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Spėjama, miręs. Kas bus įpėdinis?
Gen. Heet mano, kad Amerika

neįtraukdama Sovietų. Tačiau

BALTŲJŲ BUMU spaodiN 'korespondentai, subėgę pas prezidento sek 
retortų spaudos reikalams išgirsti. k* prez. Eisenhowėris mano dėl 
Stalino paralyžiaus. Prezidento pareiškimų prašome skaityti pirmai.) 
puslapy.

armijos vadas gen. Van Fleet 
kongreso komisijai pareSke,
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PRAŠO SUSTIPRINTI ORO 
TILTĄ

Stalino, vietininkas tuo tar- gyvena. Jis dąugiau nebeval-

kandidatąi: V. M. Molotovas, 
Lavrentiji Beria, Georgij 
Malenkovas. Pastarasis la
biausiai Stalino tam buvo ruoš
tas. Tačiau tikrasis įpėdinis jau ,

Kai mirtis ateina Stalino
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TaikosAzijoj nekis, kol karas Korėjoj . ' A i
nelaimėtas ir Korėja nesujungta.

<
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ras reikalauja. Būtent: reikia 
prailginti karo tarnybą iš dve- 
jų metų 3a pustrečių ar trejų. 
Reikia pertvarkyti kareivių 
kritimą fronte.* Dabar fronte 
išbuvęs 9 mėnesius ir įsigijęs 
visą patyrimą perkeliamas, ir 
vėl nauji atvyksta be patirties. 
Lygiai trūksta Korėjoje su pa
tirtimi žemesniojo kadro. Per
galė — kalbėjo Fleet — yra 
vienintelė galimybė sėkmingai 
išspręsti belaisvių pasikeitimo 
klausimą.

Komisijos pirmiMnkas atst. 
Short padarė po klausinėjimo 

išvadas. Esą reikia Amerikos 
jėgas Korėjoje sustiprinti. 
Fleet su tuo sutiko, ir pridėjo, 
kad Azijoje nebus jokios tai
kos, kol Korėja yra padalyta. 

. Tik karinė pergalė ir Korėjos 
sujungimas yra pati mažiausio- 

- ji sąlyga taikai Azijoje.

GEN. FLET PAGERBTAS 
PREZIDENTO

Washingtonas. — Gen. Vari 
Fleet, buvęs 8 armijos vadas 
Korėjoje, išėjo į atsargą ir iš-

VINCENTAS PALEISTAS 
Į ATSARGĄ

departamentas pranešė, kad 
diplomatas Vincent, kuris bu
vo įtartas esąs komuinstas ir 
tardomas, paleistas į atsargą. 
Vai. sekertorius Dulles pareiš
kė, kad jo ištikimybe neabejo
jąs, tačiau jis nebuvo tinkamoj 
aukštumoj, kokios reikalavo jo 
pareigos. Jam buvo prikišama, 
kad atstovaudamas Amerikai 

' Kinijoje neteisingas žinias pa
teikdavęs apie Chiang Kai-she- 
ką ir rėmęs komunistus.

Persu komunistai, nacionalistainerimsta
Teheranas. — Min. pirminin

ko Mossadegho vardas po mi
nios užpuolimd, nuo kurio jis 
turėjo sprukti pro užpakalines 
duris su viena pižama į ame-. dalyvavo demonstracijoje, apie 
rikiečių namus, pašlijo. Norė
damas jį atstatyti, reikalavo, 
kad parlamentas iš naujo pa
balsuotų jam pasitikėjimą. Jo 
priešas parlamento pirmininkas

įsakydamas savo šalininkams 
neateiti į parlamento posėdį. 
Tokiu būdu nesusidarė pasiti
kėjimui pareikšti reikalinga 
dauguma.

Prie riaušių prisidėjo pas
kiau dar ir komunistų partija. 
Jos surengta dėmonstraci a 
praėjo šūkiais: “šalin imperia
lizmas ir “amerikonai namo.”

Vaikas pagaliau sulaukė 
motinos, kuri ilgai išstovėjo 
prie krautuvės eilėje ii* parne
šė kepalėlį duonos.

— Ačiū Dievui, — sako vai
kas, — bent kartą gerai apsilai
žysiu.

— Tu tylėk, vaike,—draudė 
motina. — Tu negerai sakai. 
Reikia dėkoti Stalinui.

— O kai jo nebus, mama? 
Kaip tada?

— Tada galėsi sakyti ir ačiū 
Dievui 

kilmingai buvo priimtas prezi
dento Eisenhowerio jo garbei 
surengtose .vaišėse, dalyvau
jant daugeliui senatorių ir šta
bo karininkų. Visi pastebėjo, 
kokiu skirtumu buvęs prezi
dentas Trumanas priėmė gen. 
MacArthurą, kai jis buvo at
šauktas iš Tol. Rytų. Fleetas 
apie Korėją atsisakė ką pa-' 
reikšti spaudai.

BOMBA PRIEŠ PERONĄ
Buenos Aires. Kovo 2 Ar

gentinos prezidentas Peronas 
grįžo traukiniu iš Chilės. Bue
nos Aires stotyje kelios minu
tės prieš ateinant prezidento 
specialiam traukiniui buvo su
sprogdinta bomba. Aukų nebu
vo.

atsargon pasitrankęs 88-tis Ar
mijos vadas, daro pranešimų 
Senato karo reikalams komisi- — 
joje. Wasringtone. Jis pareiškė, 
kad dabartinis “tūpčiojimas Ko- 

. rėjoje, priklauso grynai nuo mū
sų’* Jungtines Tautos “turinčios 
Korėjoje pasiekti karinės perga
lės“, kad Azija išvaduotų nuo 
komunizmo. Paklaustas, ka jis 
galvoja apie Stalino liga, gene
rolas atsakęs: “Vienintelis geras 
komunistas yra miręs komunis-

Akmenimis buvo apmėtyti a- 
merikiečių namai ir automobi
liai. Mossadegho įsakymu su
imta apie 70 karininkų, kurie 

200 komunistų, apie pusantro 
šimto kitų asmenų, atleistas 
štabo viršininkas, kuris ne
skubėjo gelbėti užklupto Mos
sadegho.

Sicilija. — Savivaldybių rin- • 
kimuo'e de Gasperi partija 
(kr. dem.) iš 8 miestų laimėjo 
septyniuose. Lig š-ol jo partijos 
rankose buvo tik-3. šiuose rin
kimuose du miestus ji atėmė iš 
socialistų komunistų bloko, ki- . 
tus du iš. dešinių ų partijų blo
ko. Viename mieste atsilaikė • 
komunistai.

DEL SLAPTŲ SI T ARČIŲ 
ATŠAUKIMO VIS NESU

SITARTA
Washingtonns. — Senato ko

misijoje nesusitarta dėl rezo
liucijos. kuria turi būti atisa
kyta nuo slaptų sutarčių. Res
publikonai reikalauja aiškaus 
ir griežto pasisakymo, kad Jal
tos ir Potsdamo sutartys nebu
vo patvirtintos.

Maskva. — Sovietų žinių a- 
gentūra Tass kovo 4 paskelbė: 
“Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos centro komitetas ir 
ministerių taryba praneša a- 
pie didelę nelaimę, kuri ištiko 
mūsų partiją, mūsų tautą — 
sunkią draugo J. V. Stalino li-

“Naktį iš kovo 1į 2 draugui 
Stalinui Maskvoje, bute, išsi
liejo kraujas į smegenis ir pa
lietė svarbias jų dalis. Drau
gas Stalinas neteko sąmonės.

“Dešinę ranką ir koją apė
mė paralyžius. Nebekalba. 
Reiškiasi rimti širdies ir kvė
pavimo sutrikimai.”

žinia pasirašyta sveikatos 
ministerio ir 9 gydytojų.

Kovo 4 buvo iškviestos į 
Maskvą satelitinės vyriausy
bės.

Kai Maskva susirūpinus laidotuvėmis, 
tai Londonas rengiasi karūnacijai

Londonas. — Karalienės Elz
bietos vainikavimo ceremoni
jos jau nustatytos. Jos bus 
birželio 2. Pakviestieji svečiai, 
kurių bus apie 7,000, turės sė
dėti savo vietose bažnyčioje jau 
8,30 vai. ryto ir laukti karūna
cijos iškilmių ištisas keturias žiuos aukso karieta. Jau dabar 
valandas.. - Kad jie'jneišalktų, karalienei Elzbietai “pamergė” 
būsią pro pirštus - žiūrima, jei taiso “uodegą” 20 jardų ilgu- 

_ svečiai po skvernu atsineš ir su-—mo. O pati karalienė, kad gra- 
muštinius ir čia pat užkąs. Po žiau atrodytų karališkuose dra-
-----\-------------------------------------- r bužiuose, priversta laikytis^ kokios buvo pasirašytos. Tokiu 

dietos. • būdu Vokietija patvirtins pir
moji.SOVIETU POLITIKA JT 

NEPASIKEITĖ

Jungt. Tautos. — Kovo 4 po
sėdyje politinėje komisijoje, 
kai jau žinia apie Stalino ligą 
buvo pasklidus, Višinskis 
Jungtinėse Tautose nepasirodė 
Bet Sovietų atstovas Zorinas ir 
paskui Lenkijos už. reikalų 
min. Skržeszewski kalbėjo taip, 
kaip ir lig šiol. Jie kaltino A- 
meriką dėl bacilų karo Korė
joje; aiškino, kad Indijos pasiū- 
lyfnas paliauboms tarnavęs A- 
merikos interesams. Kaip ir 
anksčiau. O gal dėl to seną, 
plokštelė' fiap groja, kad dar 
nespėjo adatos perstatyti.

VĖL LONDONĄ UŽGULĖ
MIGLOS

SICILIJOJE RINKIMUS
LAIMĖJO DE GASPERI

su

Londonas. — Kovo 3 Lon
done vėl prasidėjo tokios mig
los, kad per 30 jardų nieko ne
matyti. Aerodromai uždaryti. 
Laivai i uostus nebepriimami 
ir turi laukti jūroje. Autobu

sų ir traukiniai juda mažiau- 

tai tokius dalykus tada teskel
bia, kai jau viskas' yra sutvar
kyta.

Kovo 4 komunikatas apie 
Stalino sveikatą dar labiau pa
brėžia blogėjimą: be sąmonės, 
vis labiau sutrinka kvėpavimas, 
kuris tepalaikomas deguonim.

Tvirtinama jau, kad Stalinas 
esąs miręs, tik sovietinė propa
ganda visuomenę nori paruošti 
prie to palaipsniui. Pagaliau 
jau nebesvarbu, ar Stalinas mi
ręs ar dar paskutines valandas 

vainikavimo bus eisena iš baž
nyčios į Buckingham rūmus, 
kurios ilgis bus 5 mylios su 
viršum. Ceremonijose dalyvaus 
31,000 kareivių ir 46 orkest
rai, bet nebus nė vieno automo
bilio. Karalienė su hercogu va-

Washingtonas. — Britanijos 
užsienių reikalų ministeris Ede
nas ir min. Butleris atvyko ū- 
kinių derybų. Ryšium su Sta
lino mirtimi Eisenhoweris tu
rėjo su Edenu pasitarimą.

Anglija ve] nori rykščių
Londonas. — Tik 1948 Ang

lijoje buvo panaikintos fizinės 
bausmės už-tam tikrus nusi
kaltimus. Dabar vėl 10 konser
vatorių pasiūlė parlamentui 
fizines bausmes sugrąž nti. Tik 
jau nusikaltusius plakti ne vie
šai ir ne ‘kačių uodegomis’, ku
rios žaizdas padaro kūne, o 
paprastomis beržo rykštėm!.*. 
Konservatorių laikraštis “Dai
ly Telegra ?h” siūlymą parėmė.

Susigrąžinti rykštes anglai 
panoro dėl didėjančio nusikal
timų skaičiaus. Ypačiai didėja 
jaunimo nusikaltimai. Gausėja

Pažymima, kad Staliną išti
ko tas pats priepuolis kaip ir 
Leniną, kuris pirmiausia nete
ko kalbos ir buvo paraližuota 
dešinioji pusė. Tik Leninas taip 
prasikankinęs dvejus metus, i- 
ki mirė 1924 metais. Prieš 
aštuoneris metus panašiai, bet 
greitai mirė prezidentas Roose- 
veltas..

Berlynas. — Į vakarų Ber
lyną atbėga vis daugiau. Lėk
tuvai . nebepajėgia jų perga
benti į vakarų Vokietiją. 15,- 
000 jau laukia pervežami. Dar 
kiti 30,000 rengiami šitokiai 
kelionei. Pereinaamose stovyk
lose Berlyne jie nebesutatpina- 
mi. Voiketijos vyriausybė krei
pėsi į sąjungininkus, kad jie 
duotų karinius transporto ke- 
turmotorius lėktuvus. Už per
gabenimą moka Vokietijos vy
riausybė po 34 DM (8,33 dol.) 
už vieną asmenį, jei jis perga
benamas dvimotoriniu lėktuvu.

VOKIETIJA PIRMOJI 
PATVIRTINS SUTARTIS

Boena. — Vokietijos parla
mentas sutarčių tvirtinimą 
svarstys kovo 19. Kancl. Ade- 
naueris- pareiškė, kad sutartys 
turi būti patvirtintos tokios,

ADENAUERIS ATVYKSTA 
{JAV 7

Bonna. —Balandžio 2,kancl. 
Adenaueris išvyksta j JAV, pa
kviestas prezidento Eisenhowe- 
rio. Išbus čia porą savaičių.

gaujos, kurios apsiginklavusios 
skutamaisiais peiliukais ir pa
našiais “ginklais” žmones api
plėšinėja ir šantažuoja. Vy
riausybė buvo priversta tos 
rūšies “ginklus” nešioti viešai 
uždrausti.

Dar svaigesnė priežastis 
rykštėms grąžinti —- kalėjimai 
yra perpildyti. Lig šiol suim
tieji palaikomi kalėjime, kad 
būtų atgrasinti nuo tolimesnių 
nusikaltimų. Bet kalėjime lai
kymas ir pinigą kaštuoja ir vie
tą užima. Įstatymo projektai 
mano, kad rykštės atgrasins 
nuo bausmės.

Su pirmąja žinia apie tai 
prasiveržė pirmieji įspūdžiai.

Pijus xn meldėsi už rusų 
tautą ir Stalino atsivertimą.

Prezidentas Eisenhovveris pa
žymėjo užuojauųrusų tautai 
ir tęsė: “Nepaisant, kokis as
muo bebūtų valdžioje, ameri
kiečių maldos siunčiamos į 
Aukščiausiąjį, kad Jis globotų 
šio didžio krašto tautą ir leis
tų jai gyventi pasaulyje, ku
riame visi vyrai ir moterys ir 
vaikai gyvena taikoje ir drau
gingume.”

Buvęs prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad jis gailisi, jog tai 
atsitiko, ir nęskįžiaugia nięke- 
no fizine negalia.

Churchillis per savo asmeni
nį sekretorių pasiuntė užuojau
tą.
Domininkonų Respublikos de

legacijos JT pirm. Trujillo pa
reiškė, kad Stalino mirtis'bus 
visame pasaulyjez laimėjimo 
valanda, “žinau, mes, lotyniš
koji Amerika, dėl Stalino mir
ties neišliesįm^r.ė vienos aša
ros.”

Truiillo jausmas sutinka su 
viso tūkstančio milijonų pa
vergtųjų jausmu. Jie visi paju
to akimirkos džiaugsmą, kokio 
seniai neturėjo Jr dėkoja Die
vui, kad jie yra išvaduoti nuo 
vieno budelio, didžiausio ir 
žiauriausio žmonijos istorijoje. 
Kokia laimė, kad net Krem
liaus valdovas negalėjo, apgau
ti vieno priešo — Mirties.

Po prasi veržusio pirmo sen
timento ateina ir pirma min
tis: o kas toliau?

Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad su Stalino mirtimi 
pačioje Rusijoje prasidės kova 
dėl valdžios. Prasidės kova, a- 
not “Daily News”, tokia kaip 
tarp išalkusių vilkų dėl grobio. 
Tikrai sakant, kovajau prasi
dėjo prie Stalino gyvo. Minimi

ŠVEICARUOS ATOMAI
Vakarų strategai Šveicariją 

laiko tinkamiausiai pasiruošu
sią pasipriešinti Sovietų inva
zijai. Kai invazijos klausimas 
bpvo svarstomas sovietų štabe, 
naujasis viršininkas Sokolovs- 

. kis įspėjo:
“Šveicarija gali būti mums 

kietas riešutas.”
“Kaip tai? Ta sauja vyrų 

prieš mūsų divizijas?” suabe
jojo generolai.

"Taip. taip, jie gamina daug 
laikrodžių. Jei jie pakeliui pri- 
barstys laikrodžių, mūsų hero
jai gali ilgai sugaišti jų . beieš
kodami, o kad ko gero ir tarp 
savęs ims kovot:” 

dabar trys konkurentai: Beria, 
Molotovas, Malenkovas. La
biausiai konkurentus nurungė 
ir per jų pečius išlindo į viršų
kazokas Malenkovas. Lengviau- 
šiai į šešėlį pasitraukė Moloto
vas, vienintelis senas partietis. 
Didesniu priešu Malenkovas 
laikė Beriją. Kovoje prieš jį 
Malenkovas net buvęs paleitįes 
žinią, jog ir Berija esąs žydas 
ir vadinęsis Bermanas. Kova 
prieš žydus ir prieš gydytojus 
sykiu buvusi kova ir prieš Be
riją. Mažiau abejojama, kad 
rungtynes laimės Malenkovas, 
nors gen. Bedel Smith, keleris 
mętus išgyvenęsMaskvoje JA V—— 
atstovas ir dabar valstybės se
kretoriaus padėjėjas, mabo, jog 
pradžiai valdžia bus padalinta

. tarp tų trijų “bajorų”. Didės- . 
nib susirūpinimo kelia, kiek 
kraujo nutekės ir kiek galvų 
nusiris valant savo priešo drau
gus.

Jau nuo reformų komunistų 
partijoje kreipiamas dėmesys, 
kad daugiau reikšmės priski
riama generolams. Stalinas bu
vo mėginęs juos iš politikos iš
jungti. O dabar keletas jų į- 
vesti net j partijos- centro ko
mitetą. Ir istorijoje apie gydy
tojus buvo minimi kai kurie 
generolai kaip numatytos au
kos. Manoma, kad Malenkovas 
kaip tik nori atsiremti kariuo
mene ir užsitikrinti jos ištiki
mumą kovoje su Berija, kurio 
rankose yra slaptoji policija, 
koncentracijos lageriai ir ato
minė energija.

t-?

Ar Stalino mirtis atsilieps 
tarptautinei padėčiai.

Jei tarpusavio kova įvyks,. 
tai savaime atslūgs spaudimas 
Korėjoje, Indokinijoje ir Eu
ropoje. Bet bakiomasi taip pat, 
kad tarpusavio kovoje konku
rentai, ypačiai Malenkovas, 
Vakarų neapykanta degdamas, 
gali pultis į tarptautines avan
tiūras. Tuo atžvilgiu Stalinas 
mėgindavo kraštutinumus de
rinti ir išlyginti. Sovietų pia
nus vykdydamas su mažiausia 
rizika. Gal būt, dėl to britai 
jau įspėję Amerikos vyriausybę 
laikytis didelio atsargumo už
sienio politikoje ir nepadaryti 
žygio, kuris galėtų būt Rusi
joje išaiškintas kaip a gresi a. 
Padėti pats valstybės departa
mentas atrodo vertina teisin
giau. kai jame vyrau ja nusista
tymas: elgtis taip, lyg Stalino 
mirtis nieko nekeičia Sovietų 
Sąjungos politikoje. Tatai su
tampa ir su Adenauerio verti
nimu.
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turedavo pasikišęs

Dėl visa ko. Toliau jam 
dkaUngas automobilis.

senu automobiliu, 
jte buvo perdaug žinomas,

fcė Ifissui, kad norėtų pirktis 
automobilį, bet trūksta pinigų.

Chambers pagaliau ry-_ 
trauktis, jis žinojo, kokis 

ir pavojingas kelias 
Jis turėjo pasirengti į' 

atsargiai, šaltai/

Po kelių mėnesių, kai įsitiki
no, kad nėra Bykovo susektas, 
Chambers ryžosi aplankyti 
Hissą. Hisso anona sutiko jį 
sausai ir šaltai. Jis suprato, 
kad. Hissą* apie jo išdavimą ži-

jokos eigos. Laikas ėjo. 1939 
iškilo naujas įvykis. Prancūzi-

;f •-» s

SPAUDA

Galėtų priekaištus peradresuoti kitam

masės atstovai) deja, nieko ne
pasako. Tvirtina ir gana.' Bet 
vieną dalyką jau pripažino — 
tai reikalą susimylėti. Vadina-kad Lietuvos vardui garsinti 

Italijoje daugiausia yra nu
sipelnęs kun. V. Mincevičius ir. R 
už tai jis vertas visos tautos 
dėkingumo. “Vienybė” tvirtina, 
kad tai “staigus, dirbtinis, ne
įtikimas kun. Mincevičiaus iš-

ilgai nėra nekalti avi-

atvyko pas Amerikos atstovą 
Bullitą Parijuje ir įspėjo: e- 
są prancūzų policija turinti tik
rų žinių, kad vienas iš ameri
kiečių diplomatų, pavarde Hiss, 

esąs sovietų tarnyboje. Ameri
kos atstovas abejingai priėmė 

žinią, tada ir Daladier nesispy- 
Ir vėl ilgi metai laukimo. Kai 
rė — čia gi ne jo reikalas. 
Chamberso vienas iš draugų 

Susivaldęs Hissas vėl pradėjo dėstė kongreso nariam^ apie 
mėginti: .“O aš tik neseniai pa
tyriau, kad tamstai buvo nu
matyta nauja aukštesnė vieta.” 
Kai Chambers išdėstė, kodėl 
jis nutraukė ryšius su “apara
tu”, Hissas buvo nustebintas 
Chamberso pasiūlymu ir jam 
mesti agentavus. Tas tegalėjo

nusisuko į savo giminaitį lyg 
nenorėdamas kalbėti. Kai gi
minaitis nuėjo gulti ir tarnaitė

sušuko: “Mus painformavo, kas 
tamsta eS. Tamsta išdavei.”

nas jį įspėjo: prieš Hissą nega
lima nieko kadbėti; jis yra ta
bu...

JAMES T. NICHOLSON Amerikos »atahoaja KiyBnm

Vaaee, “Otfiee of Defense Mubffizatioh’* atstovui (kairėje). Vaistai *

Ar tai išpūtimas, reikia spręs
ti iš darbų. O ir paskutinis kun. 
V. Mincevičiaus suorganizuotas 
Vasario 16 minėjimas Romoje 
buvo tokios jo veiklos puikus 
liudininkas. Bet jei “Vienybei” 
svarbu nedarbai, o autoritetų 
Rūdijimai, tai, žinoma, pre]. Tu- 
labos teigimai jai neįtikimi. 
Bet ‘Vienybei” patikimas auto
ritetas yra autoritetinio reži
mo atstovas min. St Lozorai/ 
tis. O jis 1952 m. vasario 16 d?

reikalui. Chambers žmona tuo- 
jau užpirko f ordą bet apie pir
kini nieko -nesakė Hissariis. . tik galva neigiamai pakratyti.

“Tokiu atveju man reikia išei
ti”, pasakė Chambers.

Trečias reikalas * buvo doku
mentai. Nieko nesakęs savo še- - 
fui, Chambers per vieną pažįs
tamą valstybės departamente 
paprašė, kad tas parūpintų jam 
tarnybą ir išrašydintų doku
mentus senuoju vardu (nes jis 
seniai nesivadino Wtiittaker 
Chambers). Toliau jam reikė- 

; jo pasirūpinti keletą dokumen
tų apie šnipinėjimą, kuriais 
jis galėtų apkaltinti Sovietus, 
jeigu “aparatas” imtųsi jį per
sekioti. O tuo jis neabejojo. Tų 
dokumentų didžioji dalis buvo 
kaip tik iš Hisso rankų išėję. 
Pagaliau po kelių dienų ieško- 
jimo pasisekė dar susirasti ne
toli Baltimorės mažą, skyrium 
stovintį namelį. Iš tolo galima 
buvo stebėti, ar kas nesiartina. 
Ten jis turėjo pakliūti niekeno 
nepastebėtas. Ir 1938 balandžio

, 7 d., užuot vykęs nustatytu jam 
laiku pas Bykovą, Chambers su 
šeima išvyko į savo slėptuvę, 
o mikrofilmas padėjo pas tre
čią asmenį įprašydamas: jei 
kas man ar visai mano šeimai 
atsitiks; atplėšk ir žinosi, kas 
daryti toliau. Keletą savaičių 
praleido Chambers su šeima 
namely prie Baltimorės be jo
kio ryšio su pasauliu, niekam 
savo adreso nepalikęs. Dieno
mis jis pats išsimiegodavo, o 
jo žmona stebėdavo, ar kas ne
ateina. Naktimis jis eidavo sar
gybą, tam reikalui įsigijęs re
volverį.

Hiss palydėjo iki durų. Ne
buvo kas kalbėti. “Kaip jums 
eisis per Kalėdas?” — paklau
sė Hiss staiga, nusukdamas vi
sus reikalus į šalį. “Manau, bus 
gana šalta”, atsakė Chambers. 
Hiss vėl paprašė palaukti,-šoko 
atgal į kambarį ir grįžo iš ten 
su ryšulėliu. “Tai bus Puggie” 
(Chambąpso duktė) ir įbruko 
į rankas. Vyrai vienas į kitą 
pasižiūrėjo. Chambers pastebė
jo Hisso akyse ašaras. Juodu 
persiskyrė, kad pradėtų vienas 
su kitu žūtbūtinę kovą.

Chambers kelias buvo aiškus 
— jis turėjo atitinkamai įstai
gai pranešti apie save ir kitus, 
ypačiai valstybės departamen
te. Pranešė. Bet po to niekas jo 
nejudino; nęi dėl kitų nebuvo

Per tą laiką įvyko vėl kitas 
naujas dalykas. 1948 iš Sovie
tų šnipų tinklo iškrito pati to 
tinklo vedėja Elisazeth Bent- 
lėy. Ji atitinkamai įstaigai pa- 
sakė apie save ir išsigelbėjo 
pasižadėdama s^ro klaidą at

pirkti kova prieš sovietinį šni
pinėjimą. Ji suminėjo tai įstai

gai savo buvusius bendradar
bius, apie gerą tuziną. Buvo 

nuostabu, kad tarp jų daugelis 
buvo tų pačių pavardžių, ku
rias Chambers buvo nurodęs 
prieš devyneris metus. Ar ji pa
žįstama su Chamberso? Ne, nei 
pažįstanti nei apie jį girdėjusi. 
Dar keistesnis atrodė tas pa

vardžių sutapimas. Pranešta a- 
pie tai ir prezidentui Truananui. 
Tada prezidentas įsakė sudary
ti komisiją antiamerikoniškai 
veiklai aiškinti.

Chambersas. Pareiškė tai 
griežtai porą kartų. Tai katras 

gi meluoja: ar Chambersas ar

važinėja, kokius valgius mėgs
ta, kokias knygas skaito, kokie

Vis dar nebuvo lengva tie
sai iškilti aikštėn. Hissas ko
misijai pareiškė, kad jis nepa
žįsta pono, kuris vadinasi

xonas atkreipė dėmesį į rūpes
tingai formuluotą Hisso pareiš
kimą. Kai buvo iškviestas 
Chambersas, Nixonas jį pa
klausė, ar Hissui jis buvo pri
statytas Chamberso vardu, ar 
šitą pavardę Hissas žino. “Ne, 
aš tada vadinausi Carl... Slap
toj organizacijoj grupės vado
vas niekad savo tikro vardo ne
pasako bendradarbiams. Mano 
vardo nežinojo nė vienas ben
dradarbis. Jei bendradarbis to 
būtų paklausęs, jis būtų nusi
kaltęs drausmei.” Tada komi

sija turėjo dar įsitikinti, ar tik
rai Chambers buvo pažįstamas 
su Hissais. Kryžminiais klau
simais jis turėjo atsakinėti, ko
kiais maloniniais vardais Hissai 
vadina vaiką, kaip juodu vienas 
kitą vadina, kokŪi automobiliu

sudėltoti ir tūkstančius kitų 
klausimų, kurie priklauso prie 
amerikoniškojo tardymo. Po tų 
atsakymų, buvo aišku, katro 
pusėje yra tiesa ir Nixč>nas jau 
turėjo savo rankose tikrą siū
lą, kuriuo jis tempė Hissą iš 

departamento į teismo kaltina
mųjų suolą.

(Pabaiga)

Lausanne. — Šveicarijoje 
prisiglaudęs Rumunijos kara
lius Mykolas, komunistų išvy
tas iš krašto, susilaukė trečios 
dukters. Padėjusi jį išvyti An- 
na Pauker Maskvos taip pat iš 
valdžios ištrenkta.

Sotonikai. — Graikijoje ka
ro teismas nuteisė mirti 3 vy
rus ir 1 moterį; jie slaptas ži
nias perdarinėje komunistinei 
Bulgarijai. 4

. — -J".—. - /

jo :“Kunige Vincentai, aš Tams
tai nuoširdžiai dėkoju Lietuvos 
Diplomatijos ir savo vardu už 
visa, ką Tamsta padarei ir da
rai dėl Lietuvos. Tamstos dar
bai nebus užmiršti ir atgavus 
Nepriklausomybę tinkamai į- 
vertinti.”

Jeigu “Vienybė” mokė prel. 
Tulabą, kad apie fenomenus 
kalbėtų atsargiai, idant nebūtų 
juokinga, .tai savo patarimus 
galėtų peradresuoti dabar kam 
kitam.

Laisvė vasario 28 rašo, kad 
“lietuviškoj pranciškonų ir 
marijonų spauda, skelbdama,

na save, nes ši spauda daro vi-

triūbijo, kad nekaltus žmones 
sodinama į elektros kėdę.

’ Antra, kam gi to popiežiaus 
taip prireikė? Dar nebuvo jo
kios Rosenbergų bylos, * o ko
munistinėje spaudoje nebuvo 
popiežiui- jokio susimylėjimo. 
Kiek jis prišmeižtas ir prijuo- 
dintas? Pernai net Italijos par
lamento narys buvo už šmeiž
tus teisino nubaustas. Dabar 
griebiamasi popiežiaus rankos, 
kad trauktų iš bėdos. Supranta
ma, popiežius gi “nekrauge- 
rys”, kaip maskvinė spauda 
ris tojo, ir Vatikanas ne “šni
pų lizdas”, kad žūstančiam 
rankos netiestų. Tai supranta
ma. Bet ir pati komunistinė 
spauda rašo, kad tik patarpi
ninkauta, nes diplomatinių san
tykių nėra. Geriau būtų, kad 
Laisvė ir Vilais palaikytų ka
talikų masių pageidavimą, kad 
diplomatiniai santykiai Wa- 
shingtono su Vatikanu greičiau 
būtų užmegstl

Trečia, Jai lietuviškoji kata
likų spauda nieko į elektros kė
dę nesodina. Tam yra Ameri
kos įstatymai, kuriems Rosen- 
bergai nusikalto. Apie tai ir ra
šoma, ir palyginti nedaug, pa
liekant teismui ir prezidentui 
spręst. Tuo tarpu lietuviškoji 
maskvinė spauda pila diena iš 
dienos — gina savo kailį, nes 
griežta bausmė vienur gali at
siliepti ir kitur. Niekam neoa- 
slaptis, kad visi Stalino agen
tai vieną darbą dirba, tik ne vi-

dentirds susimylėjfanas nebūtų 
padarytas. Bet lietuvių katali
kų masės galvoja kitaip.”

Kas tos “katalikų masės” ir si prieina prie atominių paslap-
kaip jos galvoja, raudonosios čių. .

PABUČIAVO KANKINIŲ VĖLIAVĄ
Kolumbijoje yra nemaža- 

'žmonių, padėjusių lietuviams 
apsigyventi šiam^kraštė. Tam 
tikslui jie yra suaukavę nema
žas pinigų sumas ir daug padė
ję savo įtaka. Tikintiesiems 
ypač malonu, jog nuoširdžiau
sią globą ir supratimą parodė 
šio krašto dvasiškija. Kiekviena 
proga savo žmonių tarpe jie gi-

na mūsų reikalus ir laimi mums 
prielankumą.
✓ Medellme labiausiai pasižy
mėjęs yra “auksaburnis” ku
nigas B. Cordone, kurijos sek
retorius, ištikimas lietuvių
draugas. Nė viena lietuviška
šventė be jo nepraeina. Pernai 
Motinos dieną jis pasakė gražų 
pamokslą, taip pat ir šiemet 
Vasario 16 iškilmingam minė-

» jime kvietė savo tautiečius su 
meile urjausti lietuvius.

nurodo kryptį
1 Q C Q Naujo Amerikos

JLL1« Keliy Standarto

VAIZDAI M KORFJOS FRONTO. Aukštai — hrlk-eptrrt* prfatato 
lauk* patrankėte i Unijas; viduryje — trys helievfHerita lau
kia, kai tas Hkrauta patraakėlėms amunicija; apačioje — kai patran
ka* Ja* atidarė u«n|. lirlicopteriai sprunka j sauxr%nc vietą.

Šia proga prisimena ir kitas 
1951 m. mūsų tautęs šventė e 
lietuvius giliai sujaudinęs įvy
kis. Mištom^pasibaigus, išėjo 
neaukštas vyras, pražilusia gal
va senelis kunigas, vienu keliu 
priklaupė prie mūsų gedulo 
perrištos vėliavos, drebančiom 
rankcm paėmė jos krašteli ir 
pagarbiai pakėlė pre lūpų. 
Tai kankinių vėliava” — tarė 
jis pro susijaudinimo ašaras. 
Lietuviams jis buvo dar mažai 
pažįstamas, bet šis jo mostas 
ir žodžiai padarė neišdildomą 
įspūdį. Praeitais metais jis mi
rė. ant jo karsto padėjo ir lie
tuviai gražų gėlių vainiką su 
kukliu prašus: H* la Cdonfa 
Lituana”. Jis buvo kan. Fafa 
Mejto Medeflino arltidlece- 
zijos kancleris, teologuos dak
taras.

KokmMjos lietuviai neuž
mirš ir trečio savo globčjb 
kan. Aloyzo MMo Msrroąatoų 
mirusio 1952 m. rugsėjo 27 d. 
Nerasi Bogotoje lietuvio, kurs 
nebūtų patyręs Jo globos. Ka
da atvykome iš Europos 200 
žmonių, jis tada vadovavo iš ko- 
lumbiečlų sudarytam lietu
viams šelpti komitetui. Jis lan
kydavosi kasdieną lietuvių na
mus. Jo dėka .ten neliko nė 
vieno neaprūpinto lietuvio,Xo 
mūsų kunigai jo klebonijoje 
rado sau tėviškus namus.

E. Pasalantė

Pastatytas važiuoti—

f.d.a.f.

Sa 41 **Wcrth More” ypaty be jis vertingesnis, kai Jūs jį 
perkat . . vertingesnis, kai jį parduodat.

Jūs galit pasirinkti aukštos kompresijos jėgą pas Fordą. 
Galite imti 110 h. p. Strato Star V-8 arba 101 h. p., 
Mileage Maker Sbc. Abu motorai turi Fordo automatinį 
jėgos pilotą ir teikia aukštos kompresijos eismą prie 
reguliaraus gaso. • _______

Panf atvtoa lltffli tvirtH P3??11 K-bar sutvirtinimo principą 5 sukry
i mĮo HgM ImImJ' Utaa jjUOtų daln^d^eš^ėkcijos rėmu šis Fordas gali laikyti

• • metų metus. Fordo laivo sandarumo konstrukcija ne
praleidžia vandens, dulkių ir skersvėjų.

Jūs pamatysit, kad 1953 m. Fordas visus pralenkia 
stiliaus atžvilgiu savo nauja ilgesne, žemesne, labiau 
masyvia išvaizda. Jūs galite pasirinkti iš 18 naujų 
modelių 11 korpuso stiliųUabai įvairių spalvų ir apmu
šalų kombinacijų.

Pastatytas grožiui •ta

Pamatyk įvertink- Pabandyk važiuoti
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suomenė aepal&tę ahejfega ir

STEBUKLINGI LAIPTAI

jis pats yra pašauktasit gyvus, tose vargingose sąly-

senetius ir išbalusiais veidais

Pasirodo, Balto pirmininkui

mas pamatyti, kokios jų Vely-

Pianistas Antinus Kuprevičius koncertuoja New York e

Nuolatos vilkindamas vande-

KNYGOS IR ŽURNALAI

cento ligoninėje New Yorke. 
Nors lankytojai dar neleidžia*

— Netrukus bus Velykos, o 
man akyse gyvas vaizdas: per-

— Dabar pats jau negaliu 
rūpintis, bet čia rainus sveik
iau, žinodamas, kad mūsų

g pamatyti, pasikalbėti ir pa
tirti jo nuotaikas ir pageidavi-

dainiukų, daviau kiek pinigų. 
Dabar čia gulėdamas vis labiau

dienos. Tai susyk atsiradau li
goninėje. Operacija truko net

bos: platus apžvalgų skyrius.
Numeris šiaip graž'ai tvar

komas, tik visos klišės pilkokai 
atspausdintos.

Laisvus Lietuviams leidžia

lėUs. Toks būtų mano kreųri- 
masis į Amerikos lietuvius, ' 
tiek senuosius, tiek naujai" at-

PRISIMLNKIMĖ
žymiam New YOrko chirurgui 
dr. John Lawler. Ir taip nuo 
sausio 15 d. čia guliu. —

Kambarys patogus, preižiūra 
gera, kanauninkas sako, kad y- 
ra sąlygos sirgti ir sveikti. 
Ties lova kabo didelio formato 
kryželis su Kristaus Kančia, o 
ant lango stovi trys lietuviškos 
koplytėlės, balto medžio, ro
dos ,tik šviežiai išdrožtos. Ka
nauninkas paaiškino, kad tai 
vieno Memingeno stovyklos

— Kadangi savo gyvenime 
dar niekad nebuvau sirgęs, tai 
dabar turėjau progos įsitikinti, 
kaip tai yra'sunku. Bet nenusi
menu, žinodamas, kad, jei Die
vas duos, pasveiksiu, — sako

kartais užeinantieji skausmai 
varo iš pusiausvyros. Kenčiu 
dantis sukandęs ir galvoju, kad 
gerai, jog Dievas žmogui užde
da visokių kryželių. Dažnai sa
kau sau, kad mano skausmas ir 
kentėjimas yra niekai palygi
ntas su tuo, kas kenčiama mū
sų žmonių įvairiuose ištrėmi
muose, kas kenčiama Korejo-

tą dieną jfe žinojo, kad yra 
Velykos, prisiminė tas šventes, 
praleistas savuose namuose ir 

' tarp artimųjų ,ir tas palygini
mas su dabartine skurdumą, 
jiems draskė širdį.

—Nebuvo ant jų stalo nei 
geresnio maisto, nei nesigirdėjo 
vaikų krykštavimo, kuris pa
prastai per Velykas atsiranda, 
ritinėjant ir žaidžiant margu
čiais. Negaliu pamiršti jų liūd
nų veidukų.

— Tada jiems padalijau sal-

mkūnkas, pridėdamas, kad ki
tais reikalais jis šiuo metu ne
gali rūpintis.

— Žinau, kad valdyba ir ad- / 
mmistracija savo darbą gerai 
žino ir jį atliks. Ypač džiau
giuosi, kad Alena Devenienė 
dabar eina mano pareigas. Jos 
energija, supratimas reikalų ir 
sugebėjimas padarys nemažiau 
už mane, iki aš pasveiksiu. 
Duok Dieve, kad tik miksų vi- ■

Klausiamas, kada kanaunin
kas, gydytojų inanymu, galės 
kelti, jis paaiškina, jog dar 

’ maždaug reikėtų gulėti pen
kias savaites.

— Bet ir tai negalėsiu dar 
nieko veikti, nes gydytojai sa
ko, kad turėsiu sveikti ir ilsė
tis, ir tai užtruks iki birželio.

— žinoma, —- prisimena jis,
— apie porą metų diriįau be 
veik visiškai be poilskK po 12
vai. per lįp nervai atsi- lietuvio dovana. Patyręs, kad 
leido ir jėgos išsisėmė; be to, pirrnimnkas serga, tas 
ši baisi cpe.rae^a, . tai tikra: 
turėsiu ilsėtis, kad įasveikč- 
čiau. —

Kalbant apie jo ligą, jis ir 
paits sako, jog ir jam žfaiia, kad 
turįs atsigulti ant operacijos 
stalo buvusi staigi, kaip ir vi
siems kitiems.

< — Pagalvokite, — sako jis,
— tik buvau sugrįžęs iš Balfo 
šerno, čia dar su J. E. Vysku
pu V. Brizgiu lankėmės kolo
nijose, kai staiga gaunu laišką 
iš dr. Jovaišo iš Čikagos, kuris 
tikrino’ mano sveikatą, ir pra
nešė, jog tyrimai parodę, kad 
negalima atidėlioti nė vienos

lietuvis tremtinys specialiai 
šias koplytėles prisiuntė, kaip 
prisiminimą ir aplankymą, nes 
pirmininkas jį buvo aplankęs 
Vokietijoje.

— Lankytojų dar neletd’ia, 
bet jau buvo keletas neoficia
liai. Vienas pirmųjų buvo kar
dinolas SpeHman, kuris prieš 
operaciją mane laišku sveikino 
ir šv. Mišias už mane atlaikė, 
o po operacijos asmeniškai ap
lankė, sveikatos linkėdamas, 

*už ką esu nuoširdžiai dėkingas, 
lygiai taip kaip ir visiems lie
tuviams, kurie mane prisime
na, — baigė kan. J. R Kon
čius.

Kuygipentyna, kurią leidžia 
VHkhs, o sudaro Al. Ružanco- 
vas, talkininkaujant B. Kvik-

\ iiui, išleido lapkričio - gruodžio
(1952 m.) numerį. Jame baigti
suregistruoti praeitų metų lei- . T.T. Jėzuitai. Redaguoja T. J. 
diniai, apimant visas šakas Pa-;
darant svarbesniųjų straipsnių 
bibliografi ą. Taip kalendorių

'yra pamirštas tik "Darbininko” 
kalendorius paminėti.

I “Knygų lentyną” reikėtų 
atkreipti daugiau dėmesio, nes 
ji tikrai reikalinga, kas domisi 
lietuviškąja knyga, kas ją ren
ka. Ji taip pat reikalinga ir 
bibliotekoms ir draugijoms. Jos -

■phic Service, 602 Harvey St., 
DanviMe, BL

Eglutė. vasario mėn., skirta 
tautos šventės paminėjimui, 
pasipuošus P. Osmolskio virše
liu (teksto iliustracijos taip 
pat P. Osmolskio), sutelkia 
gražių pasakų, eilėraščių ir ki
tų skaitymų, A. Benderius tę-

Vaišiys, 5541 S .Paulina St., 
Chicago 36, III.

• Šv. Pranciškaus Varpelis ko
vo mėn. numeris. Jame rašo: 
T. Modestas, Prel. E. Bartkus, 
T. J. Dyburys, T. K. Butkevi
čius, T. Benvcnutas. Leidžia 
T.T. Pranicškonai, redaguoja 
JT. Modestas Stepaitis, kuris, 
norėdamas padaryti laikraštį į- 
vairesnį ir įdomesnį, paieškojo 
lengvesnio laužymo, įsivedė net 
juokų skyrių su karikatūro
mis. Numeris gražiai sutvarky-

Gutausko — Vaiko malda, J. 
Valento — Svajonės ir vedy-

J. Kidyko — Vienintelė tikėji
mo atrama, P. Rabikausko —

lėtų paskolinti kitos draugijos, 
laikraščiai ar net pavieniai as
menys.

rio mėn. numeris. Persitvarkę 
nuo naujų metų, jie pradėjo ei
ti net 32 pust, įdėdami ir ilius
tracijų. Numeris įdomus ir sk

šiuo kartu apie Lyduvėnų til
tą, V. čižiūnas — rašo apie Ge- 
čfiminą.

Pastangos išlaikyti ‘JEglutę” 
turėtų būti dar didesnės, ypač 
Jai reikia įvairios vafliams pri
tašytos medžiagos, reikia jai

Lietuviškos knygos mėgėją— 
vasario mėn. — išleido Lietu
viškos Spaudos Klubas Chica- 
goje. Jis pasirodė kaip biulete
nis kas du mėnesiai ir pirmiau
sia skiriamas klubo nariams ir 
kitiems, šiam numeryje apra
šomos paskutiniu laiku išleistos 
Sp. Klube knygos: J. Grincevi- 
čiaus — Vidurnakčio vargonai, 
P. Gaučio — Pietų kryžiaus- 
padangė^e, Fulton J. Sheen — 
Sūnus palaidūnas. Kartu pri
jungti ir įvairus spaudos bei 
asmenų atsiliepimai apie kny
gas ir patį Spaudos Klubą.

Europos ir Amerikos konti
nentuose plačiai žinomas ir 
muzikų pasaulyje aukštai ver
tinamas mūsų pianistas And
rius Kuprevičius Columbia Ar
tiste Management Ine. yra pa
kviestas fortepijono rečitaliui į 
New Yorką. A. Kuprevičiaus 
koncertas įvyksta š. m. kovo 8 
d. 3 vai. Town Hali, New Yor- 
ke (113-123 W. 43 St., tarp 
Broadvvay ir 6 Avė.).

Jau visa tai, kad šio koncerto*
rengėjai yra amerikiečiai, sa-' kur spauda, muzikos kritikai • 
ko A. Kuprevičių esant tarp
tautinio masto pianistą. New 
Yorkas, kaip žinome, yra JAV 
muzikos ir meno centras, čia 
pasirodo visos muzikos pasau
lio žvaigždės. Rengėjai, kvies
dami A. Kuprevičių koncertui 
į New Yorką, matyti, apsvars-

tė, ką kviečia, gerai žinodami 
New Yorko kritikų ir publikos 
aukštus reikalavimus.

Iš tikrųjų kritika tų kraštų, 
kuriuose A. Kiąjrevičius kon
certavo, jį kvalifikuoja kaip di
delio talento ir tobulos techni
kos menininką. Paskutiniais 
metais jis yra koncertavęs Vo
kietijoje įvairiose vietose, Švei
carijoje, Austrijoje ir Pietų A- 
merikoje (Argentinoje, Urug
vajuje ir kituose kraštuose),

jį vertina kaip šaunų virtuo
zą, įstatydama jį į pačių gar
siausių pasaulio pianistų eiles.

Mum malonu paminėti, kad 
A. Kuprevičius yra Kauno 
Konservatorijos auklėtinis ir 
šiuo metu vienas ryškiausių

koncertus, apie kuriuos jau. ži
nome, kad jie praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Jo pasirodymas Chicagoje 
atkreipė Amerikos muzikų dė
mesį ir, kaip minėjau anksčiau, 
amerikiečių manegerių buvo 
pakviestas į New Yorką. Lie
tuvių nevvyorkiečių pareiga bū
tų padėti mūsų žymiam pianis
tui. Mūsų gausus atsilankymas 
į jo koncertą bus jam tikroji 
mūsų parama. Negalima teigti, 
kad mes būtume , pakankamai

'■•‘jautrūs mūsų kultūros ir me
no reikalams. Labai dažnai mes 
esame nedovanotinai abejingi 
tiem savo tautiečiam, kurie tik
ru talentu ir atkakliu darbu y- 
ra prasimušę iki tarptautinio 
forumo. Turėkim valios bent 
retkarčiais pakeiti savo veidus 
iš kasdienybės pilkumos.

Per tūkstančius metų žmogaus atmintyje neišdilo ana 
gražioji šventraščio vizija, kurion pagautas patriarchas 
Jokūbas regėjo stebuklingas kopėčias. Jų viršūnė siekė 
dangų — patį Dievo sostą, o laiptais vaikščiojo angelą!, tai 
leisdamiesi žemyn, tai kildami į aukštį.

Vizijos prasmė — lengvai suvokiama. Dievas savo 
patikėtam žmogui norėjo parodyti, jog nuotoliai tarp dan
gaus ir žemės yra nugalimi. Stebuklingos kopėčios, siekian
čios Visagalio sostą, simbolizuoja tikėjimą, kurio laipteliais 
galima matyti ne tik angelus, ateinančius į žemę, bet ir Die
vo Sūnų — Kristų. Sutvėrimas, Išganymas, Apvaizdos 
veikmė tikrai yra nuostabi vizija kiekvienam tiesą mylin
iam žmogui. Ir kas gražiausia
tais stebuklingais tikėjimo laiptais žengti prie Dievo.

Šv. Povilas ką tik atverstus tesalonikiečius perspėjo: 
“Broliai, žiūrėkite savo pašaukimo”. Ką jis galėtų pasaky
ti mums šiandien, pc 2000 metų, kai gyvename krikščioniš- 

~koje kultūroje, bet dažnai pamirštame savo aukštą paskir
tį- _

Žvelgiant į masių religinį indiferentizmą, nuogą bedie
vybę, o ypač į vedamą kovą prieš Kūrėją, kaikam lengvai 
gali susidaryti įspūdis, jog stebuklingomis kopėčiomis belai- 
pioja tik angelai, žmogus gi rado daugybę kitų užsiėmimų, 
kurie atitraukė jo dėmesį nuo Dievo sosto. Jis tapo savo- 
paties arija kitų sudarytos tvarkos — klusnus vergas. į jos 
pirmą puslapį įtraukiama savo pasirinktos specialybės stu
dijos, pramogos, vizitai. Tikėjimo klausimams nepaliekama 
vietos.

Kiekvieno netikinčio ir indiferento būtų galima klaus
ti: Kiek esi padėjęs pastangų nepažintai ar pamestai reli
ginei tiesai surasti? Kiek esi perskaitęs dvasinio turinio 
knygų? Ar savo abejonėse nors kada bandei melsti dan
giškos šviesos?

Gyvenimo pavyzdžiai duodą-negiamą atsakymą. Ne 
vienas inžinierius visą amžių savo mintis telkia į braižinius, 
mašinas, aparatus. Protas nuolat jieško tikslesnio apskai
čiavimo būdų bei patobulinimų mechanikoje — antgamti
nėms tiesoms palukštenti pritrūksta noro ir -laiko. Tūlas 

. medikas be poilsio vargsta su bacilomis, pasiryžęs rasti 
naujų priemonių joms užmušti. Jo mintys nepajėgia pasi
kelti aukščiau. Chemikas gelsta prie savo, sudėtinąjį for
mulių, gamtininkas — prie suvytusių žolelių rinkim* filo
logas — prie mirusios kalbos žodžių, filosofas prie savo 
paties pagimdytų idėjų, teisininkas — prie dulkių kodeksų, 
eilinis, darbininkas prie įščlUsios mašinos ratų. Visi įsmigę 
į savo specialybę, lyg rodos aplink juos nieko daugiau ne
būtų.

Besaikis įsileidimas į vieną sritį dažnai ir būna tikroji 
netikėjimo priežastis. Galima pririnkti garsingų moksli
ninkų, kurie griežtai apsiriboja jtik savo profesijos darbu. 
Pilnas pasaulis yra už antvalandžius gaivą dedančių eili
nių žmonių. Jie laisvu noru dirba už tris, atlyginimą gauna 
už tris, bet kas iš to, jei nemoka pagridinių tikėjimo tiesų. 
Religiniai klausimai daugeliui lieka užmesti. Jei tokie žmo
nės ką pašalinio ir skaito, pasirenka arba tai, kas priešin
ga religijai, kad labiau sutvirtėtų savo iliuzijoje, arba tai, 
kas dilgina pojūčius, kad sušiltų eretinėje ugny. Stebuklin
gosios tikėjimo kopėčios, kurių laiptais nesunku pasiekti 
vienas jų turėtų pamąstyti, kad tikinčiam išnyksta nuoto- 

Dievą, jiems palieka atremtos į melsvą skliautą. O kiek- 
lial tarp dangaus ir žemės.

Tėv. L. Andriaus, O.F.M.

MOKSLO NAUJIENOS
Parama mokslui .

Šių mokslo metų bėgyje A- 
merikoje esančiuose universite- 
tuos^bei kolėgijise bus išleis
ta apie 350 mik dol. įvairaus 
masti tyrinėjimams. 300 mil. 
dol. skiriami federalinės vai 
džios, likusi suma sukeliama,
privačiais keliais, 90% vsų pi- '* ’ limesnį mokslo vystymąsi.

nigų skiriama fizikos bei bio
logijos mokslinėms šakoms. A- 
merikieėių aukštieji sluogsniai 
labai susirūpinę, kad humanita
riniams mokslams teskiriama 
labai maža tos milžiniškos su
mos dalis. Bijoma, kad tai tu
rės labai neigiamos įtakos j to-

savo

ros ir meno laimėjimų.
Vos 9 metus turėdamas, A. 

Kuprevičius pradėjo pianino 
koncertus ir tuojau . atkreipė 
muzikų dėmesį kaip gabus pia
nistas ir jautrus muzikai. Pir
masis Andriaus muzikos mo
kytojas buvo jo mbtina, taipgi 
labai gabi ir žymi pianistė. Vė
liau A. Kuprevičius turėjo visą 
eilę koncertų Kaune ir kituose 
Baltijos valstybių miestuose, 
kur buvo įvertintas kaip vienas 
iš gabiausių lietuvių jaunosios 
kartos pianistų.

Šiuo metu A. Kuprevičius y- 
ra 32 m. amžiaus, gyvena Ar
gentinos sostinėje Buenos Ai
res, plačiai žinomas ir vertina
mas Pietų Amerikos muzikų 
sluoksniuose. Be savo tiesiogi
nio meninio darbo A. Kuprevi
čius yra įsitraukęs į lietuvių 
visuomeninę veiklą, veda cho
rą ir kit.

J JAV A. Kuprevičius atva
žiavo "Margučio” pakviestas 
Chicagon. Ten turėjo ir du

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WfCSX—kilocycles—Martrfehead-Salem, M*ss.

Kiekvieną šeštadlenj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskite: LITHLANTAN RADIO 
HOUR, 59 Cotta<e SL, Norwood, Mass.

Skyrius: UTHUAN1AN FURNITURE (X)., 326 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass. •

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Margam pasaulyje
Į skalbimo mašiną

Bayonnėje gyvenąs Pferrc L. 
teismo buvo nubaustas 4 mėn. 
kalėjimo. Jo nusfradtknas sa
votiškas: uošvienės nuolat ka
muojamas, Pierre ją kartą pa
gavo ir įkišo į skalbiamą ma
šiną, kur ją keletą valandų iš
laikė.

Ūkininkas aiškina miesto 
ekskursantams:

Matote, kai kurios karvės y- 
ra su vienu ragu, kai kurioms 
ragai esti nupjaunami, nes jos 
labai nedoros. Pagaliau, kai ku
rios pačios sau ragus nušliau
žia. Bet ši karvė neturi ragų 
visai dėl kitų priežasčių. Ji yra 
ne karvė, bet arkys.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 423 Me—haa Str^ Ridgewood, Bmoklya, N. Y. 

7; Skambinti tel HYadnt 7-4677

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas
ST. GRABLIAUSKAS. gyv. 

5 Thomas Park, So. Bos
ton 27. Mass.. *KI» viso
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kainos nuo 100 
dolerių.

Taip pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose at
stovai.

...U9.fl
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Muzikas Jonas Čižauskas Vasario 16tos šventė Westfidd> Mass.
Būdamas jaunesnis, J. Či-

ŠYENČIA SAVO 45 METŲ VEIKLOS SUKAKTI Gavėtos rekelekeijM

velande su parapijos choru dir-
nas iš pirmųjų Vargonininkų

nagrinėjo taftai padėtį, ku-

ar specialioms iškilmėms. Kai
būriui mokinių, taip jų buvo

»* ?

N. J. Jis čia dirba jau aštuntus 
metus. Dažnai su savochoru

tais 15,000miniai. Vargonai 
buvo pirkti už 100.000 dolerių.

Šiuo metu muz. J. čižauskas 
vargonininkauja šv. Mykolo

aavo parašytą 
kalbėtojas

nąą OJFJf. Po mišių blivo gie
dota “šventas Dieve” ir paskaj-

dar gyvai seka lietuvišką veik
lą, skaito visą efię^. lietuviškų 
laikraščių, kitataučių bažnyčio
se naudoja tfctuviškas melodi
jas. Turi auteotnpaaavęs nema-

Po pietų šv. Kazimiero salė
je iškilmingas susi- 
rinkimės prasidėjo <ėMavų 
įneįinau, kurias įnešė jaunuo-

rmi-
žiM už Lietuvą atlaikė ir pa-

, vedys, dainininkas ir muzikos 
mokytojas, šiemet yra sušau
kęs 45 metų, kai dirba savo 
pamėgtoje meno srityje.

Muzikos jis pradėjo mokytis 
Vilniuje pas Jurevičių, šv. Pet- 
ri ir Rovilo bažnyčios vargo
nininką. Paskui keleris metus 
mokėsi pas J. Naujaiį Kaune. 
Kadangi J. Naujalis bųgo Kau-

redgė koncertų, pastatė keletą 
operečių ir dramos veikalų, 
važinėjo koncertuoti į-kitas pa
rapijas ir lietuvių kolonijas, 
mokė ukrainiečių ir angių cho
rus, turėjo suorganizavęs ne
mažą simfoninį orkestrą ir da-

tą W, wHson. Už nuopelnus 
lietuvių tautai buvo apdovano

knygą.

ir J. čižauskui teko toje kated
roje vargonais groti. 1907 m. 
išvyko į Ameriką, kur vargo
nininko darbą pirmiausia pra
dėjo pas kun. J. šeštoką, New 
Yorko Aušros Vartų lietuvių 
parapijos kleboną. Pakviestas 
kun. A. Staniukyno, nusikėlė 
ir vargonininkavo šv. Kryžiaus 
parapijoje, Mt. Carmel, Pa. 
Čia radęs, labai gerų chorui 
balsų, tuojau išmokė giedoti 
Witto šv. Lucijus mišias, Č. 
Sasnausko kantatą “Broliai” ir 
kitus pasaulinio mąsto muzikų 
kūrinius. 1911 m. vedė choristę 
Marijoną Paleckaitę. šiemet 
vasario 27 d. jiedu sulaukė jau 
42 metų vedybinės šūkakties, 
abudu visą laiką aukodamies ir 
dirbdami muzikos pienui.

Muz. J. Čižauskas Ameriko
je dar stengėsi savo muzikinį 
i’silavinimą pagilinti. Gyven
damas Baltimoreje. mokėsi 
kompozicijos, ir harmonijos pas 
kemn. P. Gust, o dainavimo — 
pas Ch.‘ Bochau. Abu jie buvo 
Peabody konservatorijos profe
soriai. Vargonininkaudamas 
ten pat lietuvių parapijoje, va

dovavo gana gausiam chorui 
(80 narių), kuris buvo išmo
kęs giedoti mišias Naujalio, 
Mozarto, Witto, Pąlestrinos ir 
kitų žymių kompozitorių. Su 
savo choru buvo kviečiamas 

• giedoti į kitataučių parapijas ir 
važinėjo koncertuoti į •Wą- 
shingtoną. 1918 metais buvo 
suorganizavęs bene pirmą A- 
merikos lietuvių simfoninį an-. 
.samblį, kuriame dalyvavo 5pie 
30 instrumentalistų. Tuo pat 
metu dar mokėsi gregorioniš- 
kos muzikos pas komp. monsg. 
L. Manzetti ir-lankė Pijaus X 
liturginės muzikos mokyklą 
New Yorke. Atostogų metu 
grodavo šv. Jono katedroje, 
kviečiamas kardinolo Gibbon- 
so. Dirbdamas su choru, groda
mas vargonais ir pats solo dai
nuodamas, yra pastatęs daug 
muzikinių scenos veikalų bei o- 
perečių. Baltimorės anglų 
spauda muz. J*-čižausko darbą 
ir jo solo partijas yra labai 
gražiai įvertinusi.

Nusikalęs vargonininkauti į 
Clevelandą, šv: Jurgio parapi
ją, ten savo balsą lavino pas 
Metropolitan Operos solistą F. 
Sadlier. Buvo to miesto operos 
narys. Vargonų meno dar mo
kėsi pas muz. Edwin A. Kraft, 
kuris pasižymėjo savo koncer
tais, grodamas vargonais. Cle-

kunigų ir vargonininkų kitų ' sukaktis, 
tautų. Nors radijo programas 
tada buvo dar retenybė, bet 
J. Čižauskas pasiekdavo ir jas. 
Lietuviai dažnai buvo kviečia
mi duoti radijo koncertus. Iš 
Clevelando mūz. J. čižauskas 
buvo pakviestas diriguoti arti 
1000 dainininkų jungtiniam 
chorui, kai Philade'phijoje bu
vo minima to miesto 150 metų 
sukaktis. Jis čia grojo vargo--

J. čižauskas New 
Yorke, šv. Patriko katedroje, 
vargonais pritarė jungtiniam 
chorui.

Muz. J. čižauskas turi pla
čias pažintis su apylinkės mu
zikais, lietuviais ir kitataučiais. 
Jį mielai prisimena ir jo buvę 
mokiniai. Viena iš jo mokinių, 
kontraltas dr. Shireff, giedanti 
šv. PatrfcoF katedroje New 
Yorke, sausio mėn. buvo nuvy-

, M D

seneli” ir operetę “Moterų biz
nis.”. Operetė buvo statyta 
Clevelande, Detroite ir Batti- 
morėje.

Sukaktuvių proga linkime 
muz. J. čižauskui dar daug 
sveikatos ir geros sėkmės.

tautais drabužiais. Sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. V. Puidokui, vietos kle
bonui, pakvietus phnūninkauti 
A. Radžiu, praūžtoje buvo pas
kaityta miesto majoro telegra
ma, o paskui kaftėjo Massa- 
chusetts valstybės atstovas A. 
Parenzo, linkėdamas Lietuvai 
laisvės dienų ir žadėdamas lig- 
tuviams savo paramą. Baigda-

Lietuva paveiksluose
Kovo 1 d. Lietuvių Svetainė

je buvo parodytos Br. Motuzų 
filmos iš Lietuvos gyvenimo. 
Pro savo krašto išsiilgusių akis 
atskiruose paveiksluose praėjo 
visas Lietuvos kraštas, tary

tum gyvas, pavasarį, vasarą, ru
denį bei žiemą ir Lietuvos žmo
nės prie darbo ar poilsyje, na
mie, turguje ar bažnyčioje.

Susidomėjimas šiuo parengi
mu buvo nepaprastas: didelėje 
salėje neliko vietos ne tik atsi
sėsti, bet ir stovėti; lygiai atsi
lankė tiek naujakuriai, tiek ir 
senieji ateiviai; miela, kad gerą 
susirinkusiųjų dalį sudarė jau
nimas.

Paveikslai gyvai priminė vi
siems gimtąjį kraštą ir žadino 

meilę. ’ *

jam vadovaujant, kovo 4 d., šv. 
Alfonso bažnyčioje prasidėjo 
šv. Pr. Ksavero 9 dienų nove- 
na. Kasdien, išskyrus šį sekma
dienį, bus po tris novenas. Tai 
iš tikro ypatinga proga gavė
nios laike pasimelsti.

Paskaita apie Vilnių.
Jonas Puzinas, atvykęs iš Phi- 
ladelphijos, kovo 7 d., 7:30 v. 
vakare mūsų parapijos salėje 
skaitys apie Vilniaus, mūsų 
sostinės, senovę. Išgirsime, kad 
Vilnius yra daug senesnis, ne

gu manoma. Paskaitos ruošimu 
rūpinasi Baltimorės Tremtinių 
Draugijos Valdyba.

Prof.

“Florindos sapnas” Bostono scenoje
Šį sezoną Bostono Lietuvių 

kolonijoj kultūrinių prantogų 
tikrai netrūko. Jau turėjome 
keletą koncertų, K. Binkio 
“Atžalyno” vaidinimą, o kovo 
1 d. supuolė net du parengimai: 
T. Babuškinaitės vadovauja
mas -baleto studijos spektak
lis “Florindos sapnas” ir para
pijos salėje vaidinimas jauni
mui. šitas dėsi rengėjų neapsi
žiūrėjimo įvykęs supuolimas 
gal kiek išskaidė publiką, bet 
jos vis dėlto gražus būrys bu
vo ir vienoj ir kitoj vietovėj.

2 veiksmų baletas “Florindos 
sapnas” — tai lyg ir ataskaiti
nis spektaklis, dviejų metų ba
leto studijos darbo rezultatas.

Reikia pasidžiaugti, kad jis 
sudarė žiūrovams tikrai malo
nią staigmeną.

Gausus jaunų b&letininkių 
būrys, grakščiai atlikęs režisie
rės jam patikėtą uždavinį — 
perteikti ži 
pasaką, p ir spalvingi 
kostiumai ir dail. Viktoro And- 
riušio meistriškai pagamintos 
dekoracijos sudarė darnią vie
numą ir seniai čia matyto di
delio baleto sjjektaklio įspūdį. 
Jam betrūko tik orkestro, ku
rio mūsų sąlygose negalima 
pasitelkti pagalbon. Tad lydi
mąją Vnuzrką, kurioj pagrindą 
sudarė Čaikovskio kuriniai, at
liko studijos pianistas E. Go- 
lombiovskis.

Programos dalyviai gavo 
daug gėlių, dovanų ir aplodis
mentų, o ypač šiltai scenoje

publikos buvo sutiktas dailinin
kas V» Andriušis, šį spektaklį 
įrėminęs savo dideliu talentu. 
Suprantama, Thomas Park 
High Sch'ool scena neturi jokių 
teatrui reikalingų techniškų 
įrengimų, tad bet kuris dides
nis pastatymas-surištas su dide
lėm išlaidom, ir tai dar neįma
noma, visų režisieriaus ir dai
lininko užsimojimų įkūnyti.

“Florindos sapnas” buvo ma
lonumas ir jaunųjų baleto stu
dijos lankytojų tėvams, kurie 
galėjo pasigėrėti savo dukrelių 
menine pažanga. Kad ir ne vi
sos jos ateity išeis į profesio
nalinio teatro sceną, per studi
jinį darbų įgaus daug grakštų* 
mo ir elegancijos.

T. Babuškinaitė baleto mene 
turi ilgų metų patyrimą, tad 
ir kaip režisierė ir mokytoja 
sugeba pasiekti gerų rezultatų.

Nuo 1930 m. iki 1944 m. ji 
y<ajje pertraukos dirbusis 
Kauno Valst. Baleto Teatre, 
daugely pastatymų atlikusi pa
grindinius vaidmenis, dalyva
vusi Valst. Baleto gastrolėse 
Monte Carlo ir Londone, o 
tremties metais daugely baleto 
spektaklių Vokietijoje. šiuo 
metu ji veda baleto studijas 
Bostone, Worcestery ir dirba 
amerikiečių Art’s Center Ply- 
mouthe.

Galima tik*palinkėti, kad T. 
Babuškinaitei nepritruktų e- 
•nergijos ir sveikatos ir kad 
“Florindos sapną” pamatytų ir 
kitos kolonijos.

žvelgti-tiOMtoto latovės vilčių. 
Kalbą baJ|4» Mėtodamas rem
ti laisvi* tavų dubus. Po jo 
sveikintai tarė V. Tf Gi
džiūnas. Puteryta rinkliava da
vė $18030 aukų. Priimtos re
zoliucijos JAV Prezidentui D. 
Eišenhoiftreriui, Valstybės De- 
part. sejfretoriui J. Foster Dul- 
les, JAV delegatui prie UN H. 
Cabot Lodge, Jungt. Tautų gen. 
sekretoriui Trygve. Lie ir Mas- 
sachusetts valstybės senato
riams.

Meninėje dalyje G. Atkočai- 
tė gražiai padeklamavo eilė
raštį “Motinėlė”. Akomponuo- 
jant K. Dūdai, vaikučiai pašo
ko tautinį šokį, o paskui sekė 
K. Dūdos ir jo žmonos melo
deklamacija. Parapijos choras 
padainavo tris lietuviškas dai
nas.

Lietuvos vadavimo bei šelpi
mo riekalams aukojo šv. Kazi
miero Draugija $25, kun. V. 
Puidokas $10. Po $5: J. Janu

- levičius, I. Gegužis, B. Dapkus, 
B. Nenorta, šv. Onos Draugi
ja, Vyčių kuopa, P. Lukšys, J. 
Baranauskas, Parapijos choras, 
P. Kirmonas. K. Ramonas 
$3. Po $2: A. Sabonis, O. Vaz- 
nonienė, M. Mikelienė, M. Vols- 

xkienė, B. Danyliėnė, M. Cvir
ka, A. šimelfenning, S*. Mele- 
šius, V. Bemadišienė, A. Vait
kus, O. Sidaravičienė, K. Jut- 
kevičius, P. Valion, E.- Varan- 
kienė, A. Maslasukas, Z. Jege- 
levičiUs, E. Keglewy, O. Šilans
kas, M. Stmonavičienė, J. Bart
kus, E. Kuliešienė, I. Jegelevi- 
čius, V. Jegelevičius, M. Del- 
nickienė, O. Kvajauskas. E. 
■Kvajauskas. Po $1.00: K. Pet- 
kuvienė, I. Kazlauskienė, 
Baliulevičius, A. Kwapeck, 
Pronckietienė, 
Masaitienė, P. Mockus, 
Kazlauskas, O. Traupytė,
Samulevičienė, P. Minkuvienė,
J. Deedi, V. Borysas, J. Lingai- 
tis, V. Lingaitienč, 
V. Klusevičienė,. A. Stur- 
geon, O. Vitkauskienė, V. Ja
nuška, K. Kašelionienė, J. Je
gelevičius, A. Jonaitis. M. Juš- 
kelienė $1,50, A. Kavaliauskas, 
V. Drobnis, O. Drobnienė, B. 
Atkočaitienė, A. Minkeldenė,
K. Džekson, V. Minkelis, A. 
Džekson, M. Gedminienė, M. 
Godomskas, K. Kavaliauskas, 
A. Adomaitienė,

’ Kovo .13, 14 ir 15 d. įvyks 
uždaros rekoiekdjos mergai
tėms (16-21 metų amžiaus) 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly- 
ne» Putnam, Conn. Lietuvių , 
kalba rekolekcijas ves Provi- 
dence Kolegijos profesorius 
Tėvas A. Jurgelaitis, O.P.

Nuoširdžiai kviečiamos visos 
lietuvaitės pasinaudoti šiomis 
dvasinio susitelkimo dienomis, 

"čia atvykusios galėsite atgaivin
ti savo dvasią lietuviškoje ap
linkoje bei tinkamiau pasiruoš
ti didžiai Kristaus Prisikėlinlo 
Šventei.

Rekolekcijos prasidės penk
tadienį vakare, 8:00 vai., ir 
baigsis sekmadienį, 4:00 vai. 
po pietų. Atlyginimas už visą 
Yekolekcijų laiką $7.00. Prašo
ma įsiregistruoti šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, Immacu- 
late Cončeption Convent, RED 
2, Putnam, Conn. Tel. Putnam 
8-5828.

Nauja draugija
Homestead, Pa. susikūrė nauja 

draugija, kuri vadinsis Šv. Pet
ro ir Povilo Parapijos Gildą. 
Tikslas — rūpintis visuomeni
niais, kultūriniais bei parapijos 
gerovės reikalais. Rūpintis lie
tuviškaisiais reikalais numato
ma išrinkti specialų komitetą. 
Susirinkimai vyksta kas antras 
mėnesio sekmadienis ir po kiek
vieno susirinkimo pasilinksmi
nimas su užkandžiais.

DARBININKO
naudai piknikai bus rengia

mi birželio 14 d. ir rugpiūčio 
16 d., Linden, N. J., — Lithua- 
nian Liberty Park, o liepos 12 
d. Brockton, Mass. — Brockton 
Fair Ground.

J.

K.
J,
S.

jo

Nauji maloniu šaltiniai
Prel. L. Mendelio rūpesčiu ir

Draugijų susirinkimai. Sek
madienį, kovo mėn. 1 d., para
pijos salėje įvyko ALRKSA ir 
Moterų Sąjungos mėnesiniai 
susirinkimai. Kalbėtasi eina
maisiais reikalais ir mokėta na

rių .mokestis. Susivienijimas nu
tarė savo sekantį susirinkimą 
šaukti 12 balandžio.

Ansonia, Conn., paminėjo Vasario! 6

ABRAMS DRESS SHOP 
■•228 Broadway, Brooklyn, N. Y., 

telef. EV 8-6656 
PriHvelykinis Kpardavirr'-' 

Paltai, eilutės, "topesr". Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausiu 
100% vilnos medžiagų ir "pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Lasvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai. • 

Tel. EV 8-S«5€

Quarterly

On

THE

Latest 
Interest 

Rate

ACCOENTS CORDIALLY 
INVITED

SAVINGS

i

«
i

^31 lA Of Crvditecland/2 •/O Čompoumfed
A YeAf Quarterly

Regulai- Savings Accounts

Interest starts the first r>f the monlh 
on suma Irom $25. to $1(1000.

DeposiH rnade rni »r be f o re Janmry 'l#, A|m41 5, 
July 1#, and Octeber 5 will «r»w taterest fn>m Ule 

firsl of aaeb month if left to the end •< the 
aaaterly «Hvirie»wt pertai.

■135 BROADWaY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastcrn Parkway at Nostrand Av’nu” 

Your DrpOsits in This Bank Are Fully Insur»*d 
Up to $10,006.

Member Federal Depoait Insurance Corporation

Lietuvos Globėjo iškilmė, šv. 
Kazimieras, Lietuvos Globėjas, 
bus paminėtas šv. Alfonso baž
nyčioje kovo 8 d. 10 vai. bus 
iškilmingos Mišios už Lietuvos 
išlaisvinimą ir kenčiančius jos 
žmones. Pamaldose dalyvaus 
ateitininkai su skautais, priim
dami šventuosius sakramentus.

Po pamaldų bendri pusryčiai 
(agapė) su iškilmei pritaikinto
mis kalbomis.

Aukos pavargfettams.
Pereitą sekmadienį ir visą 

savaitę po kiekvienų pamaldų 
Vargdienių Seselės (Little Siš- 
ters of the Poor) rinko aukas 
savo prieglaudai, kurioje jos iš
laiko ir globoja 260 senelių, ne
turinčių *nei lėšų, nei globos. 

Šiam kilniam tikslui šv. Alfon
so bažnyčios lankytojai sudėjo 

be maža ko $2,000. ’P. K.

Vasario 1 d. Ansonijos lietu
viai gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 35 metų su
kaktį. Minėjimas įvyko para
pijos salėje 6 vai. vakaro, da
lyvaujant gražiam būriui vie
tos lietuvių. Programai vado
vavo S. Bujanauskas. Sugiedo
jus Lietuvos ir Amerikos him
nus, kalbėjo kieto. kun. B. Gau- 
ronskis, teisėjas J. Černiaus
kas, miesto majoras W. Sheaz- 
by, muz. A. Aleksis, T. Matas iš 
Waterburio ir paskutinis kalbą 
pasakė svetys iš New Yorfco 
M. Toliušis.

Dainų programą išpildė Wa- 1 

terburio lietuvių šv.-Juozapo 
parap. choras, vadovaujamas 
muz. A. Aleksio, o po jos buvo

Lietuvos vadavimo reikalams 
buvo padaryta rinkliava, ku
rios metu surinkta $105.30, o 
taip pat pats parengimas davė 
$61 pelno. Iš šios sumos nutar-

ta į centrą pasiųsti $155.
Tenka apgailestauti, jog 

sirado vienas kitas apsileidėlis, 
kurie į šią patriotinę šventę ne 
paslinko atsilankyti.

Minėjimo rengimo komitetas 
dėkingas kieto. kun. Gaurons- 
kiui už šventės pagarsinimą bei 
kitą pagalbą ir visiems dalyva
vusiems minėjimo programoje.

J. Kantautas

at- UŽSISAKYKITE
“ŠV. PK. VARPELĮ”

Į. “Pirmiausia užeik paa Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai 

i , aptarnautas.
! VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
j REAL ESTATE REIKALAIS

; Adam Realty Co.
1140 EAST JERSEY ST.

ELIZ., N. J.

Adam Stankūnas EL. 4-157#

BAYONNE, N. J.

Rekolekcijos lietuviškai mū
sų parapijoje prasidės kovo 15 
d. ir tęsis visą savaitę. Joms 
vesti pakviesti Tėvai Pranciš
konai.

Lietuvos Vyčių 67 kuopa 
ruošia kiną (movies) kovo 27 
d., penktačHenį, 8 vai. vakaro 
parapijos salėje. Bus rodomi du 
religiniai filmai. Parapijiečiai 
ir kaimynai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti.

J. MALDUTIS 2 ZAUALBKAS
1506-16 Myrtto Aw. \ Brooklys, N. Y.

Tkrpe Gatei Avė. ir Linden St.

TeL EV #

M. and Z. AUTO COUSSKM VOKS
Lietuvių -ipecaUstų collision Ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
CO M PLĖTĖ AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

AtUekatal tM k meete. taisymo tartai.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
#»-SS Myrtie Are. 185-24 Horace Hardine Blvd

Glendale, N. Y. Fresh Meadows, Flmhlng 
219-17 Jamalca Avenne

*S-S8 Forest Avenur Oueem Viltame, N. Y.
Ridgesreod, N. Y. 176 Rockaway Avenur

156-5# Roosevelt Avenue Vallry Stream, N. Y.

Floshing, N'. Y. 4380 MTiitr PtaUns Road 
Bronx, N. Y.

W-#4 Woodside Avenur 19 Wrst Post Road
Woodside, N. Y. VYhite Ptaūns. N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

'__________________ _________ *

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS
BARAS, SALE susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT BELECKAS, savininkas

*

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant ^Nakties 

Peledųi“ orkestrui
1683 MADISON 8T. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-95Sfi < i'i į»> Fon'.t Avv. sioiivs', o< ■.!

i
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Vasario 16-tos minėjimas Lewiston, Me.

Call Mr. Hawes

Help wanted Female

GROUND MEN

Įspūdingas minėjimas Omąhoj

kovo 1 d.

Help Wanted Malė
Prie aukuro,

baletas,

Dar bus to ciklo
— kovo 22 ir 29

Januarv Graduates Attention!
GENERAL OFFICE *

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas nedidelėje Lewis- 
tono lietuvių kolonijoje prasi
dėjo iškilmingomis pamaldomis 
vasario 22 d. šv. Patriko kop
lyčioje. Pamaldose dalyvavo 
nemažas skaičius vietos lietu
vių. Tėv. Jonas Adomavičius, 
O.FM. Mišių metu pasakė pa
mokslą, kviesdamas melstis už 
Lietuvos laisvės atgavimą ir

DABAR' NAUJOS
AMERPOL TAB1.ETS

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

- \ MHHLr a 'mH am AnngMiM^h’Raė
Ewta tava « ĮilfoHi partaefo, tari ajBrtgF W
■uMmmb .. .........   <fo psrriirntą m > fhitsr fiuBiata Įirtsrąr
•rifo Klaba, Auta Cta iritari ritri Rstart T. (Bibby) JaaęL-

šventoji vtluda. — Kovo 8 
d. nuo 4 iki 5 vai. po pietų šv. 
Jurgio parapija savo bažnyčioj 
šv. Kazimiero šventės proga 
rengia šventąją valandą, kurios 
programą atliks parapijos cho
ras ir solistai, o populiariąsias 
giesmes giedoti kviečiami visi 
dalyviai, šventoji valanda ski
riama kenčiančiai Lietuvai, to
dėl tikimasi, kad j ją lietuviai 
gausiai atsilankys.

Naujosios parapijos kortavi- 
mo vakaras kovo 1 d. sutraukė 
apie 70 žmonių. Pelnas paskir
tas šv. Kazimiero lietuvių ko
legijai Romoje remti, šeiminin
kavo M. Cicėnienė, Gamienė ir 
kt. ponios.

MOTERYS 
nuo 18 ligi 50 nu-tų 

LENGVAM SANDELIO DARBUI 
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 

Apmokamos atostogos 
Siek tiek antvalandžių.

Kreiptis:
MR. NAIDERT 

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE

Boy Seouts of America 
231 S. GREEN ST.

Work near home and save time 
and carfare!

nrio 28 d. Phfladelphijos atei
tininkai turf jo pirmą savo va
karą, kuriame- šmečhi buvo V. 
Vaitekūnas iš Ne* York. Pasi
klausyta pranešimo. * Dabar 
ateitininkai darys kiekvieną 
paskutinį mėnesio M šeštadieni 

-paskirtoj vietoj ir ypatinga te
ma pasikalbęjimus Ir pobūvius.

KUX MACHINE CO 
6725 N. Ridge

Pirma karta Jūs galite džiaug
tis, jausdami pa'engvčjima nau-' 
jų išskirtiniu tablečių AMER
POL dėka. Šios nuostabios nau
jos žalios tabletes turi naujau
sių skausmus raminančiu daliu, 
tarp kurių1 ir vitaminų BĮ ir C. 
Jos ramina skausmus paraudu
sių bei sutinusių sąnarių ir 
skaudžių, sustirusių raumenų 
beveik akimirksniu. Todčl. neat
sižvelgiant. kiek ilgai Jūs ken
tėt. kreipkitės pas savo vaisti
ninką AMERPOL šiandien arba 
pasiųskite paštu >4.00 už 100 
tablečių (įskaitant persiuntimų 
ir įteikimą) arba >15.00 atsargos 
kiekiui iš 500 tablečių. Kreipki
tės: Amerpol Dept. 2800 W. 
Augusta Btyd.. Chieago 22. Iii.

Vasario 16 minėjimas Įvyko 
vasario 22 d. Jau iš vakaro 
buvo pradėta žuvusiųjų pager
bimu. Prie katafolio, tautine 
vėliava perjuosto, skautai ir 
sk. vyčiai budėjo. Visa tai sim
bolizavo kapą, primenantį lie
tuvių sudėtas tautos aukas, gi
nant tėvnyės laisvę. Kun. J. 
Tautkus vedė rožančių, sakė 
pamokslą ir giedojo Libera.

Šv. Antano parapijos bažny
čioje iškilmingas šv. mišias at
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
J. Tautkus. Skautai ir skautės 
rikiuotėje su tautine ir savo 
vėliava dalyvavo pamaldose. 
Tenka pažymėti, kad lietuviai 
gausiai dalyvavo pamaldose ir 
ėjo priie Švenčiausiojo. Liet 
tremt choras, ved. M. Leškio, 
gražiai giedojo ir mielai kaupė 
maldai.

Šios parapijos salėje, daly
vaujant gausiam būriui, vykp 
įspūdingas minėjimas. x Salės 
sienos, išpuoštos plakatais ir 
pritaikintais šūkiais, traukė da
lyvių dėmėsi. Be to, naujos 
rcenos užuolaidos ir naujos de- 
koracijis buvo Susirinkusiems 
staigmena, šių papuošimų pio
nieriai yra P. Totilas ir J. Da
mijonaitis.

Oficialioje dalyje garbės pre
zidiumas buvo sudarytas sim
boliškai atstovaujant visam 
kraštui. Kun. J. Jusevičius per
skaitė specialiai sukurtą invo^

kaciją. Kun. Dr. A. Baltinis 
Skaitė turiningą paskaitą. Pri
imtos rezoliucijos, kurios bus 
išsiuntinėtos JAV ir Nebraskos 
vadovams bei Omahos arkivys
kupui. šia proga Omahos lie
tuviai persiorganizavo — įkū
rė Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkę. LOK sudaro: kun. J. 
Jusevičius, K. Kusi e ik a, F. Pa- 
biiionis, J. Paukštaitis, F. Pet- 
ručionis, J. Sakalas ir J. šiugž
dinąs.

Meninėje dalyje, kuriai va
dovavo P. Adamonis, pažymė
tina montažas
paruoštas Jonykienės, duetai— 
Kukuoja gegutė, Ką, močiute, 
padarei, išpildyti I. šarkaitės ir 
Cičiūnaitės bei solo Oi kas, 
išpildytos Geležiūnienės. ir Pa
sakyk antela bei Laisvės var
pas, išpildyti I. šarkaitės. Vi
soms dainoms akompanavo M. 
Laškys. Taip pat buvo pašok
ta Vėliavos šokis

paruoštas p. Jonykienės ir M. 
Aukštuoliui vadovaujant tauti
niai šokiai Aušrinė, šustas ir 
Malūnas. Programa buvo įvai
ri ir įdomi.

Šventės regimo komitetą su
darė: F. Petručionis, kun. J. 
Tautkus ir J. Paukštaitis. Mi
nėjimo metu surinkta Tautos 
Fondui $494.25. Klm.

raito lietuviai katalikai šiais 
metais pažvenk gffiam susi-’ 
kaupimui fr religinėms paskai
toms. Pirmąjį sekmadienį sale
zietis kun. Zetiauskas rodė 
spalvotą filmą apie šv. Joną 
Bosco. Antrąjį sekmadienį bu
vo pradėtas paskaitų ciklas a- 
pie šv. mišias. Paskaitas orga
nizuoja ALRK Federacijos 
skyrius, vadovaujamas E. Pau- 
razienės, o skaito kun. V. Krik- 
ščiūnevičius, jas iliustruoda
mas nejudamais paveikslais. 
Pirmoje paskaitoje klausytojai 
buvo supažindinti su Senojo Į- 
statymo aukų būdais bei tiks
lais ir su krikščioniškųjų am
žių istorija, 
dvi paskaitos 
dienomis, 4 vai. p.p. buvusioje 
liet, svetainėje. r

Šv. Kazimiero akademiją vi
si Detroito ateitininkai kartu 
surengė kovo 1 d. šv. Antano 
parap. mokykloje. Dėl patalpos 
ankštumo minėjime tegalėjo 
dalyvauti beveik tik vieni atei
tininkai. Svečių tarpe buvo 
matyti kleb. kun. I. Boreišis ir 
Vyčių pirm. R. Boris. Pasakitą 
skaitė J. Degutis, supažindinda
mas su šv. Kazimiero gyveni
mu ir jo kultu. Gilių minčių pa
reiškė taip pat kleb. kun. I. Bo-, 
reišis. V. Pąjaujytė padeklama
vo eilėraštį Prie šv. Kazimiero 
karsto, o J. Polikaitis ir P. Za- 
ranka ištrauką iš dramos šv. 
Kazimieras (autor. kun. B. 
Zdanavičius). Visam minėjimui 
vadovavo P. Zaranka.

Lietuvos Vyčių kuopa šv. Ka
zimierą minės kovo 8 d. Tą 
dieną jie eis bendrai prie ko- 
muniios ir turės bendrus pus
ryčius, kurių metu paskaitą 
skaitys Detroito universiteto 
prof. kun. Montvila.

Vyskupas lankys šv. Antano 
parap. kovo 8 d. 2 vai. p.p. BUs 
teikiamas sutvirtinimo sakra
mentas. Tą pačią dieną praside
da rekolekcijos, kurias ves Tėv. 
J. Borevičius, S.J.

VYRAI 
nuo 18 ligi 50 metų 

LENGVAM SANDELIO DARBUI 
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 

Apmokamos atostogos 
Siek tiek antvalandžių.

Kreiptis:

MR. NAIDERT 
NATIONAL SUPPLY 

SERVICE
Boy Seouts of America 

231 S. GREEN ST.

Vyčių programas daliai vado- , 
vauja A. Žemattaitytė. Bai
giantieji savo mokyklą 8 sk. 
moksleiviai turės savo progra
mą. J minėjimą laukiama labai 
tideįibSkaičiaus dalyvių.

' Vc£ml'ifetaraftB Pr. Jasaity. 
<atė dirba lietuviams ir su jais 
; International Insfitutė. Dabar- 
’HShiu laiku studijuoja neseniai 
" atvykusių Sėtuvių šeimų gyve

nimą. ypač jaunųjų gafimybes 
išvykti stovyklauti. Neseniai ji

• su didžiu džiaugsmu rašo, kad 
taip visiems patiko Ansamblio 
dainos Lietuvos ir Estijos Ne- 
prklauspmybių minėjime, kad 
daug kas manė, kad tai profe
sionalų choras. “Aš didžiavaus 
lietuviais.” Vasario 27 ji gra
žiai kalbėjo vyčiams: kaip jau
nimas gali gelbėti savo jau
nesnius broliukus ir sesutes lie
tuviukus.

Ar išsilaikys LB radijo va
landėlė? Vasario 28 per tą va
landėlę paskelbta, kad lig šiol 

^ietuviška visuomenė tyli ir 
nieko nesako, ką toliau daryti 

» tos valandėlės reikalu. Todėl 
programos vedėjas prašė tuoj 
visų rašyti jam ar bet. kuriam 
'bendruomenės valdybos nariui 
savo nuomonę apie tolimesnį 
valandėlės likimą. Rašyti, ar no
ri, kad toliau būtų tokia va
landėlė vedania, ar sutinka

• paremti savo aukomis ir ar pa
tinka dabartinė valandėlės 
programa. Jei ir toliau niekas 
nerašys, tai valdyba ir radijo 
komisija nežinos, ką toliau da
ryti. Valandėlė jūsų rankose. 
Rašykite!

Balfo sueiga. Kovo 11 d. 7 
vai. vak. Liberty Bank, 202 
N. Broad St., kviečiama svar
bus pasitarimas Balfo reika
lais, ypač Balfo vakaro rengi
mo reikalu. Visi geros širdies 

' lietuviai turėtų dalyvauti pasi
tarime. Prašomą kviesti savo 
draugus .ir pažįstamus. Veikti 
asmeniškai, kad kuo daugiau 
dalyvautų. Nuo to priklausys, 
kiek bus galima pagelbėti ken
čiantiems.

Light typing reųuired. Permanant 
position. Excellent starting salary 

with peripdic increases.

Apply in person

AMERICAN 
TRANSrr LINES

4535 W. Adams Street

Pr. Joga. Kitomis pareigomis 
buvo pasiskirstyta šiaip: VI. 
Gylys — vicepirm., R. Vizgirda 
— prot. sekr., Arv. Barzdukas 
—korespondencijos sekr., Step. 
Matusęvičius — iždin.

Lietuvių Bendruomenės eko
nominio skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 22 , d. 11:30 
vai. lietuvių salėj. Darbų tvar
koj: veiklos svarstymas ir sky
riaus organų rinkimai. Kviečia
mi atvykti visi lietuviai, ku
riems rūpi ekonominis lietuvių 
kilimas, įsistiprinimas bei su- 
siorganizavimas.

Naujos parapijos misijose 
lietuviškus pamokslus sakys 
vyskupas V. Brizgys. Parapijos 

Lietuvių Studentų Sąjungos klebonas kun. J. Angelaitis šiuo 
skyriaus naujosios valdybos metu nesveikuoja ir b£vo pri- 
pirmininku vėl buvo perrinktas verstas atsigulti į lovą

To assist in traffic and payra!! 
, department.

Mušt be able to type' and ūse 
adding machine. General offic^ 

experience necessary.-
Good starting pay.

Excellent working conditions.

Turi būti patyrę prie išorės 
precizinio darbo.

Malonios darbo sąlygos.
Darbas pastovus.

Kreiptis:
EMIL BUCK MACHINE

WORKS
2214 W. Van Buren St.

Mergaitės sodalietės mūsų 
Aušros Vartų parapijoj ruošia
si vaidinti kovo 15 d., sekma
dienį, 7 vai. vak. 3 veiksmų 
dramą “Lašt of the Vestai Vir- 
gins”. Parengimui vadovauja 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserys 
ir pelnas bus skiriamas parapi
jos naudai. Garbės direktorius 
yra kleb. kun. K. A. Vasys.

Vaidinime dalyvauja sodalie
tės: G. Račkauskas, A. Mark- 
vėia-, H. Gvazdauskas, M. Kli- 
maitis. M. Balukonis, A. Mark- 
vė >as. R. M. Keršis, I. Baluko- 
nis. A. Barisas. D. Sinkavitch, 
D. Skemiskis, J. Sinkavitch, B. 
Jasiutas, M. Jasiutas, P. Sa
vame. M. A. Sienkewicz. J. A- 
dams. G. Sinkavitch, J. Tamu- 
levitch. M. A. P»sl-fvitch. A. 
Matachinskas. B. Kavadaras, 
P. Mahoney. J. Sabonis.

Šiais metais, kaip ir anks
čiau, tikimasi, jog bus tikrai 
geras gavėninis vaidinimas. 
Todėl visi kviečiami nepraleisti 
nepamatyto šio vaidinimo, ku
ris praturtins tiek mintis, tiek 

širdį ir patiks jaunam ir se
nam. R. M. K.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS KOVO

MĖNESĮ
VVaterbury, Conn.

Šv. Juozapo parapijoje. 
Šv. Juozapo novena ir mi
sijos kovo 10-29. T. K. But
kevičius, O.F.M. ir T. B. 
Grauslys, O.F.M.

Vforcester, Mass.
Šv. Kazimiero para rijoje 

kovo 8—15 d. T. Juvenalis 
triguba, O.F.M.

WestfiekL Mass.
Šv. Kaziimero parapijoje 

buvo vas. 23
Vedė T. V. Gidžiūnas. OFM

Gary, Ind.
Šv. Pranciškaus parapi

joje kovo 22 
nas Adomavičius, O.F.M.

Drtroit, Mich.
Šv. Jurgio parapijoje ko

vo 29 — balandžio 5 d. lie
tuviškai ir angliškai. T. 
Gediminas Jočys, O.F.M.

Amsterdasn, N. V.
Šv. Kazimiero parapijoje 

40 vai. atlaidai kovo 15-17 
d. T Modestas Stepaitis, 
O.F.M.

Paterson. N. J.
šv. Kazimiero parapijoje 

40 vai. atl. kovo 15-17 d. T. 
Jonas Adomavičius. O.F.M.

Bsyimiie, N. J.
šv. Mykolo parapijoje šv. 

Juozapo tridienis ir misijos 
kovo 15—22 d. T. Jonas 
Dyburys, O.F.M.

Breoklyn, N. Y.
Šv. Jurgio parapijoje mi

sijos kovo 22—29 d. T. Le
onardas Andriejus, O.F.M. 
ir T. Benvenutas Rama
nauskas, O.F.M.

Mūsų kainos žemos
Mūsų maistas Reriau- 

sias; jei mums netikite— 
pabandykite.

Atidarą nuo 6 ml. ryto ligi 8:30 vai. vak.
Patalpas privatiems pietoms Ir banketams, gimimo dienos

TAUPYK 
pa^tn!

už Lietuvoje kovojančius ir 
mirštančius.

Iškilmingą aktą lietuvių sa
lėje atidarė Tėv. Justinas Vaš- 
kys, O.F.M., pasakydamas 
šventės prifeikintą kalbą. Pa- 
minėįimo programą išpildė Ar- 
lene Bikulčytė ir Robertas Kve- 
selis. Gražia lietuvių kalba Ar- 
lene Bikulčytė padeklamavo 
patriotinių eilėraščių in kartu 
su R. Kveseliu padainavo kele^ 
tą lietuviškų dainų. R. Kvese- 
lis taip pat pagrojo akordeonu.

Po programos salėje paro
dyta filmą apie komunistų po
grindinį veikimą JAV. Filmą 
visiems, padarė gilų įspūdi.

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta $75. Be vietos 
lietuvių minėjime dalyvavo ir 
apylinkės lietuivai, iš kurių pa
minėtini Dr, J. Kalvaitis su šei
ma iš Augusta, Me„ Dr. J. Va
lentinas, taip >pat T.T Jonas 
Adomavičius. O.F.M. ir Stepo
nas Ropolas. O.F.M.

MAŠINISTAI

LATHES
PLANNERS—ASSEMBLY 

45 valandos į savaitę
Nauja atlyginimų lentelė 

6 apmokamos šventės 
Apmokamos atostogos

Gydymo, planas 
Naujas modernizavimo 

planas

to handle dėtai! and typing in Production planing 
department

SOLDERERS
girls with experience in light soidering and wiring

J A N I T O R
able bodied man for work in small factory

• Paid vacation
• Paid hospitalization
• Good transportation
• Low cost cafeteria

Lengvas ir tikras taupymo būdas. 
Paprašyk dar šiandien atsiųsti ne
mokama "Save-by-Mail" informa
cija ir atidaryk sąskaita.

• dividendo.
• federalinis sąskaitų draudimas

lig $10.000.
• draugiškas ir mandagus

patarnavimas.
• namu ir morgi^ių paskolos.

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

Patyręs, geras pradinis atlygini
mas. 40 vai. į savaitę, malonios dar
bo sąlygos. Visi DP mielai priimami

CHICAGO WOOD TURNING
.. 3150 S. Central Pk. Avė.

Bishop 7-7290

Chieago. 111. 
*7.

Kun. J.* Dainys, šiuo metu 
globojamas Labdarių ūkyje 
Holy Family Vilią, kovo 22 d. 
mini savo kunigystės auksinį 
jubilėjų. Jubiliatas gimęs 1880 
m. ir kunigu įšventintas 1903 
m. kovo 22 d.AG am daugiausia 
teko darbuotis Rusijoj ir bol
ševikų laikais buvo išvežtas į 
Solovkų salas, kur buvo kali
namas šešerius metus, kol 1^33 
m. kartu su vysk. Matulioniu 
buvo Lietuvos vyriausybės rū
pesčiu paleistas.

Prof. B. Vitkus ateitininkų 
susirinkime skaitė paskaitą a- 
pie senųjų Amerikos lietuvių ir 
naujai atvykusių santykius. 
Paskaita sukėlė įdomių ir nau
dingų diskusijų.

Chicagoj gyvenantieji Balfo 
direktoriai buvo susirinkę po
sėdžio ir nutarė gegužės mė
nesį pravesti Chicagoj Balfo 
vajų.

Literatūros premijos šventė, 
kurios metu N. Mazalaitei bus 
įteikta Rašytojų Draugijos pre
mija už “Gintarinius Vartus”, 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 8 
d., 4 vai. Lietuvių Auditorijoje. 
J iškilmes į Chicagą-šį sekma
dienį, kovo 8 d., 4 vai. Lietuvių 
Auditorijoje. I iškilmes į Chi- 
cagą vyksta pati laureatė.

“Damavos” ansamblio cho
ras paskviestas dalyvauti uk
rainiečių muzikiniame festiva
lyje.

Illinois unrvėrsitete .Navy 
Pier jau nuo seniau studijuoja 
gražus būrelis lietuvių studen
tų. O šį semestrą įsiregistravo 
dar bent ketvertas naujų. Mo
komojo personalo lietuviai ver
tinami kaip pavyzdingi studen-

L0MBARD ASSOC1ATI«N
Daugiau kaip 28 metai veikim 

6635 W. CERMAK - BERWYN - GInderson 4-28M

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK

Forest 6-3900 - Mansfield 6-7244

ILLINOIS CENTRAL R. R-
■ NEEDS 1M SWKTCHMKN 

TO PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT
STAKT >15.78 PER DAT

Espericnced or ai’l traln men. Age 17 to 40 
Ctieek these •‘Jeh Ren-tna**

• V.\CATW»P a FRDKR.M. PE'JSION PI.AN • FEPRRAI. SICKNESS 
AND IIN'KMPUVVMKNT COVEliACE « ItOSPITAf. Pl-AN * GROUP 

INSURANCE • OTHElt EilRUIVEIC IIENEFITS
Woek SotMM aad SouU»w«t Sid* of City Mu«t have 30-20 vlciont 

wiihouih Auply

'EMPLOYMENT OFFICE
ROOM l«l lto EAST ROOSEVELT RD.

(MlCHIOAN AVĖ. AT ROOSEVELT RD.)

VVANTED

By South Side Smelter

MAN

HOTEL ALCAZAR k'avTnI
N. W. KAMPAS SACRAMENTO IR WEST WASHTN«TON

NAUJOJE VADOVYBĖJE
Mūsų specialybė—biznie
rių pietūs. '4 Saldyto viš
čiuko kiekviena ketvirta 

dieni ir sekmadieni.

Able to work on grounds 
of Country Club

I N D I A N H I Lt L 
COUNTRY CLUB 

WTNNETKA. ILL.
3 blocks frnm

I dian Hill Station 
See MR. JOHNSON 
NO PHONE CALLS

i i

i

l



Hnea. Pastovus ddrbaa, gergs ailygtoi- 
nsaa. Kreiptis:

1684 INTERVAIE AVĖ, BBONK 
TeL DA 8-1030

B0KGEN1CHT BROS.

MOSKRiS STAUB

SIUVĖJOS

MERKIS

SIUVĖJOS

GERAS ATLYGINIMAS

WILLIAM J. DRAKE

Alcks.

nepavyko: po blankios kovos Great 
Neck laimėjo 2-1 ir tuo Išskyrė taū-

Prsėjusl rftjmadient betuvią ant
roji vienuolike buvo išvyktai i Greet 
Neek. k’ir atsitikę su Lrmg Is*and 
lyros meisteriu Great Neck S. C.

mašinų. Dar-
Psstovus dar-
Malonfos dar-

SIUVĖJOS 
patyrusios dirbti Singer mašinomis 
prie šaknelių. Pastovus darbas, ge-

gos. Kreiptis: Mr. BOGUSLOFF
C. B. DRESS CO.

15 Mt Vernon Ava, Mt Vernon, N.Y.
Tel. MO 4-5888

Pastovas darbas.
HANES MFG. CO.

37—49 58th St. Woodside

B. amd G. CURTAIN
99 Madison Avė, N.Y.C. (Bm. 643)

SIUVĖJOS 
sagu ir kilpų sagoms prie skalbiamų 
uniformų. Pastovus darbas, idealios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

251 West 19th St, 8th aukštas

čta pradūrimo ir kil|fe siuvimo maši
nomis. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

RAINBOW CHIDREN*S 
DRESS

526—tok Avė, N.Y.C. (21 aarieštas)

496 AHerton Avė. Bronx, N. Y. 
Tek OL 2-9288

FINGERWAVER — GERA 
DAŽYTOJA

Pastovus darbas, 5 dienos. Ankštas 
atlyginimas Ir komisija. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

SIUVĖJOS 
4*atyrusios prie Singer 
bas dalimis (section). 
bas, geras atlyginimas, 
bo sąlygos. Kreptis:

ENTERPRISE
29 East 22 St, (6 aukštas), N. Y. C.

TeL GR 7-6434

SPORTAS

ning taures varžybų. MOsu vięnaoM- 
kft: Remčza: Ubaraa-Kiveris; Sokci- 
ka-Lapurka-Kligys: Atkočius-Dauk- 
ša - Kondratavičius - BagdžiOnas- 
Beleckgs buvo pastiprinta pirmosios 
Steponavičium' ir Modzetiausku, ku
rie, deja. visiškai derinosi prie ant
rosios komandos žaidimo lygio. Ma
loniai nustebino neskaitlingus lictu- 

' vius Žiūrovus apvalusis Ubaras. ku
ris šiose rungtynėse buvo tvirčiau
sias aikštėje.»Jain vykusiai talkinin
kavo Lapurka su Kiygiu. tačiau i jų 
ugninga kova kiti žaidikai, gaila, 
neįsitrauki.

Pirmasis kėlinys su žymia lietuvių 
persvara baigtai be pasekmės. Ant
rame kėliny Modzeliauskas nelaiko
mai įsodina 20 metrų baudą, tačiau 
po keliolikos minučju priešininkai ne 
tik išlygina bet persveria, 2-1. Nors 
mūsiškiai turi 'auksinių - progų, bet 
iš pirmoafoe vienuolikta paveldėtoji 
40^8^0)0 Itfft ir antrojoj įleidusi taip 
stipriai šaknis, kad iš Great Neck 
išvažiuota tuščiomis. Dalis pralai
mėjimo tenka ir vienuolikės kapito
nui (mea culpa), kuris nereto ‘auk
so vidurio” komandos sudėtyje.

Sį sekmadienį mūsų pirmoji vie
nuolikė New York valstybės taurės 
rungtynėms išvyksta į Albany. Tikiu, 
kad, sporto entuziastai, o ypač chro
niška futbolo liga sergantieji žiūro
vai nepraleis puikios progos aplan
kyti Mos Statytės sostinę ir mora
liai paremti lietuviškas spalvas at
stovaujanti sportini jaunimą.

ŠACHMATAI
Veda K.

R. Arlauskas eina pirmuoju 
Australijoje

Australijos korespondencinės pir
menybės, kuriose dalyvauja 13 at
rinktų meisterių, artėja prie pabai
gos. Padėtis tokia: R. Arlauskas 9-2 
(1 tebelotia), H. Klass 9-3. Darragh 
8-3(1), L Endzelins 71/,—3l/, (1), 
Szewczyk 7-3 (2>, Salin 7-4 (1), K. 
Ozols 6-5 (1).

Paskutinė Arlausko partija su Da
rragh pasiekė endšpill ir, greičiau
sia, baigsis lygiomis. Visai panašu, 
kad mūsų mesteris Romanas Arlaus
kas netrukus laimės Australijos mei
sterio titulą.

Chicagos miesto pirmenybėse (3- 
čias ratas) Tautvaiša įveikė Norin'ą. 
neseniai laimėjusi Chicagoą miesto 
preliminarines varžybas, o
Zujus, susitikęs su K. Jaktu, ' užda
rė”" pastarojo riki ir laimėjo tašką. 

Be to, Cohen įveikė V. Tums, Ang. 
Sandrin - »Grombacher'i, Alb. Sand- 
rin - Mengeiis, gi Turianskio-Cher- 
neckio partija nutraukta.

P-bių padėtis: Cohen 2-0, Tautvai
ša, Jakštas ir Zujus po 2-1. Turians- 
ky turi 2 nebaigtas.

Merkis — Poetai Master, Žalys —

44. Leslie Weaks, Nashville, Tenn, 
1924, 5. Kazys Merkis, Boston. Mass.. 
1902, 6. Warren Rothman, Annapo- 
Us, Md, 1902. Po ju seka 8 (7-14) su 
Postai Master Candidates' titulu. 13- 
ju įvardintas Ignas Žalys, Montreal, 
Caniida 1808.

* Lietuviai rilduejasi, pagal naujaji 
Chess Reviesv Postai Chess Ratings 
šitaip: K. Merkis, 1902, 
1808, P. Tautvaiša 1670, 
1444, K. Jakštas 1426, P. 
1366, J. Stonkus 1358, L.

M

j Help-frauted kanale

džtagu. Ftotovu* darbas, gera* atiygi-

TeL WO 2-4955

SIUVĖJOS
patyrusios apykaklių įstatytojo*, o

MBAUtil
S I U V« J O 8

Stilistė

P.J. BAGDANAVICIUS, M. D
BrooUn S. N. Y.

MtaAcniato 10—12 ryto ir susitarus.

Namų tei. (Ųjmniare 3*4445

DR. VACLOVAS PAPROOCAS
GYDYTOJAS IR CBORUBGAS

1357 tehvlt* Avė, BrooldyB 7. N. Y.

Kasdien 12 J0—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

darbo sulygo*. Kreiptis:
DEBWAY

36 West 17 St, N.Y.C. (4 ankštas)

SKLWYN

TeL CA 6-4858

Kreiptis: 
157-44 — 45th Avė, FlusMng, L L 

Tek IN 1-6004

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
36. E. 6Mb St New York City

Tetef. Murray HU1 8-8677
12 Shore Lase, Be y Shore, L. L

Telef. Bay Shore 7-3710

VALANDOS:
Susi taus: ketv. Ir šešt. 

nuo 5 iki 8 v.
Susitarus: pirm, antrd, treč. 

ir penkt. visą dieną ir 
šešt. tik iš ryto.

Ig. Žalys 
K. Škėma 

. Kontautas 
P. Vichules 

1346, R. Racaitis 1142. R. E. Blasius 
1098. F. J. Ksrneckis 1064, J. P. 
Karalaitis 774, P.. J, Barūnas 410.

P. Vaitonj, naująjį Ontario meis
terį per spaudų sveikino Hamilton 
Chess Club (Hamilton Spectators 
1953 vas. 20. *

New Yorko lietuviai pasiryžę ir 
šiemet dalyvauti Metropolitan Chess 
League pirmenybėse. Praeitose pir
menybėse jie laimėjo 4 rungtynes, 
vienerias baigė lygiom ir 3 pralaimė
jo. Komandos pagrindą sudarys ju 
stipriausi žaidėjai: Paškevičius. Ma- 
linaudcas, Šukys, Staknys ir kt.

SKALBYKLOS DARBININKĖ 
patyrusi Tfttor merkinių lankstyto ja. 
Geras stiygb^na*. Kreiptis: 

VERMONT LOUNDRV
455 Vennont St, Brooklyn

Tel. HY 8-6443

PATYB. ODOS DARBININKES 
gamybos (billfolds). Pa

ras atlyginimas.

SIUVĖJOS RANKA 
patyrusios rankomis baigti vyru ir 
moterų drabužius. Geras atlyginimas. 
Kreiptis:
K. and H. TaDoring Co., Ine.
141—5tii Avė, N.Y.C. (Bm. 242)

Lithuanian

stovus
Kreiptis:

Art Craft Leathergoods
6 Bond St, N.Y.C.

New Yorke leidžiamas žurnalas 
Chess Review, vasario nr. paskelbė 
6 (iš 2800) aukščiausiai įvertintus 
Amerikos koresp. žaidėjus, kaip Pos
tai Masters: 1. Leon Stoizcnberg, 
Dctroit, Mich., 2000. 2. Albert 
Rochester, N. Y, 1966, 
Hornstein, Southport, N/^Žii 1936.

•H 
* 
* 
* 
•H

SO 8-4618 
‘ INSUR^D and BONDED * 

Local and Long Distance Mnv»r

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

H*

* *
S
*

*

PATARNAUTOJA 
prie lengvo namu ruošos darbo ir 3 
metu vaiko priežiūraL Nakvynė vie
toje. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Gražus namas ir maloni aplinka. 
Skambinti vakarais po 7 vaL

Tek Hickory 6-3473

IŠSIUVINĖTOJOS RANKA 
IR DIRBTINIU BRANGAKMENIU 

ĮSTATYTOJOS, tik patyrusios prie 
megstaku. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

EDITHLINDEN
192 W. 141 St, N.Y.C.

PUOŠMENŲv^DĮRBĖJOS
patyrusios ranka' siūti ir atbaigti 

puošmenis. Geras atlyginimas.
Kreiptis:

30 East 54th St. N.Y.C. (4 aukštas)
Tel PL 1^353

KEPYKLOS PARDAVĖJA
Norima aukštos klasės prityrusios 

darbininkės. Dalinis laikas (part- 
tinie) taip pat sekmadieniais ir po
pietėmis. Pastovus darbas? geras at
lyginimas. Kreiptis:

AVALON BAKE SHOP 
3506 Nostrand Avė. (Avenue U), 

Brooklyn 
TeL SH 3-5750

- JOHN BERŪKI, M. D.
lakstą, ptalgn. sd**, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th STREET NEW VORE CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams Ir moterims.

Lietuvis Advokatas
85-03 VVAREHAM PL, JAMAICA, N. Y.

Tel. Jamaira 6-7272

SIUVĖJOS 
patyrusios prie sportinių drabužių. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
35 valandos. Kreiptis:

L CRAMER
524 Broadway, N.Y.C. (arti prie 

Spring Str.)

SIUVĖJOS 
patyrusios prie pobūvių (party) sirk- 
nelių. Pastovus'darbas, geras atlygini
mas. (Unijinė "dirbtuvė). Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

MALVERNE DRESS CO.
118 W. 25 Str, N.Y.C.

Help uanied—Malė
DARBININKĄI MĖSAI NUO KAU

LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS)
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vai. darbo savaitė. Jmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING CO. 
75 Stėckton St, Newark, N. J.

TUOJAU REEKAUNGA se
nesnio amžiaus moteris prie 
vaiko 6 (šešių) mėnesių. Kito 
darbo dirbti nereikia. Kreiptis 
nuo 6 vai. vakaro. 283 Grove 
St, 4 aukštas, pirmos durys, 
M. Sližys.

NUR8ING KOMES

CONVALE8CENT HOME

ebranfcs. aged. post operatives. 
Expert care in bomeiike sur- 
roundtags. Moderate rate*.

HeleaM.MaDry.KN. PO 5-5311

FUNĖRAL CHAPELS

ERICSON & ERICSON 
Dignified Funerals 
Reasonablc prices 

500 STATE STREET 
BROOKLYN 

Call TR 5-0637 for 
Prompt Considerate Service 

MODERN CHAPEL 
Facilities Fumished in Ali Boroughs

Display

SCHBIIDT’S FARM
Fort Hill Boad, Scnrsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

ųuets — Parties. Reasonablc 
rates. Accommodates 600 people.

Phone Scarsdale 3-1244
OPEN EVERY DAY

KOSTIUMAI
Puikūs, gražių spsh-ų, nauji kostiumai 
visoms progoms. Švęskite save pobū
vius ir iškilmes gražiam stiliuj. Pui-

Kreiptis:
228—2nd Avė, N. Y. C 

TeL AL 4-2617

CHAPL. FOR SUM. CAMP

CHAPLATN 
FOR BOYS SUMMER CAMP 

IN NEW HAMPSHIRE 
8 weeks.

Contact — Robert L. Smith 
14 Rodcland Avė, Larchmont, N. Y 

Larchmont 2-5880

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI 
(VSBATORS 

G JHU, OPERATORS 
CHINE OPERATORS- MHJLJNG 

TURRET LATHE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

PLANE C^ITING MACHINE OPERATORS 
mokanti bhie print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI

IMPROVED MACHINERY INC.
Nmhua, New HaaipsMre. Teief. 4270

PATAISYTOJ A, 
prityrusi prie moterų apsiaustų ir 

suknelių. Pastovus darbas, geras atly
ginimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
STEINWAY VARIETY 

30-83 Steinvray St Astoria, L L 
Tek RA 8-7828

SLAUGĖS— R. N. arba P. N. 
priežiūros pareigoms. PHriam arba da
liniam laikui. 5 diepoo į savaitę po 8 
vaL Gera proga. (Ligoninėj).

Howard and Dtnmont Avė,
TeL DI 6-7444 Brooklyn

SINGER MAŠINOMIS SIUVĖJOS 
Darbas dalimis (section work). Pasto
vus dalbas, geras atlyginimas. Kreip
tis:

LICENCUUOTOS 
PKACTICAL NURSES

SIJONŲ SIUVĖJOS
Darbas dalimis (seetton). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

354 Jackson Avė, Bronx, N. Y.
(arti prie 143 Str.)

L AND K. FASHIONS, 
1958 Pttkin Avė. (vienas blokas nuo 

Hinsdale St, Brooklyn, N. Y. 
TeL DI 2-7010

MERGINOS AR MOTERYS
prie dėžių pamušalų. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos Kreiptis:

OCEAN CASKET
17 Thotnas Str. Brooklyn

TeL HY, 7-9779

4VANTED CADINZTLIAKERS
Fęr’ota established firm
KITCHEN?CABfl«ET

FAUTORY*
STEADY WORK
TeL ES 7-4600

5 dienos po 8 vaL Geras atlyginimas 
ir puikios darbo sąlygos. Maistas.

Tel. GE 5-6877

RIŠĖJA — NUMERAVIMO 
MAŠINOS OPERATORĖ 

Patyrusi. Darbas Hoole kojine mati
ne. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Kreiptis:

BRUST and JACOBI
345 Jay St, Brooklyn
Tel. UL 5-4881

BEIKAUNGA MANIKIURISTC: 
Tik patyrusi. Pastovus darbas, geras 
atlygini man. Kreiptis:

JOHN DAVTD HAIRSTYLIST 
179 Middleneck Road, GreatNeck, L.I.

Tel. Great Neck 2-3993

ATBAIGŽJOS .(FIN1SHER8)

Kreiptis:
VINCENT SANTORO

TeL AL 5-8998

KEPYKLOJ PARDAVĖJA

1IENN1E PENNY FOOD STORE 
3441 Fort HamHton Pksray, 

Brooklyn, N. Y. , 
TeL ST 8-8931 ,

SIUVĖJOS
Zlgsag. Samplebands, Merraw, Yoke- 
tnakers ir Mt. Darbas prie visų rUių

ras atlyginimas. Malonios darbo 
lygos. Kreiptis:

VELMA LINGERIE
15 E. 34th Str, N.Y.C.

TeL OB 9-2284

SIUVBJOS 
nebrangios rūšies suknelių. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis;

232 S. 4tb Avė, Movint Vernon, N. Y.
TeL MO 7-9517

RANKINUKŲ DIRBĖJA
Patyrusį. Siūti užtrauktukus (zipper), 
kampus ir odai pamušalus. Tik 
mos klasės darbininkė. Pastovus 
bas. geras atlyginimas. Kreiptis:

VIKI HANDBAG
Spruce St, (kampas Nassau, 

City Hali), N. Y. C.
Tel. WO 2-6856

pir- 
dar-

siuvėjos 
patyrusios prie šilkinių arba medvil
nės bliuzių — atlikti visą darbą arba 
dali (section). Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis:

STAR GOWN
656 Noetrand Avė. Brooklyn

NAMU DARBINUNKfc " ' 
virimai ir namų ruošai 8 kambarių bu
te. Nakvynei atskiras kambarys ir vo- 
na. Pastovus darbas. Tikrai maloni 
šeima ir patrauki aplinka. $35 savai
tei, pradžioje ir vėliau bus pakelta už 
gerą darbą.

TeL Great Neck 2-4916

REIKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai su šiek tiek patyrimo 
prie B & S rankinių sraigtų (screw) 
mašinų ir patyrę prie B & S automa- , 
tinių sraigtų tscrew) mašinų. Pasto
vus da?baš>puiki- proga išmokti apsi
mokančio amato. Pasakyk savo am
žių, išmokslinimą, patyrimą ir kokio 
atlyginimo lauki.
CORP, 621 E. 216 St, Bx. Take Lex. 
Avė. sub. White Plains Rd train (af- 
ter June Ist, Mac Questen Parkway 
Mt. Vcrnon).

VINCENT BACH

6 prie

GIRL 1VANTED 
for all over Floor Work 
in Knftting MH1; steady

' Mriel P Looptog
WAUCS KNTTTING 

284 Stanhope St Brooklyn
GL 6-2664

SILVMOS

lines (staeks). Pastovui darbas, geras 
atiygfadmas. Pofltioa darbo sąlygos.

Kreiptis: BO6ENKBANZ BROS. 
47 Siegel St (bintas ano Grabam 

Avė.), BrooHya, N. Y.
Tel EV 6-2995

RYMJUN1NKBS (PACKEBS) 
FŲOOR GEBLS 

SINGER OPERATORES 
MERROW OPEBATOBES 

Pastovus darbas, geras atlyginimas.
GBOPPBR KNHTING MIU8

(arti prie 43 Avė.)

BEDLAUNGO8 SIUVĖJOS

OSKAB SIPOK AND 8ON 
2444 — Slst St Astoria,

SIUVRJOS 
patyrusios prie Singer nurita*. Dienos 
ar nakties dartaL Pastovus darbas,

3547 Milte PWm Bd, Brome. N. Y. 
(IRT—241 SL Statioa Ir ADerton SU.)

I U V t J O S
Įgudusios siūti mašinomis. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Moderni Jmonė — ap
švietimas W visu pusta- Kreiptis:

F. AND F. DRAPEBY
34 Prtaee St Brooklyn

TeL ULster 27219

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti mašinomis. Pulkus at-

KOJINIU SKIRSTYTOJOS POROMIS 
PRITYRUSIOS PRIE MOTERŲ 

KOJINIU 
UNIJINE ĮMONE - - GERAS 

ATLYGINIMAS
Keletas pradedančiu bus svarstoma 

SILVEB UNE HOSDERY- 
DYEWORKS, INC.

144 Plymouth St, Brooklyn
IND—F—Train, York St. Station

I’ROSUOTOJAS
motoru megstukų. Turi būti patyręs, 
pastovus darbininkas.

ADOLF MAHLER
54-41 Metropolitan Avė.

Tol. EV 6-0179 Maspeth, L I.

darbo sąlygos Kreiptis:
61 Creseent St, Brooklyn, N. Y. 

Tel. AP 7-4535

BEAUTICIAN
nuirsati via— darbus. Trumpos

KINĄ Md DELANDO

TeL Gteacove 4-4516

SLAUGES R.N, P-N- N.Y. BEG.

MR8.TRU8SEL
Te!. UL 4-1666

SIUVĖJOS

JOANNDRESS
379 West 39th St, N.YjC. (14 aukštas)

SIUVĖJOS

neleą, Faot*vm darbe*, getas atlygi*

teheoter Are, Braax, N.Y.
TeL MO 5-8586 .

MERGAITES 
vyšnių pakavimo įmonėj, 
darbas, geras atlyginimas 
darbo sąlygos. Kreiptis: 

BONOfL PACKING

MACHINISTS
Experieąced at Turret Lathe 

and Milling Machines.
Good wages.

Vacations and paid holidays.
MASPETH
TW 4-8449

X

Pastovus 
Malonios

CO.
Brooklpi

VVANTED 
DEUCATESSEN CLEBK 

•548 Avenue “L” 
Brooklyn 

TeL CLoverdale 7-4149

EMPLOY AGENCIES

DAY WORKERS
W0RK FOR L. I. NICEST WOMEN

PART TIME
Hours to suit your convenience

S n—$35 to $50
SOME WEEK-ENDS OFF 

Sleep Out—$30-$45 
AMITY EMPLOYMENT AGENCY 
135-50 Roosevelt Avė., cor. Main 

Flushing

MAN WANTED
Mature. to care for horses and pigs; 

$50 per month. 
Room and Board.

Teleph.: Cy. 4-1344

Malė - Female

CATHOUC CONTACT 
W0RK

Average eamings $100 
or up treekly. 
Appolntment.

Call GL. 2-3422

CATHOL. RELIG. ART.

Š UPTOWN ITS O’KEEFFE‘8
iI

tions, Hallmarit cards.
ROSEMARY T. O'KEEFFF, 

REUGIOUS AJTHCLES

(Near St. Hclcna's Church) 
TA 9-9734

vwwvwwwvwwmmwvyw
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* vai tos bažnyčios salėje bus

tyti įvairių ir retai relių. Ci*

Doro kazoką ebcras dainuos 
ir šokėjai šoks John Hancock 
salėje^kovo 27 d. 8 vai. T5 min.

Serga V. Barmienė
Mokytoja ir dainininkė Vale

rija Barmienė sunkiau susirgo. 
Jai padaryta operacija Carney 
ligoninėje.

■ HĮ--------  . . . •!« . I.« _

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Bestom, Mm 

D. A. Zaletekaa, F. E. Zaletskas
Graboriai ir Batoanmotojai 

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenitns dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO S-M15

SOuth Boston 8-2000

MW
Adomas Bariras, 71 m., 140

W. 6th St., Jonas Mikalauskas,
31 m., Hyde Park mirė vasario

NAUJIENOS^
Mų Dr-jos, įvyksta kovo 15 d. 
Gedulo aktas bus šv. Jono e- 
vangdbkų bažnyčioje, 197 Mau-

kurios parapijoje būna kas ket- 
veri metai, įvyksta šįmet Nuo

K
L

b
r. • i

K.

fr

&•
t

ves Tėv. B. Markaitis, S. J. 
‘ Moterims lietuviškai ' misijas 
ves Tėv. J. Bružikas, S.,J., fco- 
vo 16-22 d., o vyrams — kovo 
23-29 d. Tėv. J. Vaišnys, & J. 
Visi parapiečiai raginami šiose 

uoliai dalyvauti ir pa-
udoti DieiFo malonėmis.

ALRK Federaejos
New Yorko apskrities susi

rinkimas įvyko vasario 27 d. 8 
vai. vak. Apreiškimo parap. pa
talpose. Dalyvavo didelis būrys 
draugijų atstovų. Susirinkimą 
vedė S. K. Lukas Iš New Yorko 
Lietuvių Tarybos veiklos pra
nešimą darė Kaz. Poderis, pa- 
■žymėdamašTkad Lietuvos Ne
priklausomybės šventė buvo 
minėta vasario 14 d. vakare 
Šventąja Valanda Apreiškimo 
parap. bažnyčioje ir vasario . 
15 d. su programa Webster 
Hali, New York City, ir (para
gino draugijas išrinkti į New 
Yorko Lietuvių Tarybą savo 
atstovus bei uoliai susirinki
muose dalyvauti. Tarybos veik-__ 
los reikalu savo mintis pareiš
kė E. Kašėtienė, V. Stelmokie- 
nė, O. Sijavičienė, P. Plaktonie- 
nė, M. Razgaitis ir kiti daly
viai. Esant Brooklyne kas sek
madienis keliems parengimams, 
koks nors Federaciojs apskri
ties naudai parengimas paruos
ti dabartiniu laiku neįmano
mas, nes nėra laisvų salių. Tas 
reikalas buvo paliktas valdybos 
nuožiūrai. Sekantis Kat. Fede
racijos N. Y. apskrities susi
rinkimas bus balandžio 24 d., 
7:30 v.v, toj pačioj vietoje su 
paskaita, kuriai kalbėtoją pa
rūpins valdyba. S.K.L.
' Dr. K„ Ambrazaitis ir Dr. J. 

' ‘ Karvelis kaip gydytojai šaukia
mi į kariuomenę. Abu paskirti 
į aviaciją. Išvyksta kovo mėn. 
gale.

vo vyru Juozu Gabe išvyko į 
Čikagą dalyvauti tenai šį sek- 
įmEhenf įvykstančioje literatū
ros šventėje, kurios metu jai 
bus įteikta 1952 m. Liet Ra
šytojų Literatūros premija. 
Kantu bus įteikta jai “Draugo" 
premija, kurią ji laimėjo nove
les konkurse už “Ąžuolines 
duris."

džius su pasiauta apie šv. Kati- 
■ mierą ir menine programa. Vi

sa tai asmeniui kainuos tik $1.- 
50. Visi kviečiami tame minė
jime dalyvauti.

MALDUČIO-ZALIAUSKO
automobilių taisymo dirbtu

vė persikelia į naujas patalpas. 
Iki šiol turėtos dirbtuvės patal
pos buvo labai mažos ir nebuvo 
galima visų darbų priimti. Da
bar dirbtuvė persikelia į tradi
cinę, nuo seno lietuvių labiau
siai mėgiamą gatvę -—

937 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Naujos patalpos yra
erdvesnės, visa dirbtuvė naujai 
perstatyta. Prie didbtuves yra 
ir garažas, kur bus galima iš
nuomoti mašinoms laikyti.

daug

»\ ■
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Apreiškimo parap. mokykloje

9 Sąjungos New 
lauš susirinkimas į- 

vyks šį sekmadienį, kovo 8 d., 
12:30 vai. Apreiškimo parap. 
patalpose. Bus renkami nauji 
vykdomieji organai, centro val
dybos ir iš Laisvųjų žurnalistų 
Federacijos darbiu pranešimai 
bei aptarti kiti organizaciniai 
reikalai Visi nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

tuvių visuomenę atsilankyti. I- 
ėjimas nemokamas.

Literatūros - meno vakaras 
Nevarke ruošiamas Velykų* 
pirmą dieną šv. Jurgio parapi
jos salėje. Bus puiki literatū
ros - meno programa, gros 
geras orkestras, turtingas bu
fetas. Visa tai leis visiems pui
kiai atsigavėti, pasišokti, pasi
džiaugti.

bus Grand Central Patoee, New 
York, nuo kovo S d. iki 14 d.

Neužmirškite savo gražios kalbos

MASPETHO ŽINIOS
Kun. P. A. Lekešis, išgulėjęs 

ligoninėje 9 savaites, grįžo į 
namus.

Šv. Onos Sodahcija kovo 8 
d. 5 vai. vak. rengia Bunco par- 
ty parap. salėje.

Filmas "Monsieur Vincent” 
iš šv. Vincento gyvenimo bus 
rodoma parapijos salėje kovo 
29 d. 7 v.v. Bilietus platina tre
tininkės.

Prel J. Balkonas pakviestas 
WNBT — Channel 4 televizijos 
.programoj Chapel of the Air 
kovo 22 d. 9 vai. ryto pasakyti 
pamokslą. Programoj dalyvaus 
ir parapijos choro vyrų kvar
tetas.

Kolumbo Vyčių Long Island 
City skyrius pakvietė prel. J. 
Balkūną kovo 29 d. jų komuni
jos pusryčiuose pasakyti nai-.

Taip kalbėjo ypatingas So. 
Bostono lietuvių parapijos sve
čias. vyskupas Leonardas Ray- 
nold. Tai ypatinga ir įdomi as
menybė. Gimęs ir augęs da
bartiniame Pakistane, jis šiuo 
metu yra Allahabad, Indija, 
vyskupas. Neseniai aplankė šv. 
Tėvą ir eilę Europos kraštų. 
Dabar lanko eilę Amerikos pa
rapijų ir renka aukas savo 
vyskupijos statomai kunigų se
minarijai. Gerai kalba angliš
kai ir dar keliom Kitom kalbom. 
Daro labai patrauklų įspūdį. 
Tolimas svečias sakė pamoks
lus sekmadienį, kovo 1 d. Mū
sų parapijiečiai jo kilniam tiks
lui sudėjo 525 dol. Svečias taip 
pat dalyvavo jaunimo pusry
čiuose ir seselių surengtame 
vaidinime. Prieš vaidinimą pa
sakė atsisveikinimo kalbą. Toje 
kalboje nurodė, kad jis jau Eu-

ropoję sutikęs daug jaunų ame- 
riečių, kurie buvo įvairių tau
tų kilmės, tačiau mokėjo vien 
tik anglų kalbą. Jam tai buvę 
nuostabu, nes jo manymu kiek
vienas žmogus turi mokėti ma
žiausia dvi kalbas — anglų ir 
senąją tėvų kalbą. ( Lietuvių 
kalbos jis nemokąs, tačiau 
klausant ji atrodanti jam labai 
graži, gražiau skambanti už 
anglų kalbą. Linkėjo Amerikos 
lietuviams branginti savo seną
ją, gražiąją kalbą.

Vysk. Raymond dar pasiliks 
Amerikoj apie porą mėnesių ir 
tuo pačiu tikslu aplankys daug 
parapijų, tačiau su lietuviais 
turėjęs progos susipažinti tik 
Bostone, nes daugiau jo sąraše 
nesą lietuvių

“Naktis miške
Taip buvo pavadintas vaikų 

vaidinimas, kurį atliko mūsų 
parapijos mokyklos mokiniai, 
seselių parengti, kovo 1 d. 3 
vai. p.|J. parapi os salėje. Vai* 
dinimas buvo dviejų dalių. Da
lyvavo labai daug mokinių —

> berniukų ir mergaičių. Visi 
stropiai parengti ir gražiai ap
rengti. Seselių d^ta labai daug 
širdies į parengimą ir susirin
kusi gausi publika labai šiltai 
vaidinimą priėmė. Tikrai buvo 
gražu ir miela, viskas sava, lie
tuviška.

Vaidinime ^alyvavo motinos 
relėj Jean Keating, airio tėvo 
ir lietuvės motinos duktė, kal
banti lietuviškai, o kiti visi lie
tuviukai bei lietuviukės: I. Ja- 
ruškaitė, V. Mockus, R. žič- 
kus, Pr. Ivaška, V. Kurapka, 
J. Vaičaitis, A. Adamkaitis, G. 
Tamulytė, R. žibinskas, J. 
Kaskas, D. Venckutė, šeirius 
bei dainas atskiromis grupėmis 
dailiai aprengti atliko antro, 
trečio penkto ir šešto skyrių 
mokiniai.

Prieš vaidinimą dar buvo 
dainelė Lietuvi, ar tau negaila, 
J. Kmito eil. deklamacija ir lie
tuviškos meliodijos atliekamos 
grupės mokinių su dūdelėmis 
panašiomis į skudučius.

Visiems buv aišku, kad se
selės su savo parengimais pa
siekia vis naujų laimėjimų ir 
skirstėsi dėkingi už gražų pa
rengimą. Pertraukų metu kal
bėjo mokyklos globėjai, kleb. 
kun. Pr. Virmauskis ir kun. 
A. Abračinskas.

Uoliai rengiasi koncertui
gv. Petro parap. choras, pa

pildęs naujais nariais savo jė
gas, uoliai rengiasi savo kon
certui, kuris įvyks So. Boston 
High Schpol salėje, sekmadienį 
balandžio 19 d. 3 vai. p.p.

Choras atliks naujas dar ne
girdėtas K. V. Banaičio, J. 
Gaubo ir kitų mūsų kompozito
rių dainas. Taip pat bus atlikta 
iš St Šimkaus “Pagirėnų” Upe- | 
ros didingasis 1 veiksmo choras | 
“Saulė motina pakilo". Solistų | 
koncerte maloniai sutiko daly- Į 
vauti žinomasis tenoras St 
Baranauskai Instrumentalinę 
programos dalį atlikti pakvies
tas N. Anglijos stygų kvarte
tas, kurio nariai nuolat koncer
tuoja Bostone ir jo apylinkėse. 
Jie išpildys čekų kompozito
riaus A. Dvožako puikųjį kvar
tetą in F major, parašytą jam i 
gyvenant JAV. ,

Parapijos jaunimas švente
Kovo 1 d. 10 vai. per pamal

das dalyvavo šv. Kazimiero dr- 
jos ir skautų vėliavos. Tuoj po 
jų salėje po bažnyčia buvo 
pusryčiai, kuriuos vyčių mergi
nos parengė ir daugiau juose 
dalyvavo. Skautų matėsi grupė 
prie atskiro stalo, daugiausia į 
visai jauno amžiaus. Ateitinin- j 
kų jaunimo buvo mažiausiai. 
Visai nesimatė nei skautu nei 
ateitininkų vyr. moksleivių bei 
studentų.

Programai nuotaikingai va
dovavo J. Lola. Kalbėjo sve
čias vysk. Raynold. Ilgesnį žo
dį pasakė svečias prel. J. Bal
konas. Dar po trumpą žodį pa
sakė dr. K. Girtautas, Fel.

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

1«7 WEBSTER A\TC. 
Cambridge, Mas*. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuatojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šef-L 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale Saukite: TeL TR C-d4S4

NEW YORK

įpijų. Linkėjo 
lietuviams sulaukti šviesesnių 
dienų ir sakė išsivežęs labai 
šviesius atsiminimus.

Rekolekcijų šios gavėnios , _ 
metu parapijoj nebus, nes nuo 
balandžio 19 d. ligi gegužės 3 
d. kun. pasionistas Geraldas 
ves misijas. Tai bus padėkos 
misijos vyskupijos šimtmečiui 
paminėti.

Novena į iv. Juozapą, kuri 
bus rytais su mišiomis 8 vai., 
prasidės kovo 11 d.

A. L Bendruomenės apylin
kės suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas įvyko 
kovo 1 d. Aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta $185.- 
60. Jos persiųstos ALTui.

Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 15 d. Katalikų klubo 
svetainėj. Surengė ALRK Fede
racijos skyrius. Dalyvavo pa
rap. choras, mokyklos vaiku
čiai ir buvo geri kalbėtojai.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta apie $60. Visiems au
kotojams ačiū.

vyks šį sekmadienį kovo 8 d.
4:30 vai. vak.

PIRM4 KARTA NEW YORKE!

Parapijos metinis banketas 
įvyko vasario 15 d- Jis gerai 
pavyko, nes buvo sumaniai ir 
rūpestingai pasiruošta. Muziki
nę programos dalį išpildė para
pijos choras, mokyklos vaiku
čiai ir Valienės vaikučių šokėjų 
grupė, kuriai akompanavo A. 
Daukantienė. Iš parengimo liks 
gražaus pelno. Banketo naudai

Pianisto Andriaus Kuprevičiaus

KONCERTAS
rengiamas Town Hali salėje

§ M KOVO « D., SEKMADIENI, — 3 V. P. P.

Brooklyne ir A. S- Trečioko įstaigoj—Newarke, N. J.

Lietu viy Radi o Draugi jos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami jvalrūs visuomenes pranetlmaL 

naujienos, muzika. 
TeL KV. 4-«m 
AD JEZAVITAS 
Muziko* Dtt.

4M GRAND ST.
3. P. GINKUS 
DMcUKtua

BROOKLYN XI. N. T. 
j. Valakas

Ambrazaitienė, M. Jankauskie
nė, M. Vaitkiene, E. Krishenė, 
M. Miškinienė, Daukantienė,

Cambridge, Mass., rr----------------

Strazdaitė ir E. Lukošiūnaitė, o 
iš vyrų — P: Krislys, A. Dau
kantas, A. Zaveckas ir B. žval- 
gėnas.

Karo tarnybon kovo 3 d. iš
vyko Cambridge Vyčių pirm. J. 
Towsky ir F. Janušonių sūnuš 
Antanas. Linkime geriausios 
sėkmės.

Kleb. kun. P. J. Juškaitis po 
ligos jau sūstiprė 'o ir porą sek
madienių jau atlaikė mišias 
bažnyčioje. Linkime greičiau 
pasveikti.

Lankėsi savaitgalio proga 
pas motiną karys J. Žukas ir 
jūrininkas P. Zūkas — buvęs 
Cambridge Vyčių pirmininkas. 
Abu D. Zūkienės sūnūs tarnau
ja arti namų — Povilas Brook
lyne, o Juozas New Jėrsey.

A. Daukantas su šehna Wa- 
shingtono šventės proga lankė
si Montreal, Kanadoje. Pasi-

LB Bostono Apygardos 
organizuotas prel. J. Balkūno 

pranešimas įvyko šeštadienį, 
vasario 28 d., 4 vai. p.p. para
pijos salėje po bažnyčia. Pačių 
bostoniškių prisirinko ne taip 
daug, tačiau buvo atstovai iš 
Brocktono, Worcesterio, Nor- 
woodo ir Cambridge. Prelatas 
pradžioje labai reikšmingai ir 
vaizdžiais žodžiais nupasakojo 
bendruomenės vaidmenį Ame
rikoje ir išdėstė veiklos planą. 
Paskui atsakinėjo į klausimus, 
kurių buvo tikrai daug. Pabai
goje įvyko pasitarimas su apy
linkių atstovais dėl galimybių 
organizuoti apylinkes. Aptarti 
esamieji sunkumai ir numatyti 
planai artimiausiems žygiams. 
Prel. J. Balkūno apsilankymas 
buvo didelis paskatinimas ben
druomenei plačiau išskleisti 
sparnus visoj N. Anglijoj.

Dr. K. Girtautas
' jau persikėlė iš Pennsylva- 

ni jos į Cambridge, Mass. ir pra
dėjo darbą Harvardo universi
tete. Jo adresas: 130 Brattle-, 
St, Cambridge, Mass.

svečiavęs ir aplankęs šv. Juo
zapo šventovę, laimingai grįžo 
namo.

Misijos lietuvių kalba vy
rams ir moterims mūsų bažny
čioje prasidėjo kovo 2 d. Atei
nančią saviatę bus anglų kal
ba taip pat vyrams ir mote
rims kartu. Misijas veda Tėv. 
J. Mažukna, M.LC. Pamaldos

X

X

x

X

X

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų
HiD ir kitose apyl
ir patarnaujame visokios apdrsudos (
— greitai if gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

iq pardavimui — Woodhaven, Rk**«mond | 
ttnkėse. Taipgi išnuomojami? kambarius ■ 
-1“*-3-----J'insurancė' Mkahim* m

Tei VIrginia 7-189*

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IK SŪNŪS EDWABD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su Šeimom, fr svečiai būsite maloniai aptarnauti

TeL EVergreen 7-4335 i 
__________ ______ _ __  _ • Į 
Grendelytė, kun. J. Klimas, Pr. jStephen Aromiskis į 
Razvadauskas, kun. A. Kontau- j 
tas. Padėkos žodį pasakė vyčių ‘ 
pirm. J. Olevičius.

Meninėj daly Jakutytė skam
bino pianu klumpakojį, L Ni- 
kolskytė labai nuotaikingai pa
sakė eilėraštį "Tremtinio ele
gija", N. Razvadauskaitė skam
bino valsą, F. Rudis taip pat

£ 
£

X 
i

31

(Armakauskas)
Graborius-Balsaniuotp jas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

t

Liet, teatro naujienos. Atža
lyno trupė kovo 8 d. gastroliuo
ja Woreestery, kovo 22 d. Hart

forde. Ta pati grupė pradėjo 
repetuoti latvių veikalą “Indra- 
nai”.

Dafl. V. Andriušis h* Aldona 
Stankūnaitė, dirbusi Lietuvos 
Min. Kabineto kanceliarijoje, 
kuria naują lietuvišką šeimą.

Bažnyčioj Begiedos solistai. 
Toks potvarkis pradeda veikti 
Bostono vyskupijoj. Atrodo, 
kad net garsiosios bažnytinės 
kantatos, kaip “Septyni Kris
taus žodžiai”, nebegalės būti 
atliekamos.

LRKSA jum. kuopa rengia

muvos parke, Brockton, Mass. 
. Tai bus pirmas pavasario pik

nikas.

vak.
A. Daukantienė ir jos mamy

tė Vatieni moko grupę vaiku
čių tautinių šokių. Jos su ta 
grupe jau pasirodė dviejuose 
parengimuose. Vaikučiai jau 
sugeba išpildyti visą eilę šokių. 
Lauksime dažniau pasirodant.

Dr. S. Chernoff
(Cor 14th St.'

ii
s
I 
s

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

M. P. Balto* — Direktorių* 
Aib. Baltritaaa—Baiton 

Reikalų Vedėjau 
666 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
N O T A R Y P-U B L I C

SHALINS
FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED 

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forect Parkvray Station)

Woodhaveių N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Skaitos ir J. B. Shalim 

TeL Vlrgtoia 7-44M

S. Baraeevičtos ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Brandvray 
South Boston, Mass. 

JOSEPB BARACEVlčIUS

TeL SOMtit Boston 8-2590

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-balsamnotojM

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

ARBATA NUO 
ŠALČIO

±

AStrOs ir chonilki ausi ruimai 
gydomi pennidllnu. oda, hormo-

Jeigu gauni tolti vtenn 
po kitam, kenti nesma
gumui .skausmus Ir 
fitKMtoUiM, paprasta* 
toltis yra bereikalinga 
bMa. ALEXAN!>RO 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra miMnya, tok-

tm, sSkh}. Bedu, ilevin ir toliu. Ir jei
gu tos arbatos kasdiena itoi'Trrtume 
tai gal nei nežinotume kas toltis yra 
arba ta* toltis botu lengvesnis per- 
kęst. Ta arbata yra 12 00 už pokeli Ir 
prisiunčiant i namus. O jeigu nori už- 
almoketl paitoriui C.O.D., tai ta pn- 
ti arbata $2.30.

ALEXANDER’S €O.
414 BROADWAY

¥

POLAKAS GARANTUOJA, kad

$250 
ąžuolini* 
karsta* 

Kaina laidotuvių nčra probMma. 
ne* mes turime dideli pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas nuo $ 95
Ąžuolinis nuo $250
Mahagoni med ...... nuo $496
MHaKniai nuo $383

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA


