti satelitą j mėnulį kitais sai esą nori įteikti Eisentme- 

monstracijos uždraustos. metam sausyje. riui dovaną.

Dulles esąs linkęs palaikyti 
verčiau tą būdą, kurį dabar 
vartoja Maskvą, tarimąsi su 
trim diplomatais skyrium.

AMERIKA TOLIAU KONTRA
TAKUOJA

Amerika ir jos abudu europi
niai sąjungininkai ėmėsi nau
jo ofenzyvos žingsnio. Balan
džio 26 Amerikos atstovas Jung. 
Tautose Cabot Lodge j r. prašė 
Saugumo Tarybą skubiai svar
styti oro apsaugos klausimą 
šiaurės ašigalio srityje. Inspek
cija turėtų užkirsti netikėtą už
puolimą iš tos pusės.

Tai kontrataka prieš Sovie
tų Sąjungos skundą Saugumo 
Tarybai dėl Amerikos lėktuvų 
skraidymo.
AMERIKA RENGIASI NAU
JIEM ŽINGSNIAM NUSIGINK

LAVIMO KLAUSIMU.
Balandžio 26 valstybės sek

retorius J.F. Dulles tarėsi su 
savo patarėjais nusiginklavimo 
reikalui. Pasitarimuose išryškė
jo dvejopas nuomonės dėl ato
minių bandymų sustabdymo. 
Vieni sutiko, kad atominių ban
dymų uždraudimas gali būti at
jungtas nuo visų kitų nusigink
lavimo klausimų ir dėl jo gali
ma derėtis su Maskva sky
rium. Kiti tam priešinosi. Pa
žymėtiną. kad valst sekr. Dul
les dabar remia pirmuosius, 
nors anksčiau priešinosi, kada 
siūlė Stassenas. Dulles galvojąs, 
kad šią vasarą bandymai turi 
išaiškinti Amerikai rūpimus 
klausimus, ir po to jau galima 
bandymus ir sustabdyti. Labiau
siai tam priešinasi atominės e- 
nergijos komisijos pirmininkas
Strausas.

IR VCL PABĖGO — MsnfreU 
Stelnbach, 24 metu, medicinos 
studentas bėgimo Čempionas iš 
rytų Vokietijos perbėgo į va
karu*.

„ KARDINOLUI STRICH Romoje nupjovė dešinę ranka.

Cruščiovo kišimąsi į vidaus reikalus 
Jugoslavai komunistai griežtai atmetė 

so dalyviai plojo Kardelij. kriti
kuojant Maskvos kišimąsi i Ju
goslavijos kompartijos vidaus 
reikalus.

Lenkijoje tuo pačiu metu kal
bėjo Sovietų min. Furceva. Ji 
balandžio 24 pareiškė, kad san
tykiai tarp Sovietų, ir Jugosla
vijos nenutruks taip, kaip 1943. 
Furceva atlydėjo Į Varšuvą So
vietų prezidentą Vorošilovą ir 
sako kalbas apie komunistų vie
nybę. Ji yra ištikimiausia Chruš
čiovui.

Jugoslavijos konfliktas su 
Maskva tebegilėja. Balandžio 23 
Jugoslavijos komunistų kongre
se kalbą pasakė Tito pavaduo
jąs Rankovičius. Jis aštriai 
pasmerkė Maskvos kišimąsi Į 
Jugoslavijos komunistų parti
jos reikalą. Kitą dieną vicepre
zidentas Kardelij dar aštriau 
kirto Maskvai. Esą Kremlius 
klysta, norėdamas primesti sa
vo dogmas Jugoslavijai ir ki
tiem komunistiniam kraštam. 
Jugoslavijos komunistai nesą 
reikalingi Maskvos pažymėjimo 
apie ištikimybę Marskui ir Leni
nui... •O

Sovietų atstovas Menšiko- 
vas balandžio 27 buvo pa-* 
kviestas vėl i Washingtono

Kai Rankovičius kalbėjo, ko
munistinių krantų diplomatai 
sekė kalbą iš rašto, kurį buvo 
gavę iš anksto. Kai Rankovičaaus televizijos studiją. Pasikal- 
kalba artėjo i priekaištus Krem- bejimą su juo organizavo 

studentų . grupės narys Ed- 
ward Kennedy. Massachu- 
setts senatoriaus brolis. Prie

kalba artėjo i priekaištus Krem
liui, sovietiniai diplomatai pa
kilo ir demonstatyviai išėjo. 
Kalbos galo sulaukė tik lenkas. 
Kardelij kalba nebuvo iš anksto įėjimo Į studiją piketavo
išdalytą. Tad diplomatai nega- trys vengrai.
Įėjo išeiti. Jam beliko tik tylėti
ir rankos nejudinti, kai kongre- Turkai skiriasi nuo graikų

JIS ŽUVO AUTOMOBILY — 
Edward T. Perry. 41 metu, sa
vo automobiliu susidūrė su žmo
nos automobiliu.

Kipro saloje turkų gyven
tojai nutarė atsiskirti nuo 
graikų bendruomenės ir su 
daryti savo bendruomenę. 
Tuo atvejų ir mokesčių grai
kų bendruomenei nemokės. 
Apie tai painformavo anglų 
gubernatorių.

• Tesąs lapkričio 26 vaka
rą prilijo 12.5 colius. Užpylė 
kelius. sukliudė traukinius: 
daugel žmonių turėjo išsi
kelti iš namų.

• Anglį; protektorate Ade
no Yemen organizuoją nera
mumus. Iš Yemen gautais 
sovietiniais ginklais ginkluo
ta 300 žmonių gauja užpuo
lė Adeno srityje anglii tvir
tovę.

NUOSTABIOS NELAIMES

•Strateginė oro komanda 
Įsakė savo lakūnam nesiar
tinti arčiau prie Sovietų sie
nų kaip per dviejų valandų 
skridimą.

Stamford, Conn., advoka- ligoninėje. Jos vyrui restora- 
tas Perry šeštadienio naktį 
buvo rastas kelyje savo ma
žame angliškame automobi
ly prie vairo negyvas. o ne
toliese kitame automobilyje 
jo žmona sužeista. Išaiškėjo 
tokia nelaimės eiga...

Penktadienio vakarą 10 
vai. abudu Perry dar buvo 
namie. Vyras išvyko į ręsto- motinai, Kad ji negali paju

dėti. Pasirodė, kitam bute už 
sienos, taip pat vonioje, po
licininkas J. Thomas 
revolveri. Netyčia iššovė. 
Kulka per sieną pataikė mer
gaitei į nugarą, nukirto kai 
kuriuos nervus, ir mergaitę • Amerikoje ūkinė .depre- 
suparallžavo. sija, o betgi norinčių keliau

ti po užsienius šiemet dau
giau nei. 1957 New Yorke 
paduota prašymų užsienio 
pasam 39.897. arba 8.242 
daugiau nei pernai.

raną, kuris buvo jo globoje. 
Vėlai vakare, vaikus sugul- 
džiusi. žmona paskambino į 
tą restoraną. bet negalėjo 
gauti savo vyro. Paprašė, 
kad jam pasakytų (išlaukti 
ten, ji ,atvažiuos jo pasiimti. 
Ji išvyko ir už 8 mylių nuo 
Stampfordo priešais pamatė 
atvažiuojant automobilį, ku
ris staiga pasuko į jos kelio 
Uniją. Daugiau Ji nieko ne
galėjo atsiminti, iki atsibudo

ne, matyt, nieko, nepasakė 
apie tai. kad ji žadėjo atvyk
ti, ir jis pats norėjo parvyk
ti name.

Suvis netyčia
Newarkc šeštadienį vonio

je maudėsi 10 metų Linda 
Pi e r ir staiga ėmė šaukti

• Anglijos užs. reik. min, 
Lloydas pareiškė, kad nepri
imtina yra atjungti atomi
nius ginklus nuo konvencio- 
nalinių ginklų. “Tai mus vi
siškai pražudytų”, nes So
vietų konvencionalinis ap
ginklavimas ir kariuomenė 
vra didesni.

• Valst. departamentas suti
ko atšildyti įšalusius Amer E- 
gipto pinigus. Jų esą 25-30 mil. 

valė Tai daroma ryšium su Egipto 
sutikimu atlyginti Sueso kanalo 
dalininkam.

• Vakarų atsakymas 
Maskvai dėl viršūnių konfe
rencijos būsiąs sutartas ir 
paruoštas per s»ą savaitę.
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Pietavau drauge su generolu Serovu
Tikriausiai iš Jūsų giminių kas nors liko Maskvoje? Ar norėtumėte pamatyti?

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMU S

Vakarų žmonės dabai* daž
nai lankosi Maskvoje ir apraši
nėja savo įspūdžius. Kitcki gali 
būti Įspūdžiai emigranto, kilis 
buvo pabėgęs nuo bolševikų re
voliucijos ir dabar po daugel 

” metų vėl galėjo pamatyti nau- 
■ ~ ją Maskvos gyvenimą. Toki įs- numirs iš baimės ar sau galą 

pfidžiai buvo paskelbti pran- • padarys anksčiau, nei sužinos, 
kad ieškote jų pačiais gražiau
siais tikslais”.

Atsisakius nuo Serovo patar
navimų, Zinaida savo ruožtu 
stengėsi susirasti ką nors iš gi
minių ar senų draugų. Deja. Te
lefonų knygelėje ji veik nerado 
jokių senų pavardžių žinomų 
Maskvoje per ištisus šimtme
čius. Radau tik vieną Trubec- 
ki, bet nė vieno Obolenskio, nie- . k _  » ■>..,___ , _ .
ko iš Ščerbatovų, Bariatinskių, ATSIŠAUKIMAS Į “KENČIANČIUS BROLIUS” KOMUNISTUS 
Šusakovskių, Volkonskių”. Paga
liau jai pasisekė rasti pavardę 
savo vieno pusbrolio.

Kada ji paskambino ir pasisa
kė savo pavardę, kitam telefono 
gale jos giminaitis staiga nuti
lo. “Aš tetos Ani duktė. Aš 
dabar Maskvoje atvykau keliem 
mėnesiam ir pagalvojau, kad 
galėtume susitikti”.

Nors kitam gale reiškė didelį 
džiaugsmą, kad ji gyva ir čia

SKURDI IR BĖDINA TREMTIS... BET KAI PAMAČIAU 
DABAR SAVO TĖVYNĘ, TOJI TREMTIS MAN RODOS 
JAU KAIP YPATINGA DIEVO MALONĖ, — PAREIŠKĖ 

EMIGRANTE, ATSILANKIUSI Į MASKVĄ'

cūzų dienraštyje ‘‘Figaro” 1958 
vasario 22. Tai Įspūdžiai kuni
gaikštienės Zinaidos šakovskos, 
kuri buvo 10 metų mergaitė, kai 
Rusijoje kilo revoliucija.

Nuo revoliucijos ji su šeima 
pabėgo į užsienius. Paryžiuje 
1926 ji ištekėjo už studento gra
fo Malevskio, kuris paskiau ga
vo Belgijos pilietybę ir perėjo 
Į diplomatinę tarnybą. Jis diplo
matas, o ji rašytdja, prancūzų 
rašytoja, paskelbusi trejetą ro
manų.

Diplomatas Malevskis dabar 
nukeltas į Maskvą. Priėmimo 

, metu Zinaidai teko apsilanky
ti Kremliuje.

"Iš visų suaugusių žmonių 
Sovietų Sąjungoje, kuriuos esu 
sutikusi Chruščiovas vieninte
lis atrodė laimingas. Jis pilnas 
iškilmingumo. Baigėsi jam lai
kai, kada jis turėjo šokti prie
šais Staliną! Dabar jis galybės 
viršūnėje. Jo grubiame veide 
išrašytas gudrumas ir apgaulė; 
jo kojos tvirtai atsirėmusios į 
realybės dirvą. Už jo kiek ko- šiaurėje, tas ir tas kažkaip stai- 
miško pavidalo slepiasi ryžtin
gumas, energija, sveikas protas, 
garbėtroška ir — kas yra pavo
jinga jam ir mum — impulsy
vumas.

Per pietus Zinaidą pasodino 
šalia Serovo. žinomo saugumo 

, viršininko, kuris visai tiesmu
kai. tik prisėdęs, pradėjo ją 
klausinėti, kaip tikras tardyto
jas: “Tamsta juk kilus iš Mask-

nestija tik po Stalino mirties. 
Jis parvyko Į Maskvą beveik tą 
pat dieną, kada į ją atvyko ir 
Zinaida. Bet rytojaus dieną mi
rė. širdis neatlaikė. Po 38 me
tų ištrėmimo jis nebegalėjo pa
kelti pirmos dienos laisvės.

Savo Įspūdžius Zinaida baigia 
palygindama palikusių tėvynėje 
ir emigracijoje padėtL*

"Baltieji emigrantai, lyg 
kaip ir likę Rusijoje, paty 
daug rūpesčių ir skurdo; t 
jie gyveno, ir jų vaikai išau 
laisvi nuo baimės.... Tragin 
emigracija, varginga tremtis 
aš tai pergyvenau'su skausmu, 
kai man kraštuose, kuriuose 
gyvenau, primindavo, jog ai 
tik užsienietė. Bet kada aš kla
jojau Maskvos gatvėm, tai gal
vojau, kad visa tai, ką mes anks
čiau įsivaizdavom kaip sau di
delį bandymą, iš tikrųjų mum 
buvo tik ypatinga Dievo malo- bolševikinė pabaisa - gen.

„ Serovas, vadovavęs 1941 pirmiem
ne.... lietuvių tr&miman į Sibirą.

Po 10 nu prasitaria atviriau, kokia buvo 
nuožmi kova Lietuvoje prieš okupantus
Ig. Pikturna apybraižoj “Laiš

kas žuvusiam draugui” aprašo, 
kaip karo metais prie Merkinės 
“Hitleriniai budeliai ir vietiniai 
išgamos” atėmė gyvybę 3,000 
Merkinės gyventojų. Girdi, tie 
patys banditai pokario metais 
per vieną naktį iššaudę 18 “dar
bo žmonių”. 1947 rugsėjo 16 
jų buvo sušaudytas Kazys Mar
celis su 8 kitais komunistais. 
“Nemaža tokių budelių buvo 
prieš dešimt metų Varėnoj ir 
Merkinėj. Vieni jų galą gavo 
miškuos, kiti buvo amnestuo-

rublių ‘premijų už geriausius 
architektūrinius pastatus Lie
tuvoje. 1957 geriausiu pastatu 
laikomas Kaune Laisvės alėjo
je ( dabar Stalino prospektas) 
27 butų namas.

Sklandytuvas visai "tėvynei"
Praėjusią vasarą buv. aeroklu

bo narys Br. Oškinis sukonstru- 
avo naują sklandytuvą (“BRO 
9 nius) 12”. Sklandytuvas pasi
rodė tiek geras ir pigus, kad 
rusai nusprendė jį gaminti ma
siškai “visai plačiajai tėvynei”.

Ateistinis auklėjimas, Kovo 
25 Vilniuj įvyko mokytojų su
važiavimas kuriame buvo svars- 
-tomi būdai ateistiniai auklėti 
jaunimą. J. Vencevičiūtė refera- ' 
tą “Antireliginis auklėjimas dės
tant istoriją”, A. Klimavičienė 

tet dėl to, kad jie m svetimi „.“Ateistinis auklėjimas fizinės ge.
ografijos pamokose” ir t.t.

Anksčiau tokius dalykus so
vietinė spauda labai slėpė, kad 
pasaulis nieko nežinotų, kaip, 
anot Churchillio, tautos prieši
nasi sovietiniam imperialistam 
ne* dėl to, kad jie komunistai.

SPAUDA tvarką’. Daryti ir viešai skelb
ti šitokią prielaidą reiškia — 
pritarti, bent iš dalies, kad ta
rybinė santvarka Lietuvos žmo
nėms patinka! Kur Turauskas 
gavo šitokią Idėją’?

“Nejaugi Turauskas mano, 
žmonės padarė žygių Maskvoje, kad šitokiomis naiviomis pasa- 
kad tas prašymas būtų patenkin
tas. Maskva rado nepatogiu jai 
dalyku neigiamai atsakyti. To
dėl ji įsakė jūsų pačių pareigū
nam pasiskelbti, kad jūs esate 
priešingi tokiam išvykimui.......
Tuo būdu Maskva nusuko atsa
komybę ant jūsų galvų..." 
Tai visiškai nerealus dėlykas....

■: Naujienos jau balandžio 23 
įvertino Ed. Turausko pasisaky
mą: “Labai abejotina, kad šis 
Turausko atsikreipimas į “bro
lius komunistus” rastų'palankų 
atgarsį tarp jų. Vargiai jie ken
čia dėl to, kad Lietuva yra o- 
kupuota. Okupanto dėka ko
munistai pasidarė privilegijuo
ta klasė. Jie sėdi valdžios įstai
gose, gali sauvaliauti ir išnaudo
ti žmones. Už tai jie yra Mask-’ 
vai dėkingi”.

Naujienos laiko nerealiu da-

Drauge balandžio 22 Ed. Tu
rauskas parašė apie “Grįžimo 
i tėvynę akciją”. Pasirinko “laiš
ko Lietuvos komunistam” for
mą. Vadina juos “kenčiančiais 
broliais” — tiek pat nelaimin
gais kaip ir tremtyje esą lietu
viai, nes Lietuvoje jie esą pa
vergti ir verčiami vykdyti ne 
savo, o Maskvos valią.

Jeigu Maskva pasitrauktų su 
atvykus, bet susitikti atsisakė, "savo agentais; jeigu Lietuvoje 

būtų laisvi rinkimai, ir tauta 
"pasisakytų už tarybinę sant- 
tvarką ir patikėtų savo ateitį 
jums, galite būti tikri, kad la
bai didelis tremtyje gyvenan
čių lietuvių skaičius sugrįžtų į 
tėvynę.... Jūsų mes nebijome".

Kitame jau Draugo nr., kri
tikuodamas Maskvos organizuo
tą nevykusią grąžinimo akciją, 
autorius vėl kreipiasi į Lietuvos 
komunistus: esą jei jų būtų 
valdžia, tai ar jie nebūtų pas
kelbę rnaždaug taip: grįžkite, pa
matykite ir tada nuspręsite: ar 
liktis tėvynėje ar išvykti atgal; 
esą jie leistų ir iš Lietuvos iš
vykti pas savo gimines. O kaip 
dabar Maskvos valdžia apstato 
bet kokį Lietuvos žmogaus su
sitikimą, iliustruoja autorius 
dviem pavyzdžiais:
"viena lietuvaitė panoro 

pasimatyti su savo tėvu. Tėvas 
atvykti į čia negalėjo. Susitiki
mas įvyko rytų Berlyne. Bet tė
vas visą laiką buvo lydimas, if 
iš to susitikimo išėjo klaikuma.

Mes suprantame, kad 
klaikumę' sudarėte ne jūs bro
liai komunistai, savo iniciatyva, 
kad to norėjo Maskvos ponai, 
bet ar jūs tikrai esate tiek pa
vergti, kad negalite net prasi
žioti ir savo ponams pasakyti,

Tik Zinaidos klausiamas, jis 
pasakė apie kitus šeimos na
riu: tas ir tas jau 20 metų yra

ga miręs.
Zinaida sykį pastebėjo, kaip 

gatvėje paskui ją ėjo pagyvenęs 
žmogus, apie 60 metų, inteligen
tiško. bet išvargusio veido. Jis 
užkalbino Zinaidą pirmas, pa
sisakydamas. kad ją laiko emig
rante. Taip ji išpažiūros atro
danti... Iš pasikalbėjimo ir apsi
lankymo jo kambarėlyje paaiš
kėjo, kad jis būtų galėjęs gy- 

vo< ar nė9” venti geriau. Bet savo sąžinėje
Pasikalbėjimo metu Serovas negalėjęs dantį kai ko. kas 

po kelis kartus pasitraukdavo būtu!a i!”?“- n°nnt 
nud stalo ir išeidavo iš kamba- pnvtlegijuotą klasę. Kalbėjo 

apie “seksotus’. ty. žmones, 
•'■SU tamsta, generole, nega- kliMe yrKipareigoti pranešinėti 

Įima kalbėtis. - juokais kai- saugUmui apie savo draugus ir 
bėjo jam Zinaida. — po kiek
vieno klausimo tamsta vis bėgt 
kad įtrauktum atsakymą į kar
toteką”— Lyg. jausdamasis kal
tas. Serovas atsiprašinėję ir 
vėl savo klausimais atakavo
Zinaidą:

kaimynus...
Per naują pažįstamą Zinaida 

mėgino surasti ką nors iš šei
mos savo draugės, kuri buvo 
emigracijoje ir prašė patirti apie 
savo broli. Jos brolio nerado, 
bet rado jo sūnų. Pasirodė, kad 
jos brolis buvo* išsiųstas į šiau
rę 15 metų. Paskui paleistas be 
teisės grįžti; ten jis vedė, ir

ir prispaudėjai.
Balsuojam šiaip ar taip tik už... 

partija
“Tiesa” kovo 17 vedamajam 

rašo: “Už ką mes bebalsuotume 
—, už darbininką, ar akademi
ką, už kolūkietį ar valstybinį vei
kėją, balsuojame už brangią 
komunistų partiją” ...Atviras 
prisipažinimas, kad už nieką ki
tą neįmonoma pabalsuoti, kaip 
tik už komunistų partiją.

Kas Mariampolėje veikia
Mariampolėje kovo mėn. bu

vo suvaidinta Lope de Vega 3 
. v. komedija “šuo ant šieno”. 

Režisavo St. Caikauskas, deko
racijas ruošė R. Lukša. Pagrin- 

į dinėse rolėse buvo J. Dulskytė 
ir I. Najauskaitė.

' Kauno gastrolės
' Kauno Jaunojo žiūrovo teat

ras gastroliavo Vilniuje su dra- 
’ mine kompozicija “Broliška poe

ma” ir R. Blaumanio “Sūnum 
' palaidūnu”. Teatro režiserius 

— I. Liozinas. Teatre tebedir
ba P. Kubertavičius.

Laikraštis pažymi, kad minė-
lyku prilesti, kad Maskva nore- tas 1,462,814 pelnas esąs tik Geriausias pastatas Kaune 
tų pasitraukti iš Lietuvos: ly
giai nerealiu dalyku

“prileisti, kad Lietuvos žmo
nės, gavę progą laisvai balsuo
ti pasisakytų už ‘.tarybinę san-

jog viskam yra ribos.
"Arba štai kitas atsitikimas. 

Vienas senelis seniai nori atvyk
ti į vakarų pasaulį pas savo vai
kus; Didžiųjų Vakarų valstybių

komis jisai apdums akis Krem
liaus despotams arba jų pakali
kams Lietuvoje — ir kad jie 
ims ir grąžins Lietuvai laisvę?”

Koks metinis "N.Y. Times" 
pelnas

The New York Times pirmu 
kartu per savo 106 metų isto
riją paskelbė metinę piniginę 
apyskaitą. Pereitus metus baigę, 
atskaičius mokesčius, su 3.010, 
067 dol. gryno pelno. Palyginti 
su ankstesniais metais, tai 
624,245 dol. mažiau. Laikraštis 
eina su pelnu iš eilės jau 60 
metų.

Iš paties laikraščio apyvartos 
pelno buvo tik 1,462,814 dol., 
kitus 1.547,253 dol. pelno davė 
popierio kompanija, kurioje lai
kraštis dalyvauja akcijom.

Sutartis dėl repatriacijos ir 
lietuviai

Mikojanas, Chruščiovo pava
duotojas. keturiom dienom at
vyko į Bonną pasirašyti preky
bos sutarties. Ji buvo sutarta 
jau balandyje Maskvoje. Sykiu 
su prekyba buvo susitarta ir 
dėl repatriacijos — Sovietų pi
liečių išvykimo iš Vokietijos ir 
Vokietijos piliečių iš Sovietų 
Sąjungos

Kaip Elta praneša, vokiečių 
laikraštis “Frankfurter Allge- 
meine” baladnžio 16, komentuo
damas susitarimus dėl repatria
cijos. pastebėjo, kad Vokietija 
“nuostabiu būdu” nėra ligi šiol 
juridiškai pripažinusi Pabalti
jo kraštų įjungimo į Sovietų Są
jungą. tad vokiečiai lietuvius, 
latvius, estus nelaiko Sovietų pi
liečiais.

Sovietų piliečių, kaip rašo vo
kiečių dienraštis, esą Vokietijo
je' apie 13.000; pabaltiečių esą 
apie 24.000. lenkų 70.000; pri- 
skaitant dar kitų tautybių ma
žesnius kiekius, svetimšalių ri
šo susidaro 220.000.

1.7 proc. visos apyvartos pro- “Tiesoje A. Juršys rašo, kad Sovietinių piliečių lig šiol pa- 
centas. šiais metais bus duota 100,000 noro grįžti tik 300.'

Vėžys plinta
Ženevoje tarptautinės sveika

tą tos organizacija paskelbė, kad

“Tikriausiai tamstos giminių 
kas nors liko Maskvoje, ir tams-

- ta norėtum su jais pasimatyti.” ....
“Sunku patikėti, kad būtų kas jam Sime sūnus.

Bet deportotų vaikam nelei
džiama lankyti aukštųjų mokyk-

“Gal vis dar ne visi”, abejo- lų.
jo Serovas. “Kas nors dar išli-

nors likęs. Seniai bus visi iš- 
šaudvti”.

nuo 1950 iki 1955 kai kuriuose 
kraštuose mirtingumas nuo 
plaučių vėžio pakilo 40 proc.

Amerikoje 1950 iš. 100.000 
gyventojų mirė nuo plaučių vė
žio 14.3 o 1955 jau 18.5

The good driver just doesn't 
take chances—with the lives of 
others or his awn. He plays it seife 
all the time!

He claimed i 
he was 

a good driver

Lošt yeor, neorly 40,000 peo* 
ple were killed in traffic occidents. 
Traffic officers will tell you that 
most of those responsible were 
good drivers—until that one fotai 
momentl

'And probably he wo$—most of 
the time. Būt just this once hewas 
careless•.

Vaikinas dirba fabrike, rodė 
didelius gabumus, padarė kaž
kokį technikos išradimą, gavo 
didelę piniginę premiją. Nuo 
premijos jis atsisakė, vis pra

ko".
“Šiaip ar taip, nežinau jų 

resų”.
“O tai ne bėda.” sušuko ___ _____________

rovas. Pasakykit tik pavardes, gydamas, kad jam leistų studi- 
ir aš bematant surasiu”.

“Aš tuo neabejoju, bet aš bi- kido.* ir tada jis atvyko. Į Mask- rašyta”, kuris insinuoja mane prisidengiu p. Alekso Semetos 
jau: jie patyrė, kad ieškote ju. va. Jo tėvui buvo pritaikyta am- kaip autorių Naujienose, 1958 pavarde, ir dar netaktiškiau o- 

metų .kovo 25 dienos. 71 nume- peruoti retai girdimais epite- 
ryje tilpusiu p. Alekso Somėtos tais savo “oponento” adresu, 
straipsnio. Kas bebūtų “Pyksta, kad

Iš savo pusės pareiškiu, kad skaitoma kaip parašyta” straips- 
aš to straipsnio, ar to viso gin- x 
co. kuris paskutiniu laiku eina 
tarp šių dviejų laikraščių, nesu, 

nukrypimus Prašyčiau tiek gerb. pono re
daktoriaus. o ypač faktiškų to 
laikraščio leidėjų būti nepapras-

ad-

juoti universitete. Pagaliau jam

Maskvoje vieni su kitais tebesirieja
Maskvos paaštrėjusi ]X>li- 

tika viršūnių konferencijos 
atžvilgių. Maskvos naujas 
susikirtimas su Jugoslavijos 

.Titu. Maskvos “Pravdos” 
atnaujintas puolimas prk.. 
"antipartinius” veikėjus, ku
rie sabotuoja Chruščiovo įx>- 
litįką. — tie ir panašūs fak
tai vakarų stebėtojui suk - 
lia įtarimą, kad Maskvoje būti šio nesutarimo padaras, 
vėl r.csutaria vadai ir taqi 
ių eina vaidai

Kritiškiausiai Chruščiovo 
politiką sutinka Michail A.

vis p. Aleksas šemeta. prabilo 
apie logiką ir krikščionišką mo
ralę, tai iš bevardžio autoriaus

Gerbiamas Pone Redaktoriau: 
Tamstai turėtų būti žinomas 
Darbininko 28 numeryje, balan
džio 15 d.. 1958 metų straipsnis pusės buvo labai netaktiška, 
“Pyksta. kad skaitoma kaip pa- neįsitikinus suponuoti, kad aš

tus. kad jie sugadinę santy
kius su Jugoslavija. Dabai* 
tas pats Chruščiovas pasisa
kė prieš Tito i 
nuo Maskvos ir nuo mark- 
ri~mo — leninizmo. Spėja- ...
m;*, kad Chruščiovas tai da- tai atsargįem praleidžiant pana- 
rc. .spaudžiamas sUilinistų. straipsniu^, kurių nežino-

^eras delsti su viršūnių mas drąsuolis autorius drįsta 
konferencija taip |>at galįs pulti mane, visai nuošaliai esan- 
--------  tį nuo šito ginčo. Jokia tolimes-

nio autorius, jis savo puolimo 
stiliumi, parodė visišką nepri- 
augimą kultūringai polemikai.

Su pagarba:
Vytautas Gaigalas

Hęlp stop senscless killing on our highways. Drive safely

Bent iki jiačicjc partijoje bus 
likiui tik viena valia.

Chruščiovo liniją čia tvir
tai reiškia “Piavda", ątnau-

Suslov. Stalino šalininkas ir jindama puolimus prieš mi- 
stalini'iis ideologas. Jį re- nėtus "aiitipartinius” veikė- 
mia partijoje tie. kurie kal
tina Chruščiovą oportuniz
mu.

Balandžio 21, 1958
Cleveland, Ohio

REDAKCIJOS PASTABA.
Malonu; kad Vytautas Gaigalas

nė insinuacija, ir tai dar vieša, atsiriboja nuo polemikos. Ta- 
kaip kad buvo aukščiau minė- ėiau be pagrindo sako, kad Dar- 

insinuo- 
jąs". nes Darbininkas toje po
lemikoje nėra jo nei tiesiogiai 
minėjęs, nei netiesiogiai siejęs. 

Be pagrindo yra ir jo sam
protavimai apie Darbininko uo

yourself. Insist on striet law enforcement for vour 
own proteetion. \Vork actively wilh others to support yourtame straipsnyje, mano nubus bininkas ji 'puoląs' 

daugiau priimta patylomis.
Jeigu aš rasiu reikalo rašyti, 

tai aš būsiu tiek garbingas ir 
nebailus. kaip kad yra Naujie
nų korespondentas, dėti po sa
vo straipsniais tikrą vardą ir ninūni autorių, nes visiem Dar- 
pavarde. o ne slapstytis negar- bininko skaitytojam seniai ži
bi ngu būdu po garbinga spau- noma. kad spaudos apžvalga 
dos skraiste kaip tai darė Dar- yra pačios redakcijos rašoma, ir

“antipartinius”
jus. kurių vadai buvo nuša
linti jau pereitų metų birže
ly] - Molotovas. Malęnko- 
vas. Kagenoviėius. Sepilo-
vas, bet kuriu įtaka, matyt, 
dar negalutinai buvo sunai-

bininke tilpu<io straipsnio ati- ji už tai imasi atsakomybę. Iš 
gvslavija. Anksčiau i Chruš- Šitas vidaus galimas try- torius. salios rašomi straipsniai į Dar-
(Šovas buvo Tito šalininkas, n imasi.s daro Įtakos ir Mask- Jeigu Naujienų 71 numerio nininko spaudos apžvalgos skil- 
Chmšeiovas kaitino stalinis- vos santykiam su satelitais. straipsnio autorius, mano uoš- tį nededami.

Sp'>a:na. nesutarimai par
tijos vadovybėje eina labiau
si, i dėl santykių su kitais
kiurtais Pirmiausia su Ju- kinta.

vos .santykiam su satelitais. straipsnio autorius, mano uoš- tj nededami.

local Safety Council. Rcmember—uhere traflic lauš 
are stiietly enforccd, deallis go down.

Puhiirhrd in an fffort to wrr tires.
įt cooptntiąa tnlh The National Sa/ety Coundl and The ddvcrtuutg Covadk Br,



DARBININKAS

Vakarų reikalai
Oy FRANCISCAN FATHERS

ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS, (

Laiškas iš Vokietijos

Vakarę Vokietijoje 
mokratai, remiami liberalų, yra 
ėmęsi plačios akcijos prieš kan-

Vokietijos rūpesčiai ir Lietuvos
Socialdemokratu keliamas nerimas pučia Maskvos dūdon"

Utaienyj*

REDAKCIJA: »K> WUtoushby Avė., Brooldyn 21. N. Y. Ta*. GLanmore LZ281

Mes, bolševikai, esam ėdrūs sutvėrimai—
Ėdrumas ir girtumas yra du ★. ,

Nikitos Chruščiovo pomėgiai. Amerikos paprastas pilietis, 
Bet kada pirmasis apsunkina Juozapas Polovvskis, Chicagos 
pilvą, tai antrasis atlridiža lie- autobuso vairuotojas, bolševikų 
žuvį. Savo paleistu liežuviu ta
sai Kremliaus riebuilis balan
džio 21 lenkų atstovybės poky- 

_ lyje Maskvoje taip “leptelėjo, 
kad nė patiem bolševikam ne
buvo malonu. Chruščiovas vie
šai pasakė: “Mes, bolševikai, amrrikiečių ir 5 bolšsevikų ve- 
esame ėdrūs sutvėrimai. Ko 
pasiekėme praeity, mum to ma

ėdrumą išbandė kitame po
kylyje. Tai įvyko prie Elbės 
krantų, kur prieš 13 metų su
sitiko Sov. Rusijos ir Ame
rikos kariuomenės. Tam įvykiui 
atžymėti balandžio 22 susitiko 3

Galima būtų padėkoti už tą 
atvirumą, jeigu tai nebūtų se
niai žinoma tiesa, paliudyta bol
ševikų nepasotinamo plėšrumo. 
Kada tai patvirtino patsai'bol
ševizmo šulas, tai nereiškia, jog 
jam būtų šulai galvoje išklibę. 
Tai rodo, kad jisai jaučiasi pa
kankamai drąsus girtis bolše
vizmo ėdrumu ir nesibijoti, jog 
už tai gali susilaukti antsnukio. 
Yra gi seniai žinoma, kad ėdrūs 
sutvėrimai tiktai tokiu būdu su
valdomi Jei to nedaroma, jie 
kitus apėda, arba tariant paties 
Nikitos žodžiu, “mina ant uode
gos”. Chruščiovas taip išsireiš
kė Amerikos adresu^ “Budėkite, 
Mr. Thompson, — kreipėsi į 
JAV ambasadorių, — mes mi
name jum ant uodegos”.

teranai. Iš amerikiečių dalyva
vo iniciatorius to susitikimo Juo
zapas Polowskis, matyti slaviš
kos kilmės, ir du jo draugai— 
Petras Sitnik — iš Alexandria, 
Virginia, ir WilliamHerr iš 
Staten Island, N. Y.

Aštuoni vyrai valgė ir gėrė, 
kol atėjo laikas mokėti sąskai
tas. Polovvskis susijaudino, kad 
jo kišenė neišneša ir reikės sko
la apsunkinti žmoną,ir du vai
kus. “Mielaširdingi draugai” sa
kėsi, kad jų kišenes bolševikų 
valdžia išputusi ir jie galį patys 
susimokėti, Polowskis nenusi
leido. Girdi, valgęs ir gėręs 
Maskvoje 1955, kaip jis dabar 
pasižeminsiąs? Jeigu reikėtų net 
dešimtį metų skolas mokėti, jis

Visa ta istorija neverta būtų 
dėmesio, jeigu tasai Polowskis 
nebūtų kreipęs į Amerikos ve- 

Ne taip jau seniai tasai Ame- teranus ir visuomenę, kad sudė- 
rikos ambasadorius, parvykęs tų jam 1000 dolerių. Išsiuntęs 

-iš Maskvos, Washingtone įrodi- apie 500 laiškų, bet gavęs tik 
nėjo, kaip būtų galima su bolše- 200 dol. Jam tik vieni propa- 
vikais taikiai sugyventi. Nore- gandiniai lapukai atsiėję 500 
tusi žinoti, kiek dabar Amen- dol. O kur dar stikliukėlis ma-

bę, kuri yra apsisprendusi ka
riuomenę ginkluoti atominiais 
ginklais ir strigti raketų bazes. 
Tasai nusistatymas remiamas 
tuo, kad tokiais pačiais gink
lais' yra apsirūpniusi Sovietų 
lais yra apsirūpinusi Sovietų 
Sąjunga. Parlamente buvo pa
reikšta, kad Sov. Sąjunga nesi
varžytų ir nepagailėtų sunaikin
ti Vokietijos net ir tuo atveju, 
jei Vokietija būtų visai beginklė. 
Tuo tarpu Vokietijos apsigink
lavimas ir jos sąjunga su vaka
rų pasauliu gali Sovietų Rusiją 
nuo pragaištingo karo sulaikyti.

' Kitaip į tą reikalą žiūri va
karų Vokietijos socialdemokra
tai. Neturėdami jokio Vokietijos 
gynybos plano, kaip paaiškėjo 
iš aštrių debatų parlamente, jie 
siekia besąlyginio Vokietijos nu
siginklavimo, manydami, kad 
tuo būdu įtiksią bolševikam ir 
pasieksią abiejų Vokietijų su
vienijimo. _ x

Kas kalba socialdomokratę var
du?

Parlamento debatuose, kurie 
vyko net keturias dienas (kovo 
20-22 ir 25), iš socialdemokratų 
ryškiai prasikišo dr. Wehner ir 
dr. Heinemann, abu reikalavę, 
kad Vokietija atsisakytų nuo ato
minių ginklų, nestatydami ta
čiau jokio reikalavimo Sovietų 
Sąjungai. Įdomu žinoti, kas jie 
per žmones.

Dr. Wehner— buvęs komu
nistas. Švedijos teismo išaiškin
tas, kaip šnipinėjęs bolševi
kam praėjusio karo metu; da
bar vienas iš socialdemokratų 
partijos vadovų. Dr. Heinemann 

—perėjūnas, buvęs CDU par
tijoje žymus evangelikų Bažny
čios asmuo, kūręs neutraliųjų 
partiją, kuriai paramos teik i 
bolševikai iš rytinės Vokietijos, 
bet nelaimėjęs nė vieno atsto
vo. atsidūrė pas socialdemokra-

Socialdomolcratai prieš konsti- 
- furiją

Vokietijos federalinė konsti
tucija nenumato tautos atsi- 
klausimo. Tauta savo valią pa
reiškia demokratiniuose rinki
muose, pasisakydama už vieną 
ar kitą partiją, kurios parlamen
te ir sprendžia krašto reikalus 
iki kitų rinkimų. Socialdemo
kratai įnešė pasiūlymą, kad kon
stitucija būtų papildyta para
grafu, kuris leistų visiem bal
suoti, sakysime, ginkluoti ka
riuomenę atominiais ginklais ar 
ne. Kadangi krašto gynybos rei
kalai niekur pasaulyje nebalsuo
jami, o socialdemokratai Vokie
tijos parlamente neturi nė dau
gumos, tai tokia konstitucijos 
pataisa negali nė praeiti. Dėl jos 
diskusijos parlamente prasidė
jo akciją, kad balsuotų atskiri 
jo balandžio 24. Nelaukdami ir 
resultatų socialdem. pradė- 
miestai ir provincijos, kur jie 
turi didesnę persvarą. Bet ir 
toks balsavimas yra priešingas 
konstitucijai, nes federalinei*. 
vyriausybei priklauso viso kraš
to nedaloma gynyba. Socialde
mokratai gali atsidurti federa-

tai permetė kovą į visuomenę, 
ėmė organizuoti masinius mitin
gus šūkiu: “Kova atominei mir
čiai”. Tam tikslui, įkurtas ir 
specialus komitetas. Frankfur
te įvykusiame mitinge dalyva
vo socialdemokratam palankūs 
protestantų teologai, profeso
riai, rašyti, žurnalistai ir k. 
Anam šūkiui visi mielai pritar
tų, jei tuo būdu iš tikrųjų ga
lima būtų atominę mirtį atbai
dyti. Deja, mitinge žmonės dau
giau buvo baidomi pačios Vo
kietijos apsiginklavimu, negu 
Sovietų Sąjungos atomine grės
me. Šūkauta prieš kanc. Ade- 
nauerį, ne prieš Chruščiovą.

Socialdemokratai norėjo iš
vesti ir darbininkus generali
niam politiniam streikui, kaip 
tai ne vien atveju kitur yra j 
darę bolševikai, bet profesinių 1 
sąjungų vadovybė, kad ir so
cialdemokratų rankose būdama, j 
pažiūrėjo į politinį streiką blai
viau. Ji tiktai nutarė skatinti 
darbininkus demonstracijom ir < 

mviu awu £Cua auuuuiu įcucia' 

liniame aukščiusiame teisme protestam. Vienur kitur įvyko . 
Protestai, demonstracijos, strei- neorganizuotas darbininkų strei- 

Icai kas, sulaikęs visą miesto judėji-
Iš parlamento socialdemokra- mą.

A jūs ne iš rytinės zonos?
V-karų Berlyne demonstra

cijose aktyviai dalyvavo social
demokratų partinis jaunimas. 
Demonstrantai kėlė triukšmą^ 
stengėsi sulaikyti mieste susi
siekimą. Berlyniečiai pamanė, 
kad tai daro sovietinės zonos 
komunistinis jaunimas. Vienur 
kitur žmones jį apkūlė. Polici
jai demonstrantus išsklaidžius 
ir triukšmadarius suėmus, pasi
rodė, kad tai vakarų Vokietijos 
socialdemokratų jaunimo orga
nizacijos “Sakalai” (Die Falken).

Iš rytinės (bolševikinės) zo
nos gyvai palaikomas socialde
mokratų keliamas nerimas. A- 
gituojama sukilti prieš “karo 
kurstytojus” Bonnoje, strikuo- 
ti, pravesti tautos atsiklausimą, 
eiti į gatves, lipti ant barikadų, 
versti kanc. Adenauerio vyriau
sybę, įvilkti ją į bepročio marš
kinius.... Nors socialdemokra
tai. griežtai atsiriboja nuo 
sovietinio kurstymo, bet jų su
kelta akciją prieš atominį apsi
ginklavimą talkina Maskvos sie
kimam ir pučia jos dūdon. Kas 
dar nedėvi bepročio marškinių, 
gerai suvokia, kad ne tuo keliu 
vakarų Vokietija gali atsigin
ti nuo atominės 'mirties ir pa
siekti susivienijimo su rytine

koje susirastų dar koegzistentų, žas, stikliukėlis gardus?, 
kurie norėtų su ėdriu sutvėri
mu sėsti už bendro taikos sta
lo? Jeigu lig šiol dar nevisiem 
buvo pr 
si, kad

vienas iš nuosaikiųjų socialde- 
mokriaų vadų, nuosaikiau ir 

i Pokyliai Maskvoje ir prie EI- kalbėjo. Jis prašė palaukti kol 
ys ir veizėjo- bės buvo skirtingi savo daly- įvyks viršūnių konferenSija ir 
. turi švelnų viais ir pobūdžiu. Pirmasis at- paaiškės, ar Sovietų Sąjunga 

avinėlio kadį, tai dabar jau ga- virai iškėlė bolševikų ėdrumą, yra bent kiek linkusi savo gink- 
lėtų praregėti ir įsitikinti, jog kuris politikoje reiškiasi plėš- ląvimąsi suvaržyti. Jam buvo 
ėdrūs sutvėrimai avies kailiu ramu. Antrasis parodė Amen- atsakyta, kad Vokietijos ginkla- 
nesidangsto. Chruščiovas jį nu- kos piliečio vaišingumą, kuris vimasis atominiais ginklais nę- 
simetė tartum įspėjimui visų politikoje reiškiasi naivumu. Ga- galės įvykti anksčiau, negu pa
tų, kurie dar norėtų bolševizmą Įima vertinti gerą valią ir ge- aiškės tos konferencijos liki- 
glostyti. Aiškiau nė negahma sa- rus norus, bet kai atsiduriama mas. . Tačiau socialdemokratų 
vęs atidengti: “Mes esame ėd- prieš ėdrius sutvėrimus, tai rei- partijas vadovybė nebuvo tuo 
rus sutvėrimai”. Ar tuo dar ne- kia apsidaryti, kad nebūtų už- patenkinta. Ji paręikalavo atsi
tikite? v - minta "ant uodegos”. klausti tautos.

WINGFOOT ežere (Akron, Ohio) bandomas naujas hidroplanas, kuris gali pakilti nuo ledo, sniego 
Ir balos. HidrofRaną pastate Goodyear Aircraft Co.

Vokietija. Socialdemokratų ak
cija tam nepasitarnaują. Ji tik 
vieną gerą dalyką gali parodyti: 
kad laisvieji žmonės Vakaruose 
karo nenori. Jam tesiruošia So
vietų Rusija versdama ir kitus 
ginkluotis.

Vokiečiai prisimena Lietuvą
Bolševikų ginklu užimta ir pa- . 

vergta Lietuva vokiečių prisi
menama, kaip pavyzdys, ko su
silaukia beginklis ir nedidelis 
silpnas kraštas. Parlamento de
batuose bolševikų padarytą 
Lietuvai skriaudą ir dabartinę 
žiaurią okupaciją prisiminė pats 
kancl. K. Adenaueris. Paminėjo 
ir liberalų partijos vndas R. Me- 
yer. Tai malonu pabrėžti jau 
vien dėl to, kad kitos Vakarų 
pasaulio valstybės sąmoningai 
nutylti Pabaltijo tragediją, kad 
neįrūstintų sovietų.... Vokiečiai 
nenutyli.

Mums yra visai aišku, kad Lie
tuva galės atgauti laisvę tik po 
to, kai ją atgaus rytų Vokietija. 
Tuo būdu mūsų likimas tamp
riai siejasi su Vokietijos liki
mu ir dėl to verta ir net reikia 
mums daugiau dėmesio kreip
ti Vokietijos politikai bei tinka
mai tarpusavio santykių plėto
tei.

Džiugu, kad vokiečiai neuž
miršta mums sovietų padarytos 
skriaudos. Tai yra jų moralinė 
pagelba mums. Ateityje tos pa
ramos būsime reikalingi dar la
biau. Būsime reikalingi ir ne 
vien tik moralinės, nes Lietuvos 
išlaisvinimo reikalai gali parei
kalauti didelių pastangų mums 
palankių valstybių. M-M (Eli)

CHRUŠČIOVAS PRADĖJO TE
RORĄ LIETUVOJ PRIEŠ KU
NIGUS

Paskutinėmis iš Lietuvos gau
tomis žiniomis, kunigai, kurie 
po Stalino mirties bausmę at
likę buvo- grįžę iš Sibiro trem
ties. vėl iš naujo gaudomi, su
iminėjami, teisiami, kišami į ka
lėjimus bei tremiami atgal į Si
birą vergų darbams ir galuti
niam sunaikinimui. Nesunku į- 
sivaizduoti tų žmonių fizinę būk
lę. po 10-12 metų Sibire iškentė
tų kančių.

Tai geriausias Chruščiovo at
sakymas visiem tiem, kurie 
mėgdavo kuždėti, kaip didžiau
sią paslaptį, kad Rusijos komu
nistai jau toleruoja tikėjimo 
laisvę, suka Vakarų kruptimi. 
Šitokio teroro ženkle laukiama 
viršūnių konferencijos.

Žinios yra sutartinės, net iš 
kelių šaltinių, duotos pavardės, 
kurių dėl “vietos stokos” ne 
skelbiama. LS.

PIERREMAUR1CE
nesutvarkyta Armstrongo sąs- jimo piktnaudojimaa taip įsiga- ką čia kalbama pasirodytų tik« kia. Ak, valkata! Aš norėčiau jį 
kaita. Įėję.... * ras dalykas, tai jo draugai vis| mirusį matyti!

It Enguerrandas su viltimi, Enguerrandas suprato: tiek atgaivins-tą skandalą, kurį' Vėl pasigirdo skambutis,
atnešusią truputį ramybės į jo — Maksas! "jis bus pažadėjęs numarinti — Alio.... Alio!.... Tai tu, Lo-
dvasią, patelefonavo. Atsaky- Ką jis skaitė? Vagystė, pasi- — Aš tave maldauju dėl ta* rotai?
mas buvo: Reikalas sutvarkytas, tikėjimo išnaudojimas, čekis.... vęs, manęs ir Makso, ieškok iš- —- ....
Ir direktorius pridėjo, kad Arm- Straipsnyj tyčia nieko nebuvo eities! Aš geriau norėčiau mir- — Sakai, kad tau Martinas
strongas būtų galėjęs kelti ma- tikrai pasakyta, bet jau ką jis ti, negu kad mūsų vardas bū- pranešė, kad reikalai pablogė- 
žiau triukšmo. leido spėti, buvo baisu. tų paliestas. ję?

Maksas džiaugėsi Įėjo jo žmona. Jis bandė Tuo tarpu suskambėjo tele- — ....
★ susiramdyti, bet ji kurios dė- fono skambutis. —Alio.... — Taip, aš suprantu, kad tu

(32)
— Ar tu lankai Enghieno 

klubą?
— Taip. Kodėl man slėptis!
— Aš. tau draudžiu ten lanky

tis; be to, tu nepilnametis.
—Kaip! tu man draudi atsi

kvėpti truputį po dvasią užmu- 
Šančio gyvenimo, kurį čia aš tu
riu? Tuomet duok man pakan
kamai pinigų mano išlaidoms 
ir neversk manęs ieškoti kitų 
šaltinių! Tu man skiri tūkstan
tį frankų mėnesiui. Ką tu nori, 
kad aš veikčiau su jais? Taip,

Maksas sujudėjo.
— Nurimk, jis pažadėjo ta

ve tik išmesti iš klubo. Grįžkime 
prie esminio klausimo. Tu drįsti 
tvirtinti, kad tau laimė šypsosi, 
tuomet kam gi grasina tau kaž
koks Armstrongas.

Jaunas nenauda nesumišo:
— Puiki lindynė tas klubas, 

kur nieko kito nerasi, vien po
licijos šnipus! Eik gi jiems pa
sakyk, o drauge ir Lorotui — 
nes tikriausiai čia yra ir Loro- 
tas prisidėjęs, — kad Enguer- 
rando sūnus daro garbę vardui,

Antrą dieną savo rytiniuose 
laiškuose Enguerrandas rado jo 
vardu užadresuotame voke laik
raščio Persekiotojas vieną nu
meri redaguojamą dainavimo 
mokytojo Cusinard. Jis atsiver
tė ir skaitydamas pastebėjo mė
lynu paišeliu pabrauktą pastrai
pą:

Sakoma, kad vyriausiasis re
daktorius vieno laikraščio, ku
riame visomis jėgomis perša
ma būt garbingiems, turi sūnų. 
— Sakoma, kad šis sūnus, ne
pilnametis, mokėjo išsisukti, 
kad patektų ir loštų Enghieno

mesys visuomet budėdavo, nes 
ji bijodavo nelaimės, neapsiga- 
vo. Jos vyro sumišęs veidas, 
laikraštis ant žemės; aišku — 
nelaimė atėjo į namus.

— Ar tu radai tą laikraštį sa
vo pašto dėžūtėj?

—Taip. Aš buvau norėjęs 
nuo tavęs jį paslėpti, bet, paga
liau, ar verta?

Ponia Enguerrand perbėgo 
akimis grasmingąjį pranešimą, 
grąžino jį savo vyrui ir baimin
gu balsu tarė:

— Cusinardas nori tau uždai
nuoti.

Alio.... Ak ,tai jūs, mano mielas 
drauge. ,

— Ką jūs sakote? Kodėl jūs 
mane tuojau norėtumėt maty
ti. Teisingumo Rūmuose labai 
svarbiu reikalu?....

— Klausimas opus ir asmeni- 
ninis?.... Gerai, malonėkite ma
nęs palaukti, aš tik pasiimu 
skrybėlę ir esu jau jūsų kabine
te.

Enguerrandas pakabino tele
fono triūbelę ir, žiūrėdamas į 
savo žmoną, su baisiu išgąsčiu

man nieko negali pasakyti.

— O, aš spėju. Suprask mū
sų baimę. Taip, skubink. Aš ei
nu į Rūmus, kur mane šaukia 
prokuroras. Pabūsi su mano 
žmona ir palauksi, iki grįšiu.

Nedaug reikėjo laiko Enguer- 
randui atvykti į susitikimą. Pro
kuroras jo laukė.

— Mano brangusis drauge, 
aš jus pakviečiau pM kalbėki 
svarbiu reikalu. Man atrodė, kad 
dėl gražių mūsų santykių (ir aš 
negalėčiau pamiršti, be kita ko.

nurodė jūsų sūnų. Štai keliais 
žodžiais tos apgailėtinos istori
jos kilmė. Jūsų sūnus lošė Eng- 
hiemo kortų klube, ar žinojote?

— Prieš dvi dienas sužino
jau. Aš jam Įsakiau daugiau ten 
nepasirodyti.

— Deja! per vėlu, nelaimė 
įvyko. Jis paskutinėmis dieno
mis lošime vartojo didelę su
mą, kurią jam buvo patikėjęs 
kažkoks Armstrongas. Tas gra
sino pakeisiąs skandalą, jei pi
nigai nebus tuojau grąžinti.

— Žinau, bet, nurimkite, tas 
reikalas jau sutvarkytas. Užva
kar aš telefonavau klubo direk- 
roriui. kuris man atsakė, kad 
Armstrongas buvo truputį per 
greitas, ir kad suma buvo grą
žinta.

— Taip, bet kokiu būdu! 
Klausyk. Tik būk tvirtas. $tąį: 
užvakar apie vidudienį Havro 
gatvės restorane pietavo kaž
koks Darnas, stambus Sentiero

aš lošiau, laimė man buvo pa* kurį jo tėvas jam davė. Arm- kortų klube. — Sakoma, kad 
lanki. Tu gali pasilikti sekančio 
mėnesio tūkstantį frankų sau. 
O būti pilnamečiui ar nepilna
mečiui — tai jau antraeilis daly
kas. Su trupučiu proto tai leng-

— Tikriausiai! Aš esu tikras, akyse tarė: jūsų laikraštis man padėjo Gau-
strongas man būvo'davęs dėtim- sykį šis jaunas iškrypėlis suti- kad šiandien popiet jis apsilan- —Tai Berųuinas, teismo pro- ticro byloj) buvo mano parei
ti tūkstančių frankų, vakar va- kęs .didetius* piniginius sunku- kys. • kuroras, mane šaukia skubių ga bandyti jus gelbėti. Ar jūs
kare aš jam grąžinau. mus. Sakoma (mes tai sužinojo- — Aš jį išmesiu pro langą! reikalu.... Klausimas labai svar- žinote, kas per reikalas?

— Bet kaip? me naktį), kad tie sunkumai su- — Tuo nesutvarkysi reikalo, bus, kad negalėjo man pasaky- — Ar mano sūnus?
— Kaip? Lošime pralošiama tvarkyti, bet tuo pačiu laiku jis Reikėtų, tur būt, geriau išklau- ti telefonu. — Taip. Vakar vakare aš pie-

___ arba Ihimima. Aš laimėjau — turės duoti kai kurtų pasfadtid- syti jo pasiūlymų, kad jis liau- Ir, susidedamas kryžium ran- tavau pas Martiną, kurį jūs pa-
— Aišku, visuomet galima ir viskas! nimų apie vieno Čekio inkasavi- tųs, Ak, kokiam žiauriame pa- kas. tarė: žįstate. Jis man pranešė, kad

metrikus pakeisti. Mes vėliau — Tu mane apgaudinėji! mą, apie pametimą savo asmens dėjime mes esame! > — Tikriausiai iškyla tas rei- yra paduotas skundas prieš X ...
sugrišime prie to klausimo, lai- — Tuomet gal nori paskam- liudijimo. — Sakoma, sakoma •— Išklausyti jo pasiūlymų! kalas, kurį man leido nujausti kaltinamą vagyste, padirbimu,
kydami, ką prižiūrėtojas Marti- binti? Štai, Enghieno klubas: .... bet ko gi nesakoma štame Jb iš manęs prašys dvidešimt Cusinard. Neleisk Maksui išėi- padirbimo naudojimu; apgaule,
nas sužinojo tavo tardyme. 27-33. Paklsusk direktoriaus, ar amžiuje, kada vagystė, pasttikė- tūkstančių frankų, ir, jei apie ti! Paimk pati raktus, taip rei- bet tas X po pirmo tardymo

gatvės prekybininkas. Jb nepro
tingai paliko savo piniginę vir
šutinio apsiausto kišenėje, pak- 
binęs už kelių metrų nuo savęs. 
Kada jb norėjo paritinti atlygin
ti už pietus, jau buvo dingusi 
viena čekių knygutė. Vienas dvi
dešimt tūkstančių frankų čekis, 
padirbtu parašu, buvo inkasuo
tas. Klastotojas, savo nelaimei, 
pametė ant žemės savo pasą.

(bus daugiau)



Už kelius mokame ne tiktai doleriais
Gražūs, patogūs ir dideli 

Amerikos keliai! Smagu va- • bet ir žmoniy gyvybėmis

ir. greit nušvflpi į kitą mies- — 1,190. Peržengę rau
doną šviesą — 420. Daugiau
sia pėsčiųjų sužeidžiama, 
kai jie atsistoja ant kampo 
ir skaito laikraštį, žiūrinėja 
į vitrinas, nekreipia dėme
sio, kai pro šalį lenkia ma
šina. Tbkiu sužeidimų pra
eitais metais buvo 222,200.

JAUNUOLIAI LEKIA
Prie vairo sėdi jauni ir se

nt Jauniems, suprantama, 
verda kraujas, o su juo ųe- 
jučiomis užverda ir motoras, 
pakyla greitis. Jie nebeva
žiuoja, bet tiesiog kaukia 
gatvėm ir keliais. Tas jų 
džiaugsmas praeitais metais 
pareikalavo 11,650 gyvybių. 
Geriem vairuotojam reikia 
saugotis ir gerai pražilusio 
plauko, kai jis sėdi prie vai
ro. Pastebėta, kad seniai per 
65 metus taip pat mėgsta 
išsijudinti ir greičiau pas
pausti. Iš tokių praeitais 
metais žuvo 2,740.

GERIEJI GREIČIAU 
UŽSIMUŠA

Esame važiavę drauge su 
pradedančiu, vairuoti. Šluos
tydamas prakaitą nuo kak
tos, prisiplojęs prie 'vairo ir 
drebėdamas, jis vos vos pa
suka automobilį. Bendrake
leivį taip ir apima baimė: 
ims tas šlapausis ir atsi
trenks kur nors. Tačiau sta
tistikos rodo ką kičą. Tie la
biausiai atsargūs, neperžian- 
gia greičio ribos, sustoja 
prie šviesų. Praeitais metais 
vairavę pirmuosius šešis mė
nesius turėjo tik 330 nelai
mingus susidūrimus.

Daug blogiau yra su tais, 
kurie moka vairuoti vienu 
pirštu, kitu sugeba užsideg
ti cigaretę. Jiems važiavi-

bilių gadynę, pasivaikščioji- mas vieni niekai. Per tuos 
mas buver vienas malonumas. 
O dabar eini ir turi iš visų

Bet tais gražiaisiais keliais 
drauge lekia ir mirtis. Juo 
patogesnis vieškelis, juo 
greičiau važiuoji, tuo priseli
na mirtis. Už tiltus ir di
džiuosius kelius mokame ne 
tik doleriais, bet daugybe gy- 

^_vybių.
Leiskime kalbėti skai

čiam. *■-.
Praeitais metais visoje 

Amerikoje eismo nelaimėse 
žuvo 38,700 žmonių (1956 
— 40,000). Iš jų automobi
liais užsimušė 16,020, pėsčių
jų žuvo 7,500.

Prie to skaičiaus pridėki
me sužeistuosius, kurių 1957 
metais buvo 2,525,000. „ Iš 
jų automobilių katastrofose 
sužeista 1,838,200. Susidary
tų didžiausias miestas vienų 
ligonių ir invalidų. Kai ku
rie jau visą gyvenimą neat
gaus sveikatos.

KAS NEŠA MIRTĮ?
Visos statistikos rodo, kad 

didžiausia katastrofų ir mir
ties priežastis yra per didelis 
greitis.. Pereitais metais grei
tis nusinešė 13,200 gyvybių. 
Prie greičio pridėkime vai
ruotojų neapdairumą, išsi- 
blaškimą. Ims ir pasuks prie
šinga kryptimi. Negerai ap
lenks kitą skubantį keleivį. 
Ne vietoje mašina pastatys. 
Visur prisistato mirtis su 
savo dalgiu. Praeitais metais, 
važiuodami ne savo kelio 
puse, žuvo 5,450 žmonių. 
Įsukę į priešingos krypties 
gatves, paklojo 3,900 gyvy
bes. Įsismaginę nulėkė nuo 
helio 3,530.

nelaimę nuneša ,ir šlapias 
kelias; tokių atvejų buvo 
6,310.

SIAUBINGASIS ŠEŠTA- 
? DIENIS

Peržiūrėję savaites dienas, 
turime sustoti ties savaitga
liu. Penktadieniais žuvo 4, 
490, šeštadieniais — 8,200, 
sekmadieniais — 7,470. Su
žeista šeštadieniais 467,100. 
Saugiausia diena trečiadie
nis. Praeitais metais žuvo tik 
3,990.

VALANDOS
Vairuotojui pačios 

jingiausios valandos 
prieš saulės* tekėjimą, 
miegas, ir tada baigta. Pra
eitais metais nuo 1 vai. iki 
6 v. ryto žuvo 6.700. Dieną 
žmogaus dėmesys pagyvėja, 
vakare vėl ateina nuovargis,

Praei- 
metais važiavusių tie- 

žuvo 29,410, sukant kai- 
— 2,630, dešinėn — 1, 

bestatant mašiną —

NESAUGUS IR PEŠTIEJI
Seniau, dar prieš automo-

pusių saugotis, nes ims ir 
prazvims pro šalį koks auto-

mušdamas. Praeitais metais 
automobiliai užmušė 370, 
ėjusius prie žalios šviesos. 
Tačiau kalti ir patys pėstie- tas bus kaltas, jei ne auto
ji. Jie neįpratę žvalgytis, 
sekti automobiliams taikomų 
šviesų, užsižiopsoję perkerta 
kryžkeles. Praeitais me
tais netvarkingai pereidami 
sankryžas žuvo 2,600 pėstie
ji, o kur,nebuvo šviesos sig-

Šūvis

pavo- 
yra 

Suima

nuvedęs į nelaimę. Vakaro 
pavojingiausia valanda yra 
10-11, praeitais metais tuo 
laiku žuvo 2,280.

KRYPTIS
Manoma, kad daugiausia 

nelaimių atsitinka besisu
kant. Yra visai priešingai. 
Kai leki tiesiai, sumažėja dė
mesys. (Tada menkutė kliū
tis nukerta vietoje, 
tais 
šiai 
rėn 
080,
1240.

IŠVADOS PAPRASTOS
Skaičiai didelį ir šiurpūs: 

užmušimai, sužeidimai, _ ne
laimių nelaimęs. Ir vis kal
tas žmogaus skubėjimas, ne
apdairumas. Tad sėsdamas 
į mašiną ir imdamas vairą 

i Į rankas pagalvok ir nesku- 
, bėk, neskubėk, neskubėk... 

į savo amžino poilsio vietą. 
, Dėdė Endas

. . . •o*W Losi year 
!■ m Ūk. ocddMis toplt 
ly 40,000 Bvm. Who vara 
involvad? Mostly paopla 
kka younalf—900d drfarars 
untfl tfacy toolt cm naad- 
Ims chane*. $0 krap on 
baing a good drivar ok 
the tune. Make ture you'l 
never »ay, "Why ■•?**

‘I can"t believe 
thls ImpĮMHMMl 
to me...*

MOKSLO IR TECHNIKOS ŽINIOS
Satelitų stebėjimas

Išplėtusi savo satelitų seki
mo tinklą, Amerika vieną iš di
džiausių stočių turi Peru valsty
bėje, nuošalioje dykumoje.

Sekimo stotis įrengta labai 
moderniai, jos aparatai kaštuo
ja 1 mil. dolerių. Dirba čia moks 
liniukai, Amerikos kariuome
nės ryšių dalinys. Stebėjimo ir 
tyrinėjimo darbai vyksta visas 
24 valandas. Dirba trys pamai
nos, ir yra taip užimtos, kad 
neturi kada nuvykti į vieną iš 
gražiausių Perų kurortų pasi
maudyti.

Savo patogumui, jie Ameri
kos satelitus pavadino kitais 
vardais pagal graikų abėcėlę. 
Pirmasis eksploreris pavadintas 
Alpha, Vanguardas — Beta, 
eksploreris UI — Gama. Iš siun
čiamų radijo signalų tuoj pasa-

savo niekus nepamato įspė- ko kad Qa skrenda ha ar 
jimo' ženklų. Tokie praeitais 
metais turėjo 45,880 nelai
mių.

AUTOMOBILIS NETVAR-
KOJE

Įvykus nelaimei, kas ki-

Beta, ar Gama. Aparatuose tiks
liai užrašo visus siunčiamus sig
nalus, nustato satelitų kelią, lai
ką. Dalį tyrinėjimų atlieka vie
toje, o kitą medžiaga tuoj pat 
persiunčia į Washingtoną.

Kaip stebės saulės užtemimą
Spalio 12 bus visuotinas sau

lės užtemimas. Jau dabar Ame
rikos mokslininkai tam rengia
si. Porą mėnesių prieš užtemi
mą iš San Diego išplauks moks
lininkai į Ramųjį vandenyną su 
specialiomis raketomis Kai bus 
netoli Pavojingosios salos, ta
da iŠ laivo jie iššaus raketas iki 
150-180 mylių aukščio.

Raketos, pramušusios žemės 
atmosferą, atliks saulės stebė
jimus. Jos turės foto ir kitokius 

Su anujais stebė-

mobilis. Pirmiausiai jie ir 
kaltinami Bet statistikos ro
do, kad sugedus stabdžiams 
praeitais metais buvo 670 
nelaimės, sugedus vairui — 
100. Gi esant automobiliui 
pilnoje tvarkoje — katastro
fų buvo 45,500.

ATSARGIAI GIEDRIĄ 
DIENĄ

Kai sninga ar lyja, kiek
vienas šoferis važiuoja ap
dairiau. Tad nekaltinkime 
blogo oro. Geriau apsidairy- aparatus.
kime giedrią dieną Praei- jimo instrumentais tikimasi su-

tai nemaža apsunkins, bet sala 
negalima pasinaudoti. Be to, 
visos raketos bus taip pareng
tos, kad kiekvienu metu, pa
spaudus migtuką, jos bus iššau
tos. Norima nufilmuoti visą sau
lės užtemimą su visom detalėm.

Žemės vidus
Ryšium su geofiziniais metais 

daug dėmesio skiriama mūsų 
žemės sudėčiai. Ta proga pasi
keista nuomonėm tarp didžiųjų 
žemės specialistų. Iki žemės cen
tro yra 4090 mylių. Kietoji že
mės pluta, ant kurios mes gyve
name, sudaro tik mažytę dale
lę. Aukštieji uolos kalnai į že
mę Įlenda iki 5-10 mylių. Daug 
giliau pasiekia vanduo.

Prof. K.E. Bullen, Sydnėjaus 
universiteto profesorius, gar
sus žemės vidaus tyrinėtojas, 
mano, kad kieta žemė yra iki 
1800 mylių gilumo. Tai yra pa
grindinis sudedamasis skuoks- 
nis. Toliau 1400 mylių jau yra 
skysta. Iki žemės centro apie 
800 mulių turėtų būti labai kie
ta.

Baigiantis pirmajam žemės 
sluoksniui, 1800 mylių gilume, 
spaudimas yra 1,333,000 atmos
ferų, gi pačiame žemės centre 
spaudimas siekia 4,000,000 at
mosferų.

Pietų ašigalis
Pietų ašigalyje vedami pla

taus rtiasto tyrinėjimai. Iki šiol 
buvo dvi nuomonės, kad ten nė
ra žemės, o tik ledas; kiti tvir
tino, kad yra ir žemė. Pasku
tinieji daviniai rodo, kad pietų 
ašigalis yra didelis kontinen
tas, turįs ir savo uolos kalnus. 
Ledo sluoksnis yra toks dide
lis, kad jis kartais siekia 13,000 
pėdų. Sunku kartai pastebėti,

our highways. Drive safely 
yourself. Insist on strict 
law enforcement for your 
own protection. Work actively 
with others to support your 
local Safety CounciL 
Remember—where traffic laws 
are strictly enforced, deaths 
go down.

Published » m effort to save livet 
in cooperatūm with 

The Hatiowį,Sajety CouncU

žemės. Dabar ta stotis evakuo
jama.

Esant dideliam ledo spaudi
mui, vieni mokslininkai mano, 
kad Antarktikos kontinentais 
pamažu grimsta j vandenį.. Kiti 
mokslininkai mano priešingai 
— kontinentas pamažu iškyląs, 
kaip iškyla ir Pietų bei šiaurei 
Amerikos krantai.

Plačiai ištyrinėti magneti
niai laukai, pašvaistes, metereo- 
loginės sąlygos. Tyrinėjimai da- 
roipi ryšium su geofizikos tarp
tautiniais metais.

PĖSČIAS PO KANALU
Belgas naras Victor Van 

Lent ruošiasi pėsčias dugnu 
perkeliauti Lamančo sąsiau
rį. Kelionė užtruktų apie 50 
valandų. Tai būtų pirma to
kia kelionė. Plaukte daug 
kas sąsiaurį yra perplaukęs.

iš po vandens
JAV karinis laivynas pasiga

mino raketą “Polaris”, kuri ga
lima paleisti iŠ povandeninio____o______z ___________
laivo pasinėrus. Raketos ateitis tais metais dėl lietaus buvo rasti dar dau£ saulės paslapčių, 
didelė, nes laivui pritykinus Ii- 4,330 katastrofos, dėl snie- Bus sekami x spinduliai, saulės 

išsiveržimai ir kitą. vanduo. Taip Amerikiečių tyri-
Raketos bus Šaunamos iš mo stotis buvo pasistačius ant

Automobilių lenktynėse
f Tai atsitiko pirmu ^artu per 
daugelį metų. Lig šiol automo
bilių gamybai ir prekybai vado
vavo Amerika. Ji gamino dau
giausia ir parduodavo daugiau
sia. šiemet Amerika atsiliko. Ją 
pralenkė Europa ir kitas likusis 
pasaulis.

% Amerika 1958 numato paga
minti ir parduoti 5,3 mil. auto
mobiliu. Tai bus visu trečdaliu 
mažiau nei 1957. Tuo tarpu Eu
ropa, Kąnada, Japonija ir kt. nu
mato pagaminti 5,675,000 auto
mobiliu. O parduoti galėtų 
dag daugiau, jei suspėtų jų pa
gaminti.

Europa parėmė iniciatyvą au
tomobilių gamyboje — Vokieti
ja, Anglija, Prancūzija. Pirmo
je eilėj stovi Vokietija. Ji pasi
gamina per mėnesį per 100,000. 
Bet jais negali patenkinti visų bet prabangai. Kam europiečiui 
reikalavimų. Vokietijoje pirki- 
kas turi laukti mėnesiais. Volks-' 
wageno laukia 6-8 mėnesius, ti
pelio 9 mėn. Kas nori volks- 
wageną užsisakyti Amerikoje', 
taip pat ilgai turi laukti savo ei
lės. Vokietijoje net pagamins 
1.5 mil.

Vokiečių automobilių ekspor
tas 1958 per praėjusius mėne
sius padidėjo 31%, palyginti su 
tais pačiais mėnesiais 1957.

"Niekad biznis nebuvo tokis 
geras" z

pareiškė Opelio direktorius.

“Gaminame kasdien po 1200, 
bet galėtume parduoti dvigu
bai tiek”,

Anglija taip pat numačiusi 
šiemet pagaminti 1 mil. automo
bilių. Pernai buvo 860,000 Eks
portas taip pat auga, šiemet nu
mato eksportuoti pusę milijono. 
Prancūzija daugiau tenkina sa
vo vidaus rinką. Ji pagamins 
šiemet 1,2000,000. O Sovietų 
Sąjunga pagamins 500,000.
Kas labiausiai patraukia pirkė

ją į užsienių automobilius?
Tai jų mažumas, ekonomiš

kumas, praktiškumas. To nori 
ne tik Europos pilietis, bet ir 
Amerikos vidutinis žmogus. Eu
ropos automobilis skiriamas vi
dutiniškam žmogui. O Amerikos 
gamintojai nori gaminti auto
mobilius ne gyvenimo reikalui,

mokėti pinigus už amerikoniš
ką trobą, kuri ryja benziną, tai
gi ir pinigus, jeigu jis gali tu
rėti taupų automobilį. O Euro
pai benzinas juo aktualesnis, nes 
ten už jo vieną galoną tenka 
mokėti apie vieną dolerį.

Amerikoje taip pat kilo nepa
sitenkinimas dėl nepraktiškų 
čia gaminamų automobilių, ža
da gaminti po 1960 ir mažus. 
Bet kiekvieną pasivėlinimą ir 
nesiskaitymą su gyvenimo rea
lybe reikia apmokėti biznio 
nuostoliais ir savo prestižu.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
Ši, ką tik pasirodžiusi 454 

puslapių naudinga ir kiek
vienam lietuviui visuomeni
ninkui reikalinga knyga, su
sideda iš trijų dalių.

Angliškojoje dalyje (6-116 
puslp.) paduotos pagrindi
nės žinios apie Lietuvą, jos 
istoriją, teritoriją, gyvento
jus ir straipsniai apie lietu
vių kalbą, meną, muziką, li
teratūrą, spaudą, sovietų 
okupaciją, deportaciją ir 

Mkjs bendrai sovietų nusikalti
mus prieš Lietuvą ir lietu
vių tautą. Skyriaus gale pa
duotas platus leidinių apie 
Lietuvą svetimom kalbom

Lietuviškojoj — angliško
joj daly (117 — 217 pusi.) 
surašyta per septyniasde- 
šimts svarbesniųjų laisvojo

Mišias ir pasakys pamokslą. 
Paskui bus bendri pietūs, ku
riu metu bus atlikta rėmėjų 
seimo ^programa. Visi, norintie
ji dalyvauti pietuose, prašomi 
iš anksto pranešti raštu: Imma- 
culafe Conception Convent, R.

pasaulio lietuvių organizaci
jų, apie kurias duodami 
trumpi aprašymai lietuviš
kai ir angliškai, nurodomi jų 
vadovai ir adresai, šiame 
skyriuje taip pat duotas lais
vojo pasaulio lietuvių laik
raščių ir žurnalų sąrašas, 
nurodant kiekvieno leidinio 
prenumeratos mokestį, re
daktorių ir adresą. Surašyta 
apie 800 lietuvių dailininkų, 
rašytojų, žurnalistų, profeso
rių ir muzikų ir apie 1,400 
laisvųjų profesijų narių (ku
nigu, gydytojų, juristų, ar
chitektų, inžinierių ir dan
tų gydytojų).

Lietuviškojoje dalyje (218 
— 451 pusi.) duotas tarptau
tinių santykių institutų są
rašas su adresais, lietuvių 
tautinių vardų alfabetinis 
sąrašas su minėjimo dieno
mis; lietuviškojo gyvenimo 
įvykių kalendorius; palygi
namoji matų ir svorio lente
lė; drabužių ir avalynės dy
džiai J. A. Valstybėse, Euro
poje ir Anglijoje. Be to, šio
je dalyje yra laisvojo pasau
lio lietuvių kolonijų aprašy
mai, nurodomas kiekvieno
je valstybėje ir mieste lietu
vių skaičius pagal oficialius 
gyventojų surašymo duome
nis ir pagal lietuvių spėji
mus. Kiekvienoje kolonijoje 
nurodytos lietuvių; parapi
jos. klubai, organizacijos ir 
jų vadovai bei adresai. Ka
dangi skyrelių ir daugelio 
organizacijų pavadinimai 
duoti ir angliškai, tai visa 
informacija lengvai prieina
ma ir angliškai temokan
tiems. Apskritai, knyga yra 
paruošta taip, kad ja galėtų 
naudotis ne tik lietuviai, bet 
ir angliškai temokantys.

Smulkus indeksas knygos 
gale padeda kiekvieną reika
lingą informaciją lengvai ir 
greit surasti. Daug iliustra
cijų. geras pppieris. liuksu
siniai kieti viršeliai. Kaina 
— S 6.50/ Užsisakyti galima 
adresu: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 Street New York, 24

KJA N. Y.

Jubiliejinė Marijos šventė Putname
Putnam esančios mūsų sese

rys lietuviaitės savo vienuoly
nui yra pasirinkusios Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vardą. Su
prantama, kad joms labai arti 
širdies yra Marijos garbinimas. 
Kadangi šiemet sueina 100 me
tų nuo Marijos apsireiškimo F.D. 2, Putnam, Conn. 
Liurde ir 350 nuo apsireiškimo 3 vai. p.p. bus Marijos gar- 
šiluvoje, todėl norima tuos ju- bei procesija. Šiluvos Marijos

Statulos vainikavimai šv va
landa, kurios metu pamokslą 
pasakys kun. dr. V. Balčiūnas.

Seselės kviečia visus lietuvius, 
visus Marijos mylėtojus, atvyk
ti į šventę. įsijungti į didingą 
Marijos jubiliejaus minėjimą.

Iš anksčiau to vienuolyno so
dyboje jau yra Fatimos Marijos 
statula. Tokiu būdu Putnamas 
darosi vis didesniu Marijos kul
to centru.

Sykiu su kvietimu norima 
priminti, kad seserys dar turi 
daug skolų už koplyčios staty
bą. Visi jų draugai ir geradariai 
paršomi ta proga savo auka pa
dėti skolas panaikinti, kad šių 
jubiliejų proga seserys galėtų 
likti laisvos nuo skolų ir dau
giau atsidėti jų dirbamiems kil
niems darbams.

kad apočioje vra žemė ar tik bilieJus ypatingiau atžymėti, kad apočioje yra žeme, ar uk Tam ypa skiriama gegu. 
žės 25.

Tą dieną įvyks jubiliejinė 
Marijos šventė, kuriai vadovaus 
garbingas svečias iš Romos vysk. 
V. Padolskis, lydimas šv. Kazi
miero kolegijos Romoje dvasios 
vado kun. dr. V. Balčiūno. Vysk. 
V Padolskis 11 vai. aukos šv

gi 2500 km. nuo taikinio, rake
tos tikslumas kur kas praneša__ _____ _______ ,_ _
tarpkontinentalinių raketų ga- kai švietė graži saulutė! Į plaukiančio laivo. Tyrinėjimus ledo, kuris po savim neturėjo 
limą tikslumą. Kol kas naujomisv 
raketomis aprūpinti tik atomu 
varomi laivai, bet greitu laiku 
bus apginkluoti ir kiti tolimo
jo spindulio submarinai.

Reikalui esant, povandeninių 
laivų grandinė galės atsirasti 
Atlante, Arktikoj, Pacifike, Vi
duržemy bei kitose strateginė
se vietose, iš kurių galės pasiek
ti opiausias rytinio bloko vie
tas.

Apie naująjį ginklą nedaug 
težinoma. Per 15 minučių iš
šauna 16 raketų. Raketos ne
pasižymi dydžiu, bet būsiančios 
užtaisytos atomine jėga, galin
čia sunaikinti nemažą miestą, 
dirbtuves arba išvesti iš rikiuo
tės gerą priešo grupę. Pradinį 
smūgį, kol išlys iš vandens, duos 
suspaustas oras. Vos tik pateks 
į orą, automatiškai užsidegs de
gamoji medžiaga ir sava jėga 
trenks į taikinį.

Lig šiol laivynui tekdavo dau
giau talkinti sausumos Ir oro 
jėgoms arba trankytis pakraš
čiais. Naujasis ginklas įgalina 
bliauti* i sausumos gilumą.

go — 620, miglos — 930. Vi
sos kitos nelaimės įvyko.

SENATE dr. Hagh L Drydcn (k.), aeronautikos komiteto direktorius, aiškino kaip buo skrendama 
j *n*nui|. Jis kalbasi su Rep. John McCormack.

• Mario Vndcr, žymiausia 
estų poetė, kovo 27 sulaukė 
75 metų. Jos pagerbimo iš
kilmės surengtos Stockhol- 
me didžiojoje koncertų salė
je. Sukakties proga ją pasvei
kino ir Liet. Rašytojų Drau
gija. Poetės veikalai yra iš
versti į vokiečių, prancūzų, 
anglų, švedų, rusų, vengrų. 
suomių kalbas.

• Rosario mieste, Argen- 
tinoje, išrinkta, nauja Liet. į 
Bendruomenės valdyba: ; į 
pirm. Zigmas Stasevičius. 
vicepirm. — Vincas Scniū- 
nas. ižd. Antanas Latvėnas. j;

• Inž. Pijus Bielskus, par- ; 
davęs savo nuosavybę Argen- ; 
tinoje, su šeima persikėlė ; 
gyventi į Ameriką. 1

Lietuvos Vyčiui Radijo Programa 
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kiiocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU.
Jei norite nulijo programoje skelbtis. kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITUI’ANT A WLOA
BRADDOCK, PA.
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ALTO ŠAUKIAMAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS BOSTONE BIRŽELIO 27-28

VL. RAMOJUS
CHICAGO, ILLINOIS

purtęs iš pagrindų Europą ir 
smarkiai pakeitęs jos žemėlapį, 
šiandien beliko tik istoriniu 
faktu. Visa eilė valstybių išsi
vadavo iš priespaudos. Sugriau
tuose plotuose atsistojo nauji 
pastatai. Gyvenimas rieda, bėga 
pirmyn. Tik milijonų žuvusių
jų kaulai dūli žemėse, kaip liu- 
dinininkai anų baisių dienų ir 
dar baisesnių įvykių.

Bet Lietuva, viena iš nekal
čiausių antrojo pasaulinio karo 
aukų, praslinkus jau 13-kai mė
ty nuo karo paliaubų dienos, 
dar vis nesulaukia tos dienos, 
kuri jai teisingai priklauso. Ji 
nesulaukia laisvės. O įvykiai rie
da pirmyn ir keičiasi didžiųjų 
politika, ir naujo laiko dvasios 
bangos Hperrieda per pasaulį, ir 
kartais net pasidaro baisu, kad 
praeities žaizdas neužneštų lai- 

.. ko dulkės....
Mūsų Lietuva didžiojoje ne

laimėje turi vien ramstį—užjū
rio lietuvius, kurie laisvajam pa
sauliui garsiai skelbia nelaimę 
tos tautos ir tų žmonių, kurių 
lūpos yra surakintos ir kurių 
balsas nepasiekia laisvojo pa
saulio sąžinės. Kaži ar juos la
biau kas džiugina kaip žinia, 
kad Amerikos lietuviai Lietuvos 
lasivinimo reikaluose yra vienin
gi, kad jie, susibūrę į Amerikos 
Lietuviu Tarybą, jau 18 metų 
budriai stovi Lietuvos reikalų 
sargyboje ir. Lietuvos reikalui 
pasaulio suktoje politikoje kiek 
pavojingesnėje plotmėje atsis
tojus, tuoj bombarduoja Wash- 
ingtoną, kelia balsą, primena, 
kad antrojo pasaulinio karo gė
da dar nenuplauta nuo Vėlu
vos veido.

Džiugu, kad Amerikos Lietu-
**vių Taryba turi nemažą svorį

Washingtone. Tą svorį ji susi
darė ne vien savo, bet dėka vi
sų lietuvių, kurie, reikalui atė
jus, moka visi iki vieno pakil
ti ir padaryti tai. ko iš jų prašo
ma. Washingtonas ypatingai bu
vo nustebintas tada, kai buvo 
prašoma, kad būtų sudarytas 
kongresinis komitetas, kuris iŠ- ALTO pirmininkas L. Simutis (k.), sekreterius dr. P. Grigaitis (d.) ir
tiltų Pabaltijo valstybių anek- ALRK Federacijos pirmininkas inž. Rudis.

Vardan tu, kuriem lupos surakintos
siją. Alto paraginti Amerikos > čiai, užsuka vietinių valstybių 
lietuviai Washingtoną užvertė 
dešimtimis tūkstančių laiškų ir 
telegramomis, ir vėliau patys 
kongresmanai prasitarė, kad to
kio laiškų ir telegramų antplū
džio reikalu Washingtonas re
tai tesusilaukia. Tuo savo susi
klausymu ir pareigos atlikimu ,kia pas juos nuotaiką, kokia dva- 
ne tik kad Altui padėjom laimėti......................-----
Kestono komitetą kuris pravedė 
nuodugnų ir bolševikų akis labai 
svilinusį tyrinėjimą bet kartu pa
rodėm ir savo tautinės grupės 
svori ir gražų vieningumą.

Tam tikrais laikotarpiais A- 
merikos Lietuvių Taryba šaukia 
visos Amerikos lietuvių kon
gresus. Tie kongresai ir yra lie
tuvių jėgos ir vieningumo de
monstracija. Į juos, kaip sve-

gubematoriai, senatoriai, kon- 
gresmanai, miestų burmistrai 
ir kiti ąukšti pareigūnai Tikė
kime, kad ne vien populiarumo 
ar busimųjų balsų ieškoti jie a- 
teina, bet kartu ir patyrinėti, 
kokią jėgą sudaro lietuviai, ko-

sia viešpatauja? O kai jie pa
junta gyvą ugnį ir stiprų pulsą, 
kai pamato visų lietuvių vieny
bę Lietuvos laisvinimo reikaluo
se, sutinka, ka.d tos tautinės 
grupės siekimus reikia remti, 
kad reikia kelti balsą už Lietu
vą ir būti jų kovos draugu. To
kiais būdais mes tik susiran
dam vis daugiau ir daugiau į- 
takingų draugų aukštosiose 
valdžios sferose, amerikietiško
je spaudoje vis dažniau išky-

la Lietuvos bylos. reikalas. Lie
tuvos nepriklausomybės • švenn 
tę minint tiek senate, riek ir 
kongrese vis daugiau ir daugiau 
senatorių ir kongresmanų pa
sako šiltas kalbas apie Lietuvą.

Bet, kaip įžangoje buvo mi
nėta, naujo laiko dvasios ban
gos kartas nuo karto perrieda 
per pasaulį. Dabar, štai ren- taikos reikalaute reikalauja iš 
giamasi didžiųjų konferencijai. 
Mūsų Altas, tas budrusis sargas 
nerimauja, kad konferencijos 
metu bolševikams nebūtų pada
ryta kokių nuolaidų, kurios pa
žeistų Lietuvos bylą, kad bolševi
kai neišgautų iš JAV “status 
qub” Europoje pripažinimo. Jei 
tai būtų įvykdyta, tai ateitų ga
las Lietuvos žmonių troški-

mams atgauti laisvę. Štai, ko
dėl birželio 27 ir 28 Bostone 
laukiamas ketvirtasis Amerikos 
lietuvių kongresas, šis kongre
sas turėjo įvykti vėliau, bet bu
simoji didžiųjų konferencija ir 
galimų nuolaidų pavojus nelei
džia Altui delsti.

Bėgamojo laiko Įvykiai ir nuo-

mūsų, kad visuotinas Amerikos 
lietuvių kongresas būtų pats di
džiausias. kad visos lietuviškos 
organizacijos ir draugijos i kon
gresą siųstų savo atstovus, nes 
reikia nuodugniai aptarti, ko
kių priemonių turim griebtis, 
kad Lietuvos išlaisvinimas ne
būtų amžiams/palaidotas. Turim 
vėl parodyti savo taurinės gru-

pės jėgą amerikiėčiams. gyvą 
ir stiprią jėgą, kurį kuteiltū 
jų sąžinę didžiųjlĮ konferenci
jos metu. Vėl atėjo laikas, ka
da mes dar garsiau turim prabil
ti už tuos, kurių lūpos surakin
tos ir kurių balsas nepasiekia 
laisvojo pasaulio sąžibės.

Vienas Sibiro tremtinis, ne
seniai į JAV parašęs laišką, jį 
baigia šiais žodžiais: “.. .Para
šiau atvirai nes toliau už Amū
ro upės manęs nebeištrems. O 
aš esu pat Amūro ”

Mes Bostone irgi kalbėsim 
drąsiai ir atvirai, nes tokia de
mokratijos valia-kieno balsas 
stipresnis ir galingesnis. į |ą la
biau atkreipiamas dėmesis ir 
daugiau skaitomasi.

IS VISUR

METINIS N. J.
Worcester, Mass. — Ant dvie

jų kalvų, iš VVorcesterio miesto 
iškilę, stovi šv. Kryžiaus jėzui
tų kolegijos rūmai ir Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčia su kle
bonija ir seserų vienuolynu. Tas 
dvi dvasios tvirtoves skiria gi
li loma. Nuo Aušros Vartų kal
vos žiūrint, miestas guli tartum 
po kojų. Tamsus ir padūmavęs 
dar miestas, bet greitai jis pa
sidengs pavasario žalumu ir a- 
kiai bus dar maloniau dairytis 
į tolimus horizontus.

Praėjusį sekmadieni, balan
džio 27. iš toli ir arti, pėsti ir 
važiuoti žmonės kopė stačiu ke
liu i Aušros Vartų parapijos 
gražiąją sodybą. Rinkosi iškil
mingai sumai. Ji išsiskyrė iš ki
tų sekmadienių tuo. kad iš įvai
rių N. Anglijos lietuviškųjų ko
lonijų buvo retų svečių, suvažia- Mes taip pat turėtume būti jom 
vusių į Nurkryžiuotojo Jėzaus 
seserų rėmėjų suvažiavimą. Su
mą laikė svečias kun. Longinas 
Jankus, tik prieš keletą mėne
sių atvykęs iš Kalifornijos, da
bartinis Balfo reikalų vedėjas.
Sumos metu giedojo parapijos Prelatas ragino būti dosniem 
choras, tarnavo visas būrys gra- ir padėti pastatydinti Dievo na- 
aai pasipuošusių berniukų. Pa- mus. Didžiausias sumas surink-

SESERŲ RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
rų rėmėjų pirmininkas, einąs 
tas pareigas jau keliolika me
tų. Prelatas savo pamoksle iš
vedė paralelę tarp laicistinės ir 
krikščioniškos dvasios. Kai pir
moji žmogų telenkią į žemę, 
kad jisai pamirštų Kristaus pa
žadėjimą, jog po valandėlės kiek 
vienas Jį išvys savo amžinajai 
laimei arba nelaimei; tai krikš
čioniškoji dvasia stengiasi ti
kinčiuosius nuo tos amžinos ne
laimės apsaugoti. Krikščioniš
koji dvasia skatina į pasiauko
jimą ir artimo meilės darbus. 
Seserų rėmėjai telkiasi tiem 
geriem darbam, kad padėtų pa
remdami seserų triūsą parapi
jose ir mokyklose. Sesuo vie
nuolė yra vaikščiojinanti auka. 
Ji nieko kito nesiekia, kaip Die
vo garbės ir paslaugos artimui.

paslaugūs ir lengvinti jų dar
bą, padedami jom išlaikyti se
nelių prieglaudas, mokyti vai
kučius parapijose ir siekti savo 
tobulumo. Brocktono seserim 
burianti reikalinga ir koplyčia.

ja vasarą iš parapijų arba susi
renka į rekolekcijas, visai- ne
turi kur pasidėti pamaldų me
tu; pamaldose dalyvauja dar 
ir prieglaudos seneliai. Prel. Pr. 
Juras reiškė viltį, kad lietuvių 
visuomenė, kuriai seserys tar
nauja. supras jų gyvą reikalą ir 
savo aukomis padidins koply
čios statymo Fondą.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
viršininkė M. Anunciata papa
sakojo. kaip seserys dirba pa
rapijose. kaip tasai darbas joms 
nelengvas nes. seserų trūksta, 
o moky klos ir mokinių skaičius 
didėja^Ji nuoširdžiai dėkojo pa
rapijų klebonam, kunigam, rė
mėjų skyriam ir visiem rėmė
jam už aukas, maldas, paramą 
ir gerą žodį. Pranešė taip pat 
kad koplyčios statymo fondui 
yra surinkta jau 103.000 dol. ir 
kad turima vilties, jog Bostono 
arkivyskupas greitu laiku leis 
koplyčią pradėti statyti. Kai dar
bai ir statybinė medžiaga da
bar pabrango, tai reikalaujama 
didesnės pradinės sumos.

Suvažiavimo metu skyriai 
sveikindami sudėjo arti 5000

• Pasaulio lietuvių seimui - 
jau visur rengiamasi. Ta pro
ga Chicagoje ruošiami pa
rengimai. kurių pelnas ski
riamas choristų kelionei.
• Akademinio skautų są

jūdžio metinis suvažiavimas 
įvyksta Urbanoje gegužės 10 
— 11 d.d. Suvažiavimas no
ri išryškinti lietuviškąją kul
tūrą ir jaunimą supančią

" "aplinką." Skaitomos paskai
tos: V. Černius — žvilgsnis Į 
Amerikos civilizacijos ideolo
ginius pagrindus;'' dr. J. 
Kaupas — Lietuvių kultū
ros ideologiniai pagrindai; 
dr. J. Kubilius, JS. — Isto
rinis žvilgsnis į lietuvių tau
tos filosofus; R. Šilbajoris — 
Jaunieji kūrėjai pavergtoje 
Lietuvoje. Manoma, kad su
važiavime dalyvaus apie 120 
skautų akademikų.

• Brutenis Veitas, inžinie
rius, su šeima persikėlė iš 
Pittsburgho. Pa.. į Clevelan- 
dą.

• So. Orange. N. J. gegu
žės 10 įvyks tautų šokių fes
tivalis. Dalyvauja per 20 tau
tų. jų tarpe ir lietuviai. “Rū
tos” radijo ansamblis pa
šoks keletą šokių.

• Mendon Merrill, prezi
dento paskirtas teisėju New 
Jersey, yra gimęs 1902 m. 
Worcestery. Jo tėvai buvo 
iš Lietuvos imigravę žydai. 
Mendon Morrill yra žymus 
advokatas.

• Dr. Balys Marcilionis. 
profesoriavęs Prekybos Insti
tute Klaipėdoje, neperseniau
siai atvykęs į šį kraštą, pri
imtas profesoriauti Latrobe. 
Pa.. Į šv. Vincento kolegiją. 
Dėstys ekonomiją.

• Dr. A. Maceina prieš Ve
lykas dalyvavo Herderio Ins
tituto suruoštuose studijų

Balandžio 19-20 torontie- 
čiai lietuviai atšventė gana 
reikšmingą sukaktį.

Prieš 30 metų senesnės 
imigracijos lietuviai, susis
pietę į šv. Jono Krikštytojo 
pašalpinę draugiją, nupirko 
lietuviškai parapijai bažny
čią., savo jėgomis ir lėšomis 
įtaisė po bažnyčia salę ir pa-

PR. ALŠfcNAS, KANADA

SUKAKTIES MINĖJIMAS andraštyje “The Globė
Mail” tilpo didelė ir graži 
nuotrauka, vaizduojanti šv. 
Jono Kr. bažnyčios didįjį al
torių su iš medžio išdroštą- 

vaizduojančia 
prisikėlusį 

altoriaus 
kleb. kun. 
iliustracija

Balandžio 19, vakare, pa
rapijos salėje įvyRo iškilmin
ga vakarienė, į kurią prisi
rinko pilnutėlė salė para- 
piečių ir svečių iš aplinkinių 
lietuvių kolonijų. Vakarie- 

štatė * kleboniją. Iš pradžių nes metu pasakyta gražių 
parapiją administravo lietu- ir prasmingų žodžių parapi
jai kunigai Kai susidariu- jai ir i05 vadovams. Sveiki- 
si už parapijos pastatus sko- no ir kalbėjo visų orgamza- »postwar 
la, auginama procentų, cijM atstovai. Liet, gen kon- 
smarkiai padidėjo, vyskupi- sulas min. V. Gylys, LB Kr.

' jos kurija pervedė parapiją V-bos pirm. V. Meilus, Ka
nados federalinio parlamen
to atstovas'ir darbo min.

dienose. Jų tikslas buvo ana
lizuoti dvasines sroves vidu
rio rytų Europos kraštuose. 
Dr. A. Maceina skaitė dvi 
paskaitas apie sovietinį me
tafizinį ir politinį ateizmą ir 
filosofijos subolševikinimą.

Tose pat studijų dienoje 
dalyvavo ir dr. J. Grinius ir 
skaitė paskaitą apie litera
tūrą ir meną Baltijos: kraš
tuose po Stalino mirties.

• Lengvosios dainos kon
kursą paskelbė Draugo dien
raštis. talkininkaujant Kul
tūros Fondo muzikos komi
sijai. Premijas 200-300 dol. 
paskyrė Angelė ir Jonas An
driuliai Terminas kūriniams 
įteikti yra lapkričio 15. Ju- 
ry komisiją sudaro: L. ši
mutis. jr.. A. Stephens. sese
lė M. Bernarda. B. Račkaus
kas ir muz. Skridulis.

TOl^lą P^akė?’rt,..rr*?Orat' ^kilmingos pamaldos baig- to Worcesterio (virš 1000 dol) 
ir Bostono (arti 1000 dol.) rėmė
jai. Pirmojo vardu auką įteikė

Vartų klebonui prel K. Vašiu! b. Milerienė, uoli ir nuoširdi 
mielai sutikus, buvo renkamos 
seserim aukos.
liavos parapijos reikalam nebu
vo.

Po mišių ir trumpo užkandžio 
prasidėjo suvažiavimas jaukio
je parapijos salėje. Suvažiavi
mą pradėjo prel. Pr. Juras, vi
sus šiltu žodžiu pasveikinęs. In- 
vokaciją sukalbėjo Brocktono 
seserų kapelionas kun. J. švagž- 
dys. Suvažiavimui pirmininkavo 
kun, J. Steponaitis, Aušros Var
tų parapijos vikaras.

Savo įžanginiame žodyje prel. 
ant ’ Pr. Juras dar kartą užakcenta-

šv. Pranciškaus lietuvių parapi- tos palaiminimu Švenč. Sakra- 
jos klebonas Lavvrence ir sese- mentu. Pamaldų metų. Aušros

seserų rėmėja: antrojo — kun. 
Įprastos rink- j žūromskis; Brocktono rėmė

jų vardu 300 dol auką įteikė 
J. Jakavonytė, seserų rėmėjų 
dr-jos ilgametė sekretorė. Ma
žesnės kibk aukos gautos iš Law- 
rence ir Cambridge Skyrių ir at
skirų asmenų. (Išsamus aukų 
sąrašas bus paskelbtas vėliau).

Suvažiavimą dar sveikino Ma- 
ria na polio tėvų marijonų var
dų kun. J. Dambrauskas, Put- 
namo seserų rėmėjų vardu Z 
Kucinienė, Moterų S-gos vardu 
M. VVatkins ir k.

Suvažiavime išklausyta iša-

nekintamą, kai visai pasikei
čia gyvenimo aplinkybės.

Toliau "The Globė and 
Mail” bendradarbis rašo apie 
lietuvius Kanadoje. Jų įs
teigtą pirmąją parapiją, 
sukakties iškilmes, bažny
čios išgražinimą ’ ir k. žavisi 
gražiais šv. Jono bažnyčios 
medžio drožiniais, altoriais, 
statulomis, skulptūromis, 
stacijom. Jam krito į akį lie
tuvė motina, laikanti 
rankų mirštantį sūnų, kritu
sį už Tėvynę. Tai 
paminklinėje lentoje pager
biant Lietuvos 
karį.

ja statula, 
triumfuojantį, 
Kristų, šalimai 
stovi parapijos 
P. Ažubalis. Su 
tilpo ilgas straipsnis, vardin- 
__ ______ ■ Immigrants 
Find Church a Haven”.
Straipsny rašoma, jog emig- 

—ifcntams bažnyčia yra tas 
šaltinis, iš kurio jie semiasi 
jėgų ir energijos gyvenimui. 
Bažnyčia — tai tarytum in
karas. prilaikąs jų dvasią.

administruoti anglui kun. 
Vincent McGivney, kuris iš
buvo ligi 1947 pabaigos. Su asistentas Arthur Maloney 
nauja pokarine lietuvių imi- 1 ~
gracijos banga atvykus į To- . ... " —
rontą kun. P. Ažubaliui, jis dos vyriausybės galva —
buvo paskirtas klebonu ir premjeras John Diefenba- KNYGA APIE MOTINĄ.,
tvarko parapiją ligi šiol. ker, Toronto kardinolas Ja-. 

Taigi, balandžio 19-20 bu- r,lcs MacGuigan. vysk. V.
vo minima dviguba sukak- Brizgys. prel. J. Balkūnas ir 
tis: 30 metų nuo parapijos daug kilų.
įsisteigimo ir 10 metų nuo Sekmadienį, balandžio 20. 
parapijos grąžinimo lietu- parapijos bažnyčioj • buvo 
vi am, kunigam. Kun. P. Ažu- iškilmingos padėkos šv. Mi- 
baliui parapijoj klebonau- šios asistojant svečiui kun. 
JanU * Torontą atvyko iš s. Kuibiui ir kleb. kun. P

Ažubaliui, šv. Mišias auko
jo ir žodį parapiečiam tarė 
Toronto vyskupas Allan. Su
kakties proga jautrų pa
mokslą pasakė kun. dr. J. 
Gutauskas.

Kolumbijos kun. dr. J. Gu
tauskas ir iš Anglijos — kun. 
B. Pacevičius. Jie labai nuo
širdžiai įsijungė i parapijos 
pastoracinį, kultūrinį ir vi
suomeninį darbą.

ir visa eilė kitų. Telegramo
mis parapiją sveikino Kana-

Prieš ketvertą metų.
gal inž. dr. A. Kulpavičiaus 
projektą, parapijos bažny
čia buvo padidinta, restau
ruota. išpuošta ir išdabinta 
gražiais lietuviško stiliaus himnas, 
medžio raižiniais ir

pa- - bažnyčioje dalyvavo skautai 
ir, tautiniais rūbais apsiren
gusios lietuvės moterys. Po 
pamaldų sugiedotas Tautos

droži

Motina. — taip yra pavadin
tas leidinys, taikytas motinos 
dienai. Jo tekstą parinko Juo
zas Prunskis, iliustracijas Vla
das Vijeikis, ofsetu išleido ‘‘Tė
viškėlė’’ Chicagoje.

Tai būtų gražus leidinys, jei
gu nebūtų pasitenkinta teksto 
gausia žaliava; jeigu menkesnė 
jos dalis būtų visai išmesta, o 
likusioje svaresnioji sugrupuo
ta kokiu pagrindu, kuris duotų 
knygai vienybės; taip pat jeigu 
būtų apsieita gryna medžiaga. 

Su vėliavomis praleidžiant publicistinius mo- 
i ralus,

Iliustracinė pusė būtų taip 
’ pat geriau pasisekus, jeigu jos

’ medžiagoje ir sugrupavime bu
tų daugiau atrankos.

Kaip kili žiūri į šitokias

vo. kad Brocktono seserim ver- mjos paskaitos apie auklėjima 
drožinys kiamai reikalinga koplyčia, nes pj Valiukonio iš Lavvrence ir 

jau nebusutelpa nedideliame kun. L jankaus žodžio j Va- 
nežinomąjį kambaryje, kuris ilgus metus 

tarnauja koplyčia. Kai suvažiuo-

3

JAUNIMO DĖMESIUI
Lietuviai pranciškonai, prieš 

dvejus metus atidarę Kenne- 
bunkport. Maine, savo gimnazi
ja (High School), kviečia į ją 
mokyklą baigusius jaunuolius. 
Nuo rudens veiks pirmosios 
trys klasės. Vietos bendrabu
tyje yra 100 mokiniu.

ŠĮ rudenį mokykla perkelia
ma į naujas moderniškas patal
pas, kuriose yra klasės, bendra
butis, žaidimų salė, labaratorijo, 
b’blioteka ir kiti įrengimai.

Mokyklai ir bendrabučiui va
dovauja patys lietuviai pranciš
konai. Gimnazija turi visa» val
džios mokyklų teises, ir joje išei
namas visas vidurinėms moky
kloms nustatytas kursas su loty
nų kalba ir lituanistika. Pirme
nybė teikiama tiems, kurie gal
voja vėliau stoti į pranciškonų

liukonis nurodė, kokia didėlė 
paslauga yra tėvam, kai seserys 
krikščioniškoje dvasioje auklė
ja jii vaikus. Kun. L. Jankus 
priminė visiem pareigą žiūrėti. 
|<ad “mūsų darbai nebūtų 
tušti”. Viešpats iš kiekvieno rei
kalauja ne tiktai nenusidėti, bet 
ir genis darbus daryti Kapelio
nas kun. J. švagždys baigama 

H jam žody\pabrėžė. kad kiekvie
nas geras darbas, taigi ir sese
rų. laikosi ir Dievo malone, ne 

" tiktai žmogaus ranka. Dievas 
savo gėrybes dalina per žmo- 
nes. per jų rankas. Kartais šykš- 

į čiosc rankose tos Dievo gėrvbės 
užsilaiko, bet dėl to nereikia nu- 
siminti. Dievas tada randa dos- 
nių rankų. Pavyzdžiu gali būti 
pats jauniausias seserų rėmėjų 

$ \Vorcesterio skyrius, kuris la
bai uoliai seseris paremia.

\Vorccsterio rėmėjų skyrius, 
kuriam vadovauja B Milerie
nė. jį labai gražiai priėmė.

Užbaigus suvažiavimą ir su
giedojus "Marija. Marija”, gra
žiai papuoštoje scenoje išklau
syta tnimpos meninė- progi-n- 
mos. Solo dainavo M. Junstoll. 
akordeonu grojo J Juozuhaitė.

įstojimo reikalais rašyti šiuo 
adresu:

Provincial Superior, 
Kennobunkport, Maine

leikomas Antanas Banaitis 
sūnus Izidoriaus, kilęs iš Tytu
vėnų parapijos Skogailio kai
mo Ieško giminės iš Meluvo* 
Žinantieji prašomi rašyti: .1. 
Slc|K»naitis. 910 Wil1oughby 
Avca Brookly n 21. N Y.'

Po Lazdynų Pelėdos juiotrau 
ka per klaidą yra pakliuvus M

niais. Salė taip pat padidin
ta. pagražinta ir padaryta 
visiškai modernios išvaizdos. Balandžio 19 Toronto dien- Pečkauskaitės pavardė.

sukaktis
FORT CAMPBELL. KY» paratluttnmkv pratimuose, kuriuose 
dalyvavo 1.400 karių. 5 užsimuM ir T37 susižeidė. • Nukelta į 6 psl
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Suvažiavimas...
i Atkeltas iš 5 pušį.)

Po meninės programos Wor- 
cesieno rėmėjus pakvietė ska
niem užkandžiam Prie kavutės 
ir skanėstų jaukiai pašneku
čiuota. užmegztos naujos pažin
tys. '

Suvažiavimas savo rezoliuci
jose. kurias paruošė dr. J. Pet
ronis, Neviera ir J. Valiukonis, 
ragino skyrius suaktyvinti ati
kų rinkimą koplyčios statymo 
fondui ir kreipėsi į lietuvius ka
talikus Amerikoje pagausinti 
savo maldas, kad Kristaus vy
nuogynui atsirastų daugiau dar
bininkų — pašaukimų Į kuni
gus ir vienuolius. Mūsų parapi
jomis ir vienuolynais remiasi 
pati didžioji dalis viso lietuviš
ko darbo.

Suvažiavimas kad Jr nebuvo 
gausus, bet praėjo nuoširdžio
je ir jaukioje dvasioje.

Išreikšta nuoširdi padėka 
Aušros Vartų rietuvių parapijos 
kleb. prel. K. Vasiut, priėmu
siam suvažiavimą savo parapi
joje, nors jam pačiam aplinky
bės sukliudė dalyvauti (S.)

ŽMONIŲ PRIEAUGLIS
Pagal paskutines ONU sta

tistikas, per 4 metus — nuo 
1951 ligi 1955 pasauly pri
augo 172 milijonai žmonių. 
Kasdien vidutiniškai gims
ta 118.000. Per tuos keturis 
metus žmonių skaičius paki
lo nuo 2 milijardų 519 mili
jonų ligi 2 milijardų 691 mi
lijono. 1957 metų gale jau 
siekė 2 milijardus ir 800 mi
lijonų. Apskaičiuojama, kad 
1960 m. žemėje gyventojų 
bus 3 milijardai.

Kaip auga New Y'orko 
gyventojai

New Yorke 1940 vienam 
šimtui moterų teko 97 vyrai, 
1950 jau tik 93,9, o dabar 
93.1. Taigi moterų skaičius 
auga.

Amžiaus atžvilgiu 1940 
vienam šimtui žmonių teko 
5.6 vyresni kaip 55 metų, 
1950 vyresnių skaičius jau 
pakilo iki 7.7, o 1957 riti 9.1.

Ne motinai, o senelei
Aktorės Turner 14 metų duk

terį, kuri nudūrė savo motinos 
meilužį -balandžio 4, teismas 
perdavė laikinai jos senelės glo
bai.

šunelio garbintojai
Prancūzijos gyvulių draugai 

Paryžiuje pastatė paminklą šu
neliui Laikai, kuri skrido su so
vietų antru sputniku.

Grandinėles penkmetis
Clevelando lituanistinės mo

kyklos tautinių šokių grupė, Halle Bros. Co. Cleveland Plain 
pasivadinusi “Grandinėlės” var- Deler ir The News muzikos 
du, jau penktuosius metus pasi- dainos ir šokio konkurse, kur 
rodo ne tik lietuvių, bet ir laimėjo pirmąją vietą jaunųjų 
svetimtaučių tarpe, tuo išgarsin
dama Lietuvos vardą.

Grandinėlė įsikūrė 1953 m. 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto iniciatyva ir A. Tamulio- 
nio pastangomis. Taip pat daug 
prisidėjo Liet Bendruomenės, 
valdybos narys S. Stempužis. 
Šokiams vadovauti sutiko mo
kytojas Liudas Sagys. Jis su di
deliu pasišventimu moko nė tik 
grakštaus šokio, bet ir ugdo lie
tuviškumą šokėjuose.

* Grupė pradėjo savo darbą su 
13 mergaičių būriu ir akordeo
nistu E. Žilioniu. Per penkeris 
metus daug šokėjų veidų pasi
keitė ir dabar Grandinėlėje yra 
20 šokėjų. Prieš porą metų prie 
mergaičių prisijungė ir būrys 
berniukų. Tuo pačiu metu Gran
dinėlei daug padėjo S. Kazėno 
vadovaujama jaunų akordeonis
tų grupė, kuri ir vėliau grojo ledų programą, dalyvavo LB 
Grandinėlės koncertuose ir pa
sirodymuose. Dabartinis akor
deonistas yra V. Benokraitis.

Iš pat pirmųjų dienų Grandi
nėlė pradėjo rodytis visuome
nei. Beveik kas metai dalyvau
ja .Clevelando lietuvių dienoje, 
miesto įvairių tautų šokių festi
valyje, Įvairiuose vaidinimuose; 
“Gedimino sapne” šoko vaidi
lučių šoki.

1956 Grandinėlei buvo patys 
geriausi metai. Pasirodė tauti
nių šokių festivalyje, Al Sirat 
Grotto konvencijoje ir vasario

16 proga Akrorie. Birželio mėn.

dainos ir šokio konkurse, kur

šokėjų klasėje. Po to dalyvavo 
George Gobei programoje, vidu
rio Europos fetivaly ir Ohio val
stybės ūkio parodoje, ku
ri buvo Columbus. Paskutinis 
pasirodymas buvo Pittsburghe, 
kur seserų kursuos buvo pade
monstruoti lietuviški šokiai.

Grandinėlė yra aplankiusi 
Detroitą, Pittsburgą, Windsorą, 
Chicagą ir su pasisekimu išpil
džiusi programą. Gi svarbiau
sias jos darbas buvo pasiruo
šimas .tautinių šokių , šventei. < 
Tada Grandinėlės eilės gausiai 
padidėjo. Ji ir Putnamo mer- - 
gaitės pašoko Sadutę, kuri susi
laukė publikos didžiausio dėme
sio. . .' ’

Paskutiniu laiku Grandinėlė 
pasirodė Clevelando bibliote
kos surengtoje programoje, at
liko lituanistinės mokyklos Ka-

suruoštame jaunimo vakare.
Dabar ji ruošiasi su lituanis

tine mokykla paminėti penk
metį. Tai bus gegužės 10. Bus 
pastatytas “Pavasario žiedas”, 
kur bus parodyta naujų niekur 
nematytų šokių ir kotokių įvai
renybių. Vakaras vyks slovėnų 
salėje.

Žengdama i šeštuosius 
tus, Grandinėlė žada vėl 
veikli ir kūrybinga ir dar 
čiau išplėsti savo veiklą, 
geriaušios sėkmės’

Jūra Gailiušytė

me- 
būti 
pla- 
Kuo

Thii could bo yoar aon. Bot 
*ithoct a fint-rata aducatioa, 
he baan’t a cbanca to ioad 
America to tbo atara. And a 
lir.rt-rate odueation ia Amorica’e 
ttrongest defonsa!

Outor spaca i* as doao aa tba 
nearest clasaroom. To assom 
tbe futaro vroifaro of oar no- 
tion, wo mušt re-osamino oar 
itandards.
Som« of oar rcbooir ar* «ec6l- 
1e-it right no*. To raišo tba 
othors to thoir lovai, idoao aro 
i-.redod - and monoy.

Start thinking — and aetingf 
Ratriembor - ovory cont *o 
tp«nd i« for tbo fotam of oar 
enihiren, and our nation.

For Information on what yoa 
can do in yoor o*n cormnunity, 
write: "Botter Sehoola," * B- 
40th Su Na* York 1A N. Y.

SPONSOR
TMi mtrMff ir

X» m r;"

RUTH NICHOLS iš Teteboro, N. J., rodo savo vaikam, kaip ji 
apskris 25 JAV miestus.

Balandžio 20 tuoj po sumos 
Ispanų salėje vyko lietuvio stu
dento tiesmas. rengtas Liet. Stu
dentų Sąjungos Detroito sky
riaus. Teisėjais buvo rašyt. Alė 
Rūta, dr. Julius Kaupas, dr A. 
Damušiš. Kaltintojais — stud. 
D. Bulgarauskaitė ir inž. A. ši- 
moliūhas, gynėjais — stud. D. 
Seputaitė ir stud. J. Šoliūnas. 
Teismo sekretorius N. Udrys 
Liudininkai — keli studentai.

Trys pagrindiniai kaltinimai 
buvo šie:

Lietuvis 
savo kaip 
vadovauti 
žmogumi.

Lietuvis
tik materialinių išsikaičiavimų

4 ’
ii

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pm«Wuglnkite mvo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR VŽKARPAČ1O RUSIJOJE!

P».wkit įiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Mmiar vilnone atia.kan yra maž«*«ni:». nrgu už paniūran

Viltv.M >* ritimų ir atlaikas* pačiutę prl*inamiau>*iMii kaiman
- vimoi Minia -liiUn 3 Ktanihilia krautuvė*

118-1J5-130 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525 
S n»»rusiškai. l»nk>4k>U ir ukrainMiAkai 

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
SESTACMĖNIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ „į.

DETROIT, MICH. į
vedamas, nėra kūrybingas, ne- j 
sidomi platesniais kultūriniais | 
laimėjimais. s

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

Visa, fcą norite siųsti Į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2* N. Y.

Telet GR 5-6160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

H

-1 1
Lietuvis studentas nesijun- 

gia Į Lietuvių Bendruomęnės gy
venimą, nepropaguoja lietuvis- ' 
kų klausimų svetimųjų tarpe. ’!

Po kaltinimo akto buvo ap
klausinėti liudininkai, kurių 
dauguma buvo greitomis pasi
gauti ir nevisai orientavosi 
klausiniuose, liudininkams teiš- 
reiškiant nuomonę: gerai ar blo
gai. Didžiausias liudininkas bu
vo studentų metraštis ir Gailė- 
no straipsnis Aiduose. Pati teis
mo eiga buvo per rimta, neintri
guojanti. Keista, kad buvo lei
džiami klausimai apie liudinin
kų veiklą, o buvo užgniaužtas 
klausimas apie studentų nugė- 
rimėlius finis semestri ar kito
mis progomis. Geriau būtų bu
vę, jei liudininkų tarpe būtų bu
vę ir vyresnios kartos atstovų. 
Dabargi patys studentai save 
ir puolė ir gynė ir liudijo, tik 
teismo sprendimas nuskambė
jo iš vyresnės kartos lūpų. Ka
dangi teismo eigoje paaiškėjo,- 
jog studentų yra dvejopų — 
veiklių ir pasyvių, tai ir teismo 
sprendime vieni buvo pagirti, 

s . r Įriti papeikti. Neveikliesiems irvaikas tun būti apsaugoti nuo

studentas užmiršta 
inteligento uždavinį 
ir pasidarė masės

studentas studijuoja

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ! į
Tamsta rasi didelį pasirtakimą viinonių medžiagų vyrų kostiumams I 

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. t 
MaiSytoe ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo | 

<wbolesale) kainomis. Į

K and K FABBICS
1158 East jersey Street Elizabeth. N. L |
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711 į

ATDA.RAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO ♦
Mūšy karnos vyrų drabužiams prasideda nuo ASO už pilnų eilutę ■

AR JAU ĮSKIEPYTAS NUO VAIKŲ PARALYŽIAUS?
Viename dideliame Ąmeri- Salk skiepų neužteko ir jų pri- 

kos mieste ilga moterų eilė statymas buvo tvarkomas griež- 
triukšmingai vaikščiojo su pla- ta pirmenybės sistema. Tada 
kątais prie burmistro Įstaigos, publika intensyviai reagavo, nes 
Daugelis iš jų buvo su vaikų vaikų paralyžiaus baimė dar bu- 
vežimėliais, kitos laikė vaiku- vo stipri žmonių mintyse. 
Čius ant rankų, šios motinos bu
vo pasipiktinusios, kad ju vai
kai išstatvti i nereikalinga na- gauu greitai, saugiai ir pigiai.. .y1? 1 nereikalingą pa kun buvo apemusl v^as ben- Kjekvjenas vyras, moteris ir
v ojų. Ant jų plakatų buvo pa- vajkų paralvžiuš kas
rašyta: Mes reikalaujame vai
kų paralyžiaus skiepų”, “Mūsų 
vaikai turi būti apsaugoti nuo 
vaikų paralyžiaus!”

šios motinos apkaltino mies
to valdžią ir desperatiškai mal
davo kokios nors akcijos. Visa 
tai Įvyko prieš keletą metų, kai

bar yra lygiai tokia pat. kaip 
ir anksčiau, jei nesi nuo jo ap
sisaugojęs.

Šiandien nebėra piketuojan- 
čių’ motinų, kurios reikalautų 
skiepų. Kiekvienas, kas tik no-

Tačiau žmonės labai lenvgai n apsisaugoti, gali Salk skiepus 
užmiršta. Jie užmiršo paniką, gauti greitai, saugiai ir pigiai.

vasarą skerdė tautą. Jie užmir- vaikų paralyžiaus epidemijos 
šo vaikų prikimštas ligonines, 
tuščias be vaikų gatves, uždary
tas mokyklas ir žaidimo aikšte
les. Užmiršo paralyžiaus žiau
rumą, luošus kūnus ir sugriau
tą gyvenimą. Jie užmiršo, kad 
vaikų paralyžiaus grėsmė ir da

WATERBURY, CONN
VVaterburio tėvų komiteto-pir- 

mininkas Gaidys, sekretorius 
Melnykas ir iždininkas Valys 
surengė Waterburio ir apylin
kių lietuviams puikią kultūrinę 
pramogą. Hartfordo choro kon
certą šv. Juozapo parapijos sa
lėje balandžio 20 d. Žmonių 
koncertan prisirinko pilnutėlė 
salė. Nuopelnas didelio darbo 
tėvų komiteto ir mokinių tėvų 
talkos. Tėvų komitetas rado rei
kalų patarimais ir mintimis pa
sinaudoti keleto visuomenininkų 
— klebono kun. Valantiejaus, 
kun. Vičo, bendruomenės pir
mininko dr. Vileišio, mokyklos 
vedėjo Kiemaičio, Zailskienės

lygiu buvo viskas išpildoma. Gar
bė Hartfordo vadovui, choris
tėms ir choristams, kurie kas
dieninio fizinio darbo išvarginti 
siekia dainos meno aukštumų. 
Sėkmės jūsų sunkiame darbe.

ir kitų.
Koncerte atidaromąjį žodį ta

rė Hartfordo apygardos pirmi
ninkas K. Bagdonas. Hartfordo 
Choras vadovaujamas stipraus 
chorvedžio J. Petkaičio, padai
navo keliolika liaudies dainų. 
Reikia pastebėti šio choro du 
skirtingus tipus—vyrų ir mišrų
jį. Abu gerai paruošti chorai 
publikai paliko gilius išgyveni
mus tėviškės laikų. Senieji lie
tuviai kalbėjo: “Atjaunino mū
sų nuvargusią dvasią. Čia tai 
dainavimas; reta tokio rasti. Ir 
dainų parinkimas — visos lie
tuviškos, švelnios. Primena tė
viškės laikus ir jaunystes dienas.' 
O kad dabar būtų laisva Lietu
va!.... Keliaučiau ir vėl dainų 
šventėn kai kadais?...."

Solo dainavo Talija Bastytė- 
Sidney ir Elizabeta Jankauskai
tė. Pelnytai “katučių” rinkosi

(Nukelta j 7 psl.)

EVergreen 8-9794 t ’

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

grėsmės. Gydytojai yra pasi
ruošę kiekvieną Įskiepyti. Ta
čiau milionai žmonių dar vis 
nėra Įskiepyti. Jie vis apsilei
dę ir nenori pasinaudoti taip 
lengvai gaunamais vaistais.

Kiekvienas yra Įspėjamas, 
kad nebūtų paskui per vėlu!

LITU ANUS

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

tfriuii

asis laiko- g 
pasidary- II

dviejų metų bandomasis laiko
tarpis priteistas, kad 
tų aktyvesni.

Nors teismo organizavimas 
ir jo išgarsinimas ir nebuvo to
buli, tačiau sveikintina skyriaus 
valdyba už inicatybą gyvinti 
veikla. P. Natas

Motinos dienos minėjimą šie
met Detroite rengia lietuvių stu
dentų skyrius. Minėjimas Įvy
ks gegužės 11 tuoj po sumos. 
Ispanų salėje. Programoje vie
nos valandos žodžio ir dainų 
montažas “Širdim už širdį”. 
Visi, o ypač motinos kviečiamos 
atsilankyti.

937 GRAND STREET 

BEOOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybiniai taksy (Incoine Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginiu perlaidy (Mo- 
nevOrders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

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

TEU Al 7-4477 ,

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu, 

««*kmadieniais — 1 vaL p.p. figi 5 vaL '"ak-

A. KALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-IJrtiivių

Kabia $14

PiniguH siųsti kartu 
užsakymu

DR. D. P1I-KA 
546 E. Broadway



NUOLAIDA:

380 MAPLE AVENUE,

1. Komitetas buvo ne vienaly-

REAL ĖSTATE

161 Clinton PI. OUR LADY OF
ASSUMPTION PARISH premijuota ANTANO ŠKĖMOS

H. W. FEMALE

910 Winoughby Avenne,
RAYMOND'S PARISH

DISPLAY

ST. PASCAL BAYLON PARISHMartha Raye Club

2.50>2.50
Baras, sale vestuvėms.

PILGRIMAGES

TUlin 2-9844 REOEMPTORIST PILGRIMAGE

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

PILGRIMAGE DIRECTOR

RILEY BROS2.00

POEZIJA

MONUMENTS

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

MUZIKA

BELETRISTIKA

PILGRIMAGE DIRECTOR

E gaunamų laiškų ir pasitei
ravimų telefonu aiškėja, kad 
ta apyskaita'nepilna Tai įvyko 
mano nuomone, dėl šių priežaš-

THIS SUMMER Enjey Yoursetf on 
Beautlful Saramao Lake, N. Y.

de BEAUPRE m Canada. 
MEMORIAL A LABO R DAY

3.00
2.00
1.20

1.50
2.00

2.00
4.50

1.00
1.75
2.50
4.00

LIKO tik dažyti nagai, o rankų puošmenas iš Mrs. T. Haffa, ver
tas 126,000 dol. nudžiovė plėšikai Chicagojė. Bet ko vertos tos 
brangenybes, jei tik rankas puošė?

HARTFORD. CONN.

REDEMPTIONIST PILGRIMAGE 
TOURS TO 8HRINE OF ST. ANN

1 2-ROOM APT„ >350 season; 
3 3-room apto^ >400 aeason. Large. 
Ali Utilities fumished, 2 min. bath- 
ing, fishing; church. Directly on 
Route 213, Hlgh Falls, N. T.

Dar kartą aukotojams nuken
tėjusių vardu širdingas ačiū.

Kazys Bagdonas... 
Hartfordo Apygardos Pirminin
kas.

ROOFER - TINSMITH

duktė 
Stakių 
Rasei-

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

štrafelaite - Heitkienė, Olga, 
duktė Emilio ir Emilijos, vyras 
Heitke, Liudvikas, iš Tauragės

173 E. 3rd St, New York 9, N. Y. 
OR 3-4224

INCORPORATED 
Our 75th Year 

Certified Barte, VL Granite

TOURS to Shrine of St. Anne de 
Beaupre in Canada.
Memorial and Labor Day Weekends

Weddings Banąuete 
Sočiai Functions

Paškanskaš, Antanas
Petruševičius, Feliksus 
Pocius, Leonas ir Emilija ; 
Podžiukas, Kazimieras, iš Rais
tinių k., Tauragnų v,, Utenos

4069 BRONXWOOD AVĖ. 
Near Cor. 229th St 

BRONX, NEW YORK

OUR LADY OF 
PERPETUAL HELP PARISH

Prieš kiek laiko šiame laik- užsiiminėjo demogogija ir kas 
rašty paskelbiau JAV Lietuvių gynė tiesą. - 
Bendruomenės Hartfordo Apy
gardos nukentėjusiems nuo pot
vynio šelpti komiteto apyskai-

Smulkioji tautosaka, patarlės, priežodžiai, 
posakiai, J. Mingirdas, 182 p. 3.00, įrišta. 3.50 

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p..... 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys 5.00

CONTRACTORS 
Jobbing — Gaa-Installation 

and Alterattone

800 dolerių. Pelnas paskirtos ..... _ . .. .. • v* - « Namikaite - Butautiene, Mikali-šeštadienio lituanistinei mokyk
lai ir atsilyginti parapijai už li- 

Susirašinėjimai atsako ir į iš- tuanistinės mokyklos apšildy-

1.80 
1.25 
1.00 
1.10 
1.50

Rimonis, Karolis, sūnus Jono i 
Saililius - Visockytė, Petronėlė, i 
ir jos broliai Visockis, Jonas ir { 
Kazimieras

Saulitienė, Juzefą
Sitnikas, Feliksas ir Povilas, sū- , 
nūs Petro, iš Padubysio v., šiau- , 
lių ap.
Šiugždančius, Aleksandras (ar, 
Šegždavičius)
Skauronas, Boleslovas, sūnus | 
Jokimo (
Strafelaitė - Langienė, Augustė, 
duktė Otto ir Emilijos Berenty-

Andrijonas, Kazys ir Vincas, sū
nus Baltraus
Andriulienė - (Pukiutė?), Elzbie
ta, gyvena St Louis z 
Bajoras (Byerj, A., gyvenęs 
Brome, N. Y. Trafalgar Place 
Barelis, Stasys, sūnus Aleksan
dro
Bite, Jonas, Petras ir Vladas 
Butautas, Antanas ir žmona Na- 
mikaitė, Mikalina 
Damininkaitis, Aleksandras, iš 
Vilkaviškio ap.
Dirmantas, Stasys, ir sesuo 
Mikliuševičienė, Antanina, vai
kai Pranciškaus
Giedratitis, Ipolitas, sūnus Fe
likso
Grigalius, Antanas, Juozas ir 
Povilas, ir sesuo Lenkšienė, 
Grasilda ir jos sūnus Petras, ki
lę iš Spraudės k., Rietavo v., 
Telšių ap.
Heitkienė-Štrafelaitė, Olga, duk
tė Emilio ir Emilijos, vyras 
Heitke, Liudvikas, kilusi iš 
Joniškės k., Tauragės ap. 
Jankunienė, Brigita - -■ — 
Juškauskas, Antanas ir Vincas, 
sūnūs Vinco
Kartonas, Antanas, sūnus Kri
staus
Končius, Antanas ir Petras, sū
nus Antano
Krivickas, Antanas, Kazys ir 
Stasys, sūnus Kazio
Langienė - Strafelaitė, Augustė, 
duktė Otto ir Emilijos Beren- 
tytės
Lauzykas, Petras
Lenkšienė-Grigaliutė, Grasilda, 
jos sūnus Petras, ir broliai Gri
galius, Antanas, Juozas ir Povi
las, kilę iš Spraudės k., Rietavo 
v., Telšių ap.
Lukauskaitė, Antanina, 
Antano, iš Degimų k., 
parap., Šimkaičių vai., 
nių ap.
Mažeikis, Antanas, iš

2. Siųsti pinigai per p. Sau- 
laitį ir p. Žemaitaitį likosi Hart
fordo Apygardos dispozicijoj. 
Šių pinigų apyskaitą aš ir pas
kelbiau.

3. Pinigai, siųsti per Centro 
Valdybą-komitetą likosi Cen
tro Valdybos dispozicijoj. Būtų 
gera, kad ir C. V. pasektų Hart
fordo Valdybos pavyzdžiu ir 
spaudai pateiktų apyskaitą.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
linių, konjakų, midų šventėms 1 

kitoms progoms

na, ir vyras Butautas, Antanas 
Naujokas, Juozas, sūnus Petro, 
buvęs Anglijoje
Pajaujis, Jonas, Petras, Vincas 
ir Ona

Dancing—Friday 4 Saturday 
LARGE BALLROOM 

CONTINENTAL CUISINE 
CALL

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

parengimams, susirin
kimams, etc.

Maloniai patarnauja letuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Mfata in honorem Imm. Cordis ................... 1.50
Uetuvtška muzika, C. Sasnauskas. 133 p. 3.50 
Kalėdų balsai. 30 giesmių Kalėdom ........... 1.00

Kas mūšy geriausieji sportin* 
kai?

Pereitais metais LAK sporto 
sekcijos įvestoji tradicija — 
lietuvių visuomenei pristatyti 
ir atžymėti geriausius mūsų 
sportininkus — tęsiama šiais 
metais. Gegužės 30, penktadie
nio vakare (Memorial Day), 260 
Knickerbocker Avė. turėsime 
progos patirti, kas per pereitus 
metus iš mūsų sportininkų, dau
giausiai atsižymėjo. Dėmesin 
greičiausiai bus imamos pasku
tiniosios abejos Amerikos žai
dynės bei rytų apygardos pir
menybės. šio didelio vakaro — 
baliaus metu bus paskelbti ge
riausiai pasirodę jaunių, moterų, 
bei vyru grupėje, šokiams gro
ja Butrimo orkestras, o progra
ma atrodo, bus paruošta nie
kur dar nematyta. Imant dė
mesin, kad ir vėl svečiai galės 
naudotis švedišku stalu, pereita 
kartą turėjusiu didžiulį pasiseki
mą, prabangios Saieva salės at
silankiusiųjų skaičiumi tikrai ne- 
nusiskus.

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

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl. ______________ ____

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

Andriušis, 240 p. _________________ ....
Audra Žemaičiuose. VI. Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ................
Gabija, metraštis.............................................
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p. _____
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. _________
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. .... ...........
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ___  ___
Siela už sielų, D. Pilla. 304 p. ...................
.Algimantas. V. Pietaris, 267 p......................
Gyvačių lizdas. Fr. Mauriac .... ........ ......
Pabučiavimas, J. Grušas _______________

Ror Ali CathoUc Cemeteries 
48th St and Laure! Hill Blvd. 

52nd SL and Gueens Blvd. 
Ehtrance to Calvary Cemetery

EAST ROČKAWAY. 2 Family — 
>18.700. 5 minutes Catholic Church

Fieldstone Cape Cod, 4 bedrooms, 
120x100 Lot Sacrifice >13,495 
65 Maple Ct, Copiague, L. I.

Pagra
mančio parap., Tauragės ap. 
Mažutienė, Morta, duktė Anta-

Weekenda Coat >754)0 
For Information Write

Tamošaitis, Antanas, sūnus An
tano, iš Birbilų k., Veliuonos 
vai., Kauno ap.
Velička, Setanas, gyvena San 
Francisco
Venckaitia, Jonas ir Kazimie
ras, sūnus Jurgio ir Marijos 
Visockis, Jonas ir Kazimieras, 
ir jų sesuo Saililius, Petronėlė

Ieškomieji arba apie juo ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

VAIKŲ LITERATORA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančiui, 155 p.
Pasakos, Haufas, 93 p. - ................ .............
Baltasis vilkas. K. Binkis, 36 p.................
Lapės pasaka, V. netaria. 96 p .
Po raganos kirviu. J, Jankus. 101 p.___

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. E V 7 -20S9
SAV. M. Ui J. JOKUB. ICl/.l

Experienced 
HOLT CO.

3.00 
2.20 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.60 
1450

Mikalauskas, Kazimieras, turi 
brolį Justiną
Mikliuševičienė - Dirmantaitė,

Motery krepšinio komandos va
karas -

Gegužės 11, sekmadienį, LSK 
krepšinio komanda Angelų Ka
ralienės par. salėje rengia va
karą su šokiais. Vakaro metu 
bus rodomos filmos iš pereitų 
sezonų mūsų krepšino ir futbo
lo rungtynių. Matysime LAKI 
vyrų krepšinio komandą, o taip 
pat LSK futbolo vyrų bei jau
nių ekipas pirmenybių varžy
bose bei mūsų žaidynėse Ro- 
chesteryje ir Hartforde. Na, ir 
moterų krepšinio rungtynes.

Atletas

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

Waterbury, Conn.
(Atkelta iš 6 psl.) 

Nenustokite puikia daina žadin
ti lietuvius.

Choro vedėjas, solistės ir cho
ristės šeštadieninės mokyklos 
mokinių apdovanotos puikiomis 
rožėmis.

šokiams grojo Manchesterio 
lietuvių latvių orkestras. Jau
nuomenė ir senesnieji šokio mė
gėjai turėjo puikios progos pasi
šokti. Orkestras tikrai meistriš
kai atlikio savo uždavinį. Veikė 
baras su putojančiu alučiu ir 
skaniais šeimininkių pagamitais 
lietuviškais užkandžiais. Niekas 
neapsivylė atėjęs koncertam

Ateityje visi žinos, kad tėvų 
komiteto mokyklos naudai ruo
šiami pasilinksminimai yra pui- ... . , .. r.-

ba: “Ir man pranešėt, ar mano kūs remtini Pajamų turėta ^”tamna’..lr. Virmantas, 
skirta auka tikrai pateko Water- onn poin« nackirtnc Stasys, vaikai Pranciškaus
būrio potvynio nukentejusiems 
sušelpti”?

Aukotojai rašo: “Manome, 
kad kiekvienas nori tikrai žino
ti, kad jo pinigai teko tam rei
kalui, kuriam buvo skirta”. Ar-

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

413 p. ....   2.00

Žvakidė, Darbininko premijuota drama, 
A. Škėma .........        2.00

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas,
80 p....... ........      1.50

Kovose dėl Lietuvos, n d.. SL Raštikis .... 7.00 Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.
Kryžiuočiai T. n Ir III t., H. SienkevIčltB-po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas 6.00 
Lietuvos archyvas ibolAevizmo metai),

436 p............................................................... 1450
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

Vac. RirtiAka, 100 p, _________ 1.00

Brooklyn, N. Y. 
MA 2-7730

BRENNAN BROS. CO.
944 Columbus Avė. (108th 8t) 

°»y RI9-4488 ni«m en 2-3514

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

139 p..........................................................
laisvė ir būtis, J. Gimtus, 151 p........
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ..........   2.00
šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis, 220 p. 3-00 
Aušros žvaigždė, Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis .........................— 2.00
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna ............ 1.00
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas, 260 psL .......    2.00

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

raud. 
de tote 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P. 
Aleksa ___ _______ ______ ________

Jaunuolių maldcs, kun. A. Kirvelaitis, auka, 
balt

HOLLIS, L. L
1 Family, 6 Rooms, Finished Base- 

ment, Asbestos Shingle. 1 block 
Parochial & Grade School. Principles 
only >14,500. HO 5-3121.

Smilga f čių akvarelė. Drangų premijos 
romanas. P. Jurkus ...............   5.00

Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p, ... 1450 910 Mflltoughby Ave^

4 Bedrooms, 3, Baths, Corner Lot, 
mid 20’s. Owner. PE 8-0908.

O ON LAKE KEZAB
T - IdesH Family Resort 

—Directly on Lake 
wb*S««»J AH tadlttlee for Summer 

of Fua and RelaMtion. 
V M Comfortable rooms. tempt- 

InŠ meala. Friendly. in- 
formai. 342-50 to $00.00 
we«4t including meals.

Write for Folder. 
ANTHONY SICKLE, owner.mar.

North 8vtton, N. H.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APptegate 74S4&

Naujasis Testamentas - ------------------------- 2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. —..... 5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. 2.00 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 

264 p....:..............................................—
Pranašystės apie pasaulio galą, prel. P.

Juras. 111 p. .......... —....... —
Džiaukis gyvenimu. O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis, NeDo Vlan,

1.00 
3.00

WOOD6IDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy, Hawtbonie, N. Y.

Kristaliniam karste, J. Aistis ,..........  2.00
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 1.50 
šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.............. 1.50
Etapaf (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.............. 300
Mukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p........ ....... 1.00
Atviros marios, L, Andriekus. 136 p.............. 2.00
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai,

A. Gustaitis, 144 p..... .............................. 2.20
Daiktai ir nuorūkos, L. Žitkevičius ........  1.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė ........... 2.00

DRAMA

& School. Buses & Stores. Ist flr. _ -
4 rooms & bath. 2nd flr. 4 rooms & 
bath. Finished attic. garage, drive- 
way & Patio. — LY 9-1380.

The Panorama Lodge invites yxm to į 
this scenlc apot of America— Lo- 1 
cated Oi the heart of the Adiron- I 
dack Mountains — with all modern i 
conveniences All Sporto and activ- 
ities — with exqulsite food — Ali 1 
thls and morc at reasonable ratea. į 
W$te for Booklet "L”. Panorama » 
Lc<ige, 88 Riversido Drive, Saramac ) 
Lake. N. T. Į



- praeitą savaitę grįžo iš Euni- 
pas, kur aplankė Vokietiją ir

Halyvavęg mafematifriĮ Irnn- 
ferentijeje New Yorke. sekma
dienį skaitė paskaitą atpitinin- 
Irų sendraugių gausiame susi-

suredagavo ir parengė spau- . 
dai lietuvių liaudies pasakas, ku
rias angliškai išleidžia viena lei
dykla New Yorke Iliustracijas 
nadarė dail. Ada Korsakaitė. 
Knygai išbristi reikia 600 pre
numeratorių. St Zobarsakas

BOSTON, MASS.

- RARASEVKTUS irSCNTS 
F U N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1Č1US
- Laidotuvių Direktorius

Tel. ANdrew 8-2590

( Kan J. Tumo-Vaižganto minė
jimas

Kan. Juozas Tumas-Vaižgan
tas yra didelė, šviesi ir garbin- * 
ga asmenybė lietuvių tautos at- ; 
gimimo laikotarpyje. Jis gimė • 
1869 rugsėjo 8 (Marijos Šventė
je) Malaišių k., Svėdasų par., 
Rokiškio aps. Mirė 1933 balan
džio 29 Kaune. Baigęs Daugpi
lio realinę gimnaziją, motinos 
ir vidaus balso raginamas, pa
siryžta būti kunigu ir stoja į 
žemaičių kunigų seminariją 
Kaune, čia prasidėjo J. Tumo 
visuomeninė ir literatūrinė vei
kla. 1893 jis gaįgė kunigų se
minariją ir įšventinamas kuni
gu.

Nors kunigas buvo be prie- 
| kaištų, visą amžių kilnus ir gar

bingas, bet J. Tumo kovų me- 
į tai dėl tautinių idealų buvo il

gi ir sunkūs. Jį persekiojo ir 
lenkiškai nusiteikusi dvasinė 
vyresnybė, ir civilinė rusų val
džia. Jis buvo kilnojamas iš pa
rapijos į parapiją, tardomas ir 
baudžiamas. 1896 drauge su ki- ! 
tais kunigais įsteigė Tėvynės ! 
Sargą. 1905 aktyviai dalyvavo 
Vilniaus seime ir savo parapijoj 
vykdė jo nutarimus. 1906 apsi
gyveno Vilniuje, dirbo Vilniaus 
Žinių ir Vilties redakcijose. 
1911 lankė Ameriką ir rinko au
kas Saulės namams. Kelionės 
įspūdžiūs Amerikoj aprašė kny
goje “Ten gera, kur mūsų nė
ra”. Daug rašė į Rygos Garsą, 
Vairą, Vaivorykštę. Pirmojo pa
saulinio karo metu dirbo “Ry
gos Garsą” redakcijoje ir- ko
mitete nukentėjusiems nuo ka
ro šelpti. 1915 lankė Rusijoj 
išblaškytų pabėgėlių koloni
jas, rašė “Karo vaizdus” ir kai 
kurios “Pragiedruolių” fragmen. 
tus. 1917 dalyvavo lietuvių kon
ferencijoj Stickholme. Ten, 
laukdamas leidimo įvažiuoti į 
vokiečių okupuotą Lietuvą, rašė 
“Pragiedrulius” 1918 apsigyve
no Vilniuje, dirbo “Lietuvos Ai
do” redakcijoj. 1920 Kaune pra
dėjo leisti Tautą, o 1921 “Mūsų 
Senovę”. Tais pat metais pa
keltas garbės kanauninku.

taip padėti išleisti angliškai lie
tuvių pasakų rinkinį. Pirmasis 
knygą užsiprenumeravo vice
konsulas A. Simutis. Praeitą sa
vaitę suplaukė prenumerato
rių apie 50 iš visų Amerikos 
vietovių.

Į Liet. Stud. Sąjungos
rengtas studijų dienas Phila 

delphijoje iš New Yorko buvo 
išvykę nemaža studentų. Stu
dijų dieųos įvyko praeitą sa
vaitgalį.

Dail. Romas Viesulas
gavo Guggenheim fondo sti

pendiją už savo aktyvumą gra
fikos mene. Guggenheimo fon
das, įkurtas 1925 m., kas metai 
duoda stipendijas mokslinin
kams ir menininkams, kad jie 
galėtų atsidėti savo kūrybiniam 
darbui. Balandžio 27 paskirtos 
šių metų asmenims stipendijos, 
viso išdalyta 1,412,000 dol. Jų 
tarpe stipendiją gavo ir R. Vie
sulas.

Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
lankėsi New Yorke

Amerikos žydų teologijos se
minarija surengė sekmadienį 
Waldorf Astoria viešbytyje 
priėmimą, vadinamą “Universi- 
tas Brotherhood Dinner”, kuria
me dalyvavo 800 žmonių. Buvo 
pakviesti ir 19 diplomatų, tarp 
jų Lietuvos, Latvijos, Estijos 
atstovai Seminarijos direkto
rius yra Finkelsteinas, kurio tė
vai, jis sakėsi Lietuvos atstovui 
J. Rajeckui,' yra kilę iš Lietu
vos.

Kun. Longinas Jankus,
Balto raikalų vedėjas, praė 

jusį savaitgalį buvo išvykęs į N. 
Angliją, šeštadienį balandžio 
26, dalyvavo Norwood, Mass, 
Baltos skyriaus susirinkime, o 
balandžio 27, sekmadienį, laikė 
sumą Aušros Vartų lietuvių baž- 

balandžio 20 d. Grail Center, nyčiojeWorcestet, Mass. ir daly-

rinkime, kuris įvyko Angelų

i . t u « -i ' kodėl žmogus veržiasi į tolimą- 
« & erdv* ““ kokios gaHmy* 

bės. nukeliauti i mėnulį ir kitas 
planetas. Po paskaitos' buvo ka
vutė, kurios metu dr. C. Masai- 
tis atsakinėjo į klausimus.

Redakcijoje lankėsi
Nijolė ir Danutė Bartkevi

čiūtės, kurios iš .Brazilijos atvy
ko | Ameriką ir apsigyveno pas 
savo dėdę Brooklyne. Jų brolis 
dar liko Brazilijoje ir lanko ku
nigų seminariją. Baigęs žemes
niuosius kursus, ir jis emigruo
ja į Ameriką. Abi seserys Bra
zilijoj išgyveno apie 10 metų, 
visą laiką mokėsi ir čia nori to
liau tęsti studijas.

Liet. Sporto klubo 
metinis tradicinis piknikas į- 

vyksta birželio 21, šeštadienį, 
Sutphin Blvd., Polish National 
Home, Jamaica. Pikniko metu 
bus įvairios pramogos, televizi
jos ir kitų dovanų laimėjimai 
Šokiams gros R. Butrimo orkes
tras.

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai 
gyveną Brooklyne, nusipirko 

didelę ir gražią vilą Cape Cod, 
Mas., ir pavadino ją Audrone 
Praeitą šeštadienį pradėjo kel
tis į vilą, kur per vasarą priims, 
atostogauti svečius. Vila turi 15 
erdvių kambarių, gražius vidaus 
įrengimus. Aplink dviejų akrų 
privatus parkas, priaugęs pušų, 
eglių, berželių. Atlantas yra už 
penkių minučių kelio. Vilos ad
resas: Audronė, — dr. E. Jan
sonas, 87 East Bay Rd., Oster-

žą spausdiname kitame Darbi-4 
pinko numeryje.

SucL ateitininkę
surengtas jaunųjų meninkų

gramą išpildė: Nijolė Ambrazai- 
• tė — sopranas, Lina Skučaitė — 

balerina, Diana Papievytė — 
pianistė, Juozas Dąubėnas — 
aktorius, Alvydas Karaša — bo- 
sas. Publikos pradžioje atsilan
kė ne perdaugiausia, bet vėliau 
prisirinko pilna salė. Koncerto 
klausėsi ir Liet Gen. konsulas 
J .Budrys su ponia.

Brookfyno vaidintoję trupė
šį šeštadienį, birželio 3', Aprei

škimoparapijos salėje stato 
Pi\ Naumiestiškio 3 veiksmų 
vaidinimą “Aną birželį”. Vaidi
nime dalyvauja: V. Gintautaitė, 
G. Putelytė, R. Tilvikaitė, M. 
Žukauskienė, L. Karmazinas, 
J. Lapurka, P. Nekrošius, V. 
Trainys, Zubrys ir St Vaškys. 
Dekoracijas piešia dail. J. Juo
dys. Po vaidinimo — šokiai 
Vaidinimo pradžia 6:30 v.v.

Motery Vienybės
pavasariniai šokiai įvyks ge

gužės 17 Grand Paradise salėje. 
Pradžia 8:30 v.v.

Į Putnamą
kur gegužės 3, šeštadienį vyks 

ateitininkių metinė šventė, iŠ 
New Yorko rengiasi vykti bū
relis jaunimo.

Tėvę prisiminimui
Angelų Karalienės par. baž

į-

Pianistė Julija Rajauskaitė

nyčiai padovanojo mišių taurę. viUe’ ^aPe ^ass-

Gabija Kulber-Kulbokaitė 
buvo rengėja tarptautinio stu- 

riks — visos Magdalenos ir V in- ^entų susirinkimo, kuris įvyko 
eo Mikalauskų dukterys. .............. ----- -

Marijona Geylor ir Alice Fred-

"Aidę* balandžio numeris 308 Clinton Avė., Brooklyne. Ji 
jau spausdinamas žurnalas taip Pa^ dalyvauja komitete, ku

šį pusmetį susivėlavęs dėl tech- buria aukštesniųjų mokyk- 
nišku kliūčių spaustuvėje, vėl mokinius. katalikiškai socia- 

' — linei ir religinei veiklai.įeis ( senas vėžins.

. Vasaros stovyklą New Yorko ansamblis
skautai pramato surengti tiems, balandžio 20 dalyvavo tautų 
kurie dėl įvairių priežasčių ne- festivalyje New Yorke ir su uk

rainiečiais išpildė programą. 
Ansamblis šoko tautinius šokius 
— suktinį, kalvelį, kubilą, dzū
ku polką ir Jonkelį, šokiams 
vadovavo Jadvyga Matulaitienė 
Choras padainavo keletą . liau-

JUL RAJAUSKAITĖS KONCERTAS
Pianistė Julija Rajauskaitė 

jau yra susidariusi gerą vardą 
ir savo koncertais sudominusi 
publiką.

Ji yra gimusi Pittsburghe, 
Pa., ir iš pat mažens pasireiškė 
neabejotinais muzikos gabu
mais. Nuo šeštųjų metų pradė
jo mokytis piano muzikos. Pir
masis šio “wunderkindo” atra
dėjas buvo žinomas Pittsburgo 
pianistas (jau miręs) J. Glaus, 
šeimoje irgi buvo nemaža mu
zikinės nuotaikos: sekmadie
niais tėvas vargonininkavo, se
suo Zenona mokėsi groti smui
ku, o motina ragino savo dukte
ris mokytis muzikos.

Jaunutė Julija koncertavo lie
tuvių kolonijose ir, baigusi ben
drojo lavinimo mokyklą, su mo
tina ir seserim išvažiavo Lietu
von. Julija gavo stipendiją Kau
no konservatorijon. Piano klasę 

vavo Nukryžuotojo Jėzaus se- baigė pas pianistą V. Bacevičių, 
serų rėmėjų suvažiavime. Savo 
kelionėje aplankė dar Brockto- 
no ir Putnamo seseris.

. Aidy koncertas

studijas gilino pas prof. V. Ru-

loje rugpiūčio 16 — rugsėjo,!
~d. netoli Detroito.

Akademinio skautę sąjūdžio

įvyks gegužės 10-11 d.d. Urba-
npje, BL, bus skaitomos šios pa- ir solistai: D. Mockdiūnattė, K. 
skaitos: fiL V. Černius — žvilg-

Baigus konservatoriją, buvo 
pakviesta tos pačios konserva- 

įvyko Toronte balandžio 27. torijos akomponiatorės tarny- 
Dalyvavo A. Vaičiulaitis, Alė Nuo tada Julija pradėjo 
Rūta Nakaitė, Alb. Baranauskas, 
laimėjęs Aidų žurnalo premiją, 
ir solistė A. Dabrauskaitė. Prieš 
koncertą A. Dambrauskaitė 
viešbučio laiptuose susižeidė ko
ją, bet koncerte dar galėjo dai
nuoti. Plačiau kitame Darbinin
ko numeryje.

snis į Amerikos civilizacijos i-

Kaupas—Lietuvių kultūros ide-

J. Kubilius, SJ, — Istorinis

__ _ __ _ ____ ____ Ieškoma ateinanti į namus
noms vadovavo A. Kačanaus- moteris, kuri galėtų nuo 4 v. p.

p. išvirti pietus 3 asmenų šei
mai, gyvenančiai Ridgewood ra
jone. Teirautis telefonu EV. 6- 
6879 nuo 6 vai. vakaro iki 8 v.v.

kas.

• Befigiom Artides
žvilgsnis į lietuvių tautos filo
sofus; fil. R. Šilbajoris — Jau
nieji kūrėjai pavergtoje Lietu
voje. Bus dar organizaciniai po-

THE 
ūmu SHOPPE

sėdžiai, susipažinimo vakaras Avė.
ir banketas. (at 97th St) UN 5-6633

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRŲPft į

APREIŠKIMO PAR. SALEJE f
North 5th ir Havemeyer St*., Brooklyn, N. Y.

vadins

AN| BIRŽELI
PR. NAUMTESTIBKIO 3 veiksmų vaidinimas 

Dalyvauja: V. Gintautaitė, G. Putelytė, R. THvikaitė, M.

V. Tninyn, Z. Zubry* Ir 8L VsAy*.
Režisierius: Vttafis Žukauskas
Dekoracijos: UaiL J. Juodžio

Vaidinimo pradžia: 6:30 vakare.

{ĖJIMO AUKA $2.00 ir 31.50. ŠOKIAMS $1.00

Regensburge,

atvyko 1947 m. 
Hopewell, Va., 

savo koncertus.

Waitkus j
FUNERALHOMEj 

197 Webster Avenue I 
PRANAS WAITKL’S į 

Laidotuvių Direktorius | 
ir Ealsamuotojas | 
Cambridge, Mass. ) 
NOTARY PUBLIC | 

4 
Patarnavimas dieną ir naktj J 

Nauja moderniška koplyčia šer- | 
meninis dykai. Aptarnauja Cazn- | 
bridge Ir Bostono kolonijas te- » 
miausiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir į kitus miestus. f
Reikale Jaukite: Tel. TR 6-6434 ’

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriu^-Balsamiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

garsėti: dažnai koncertavo Kau
no radijofone, įvairiuose jung
tiniuose koncertuose. 1943 saus. 
20 surengė pirmąjį savo reči
talį Kaune. Spauda ir visuome
nė ją nuoširdžiai priėmė. Vo
kiečių spaudoje dr. Janitzki ra
šė: “Julijos Rajauskaitės bri
liantinė technika virtuoziškai 
vartojama, išpildant veikalus.... 
12 vengrų rapsodijoje Rajaus- 
skaitė turėjo progos parodyti 
savo geriausius solistinius sa
vumus ir asmenišką išsiverži
mą. Tai daug žadantis talentas ”. 
Po to ji koncertavo kituose mes-

Išnuomojami du atskiri kam- tuose viena ir su kitais lankė- 
bariai; vonia ir vurtuvė vartoja- '
ma bendrai. Pageidaujama mo- Išnuomojama* kambarys su 
terš. Skambinti vakarais po 10 visais patogumas UI aukšte, 414 
vai. ir šeštadinį visą dieną. HT So. 5th St Brooklyne pas Mrs. 
1-4996. Dome.

t
gio koncertą.

butas Woodhavene ar Rich- 
mond Hill apylinkėse 3 as

Pk., N. Y. Galima pažiūrėti 
bet kada. Tel.: FI 7-4593.

si ir Latvijoje.
Tremtyje savo piano studijas 

tęsė pas garsųjį pianistą Josef 
Pembaur. Koncertavo pakarto 
tinai Augsburge, Dillingene, Ei- 
chtaette, Kemptene, Kirheime, 
Memmingene, 
Wiesbadene.

Į Ameriką 
Apsy gyvenusi 
vėl pradėjo
Richmonde Virginios valstybės 
sostinėje surengė du koncer
tus, kuriuos spauda labai gra
žiai įvertino. Amerikoje ji kon
certavo Chicagoje, New Yorke, 
Philadelphijoje, New Bruns- 
wicke, Princetone ir kitur.

Dabar ji gyvena prie New 
Brunswick, Highland Park, N. 
J., kur turi didelę piano stu- ~ 
diją, rengia mokinių sezonius 
koncertus. Šalia to pati dar to
bulinasi pas žymius pianistus 
New Yorke: prof. Isadore 
Phillip, Edward Steunnan ir pa
skutinius devynius mėnesius 
pas koncertinį-pianistą virtuo 
zą Jorge Bolet.

Gegužės 11 d., 2:30 jos kon
certas įvyksta New Yorke Town 
Hali (113 W 43 St) šioje salė
je yra koncertavę daug pasau
lio gersenybių. Programoje iš
pildys: 'vargonų preliudą — J. 
S. Bach-Ziloti, trisdešimt dvi 
variacijas — L. Beethoveno; M. 
D- Čiurlionio — preliudą, V. K. 
Banaičio — natinę dainą ir vi
zijas, Chopino — preliudą, mo- 
zurką, scherzo, Debussy — Nus
kendusi katedrą, Liszto —so
nata h min, Paganini — Liszto 
— La Campanella. Koncertą 
rengia Columbia Artists Ma
nagement Ine.

Iš lietuvių koncertui rengti 
yra sudarytas garbės komite
tas: prel. J. Balkūnas, L. Bieliu- 
kienė, S. Čerienė-Mulks, Kun. 
V. Dabušfc, J. Ginkus, M. Kižy- 
tė, J. Stukas, J. Šlepetys, kun. 
P. Totoraitis I. Trečiokas ir 
J. Žilevičius. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti į šį aukšto ly-

Kan. J. Tumas-Vaižgantas at
naujino Vytauto bažnyčią ir apie 
dešimt metų buvo jos rektorius.
Vytauto bažnyčia Kaune buvo 
atgaivos vieta, kurią lankyda
vo ir giliai tikintieji ir su abe
jonėm kovoją žmonės.

Kan. J. Tumas-Vaižgantas 
reiškėsi ir kaip mokslininkas — 
jis buvo Kauno universiteto do
centas, dėstė jame spaudos 
draudimo laikotarpio liet litera
tūrą, parašė apie to meto vei
kėjus eilę vertingų monografi
jų. 1930 pasitraukė iš universi
teto, o kiek vėliau ir iš Vytau
to bažnyčios rektoriaus parei- 
gų-

Kan. J. Tumą-Vaižgantą api
būdino prof. V. Mykolaitist 
“Jis yra buvęs vienas narsiau
sių to laikotarpio kovotojų. Bet 
ir vėliau, iki pat savo mirties, 
jis stovėjo visos tautos akivai
zdoje, kaip moralinis autorite
tas ir nieku nesuteptos garbės 
bei dorovės žmogus*’.

Pradėjęs kūrybinį darbą kaip 
publicistas — laikraštininkas. 

Ieškomas^ 4-5 kambanų jęan. j. Tumas-Vaižgantas yra 
sukūręs vertingus veikalus: Ri
mai ir Nerimai, Pragiedruliai, 

menų šeimai, mergaitei 3 me- ir Dėdienės ir kt.
tų. Prašome pranešti telefo
nu AK 6-8344. Bostono lietuviai yra kviečia

mi dalyvauti kan. J. Tumo mi
nėjime: gegužės 3 d. 8 vai. ry-

PARDUODAMAS 1 šeimos to šv. Mišiose, gegužės 4 d. — 
su 4 kambariais ir vonia na- tautininkų namuose rengiamo 
mas; 79-03 262nd St., Florai je akademijoje.

Stephen Breflesjr.
ADVOKATAS

REAL ĮSTATE

HOLY ROSARY PARISH 
IN ROOSEVELT, L. t.

4 Room* Bungaknr wtth Porch 
Stoker Radiator H«at. Pertly Fln- 
Ished Basement. SuitaMe. EMerly 

FR S-4475
Ooople or smaU temtly. Prtce >8,160

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNE.RAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALE. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.
. Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins- 
Šalinskas

Laidotuvių Direktorius |

84-62 JAMAICA AVĖ. Į 
(prie Forest Paricway Statioa) | 

Woodhaven, N. Y. ?
Suteikiam garbingas laidotuves. I 
Koplyčios nemokamai visose ! 
miesto dalyse; veikia ventiliacija | 

TeL Vlrginia 7-4499 ‘

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

a r g o n i n

chorvedžių
(i e m e s i u i

Išleista II laida

Kalėdų Balsai •
i:- 
!!

30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
MINAS *. ŠAVČIČNAS

Kaina $1.00. 36 pusi

::
DARBININKAS, i j
916 Winoughby Avenue, '

Brooklyn 21, N. Y. |

Gaunama:


