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KAPT. WILLIAM LEIDY (dešinėje), kilęs iš Bilbao, Calif., atskri
do j Vokietija su būriu sprausminių lėktuvų iš Anglijos. Lėktuvų 
skaičius neskelbiamas. Jiems pavesta saugoti sieną su Sovietų Ru
siją, kuri paskutiniu metu numušė du vakarienių lėktuvus.

Paryžiaus
Laikraštis

Kontrole panaikinta — ar kainos kils?

KOVO (MARCH) 20 D., 1953 M.

sakė taip pat šūviais. Išsiskyrė 
nesužeisti. Amerikiečių lėktu
vas buvo eilinėje savo kelionėje 
metereologrniams daviniams 
rinkti.

nuo karo paabiges Alaskos sri
tyje. Jis nutiko tik po poros 
dienų, kai Vokietijoje sovietai 
nušovė Britanijos lėktuvą su 7 
žmonėmis. ®

Alaska. — Kovo 15, sekma- 
. dienio vakarą, amerikiečių lėk

tuvą .iš Alaskos viršum jūros 
kryptimi į Kamčatkos ousiasa-

. lį patiko du sovietų lėktuvai
MIG. Vienas iš jų pradėjo šau- . Tai pirmas toks incidentas 
dyti; amerikiečių lėktuvas at-
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Į Sovietą MIGo šūvius Amerikos lėktuvas 
prie Alaskos atsakė taip pat šūviais

Sprogo 35-ta atominė bomba
Nuo sprogimo drebėjo žeme, bet tanke nejveike

MAO TSE-TUNGAS Į 
MASKVĄ

Kinija. — Kinijos spauda 
praneša, kad raud. Kinijos pre
zidentas Mao-Tse-tungas dar 
šio mėn. gale vyksta į Mask
vą.

Taigi mažta pagrindas britų 
tvirtinimui, kad raud. Kinija 
eis atskiru keliu nuo Maskvos.

NEGIRK TIKTAI 
PARYŽIAUS

Ryga. — “Sovietskaja Lat- 
via” užsipuolė prof. Vasilčen- 
ko, kam jis universitete pas
kaitoje apie moderniąją miestų 
Statybą gyrė 
Chąmps Elisees.
tvirtina, kad profesorius t nusi
kalto, pavyzdžiu nenurodyda
mas sovietinių miestų.

Ko iš Amerikos norės dabar Prancūzija?
Washingtonas. — Prez. Ei- 

senhovverio durys nuo svečių iš 
Europos neužsidaro. Tik išly
dėjo Britanijos užs. reik. min. 
Edeną, kuris Britanijos ūkiui 
sustiprinti prašė pinigų, atvy
ko Berlyno burmistras Reute- 
ris, kuris bėgliams globoti at
vyko taip pat pinigų: kovo 24 
turi atvykti Prancūzijos min. 
pirm. Mayeris, kuris Indokini
jos karui nori gauti... pinigų. 
Balandžio mėn. atvyks Vokieti
jos kanc. Adenaueris. kuris... 
ne, tuo tarpu nori atvežti do
vanų, patvirtintas sutartis.

Mayerį atlydi ūžs. reik. min. 
Bidault, finansų min. Bourges- 
Mauncury ir min. Indokinijos 
reikalams J. Letoumeau. Pran
cūzai. galvodami, kad respubli
konai turi domėtis labiau Azi
ja, nori, kad JAV .prisiimtų 
Indokinijos karo du trečdaliu 
visų išlaidų. Dėl to prancūzai 
nori gauti ateinantiems metams 
1 miliardą dol. Tik tada Pran
cūzija galės Europoje ginkluo-- 
tis. Ir -tik Europoje apsiginkla
vus, kai Vokietija jai nebus pa
vojinga, Prancūzija sutiks, kad 
būtų apginkluota ir Vokietija.

Amerikiečiai yra pripažinę, 
kad Indokinijos karas yra vi-

Klaipėdos vokiečius globos Mannheimas
Stuttgarter Nachrichten pa

skelbė žinią iš Mannheimo, kad 
šio miesto savivaldybė atgaivi
na globą (kurią į buvo prisi
ėmusi 1920) Klaipėdai. Ta glo
ba — rašo laikraštis, — “ap
ims, žinoma, tik vakarų Vokie
tijoje gyvenančius Klaipėdos 
vokiečius. Klaipėdos vokiečių 
sąjungai buvo teigiamai atsa
kyta, kad Mannheimas yra 
pasiryžęs būti susitikimo vieta 
visiems Klaipėdos vokiečiams 
ir prisidėti tam reikalui ir pi
nigais. Yra numatyta Mann- 
heime sudaryti Klaipėdos ar
chyvą ir perkelti čionai Klai
pėdos leidyklą. Mannheimas 
pasistengs, kad bėglius iš rytų 
įkurdinant pirmenybė Mann- 
heime būtų suteikta Klaipėdos 
vokiečiams ir jiems čia būtų 
sudaryta naujoji tėviškė.”

STEVENSONAS KORĖJOS 
KARE

Korėja. — Kovo 17 kiniečių 
dalinys apie 350 vyrų puolė a- 
merikiečių pozicijas. Ištisas 7 
su puse valandų buvo kovoja
ma ne tik šūviais, .granatomis, 
bet ir durtuvais bei šautuvų 
buožėmis. Tai buvo žiauriausia 
šit> metų kova, kurioj visi už
puolikai žuvo, o amerikiečių 
taip pat oilnos lauko ligoninės.

Nuo kito kalnelio kautynes 
stebėjo su karo vadovybe ir 
buvęs kandidatas į prezidentus 
A. Stevensonas, apsimovęs šal
mu, ir kulkoms atsparia lieme
ne.

sų Vakarų reikalas. Dabar A- 
merika duoda Indokinijos karui 
trečdalį visų išlaidų. Bet ame
rikiečiai buvo pasiūlę Prancū
zijai, kad ji darytų taip, kaip 
amerikiečiai Korėjoje — ruoštų 
daugau Vietnamo divizijų, į- 
steigtų tam reikalui jiems karo 
mokyklų, o taip pat ruoštų juos 
nepriklausomybei. Amerikie
čiai pastebi, kad Prancūzi ja to 
nepadariusi. Tad derybos nebus 
lengvos. Mayeris tikisi galėsiąs 
veikti per savo gimines Ameri
koje. Vienas iš jo senelių čia 
buvo didysis rabinas, o iš mo
tinos pusės jis giminė su ban
kininkų Rotschildų šeima.

BIDAULT GRASINA
Paryžius.— Prancūzijos ūžs. 

reik. min. Bidault pareiškė, 
kad jei parlamentas nepatvir
tins susitarimų su Vokietija, 
tai jis atsistatydinsiąs. Jo pa
teikti papildomi protokolai at
stovų nežavi, o su jais nesutin
ka ir kiti susitarę kraštai. 
Prancūzijos parlamentas turės 
svarstyti sutartis birželio mėn.

Vokietijos parlamentas tvir
tina sutartis kovo 19. visai ne
žiūrėdamas. kokius protokolus 
norės pateikti Bidault.

SOVIETU PAGALBA 
VOKIETIJAI

Apie staiga susirgusį kcm. 
Vokietijos prezidentą Piecką 
pasako'ama, kad jis žadėjęs 
pagerinti maitinimą civiliniams 
gyventojams. •

Vieną dieną žmogelis išeina 
į gatvę ir dairosi j viršų, net 
prisidengdamas akis delnu. 
Kaimynas susidomėjo, ką jis 
daro .

“Per radiją — sako — gir
dėjau. kad rusai mums skubiai 
siunčia visokių dovanų. Dai
rausi. kur tiek lėktuvai.

“Nebūk kvailas. — atsa
kė kaimynas, — negi nišai bus 
tokie atsilikėliai, kad jie lėk
tuvais pagalbą gabentų. Tau 
turi būti aišku, kad jie pagal- 
ką aitrius tik per radiją.”

Nevalia. —- Kovo 17 Neva
rioje susprogdinta nauja atomi
nė bomba. Ji buvo stebima 
1500 kareivių bei karininkų ir 
iš toliau daugelio civilinių as
menų, o taip pat perduota per 
televiziją.

Nuo sprogimo sudrebėjo 'že
mė per porą mylių. Bet už 5 
mylių drebėjimo nebuvo jaus
ti. Už 3500 jardų nuo sprogimo 
vietos namas, sunkvežimis ir 
kiti daiktai buvo visai priploti 
prie žemės. Už 1500 jardų su
krautos -malkos virto nuo kar
ščio anglimis. Bet už 300 jar
dų buvęs 20 tonų tankas liko 
nesugadintas, tik sprogimo jė
ga jį keliasdešimt žingsnių pa
stūmėjo.

dirbo

Washingtcoas. — Kovo 17 
panaikinta kainų kontrolė vi
soms prekėms. Paleidžiama ir 
kontrolės įstaiga, kurioj 
12,000 tarnautojų.

Kontrolė buvo įvesta 
kada kainos, Korėjos 
prasidėjus ir parkui kom. Kini
jai į karą įsijungus, pakilo

1950, 
karui

Kontrolės įstaigos pareigū
nai sako, kad kontrolę panai
kinus kainos kildamos sudarys 
iki 3 miliardų. Vieną iš jų turės 
sudėti'tiesiogiai vartotojai, ki
tus du vyriausybė. brangiau 
mokėdama U? ginklavimosi me
džiagas. Jau dabar pabrango 
skalbimas ir drabužių valymas. 
Tik truputį pabrango kava, ei

PENSIJOS KARO 
INVALIDAMS

Prieš kurį laiką lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenių cent
ro komitetai buvo i teikę Bon
uos vyriausybei memorandu
mą, kad būtų išmokamos pen
sijos ir tiems karo invalidams, 
kurie yra išemigravę arba nu
mato emigruoti, šiomis dieno
mis iš Bormo pranešama, kad 
•tas memorandumas vokiečių 
vyriausybės sluoksniuose rado 
palankų atgarsi ir kad tuo rei
kalu numatomi tolesni pasita
rimai.

BVCKU9GHAMO TOMUOSE LONDONE karalMc JI teima priėmė .vertu Jugmbivtjm konrnnH. . , 
diktatorė. H kairė* i Mtae: karaBeaėa motinu EhMeta, TiU, karalienė EtzMrta II. Edlnhurgho 
prtaea. Ir pvtocert Margarita. Vatttee dar dalyvavę premjera* W. drarcMlIK uis. reik, rttin. a. Ede. 
na* ir Darko partija* lyderi* Clemeat Attlee. Ko mentara Mr. 3 puslapyje.

išvadą, kad kareiviai už dviejų 
mylių nuo sprogimo vietos, jei
gu nebūtų paliesti griuvėsių ar 
ko kito, galėtų išsilaikyti sau
giai. Bunkery kariaTgalėtų bū
ti saugūs už 2000 pėdų.
Radioaktyvumas nebuvo stip

rus ir greitai jis dingo. Po pu
sės valandos per 300 pėdų pri
siartinusiems žurnalistams jau 
nebebuvo pavojaus. Automobi
lio atlauža pp sprogimo buvo 
išmatuota, ir joje rasta 50 
rentgeno vienetų, o po valandos 
likę tik 5 vienetai. Kiek taį,ma
ža, galima spėti iš to, kad žmer- 
gui pavojingi laikomi 450 vie
netų.

7500 jardų atstume antras 

garetės, gazolinas. Maisto pro
duktai, drabužiai laikosi beveik 
vietoje. Labiausiai pragyveni
mą pabrangins padidėjusios bu
tų nuomos.

Nuomos bus pakeitei 15%
Albany senatas nutarė leisti 

pakelti butų nuomas 15%, pa
lyginti su 1943 kovo 1 d. Po 
karštos kovos už pakėlimą pa
sisakė visi respublikonai, prieš 
visi demokratai.

Ir Europoje trūksta amunicijos
Paryžius. — Gen. Ridgway 

viešoj kalboj pareiškė, kad esą 
trūksta jo vadovaujamai armi
jai daugelio dalykų. Vienas iš 
amerikiečių pareigūnų paaiški
no, kad generolas turėjęs gal
voje municijos trūkumą Euro
poje. Amerikiečiai municijos 
turį 45 dienoms. Bet kiti sąjun
gininkai nieko neturį, ir jei kil
tų karas, -tai amerikietinių at
sargų visiems teužitektų 3-5 die
noms.

“Christian Science Monitor” 
sako, kad Europai municiją 
rėkia 25 kartus padidinti, tada 
jos kiekis būtų normalus.

AR IR PIECKAS PASEKS
STALINU*

Berlynas. — Kcm. Vokieti
jos prezidentas W. Picck, 77 

namas nebuvo sugriautas, bet 
paverstas negyvenamas, o vie
toj žmonių jame buvę iškam
šos buvo “sužeistos”.

Už 7 mylių buvę stebėtojai 
nejautė jokio karščio, tik po 
vienos minutės buvo stipriai 
trenksmo sukrėsti.

UŽ TITĄ 5 SVARAI
Londonas. — Jugoslavijos 

Titą Londone sutiko karalienės 
vyras; po jo, trenkęs į vandenį 
savo tik pradėtą rūkyti ilgąjį 
ęįSArą, spaudė ranką Churchil- 

’lfs'‘^Iinioje pasigirdo ir “šalin'" 
Tito.” Policija vieną tokių rėks
nių suėmė ir nubaudė 5 sva
rais. •

Londone Tito patyrė, kad jį 
į svečius kviestis žadanti ir 
Amerika. Tuo labai nudžiugęs, 
nes nori išsiderėti dar daugiau 
sprausminių lėktuvų.

Titui pagerbti surengtame 
aivacijos parade du sprausmi- 
niai lėktuvai susidūrė; abudu 
degdami nukrito .lakūnai žuvo.

. BOHLENĄ PATVIRTINO
Washingtonas. — Po ifgų 

ginčų ir apklausinėjimų senato 
komisija pritarė, 'kad Bohlenas 
būtų skirtas JAV atstovu į 
Maskvą.

metų, susirgo ir guH ligoninė
je plaučiu uždegimu. Liga to
kia pat kaip jo draugo 
slovakijos Gott\valdg, 
nukeliavo pas Staliną. 
Pieckas nebuvo Stalino 
tuvėse.

Čeko- 
kuris 

Bet 
laido-

SIUNČIA PRIEŠ SOVIETI
NIUS MIGĘS

Vokietija. — Amerikiečių 
z karinė vadovybė iš Anglijos 
tam_tikrą skaičių savo draus
minių lėktuvų Sabres perkėlė į 
Vokietiją. Jie gali lygintis su 
sovietų MIGais ir kai reikės 
pasipriešinti.

Viena. — Dr. Figl. kuriam 
pavesta sudaryti Austrijos vy
riausybę. niekaip negali susi
tarti su socialdemokratais.

Pasikalbėjimas baigėsi nepaaiškėju3.
Pabaltijo atstovai pas JAV

1953 m. kovo 11 Lietuvos 
ministeris P. Žadeikis, Latvijos 
ministeris Feldmanis ir Estijos 
atstovas Kaiv buvo primti Ja
mes J. Wadsworth, kuris yra 
nuolatinis pavaduotojas amba
sadoriaus Henry, Cabot Lodge, 
jr,, pirmininko JAV delegacijos 
prie Jungtinių Tautų.

Pirmas prabilo Lietuvos mi
nisteris, po pasveikinimo įteik
damas nuorašą savo paskutinės 
notos, kovo 7 d., adresuotos 
valstybės sekretoriui J. F. 
Dulles, ir pridėdamas taip pat 
nuorašą memorandumo iš 
1951 m. apie deportacijos. Tiek 
vienas, tiek kitas raštas kalbė
jo apie deportacijas ir prašė 
imtis iniciatyvos jas sustabdy
ti.

Wadsworth pareiškė, kad 
nelaimė, kuri ištiko Lietuvą y- 
ra giliai atjaučiama Amerikos 
tautos ir Amerikos valdžios, 
taigi ir šios įstaigos. Jei iki šiol 
Pabaltiečių atstovų pastangos 
nesuskristalizavo į pozityvų ak
tą Jungtinėse Tautose, tai bent 
vienas pozityvus reiškinys yra 
pažymėtinas, kacT 
Baltijos tautoms padarytoji 
žaizda nėra užmiršta ir dauge
liu progą yra primenama kaip 
sovietu brutalaus elgesio su 
mažosiomis tautomis pavyzdys.

Latvijos ir Estijos atstovai 
papildomai atvaizdavo padėtį 
Latvijoje ir Estijoj ir pareiškė 
vilties, kad ateis laikas, kada 
kaltininkas bus pasmerktas, o 
nukentėjusios nuo sovietų tau
tos atgaus laisvę.

Pasikalbėjimas su Wads- 
worth baigėsi nepaaiškėjus, ar 
Jungtinės Tautos galės kada 
ištiesti pagalbos ranką agresi-

Lietuviai gelbėjo nukentėjusią Olandiją
PLB Vokietijos Informacijos nen apylinkės valdybai šitokiu 

’ praneša, kad VVehneno apylin
kės lietuviai suaukojo pinigų 
nukentėjusiems nuo potvynio 
olandams. Nors patys gyvena 
dauguma iš pašalpų.

Olandų konsulas Vokieti
joje P. Wcssels, kuriam auka 
buvo perduota, padėkojo Weh-

Berlynas. — Bėgliai iš rytų 
pusės praneša, kad j vakarų 
pasienį sovietai prigabeno pa 
rašiutininkų ir kitų naujų ka
riuomenės dalinių.

delegacijos vieepirmninką

jos aukoms, kolei Sovietai tebe
silaiko įsikabinę į veto teisę.

Papildomai tenka pridurti, 
kad JAV vyriausybė savo veik
smuose nėra visiškai laisva. Tai 
rodo likimas jos iškelto atsisa
kymo nuo sutarčių, įgalinusių 
Sovietus okupuoti laisvus kraš
tus. Savo kalboje prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė nuo jų atsisakymo šūkį. 
Netrukus jam teko žingsnį da
ryti atgal — atsisakom ne su
tarčių. bet tik kai kurių punk
tų. Tai padaryta be valstybės 
departamento pritarimo, ir kai 
pro ektas išėjo iš departamen
to, jis kalbėjo ne apie atsisa- 
kymą nuo sutarčių, bot kaltino 
Sovietus, kad jie sulaužę tas 
sutartis ir neleidę laisvų rinki
mų. Pagaliau Taftas paskelbė, 
kad visas sumanymas padėtas 
į šaldytuvą. Kodėl sumanymas 
sumarinuotas, tikroji priežas
tis neaiški. Bet Broliai Alscnai 
mini, jog atsisakius sutarčių 
fc"‘ų sunkiai pateisinamas ame
rikiečių buvimas Berlyne. Dėl 
to departamentas taip atsar
giai buvo redagavęs. Senate pa
sireiškė dar daugiau atsargu
mo. iš vienos pusės reikalau
jant aktyvios politikos, iš kitos 
pančiojant. vyriausybės žings
nius.

Tačiau ir JAV vyriausybė 
ir senatas šiandien t y Ii ir 
pasiryžę nesiduoti sovietų pro
vokuojamiems į naują karą, y- 
pačiai, kad ateina žinios tai iš 
Korėjos, tai Iš Europos apie 
municijos trūkumus ir kitokius 
Vakarų nepasirengimus, kurie 
gundo Sovietus skubintis j a- 

. varrtiūras.

laišku :
“Mano vyriausybės ir mano 

nelaimės ištiktųjų tautiečių 
vardu dėkoju už Jūsų didelę pi
niginę auką. Mane giliai su au
dine. kad ši auka gauta kaip 
tik iš Jūsų, kurie patys neteko
te tėvynės ir turto. Aš galiu 
Jus patikinti, kad Jūsų .pagalba 
ne tik prisidės prie potvynio iš
tiktųjų aukų būklės pagerini
mo. bet Jūsų toji parodyta už
uojauta bus maloniai įvertinta 
ir giliai suprasta.”

•■i



Krėvė kalbasi su Molotovu
r'.v-^r'V . . , ■ ■ X<r,>i- ? \.

^Molotovas pučia burbulą
. 7 — Nesistebėkite, — pabrėžė vsegda čorta prtamo za toga) trimis sąjungininkais nieko ne-
Įto proga L. Natkevičius.,—Čia 
įMį svarbesni reikalai atlieka
ntnaktimis. Pasimatymo pas
vyrimas vienuoliktą valandą 
nakties reiškia, kad jūsų lau-
kia ilgas pasikalbėjimas. Duok, 
Dieve, kad jis turėtų gerų pa
sėkų, bet tenka abejoti.
c. Vienuoliktų valandą nuvyko
me su L. Natkevičium į užsie
nio reikalų komisariatą. Bu
vau nustebintas tuo, kiek daug 
kartų mus sulaikydavo ir vis 
tikrindavo dokumentus: j 
Kremlių įvažiuojant, prie įėji- 

■ m© į komisariato rūmus, į- 
žengiant į antrą augštą ir net 
prie Molotovo kabineto durų.

Visur viešpatavo tyla, ir ne
simatė jokio tarnautojo, bet 
ginkluotų sargybos kareivių 
buvo kiekvienam žingsyje.

Pagaliau patekome į laukia
mąjį kambarį. Laukti teko ne
ilgai, vos kelias minutes, bet čia 
fitiko mane pirmas nemalonu
mas, kuris mane gerokai suer
zino: mums čia pranešė, kad 
Molotovas nori kalbėtis tik su 
manim vienu, be atstovo.

Aš visai nesiorientavau, kaip 
tokiais atvejais reikia laikytis, 
kaip kalbėt su svetimos valsty
bės augštu pareigūnu, ir tikė
jausi, kad šiuo atveju mano 
mokytoju bus čia atstovas? Da
bar buvau paliktas vienas sau 
ir todėl pasijutau nejaukiai.

Nors Natkevjčius mane mo
kė, kad pasikalbėjimą reikia 
pradėti klausimu, kaip jaučiasil 
Josifas Vissarionovičius, kaip 
jo sveikata, ir panašiais diplo
matinio mandagumo posakiais, 
bet įžengęs pas Molotovą viską 
Užmiršau ir. pasisveikinęs, pra
dėjau nepasitenkinimo pareis 
kimu, kad esu priverstas vie
nas, o ne mūsų atstovo lydimas 
lankytis pas jį. užsienio reikalu 
komisarą.
Molotovas užliūliuoja Krėvę 
tariamu draugingumu Lietuvai

Molotovas nusišypsojo, nero
dydamas jokio nepasitenkini
mo. Savo išvada ir laikysena 
jis mane paveikė teigiamai. 
Maniau, kad turėsiu reikalą su 
senos kartos rusų inteligentu.

— Labai atsiprašau tamst;}, 
p. ministeri, ir jūsų atstovą. 
Panorėjęs priimti jus vien;}, ne
galvojau tuo jus užgauli, nei 
pareikšti nepasitikėjimą jūsų 
atstovui. —kalbėjo komisaras, 
atsakydamas į mano pareiški
mą. — Man pranešta, kad tam
sta esi atviras žmogus, visuo
met imi velnią už ragų (beriot

ATOMINI! iCANOVMV VAIZBAS Vorai Fiat. N< vada. Fotografai ir tarabHstal bombos sprog
dinimą i* ui ? myliu. Kai kuri, buvo ap.iU.ix j>< r 2 mylias nuo mirtim taško. Bomba buvo susprog-
dfata bokite "5 pėdų aukščio.

ir savo nuomonės neslepiate už

Todėl norėjau su jumis kalbėti 
atvirai, kaip su žmogumi, kuris 
galių šių dienų mūsų padėtį su-
prasti, o ne su diplomatu. Ma
niau, kad negalėsiu būti atvi
ras ,matydamas šalia jūsų pa
tyrusį cHptomatą, kokiu, be a- 
bejo, yra jūsų atstovas.

Nepatyręs diplomatinėse suk
tybėse, tuo metu patikėjau Mo
lotovo žodžiais ir net buvau 
apsidžiaugęs. Maniau, kad nuo
širdžiai ir atvirai besikalbėda
mas, išaiškinsiu daugel nesusi
pratimų ir daugiau laimėsiu, 
negu galima buvo tikėtis. Ne
suabejojau Molotovo pareiški
mo nuoširdumu. Tik vėliau su
pratau, kaip gudrus ir suktas di
plomatas turėjo visai ką kita 
galvoje.

— Mes nuoširdžiai norėjome 
susitarti su anglų, prancūzų ir 
lenkų vyriausybėmis dėl bend
ro veikimo užkirsti kelią vo
kiečių ekspansijai ir išvengti 
kare giesmės, bet mums nepa
sisekė susitarti ne dėl mūsų 
kaltės, — tęsė toliau Nfoloto- 
vas. — Iš mūsų buvo pareika
lauta garantuoti lenkų rytų 
sienas, nors dabartiniai sąjun
gininkai turėjo žinoti, kad tos 
sienos buvo mums- primestos 
taikos sutartimi Rygoje. Mūsų 
padėtis tuomet buvo tokia, jog 
turėjome sutikti su visomis są
lygomis. kurięs mums buvo pa- 
zįįktuotos. Lš mūsų reikalavo 
Taipogi garantuoti Rumunijos 
rytų sienas, nors žinojo,kad 
mes nesame atsižadėję ir atei
tyje nemanėme atsižadėti Be
sarabijos. Be to, lenkų vyriau
sybe rodė didžiausią nepasitikė
jimą mumis. Ji nesutiko pra
leisti mūsų ginkluotų pajėgų 
per savo kraštą net tuo atve
ju. jei’vokiečių vyriausybė pra
dėtų karą, ir mes būtume pri
veisti prisidėti prie Vakarų Eu
ropos kovos* su vokiečių eks
pansija.

— Kuris tokioms aplnkybė- 
ms galėjo būti susitarimas.’ — 
tęsė Molotovas. — Matydami, 
kad susitarimas nėra galimas, 
buvome priveisti jieškoti kitur 
garantijų, kad, pasilikę vieni, 
nebūsime puolami. Tokia ga
rantija buvo mums pasiūlyta 
vokiečių vyriausybės dar anks
čiau, negu prasidėjo pasikalbė
jimai su anglais, prancūzais ir 
lenkais. lx*t į ją mes nebuvome 
kreipę dėmesio. Daliai- maty
dami, kad iš mūsų derybų su 

□šeina ir išeiti negali, atnauji
nome pasitarimus su vokiečių 
vyriausybe, kuri pasirodė 
mums labai palanki ir nuolai
di ir sutiko patenkinti visus 
mūsų pageidavimus. Nors pa
siekėme susitarimo ir sudarė
me su vokiečių vyriausybę ne
puolimo sutartį, bet gerai su
pratome, kad vokiečiais negali
ma pasitikėti, todėl atsargos 
dėliai turėjome imtis kitų dar 
priemonių savo saugumui sus
tiprinti. Bendrų sienų tuomet 
su Vokietija neturėjome. Vadi
nasi, norėdama mus pulti, ji 
pasirinktų kelią per Lietuvą. 
Nuoširdžiai norėjome bendra
darbiauti su Lietuvos vyriausy
be, sustiprinti jūsų krašto pa
jėgumą. ,

— Mes visuomet turėdavom 
geriausių norų Lietuvos at
žvilgiu, visuomet tarptautinėje 
plotmėje rėmėm jos reikalus, 
visur ir visais atvejais palaikė
me ją, kaip tikri ir nuoširdūs 
draugai. Savo draugiškumą įro
dėme, grąžindami jums Vilnių, 
seną Lietuvos sostinę, — kal
bėjo Molotovas. — Kaipo viena 
iš priemonių buvo misų patari
mas Lietuvos vyriausybei su
daryti glaudžią sąjungą su Pa
baltijo valstybėmis, kad tuo 
būdu ji sustiprintų savo atspa
rumą galimai iš vokiečių pusės 
agresijai. Mes panaudojome 
savo įtaką, kad Latvijos ir Es
tijos vyriausybės (tokiai sąjun
gai nesipriešintų. Bet mums 

xteko greitai apsivilti. Nors 
Smetona ne kvailas žmogus, 
bet prietarų samanomis apžė
lęs. nesiorientavo susidėjusioje 
padėtyje, nesušveinino savo re
žimo. Jis nesuprato net tokio 
prasto daly ko,.kad Begalimu su 
mumis palaikyti draugiškumo 
ir tuo pačiu metu persekioti 
viską, kas atsiduoda rusų kul
tūra. persekioti visus tuos, ku
rie rodė mums nors mažiausio 
plankumo. Dar blogiau, mums 
teko greitai įsitikinti, kad su
darytas mūsų iniciatyva Pabal
tijo valstybių blokas krypsta į 
vokiečių pusę. Iš gerai infor
muotų šaltinių patyrėme, kad 
Pabaltijo valstybių delegatai, 
suvažiavę į Rygą, turėjo pasi
tarimus, kurių metu buvo nu
tarta griežtai laikytis prieš 
mus, kovoti su mūsų tuose 
kraštuose įtaka ir jieškoti glau
desnio bendradarbiavimo su 
vokiečiais.

(Bus daugiau)

DsafilNINKAS m. torto A, tte. M

---

Švęskime, bet nekankinkime žmonių

KUN. J. BRAŠKAMI, kilę* U Leominster, Masa, trejus metus iš
buvęs Maskvoje, New Yerke sutinkamas savo tėve Luciano ir se
sers Laižos. Kun. J. Brassard pamaldas galėjo laikyti tiktai pri
vačiame savo bute ir tik užsienio diplomatams. ■

Kaip klebonas išsprendė soe. klausimą
Italija. — Luigi Bodini yra 

klebonas mažoje parapijoje 
Lugo di Valpantena. Parapija 
tokia neturtinga, kad jauniems 
žmonėms nėra kas veikti ir jie 
priversti keliauti į miestus. 
Klebonas nusprendė įsteigti 
fabriką, kad duotų savo para
pijiečiams darbo. Iš pasiturin
čių kaimynų jis suorganizavo 4 
mil. lyrų—kapitalą lėlių fabri
kui.

Pb metų darbo fabrikas mė
nesiui padaro po 500 lėiių, ku
rios atveria ir užveria akis ir 
pasako: “mama”, “papa”-. Lė
lės jau žinomos visoj Italijoj. O 
pats fabrikas yra parapijos 
bendruomenės nuosavybė. Ja

Tik vienas žvilgsnis į 1953 m. Fordo nauja ilgesnį, 
žemesni, masyvesni liemenį... vienas bandomasis išva
žiavimas su Fordo aukštos kompresijos 110 - h. p. 
Strato-Star V-8 arba aukštos kompresijos 101 - h.p. 
Mileage Maker SIX "mašininėje”... ir jums daugiau 
nepatiks joks paprastas automobilis! Fordas įgalina 
jus važiuoti kaip milijonierius už jums prieinama kai
na. <Jis nustato visai nauja štandarta už tai, ka jū*U 
doleris turėtų jums duoti.

FORDO NAUJASIS AMERIKOS KELIŲ STANDARTAS

Pagamintas likti naujas

fflj Vun Fannrt m tu ImtIcm Rut

PASIRINKIM AS IS V S ARBA SIX 
FORDOMATIC, OVERDRIVE ARBA 
CONVENTIONAL

SI! 41 “WORTH MORE” YPATYBE, .
JIS VERTINGESNIS. KAI PERKATE...
VERTINGESNIS, KAI KEIČIATE

Sn grubiais K-b*ro rėmais... su sandaria nuo oro. 
loivo korpuso sandarumo konstrukcija... Sis Fordus 
liks “naujas” metų metais. Ir tarp jo II “VVorth 
More” ypatybių Jūs rasite tokius patobulinimus, ka;» 
Fordo Centrinis Kuro Pripildymas, kybanttejl peda
lai Ir naujas Nuostabusis Važiavimas, kuris padaro 

m. Fordą krypties nnotatytoiu Amerika* ke
liama Atai automobilis. kuris tikrai išreiškia <avo 
vertėj

53 Ford PAMATYKITE JĮ...
PATIKRINKITE JO VERTE- 
PABANDYKIT JUO VAŽIUOTI

F.n.A.F. 

me visi dirba ir visi dalinasi jo 
pelną.
• Miami lietuviai Nepriklau

somybės sukaktį paminėjo Va
sario 16 d. menine programa 
Knygyne Bayfront Park ir per 
televiziją. Programą išpildė so
listė A. Dambrauskaitė, muz. 
P. Steponavičius, L. Družilaus- 
kaitė (šokius parengė), akord. 
St. Svilainis ir akomp. M. Ches- 
ter Hawley. Vasario 22 d. mi
nėjimą surengė Liet. Organ. 
Komitetas. Iš ryto pamaldas 
laikė kun. A. Tamoliūnas Cor- 
pus Christi bažnyčioje. Pamok
slus pasakė T. J. Sweeney ir 
kun. Pr. Garmus. Po pietų 
buvo susirinkimas su prakalbo
mis.

Aiduose 3 nr. V. Utenis grįž
ta prie tautinių švenčių minė
jimo, Vasario 16 minėjimą 
New Yorke nurodo pavyzdžiu, 
kaip nereikia rengti; pažymi, 
kad dėl netinkamo rengimo mi
nėjimuose jauti nuslūgimo, ii’ 
daro išvadas:

“Yra aišku, kad lietuviai, ei
dami į šios rūšies parengimus, 
ypatingų reikalavimo nestato. 
Jie ateina dar kartą draugėj 
išgyventi tą didžiąją mūsų tau
tos dieną ir nors savo dalyva
vimu, kuklia auka ir nauju pa
siryžimu atiduoti savo dalį, ku
rios iš mūsų, laisvųjų žmonių, 
reikalauja tėvynė.

“Deja, rengėjai dažnai, gal 
per dažnai, šį pagrindinį užda
vinį išleidžia iš akių.

“Ką galima tarti apie tokius 
minėjimus, kur žmonės be rei
kalo ilgiausiai laikomi salėse^ 
kur sakomos ilgiausios kalbos, 
ir kartais tik tuo sumetimu, 
kad kuris asmuo galėtų “pasi
rodyti”; kur meninės pajėgos 
šiai proga duoda tokius veika
lus, kiti bisuoja su kaukių ba
liui, o ne Vasario šešioliktajai 
tinkančiomis arijomis, treti 
daugiau rūpinasi šokiais.”

“Į tokius reiškinius reikia at
kreipti padvigubintą dėmesį— 
ne tik atitinkamiems skyriams, 
bet ir Amerikos Lietuvių Tary
bos vadovybei”.

Laukiam ryžtingų 
sprendimų

Tėviškės žiburiai vas. 19 ir 
26 S. Sutkaičio str. nagrinėja 
Vliko neišlygintus su Lozorai
čiu ir tarpusavio santykius ir 
siūlo:

1. Politinės partijos, bendrai 
siekiančios Neprikl. Lietuvos 
atstatymo, turi laikinai atsi

jungti nuo pasaulėžiūrinio an
tagonizmo.

2. Mažosios Lietuvos atstovą 
įsileisti į Vliką.

3. Vlikas turi rasti formulę 
susigrąžinti Lietuvių Fronto ir 
Vien. Sąjūdžio atstovus.

4. Santykius tarp Vliko ir 
dipl. tarnybos išsprendžia tei
sėtosios Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos pats pirmasis pa
ragrafas (antra dalis): “Suve
reninė valstybės valdžia pri
klauso tautai”... “Laukiam iš 
Vliko ryžtingų sprendimų”.

Atviras laiškas Keleivio 
redaktoriui

Maloniai prašau “Darbinin
ke” patalpinti šį mano viešą pa
reiškimą.

Visai atsitiktinai į mano ran
kas pakliuvo Bostono lietuvių 

'■ socialistų savaitraštis “Kelei
vis”, pereitų metų lapkričio 26 
d. % Negalėčiau pasakyti, kad 
ten atakuoja mane arba mano 
pasaulėžiūrą, bet tiesiog, kaimo 
moterėlės pavyzdžiu, koliojas. 
Jeigu būtų parašyta bent kiek 
kultūringesnių tonu, mėginčiau 
atsakyt į jų patiektus “fak
tus”. Atsakinėti į koliojimus 
nemanau. Jeigu aš, gyvenda
mas Buenos Aires mieste ir vi
sai nepažindamas “Keleivio” 
redaktoriaus, pamėginčiau pa
rašyti, kad jis Bostono prie
miestyje krapštosi po neskalb
tus marškinius, būtų panaši 
teisybė, kaip kad jis mane per
statė “Keleivio” skaitytojams. 
Nors šis mano palyginimas 
nėra kultūringas, bet “Kelei
vio” redaktoriui gali būti ge
riau suprantamas, negu rimtas 
argumentavimas.

Vladas Veselauskas

. »



ščionių demokratų kongresas
Sąjunga leidžia dvisavaitinį 
bkitetonį, kuris plačiai paskiri-
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Tito į Angliją atsirito • •

Jugoslavijos raudonasis diktatorius Titą atvyko vizito į 
Angliją. Rodos, čia nieko nepaprasto, kad vienos valstybės galva 
.prisistato kitai. Anglijos užsienio reikalų i^iinisteris Edenas pir
mas yra Jugoslaviją aplankęs. Tito dabar revizituoja. Sakoma, 
karalienė Elzbieta tiktai neoficialiai priėmusi. Viena, ji dar ne
vainikuota, antra, tuo norima pridengti dideli visuomenės nena- 
sitenkinfaną, kad Anglijos žemę paliečia pėda žmogaus, kuris 
mindo kitų galvas. Dėl to dviejų valstybių aukščiausioms gal
vom, nejauku oficialiai spaustis ranką. Viena iš jų perdaug kru
vina. Tai Tito, čia jo vizitas ir pasirodo nesimpatiškas.

PirmiausiA jis užgauna jausmus to krašto. į kuri Tito atvy
ko, Stipriai saugomas pačių jo tarnų ir anglų. Ir užsienin važiuo
damas, Tito apsijuosę geležiniu lanku, nes žudikas niekur nesi
jaučia. saugus. Anglijoje buvo visa eilė protestų ir mitingu, ku
riuose reikalauta jo neįsileisti, kol liausis nekaltus žmones prie
vartavęs ir žudęs. Tai nėra joks kišimasis j kito krašto vidaus 
prikalus, o reikalavimas žmoniškumo, kuris yra bendras visiems 
Jr visos valstybės privalo jo laikytis. Jei viena kuri to nesilaiko 
ir žudo savo šalies valdinius, tai rytoj .^“gali lengvai keroti gal
vas kitų kraštų žmonėms. Žmonių bendruomenės solidarumas 

• reikalauja, kad vieni.kitiem§ padėtu gelbėtis iš primestos vergi- 
'* jos. Jokia politika tam netur pastoti kelio. Priešingai, ji turi pa

dėti kitiems išsilaisvinti. Anglijos visuomenėje ir buvo stiprių 
balsų, reikalavusių neįsileisti Tito, kol jis neišleido iš kalėjimu ir 
koncentracijos stovyklų nekaltai suimtųjų ir kankr^min. Ta
čiau vyriausybė dėl politinių interesų užmerkė akis j žmonišku
mo interesą.

Tito vizitas AngH jon užgauna ir jo paties kankinamą kraštą. 
-■ žmonės dar gerai prisimena, kad į valdžios kėdę jis buvo iškel

tas anglų parama praėjusio karo mėtų. Tautiniam pogrindžiui 
vadovavęs Michailovičrus buvo išduotas ir likviduotas. Jis ro
dėsi anglams tada pavojingesnis, nes buvo savarankiškesnis. Jo 
šalininkai buvo išgaudyti ir išžudyti, o visa Jugoslaviia pavergta 
ir sukomunistinta. Kad ji šiuo metu atplyšo nuo Maskvos, tai 
dar nerodo, jog su ja negali vėl sulipti: komunistiniai rė’imai abe
jose šalyse tokie paltys. Skiria tiktai Maskvos gydytojų nuodai, 
kurie Tito dar nepasiekia. Dėl to jis šliejasi rrrie vakariniu są
jungininkų ir vyksta Londonan, nors mieliau suktų Maskvon, 
nes jos metodais valdo. Kuo tas žaidimas pasibaigs, dar neaiš
ku, bet pavergtiems Jugoslavijos žmonėms viena yra aišku: ir 
kruvinas jų šalies valdovas kitur randa respektą. Tai ir yra už
gaulu.

Tai yra, sakoma, politika. Apie britišką ją kalbant dar pri
dedama, kad ji matanti ateitį už penkiasdešimties metų. Po tie
kos metų, žinoma, daug, kas išeis aikštėn, kas dabar slepiama.

Yorkė buvo ruoštas ir praėjo 
šūkiu: “Su krūcšdota&ąja de-' 
mokratija į laisvę ir teisingu
mą asmenims' ‘ bei tautoms". 
Pagrindines šamklmsimumin- 
tis išdėstė jau savo atidaromo- 
joj kalboj Sąjungos pirm. 
Msgr. J. Kaži Horvath, iškelda
mas, jog komuarižmas nėra tik 
gryna poetinės tironijos siste
ma, bet ir tam tikra gyvenimo 
filosofija bei savotiškas “tikė
jimas”, todėl ir komunizmo 
pergale, pėra tik knmwnkto| su- 
kurtos-jperficinės i^tybės pa
keitimas demokratine sistema; 
bet 'ir sielų išlaisvinimas iš jo 
skelbiamo* materializmo. Ko
munizmo nugalėjimui nepa
kanka ekonominių sankcijų ar 
karinės jėgos ir socialinių re
formų. Visa tai reikalinga, ta
čiau nepakankama. Komunisti
niam materializmui turi būti 
prieš pastatyta dar krikščioniš
koji gyvenimo filosofija ir 
krikščioniškasis tikėjimas. Tai 
kaip tik teikia šiuo metu dide
lio aktualumo krikščioniškosios 
demokratijos są ūdžiui, kuris 
ne tik neigia komunizmo prak
tiką ir prieš ją kovoja, bet ir 
duoda idėjinius pagrindus sielų 
išlaisvinimui iš materialistinės 
filosofijos klaidų.

Kas padaryta?
i

Apie Sąjungos ligšiolinę 
veiklą, padaręs neilgą apžval
gą krikščioniškosios demokrati- 
tijos ideologinių pagrindų ir is
torinio susiformavimo, pranešė

Bet kai ko ir dabar negalima nuslėpti: tai grubaus tarptautinėie 
politikoje savanaudiškumo. Kiekvienas čia žiūri savo kišenės. Jei 
vagis jos nepJėšia, tai jam spaudžiama ranka, nors tuo pat metu 
kita savo ranka jis apgrobia kaimyną.

LIETUVIU ATSTOVU IR SVEČIU GRUPE VmL Europe 
dešinės i kairę): Dr. Pr. Bagdonavičius, Dr. K. Račkau 
Narkelįūnaitė, J. Šlepetys, šlepetienė, Dr. D. Jasaitis, 
kun. V. Bagdanaviėius, Dr. A. šerkšnas.

krikšč. demokratu j vyk as tam e kongrese Ne* York e (iš 
kas, V. Sidzikauskas, P. Balčiūnas, Dr. A. Ramūnas, S. 
Dr. VL Viliamas, R. VlBamienė, A. Musteikis, S. Briedis, 

Foto V. Maželio

Sąjungos gen. sekr. K. Siene- 
wicz.
• Savo pranešimo pradžioj p. 
Sfenewicz pabrėžė, jog visas 
Sąjungos darbas būtų bepras
mis, jeigu atrodytų, kad komu
nistinė priespauda Vidurio Eu
ropoje iSsikdkys dar dešimtme
čius. Tačiau yra duomenų tikė
tis, kad išsilaisvinimas nebus 
taip toSmas, ir tai kaip tik į- 
parešgoja tremtyje esančius 
krikščionis demokratus dirbti, 
kad laisvės valanda greičiau at
eitų, ir pasiruošti išlaisvintų. 
savo kraštų atstatymui 'bei 

^naujai šio regi jono santvarkai 
jungtinės Europos rėmuose.

Šia viltim remiasi visas Są
jungos darbas, kuris vis stiprė
ja ir įgauna didesnės reikšmės 
šios dienos kovoje tarp Urani
jos bei laisvojo pasaulio ir pa
siruošiant ateities uždaviniams. 
Nuo savo įsikūrimo 1950 m. 
liepos 26 d. Sąjunga įsijungė 
į Vidurio Europos laisvinimo 
darbą, šaltojo karo plotmėj ji 
bendradarbiavo įvairiuose anti
komunistiniuose žygiuose ir su 
Radio Free Europe, Voke df 
America, British Broadcasting 
Conp. bei Radio Diffusion 
Francaise, o taip pat informa
vo amerikiečių bei kitų kraštų 
vadovaujančius asmenis, spau
dą bei visuomenę tiek apie ko
munistų pavergtų kraštu padė
ti, tiek uv apie pačias Vidurio 
Europos tautas, jų istoriją, kul
tūra bei tautinį charakterį ir 
•tradicinius šių kraštų ryšius su 
Vakarų kultūra. Tam reikalui 

medžiaga daug kieno plačiai 
panaudojama. Darė žygių ir 
Jungt Tautose, memorandu
mais ir kitomis priemonėmis 
atkreipdama laisvųjų, kraštų 
dėmesį į komunistų vykdomus 
pavergtuose kraštuose žiauru
mus ir keldama reikalą, kad 
pavergtoms tautoms turi būti 
sutrikta galimybė naudotis 
visomis laisvų tautų teisėmis ir 
būti atstovaujamoms savo tik
rųjų reprezentantų sutinkamai 
su Jungt. Tautų charta.

Ryšys su kitais

Taip pat, stiprinant antiko
munistinį frantą, buvo dedamos 
pastangos sudary
ti kiek tik įmano* 
ma glaudesnį bendradarbiavP 
mo ryšį tarp viso pasaulio krik
ščionių demokratų. Ir toj sri
ty yra pasiekta nemažų rezul
tatų. Sąjunga yra pripažinta 
Krikščionių Demokratų Inter
nacionalo ir yra su juo glau
džiose santykiuose. Taip pat 
artimas ryšys palaikomas su 
Vakarų Europos krikščionimis 
demokratais tiesiog per Sąjun
gos atstovus Paryžiuje, Romo
je, Briusely, Vakarų Vokietijoj 
ir Austrijoj, Ne mažiau dėme
sio yra atkreipta į' kontaktų 
sudarymą su Lotynų Amerikdš 
krikščionimis demokratais, ku
rių sąjūdis vis stiprėja ir įgau
na vis didesnio svorio šio re
giono visuomeniniame ir politi
niame gyvenime. Kur nėra 
krikščionių demokratų partijų, 
ten mezgamas ryšys su krikš-

vtkd. lonnno Atstovai vh. kratų. demokratu 
sajtmęo* kangret* Ne* Ywta <B kairė* 1 delbę): latviu atstovas PreL 
E. StakeBs, Betėviu—Pr. Vafaa asiras, venerų—Mut. J. Kozi-Horvath 
(kalba). Metaviu — Pref.* K. Pakitus, lenku — K. Popiet ir «eku — 
Dr. A. Proekaska. Foto A. Maželio

čioniškai demokratinės minties 
asmenybėmis.

Sąjunga mano, jog kovoje 
prieš komunizmą turi artimes
niais ryšiais apsijungti visi eg- 
zilai demokratai, todėl gyva 
mintis sudaryti tarppartinį 
sambūrį, kuriame antikomunis
tinei kovai jungtųri tarptauti
nės kaimiečių (žaliojo Interna
cionalo), liberalų, socialistų ir 
krikščionių demokratų organi
zacijos.

Diskusiją klubas

Lygiagreta su kova prieš 
komunistinius uzurpatorius Są
junga imasi ir pasiruošimo dar
bui po dabar okupuotų Vidurio 
Europos kraštų išlaisvinimo. Iš 
vienos pusės dedama pastangų 
išstudijuoti visa, kas iš Vakarų 
pasaulio būtų galima perimti 
ir pritaikinti išlaisvintų kraštų 
politiniame, kultūriniame bei 
socialiniame gyvenime. Iš ant
ros pusės, realistiškai žiūrint į 
gyvenimo faktus, neišleidžiama 
iš akių, jog komunistinio valdy
mo metai tų kraštų gyvenime 
paliks didelių pakitimų, į ku
riuos nebus galima neatsižvelg
ti, imantis tų kraštų atstatymo 
ir pertvarkymo. Kaip tik tam 
pirmoj eilėj tarnauja Sąjungos 
diskusijų klubas, kuriame ir šie 
klausimai nagrinėjctni. Tarp
tautinių santykių srity Sąjunga 
ypač domisi šiandien vis popu
liarėjančia Jungtinės Europos 
mintijni.

Jaunimo sekcija.

Sąjungos rūpestis atkreiptas 
ir į jaunuomenę. Yra labai rim
tas uždavinys dabar tremty e- 
sančią jaunuomenę paruošti 
ateities politiniam ir visuomeni
niam darbui išlaisvintose tėvy
nėse. Tam reikalui buvo įkurta 
Sąjungos jaunimo sekcija su 
centru Europoje. Apie jos veik
lą po gener. sekretoriaus kal
bos padarė pranešimą jos at
stovas J. Renner. Jaunimo sek
cijos veikla sutelkta į politinę,

ei’o neminę, federalistinę, kultū
rinę, jaunimo informavimo ir 
teisių sritis. Sekcijai priklauso 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ju
goslavijos (Slovėnijos) krikš
čionių demokratų jaunimas, o 
pati sekcija — Krikščionių De
mokratų Internacionalo jauni
mo sekcijai. •

Kongresui pranešimus apie 
savo kraštų krikščionių demok
ratų partijas ir jų dabartinę pa
dėtį bei veiklą padarė ir visų 
Sąjungoj dalyvaujančių tauty
bių atstovai. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Partijos vardu 
pranešimą padarė prof. K. 
Pakštas.

Žvilgsnis į ateitį

• Gairėms ateities darbui nu
tiesti pirmoj eilėj buvo skirtos 
diskusijos, tema “Krikščioniš
koji demokratija akcijoj”. Dis
kusijos praėjo su dideliu pasi
sekimu, dalyvaujant ne tik Są
jungą sudarančių tautybių at
stovams, bet ir dideliam kuriui 
amerikiečių intelektualų bei a- 
kademinio jęunimo. Kalbėjo 
diskusijų tema Pan America 
Union kultūros departamento 
direktorius prof. A. A. Lima 
(brazilas), žinomas Amerikos 
filosofas prof. F. E. McMahon, 
JAV protestantų pasauliečių 
krikščioniškosios veiklos pirm. 
W. C. Speers ir Sąjungoje da
lyvaujančių , grupių atstovai. 
Lietuvių vardu kalbėjo prof. K. 
Pakštas. Diskusijų moderato
rium buvo Hunter College prez. 
Dr. G. N. Shuster. Vėliau už
simojimai ateities darbams 
konkrečiau buvo aptarti kong
reso priimtoj ideologinėj plat
formoj, kurios pagrinde padėti 
principai — vienybė tarp žmo
gaus ir Dievo, vienybė tarp 
žmonių ir vienybė tam tautų, 
Sąjungos konstitucijoj ir paga
liau veiklos programoi. kuri 
numato krikščioniškosios de
mokratijos principų dvasioj

(nukelta j 4 psl.)
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Nebebuvo jokios išeities. 
Kaip lava ritosi eisena artyn 
ir artyn. Simonas nenorėda
mas pateko į srovę, kuri jį pra
rijo. Be jokios vilties jis stū
mėsi pirmyn. Didis susijaudini
mas ,baip banga, liejosi per vi
sus ir palietė jį patį.

Kurį laiką jis buvo lyg ap
svaigęs. Paskui tarė; aš turiu 
apsiginti. Atrodė jam, lyg būtų 
patekęs į priešintokų kariuo
menės tarpą, iš kur taip leng
vai neištruksi. .

Turiu aš gelbėtis, — pakar
tojo jis ir dairėsi, kaip pa
sprukti. Alkūnėmis skverbėsi 
dešinėn ir kairėn, visai negal
vodamas apie kitus, h* veržėsi 
prieš žmones. Ir tik tada, kai 
pasiekė kelio kraštą, pamatė, 
kad gatvės viduryje-eina vyras, 
virvėm kareivių surištas.

Vyras ėjo pasilenkę. Gąlėjai 
pastebėti, kad kiekvienas 
žingsnis jį nepaprastai vargino. 

Jis buvo dar jaunas. Simonui 
atrodė, kad jis trisdešimtuosius 
metus vos pradeda. Jo veidas 
ištisai buvo kraujuotas ir'su
prakaitavęs.

Vyras vilko du balkius, kryž
mai surištus ir ant pečių už
dėtus.

— Pirmyn’ — susuko vienas 
iš kareivių, o kitas užsimojo 
kirsti virve.

— Ak, tai negera, — pagal
vojo Simonas, ir jo pasipikti
nimas kas karią didėjo. Su 
paprastu galviju geriau elgia
masi.

Nors tarp minios šaukimo ir 
kareivių keiksmų nieko nesigir
dėjo, bet jis pastebėjo, kaip vy
ras dejavo. Jo žingsniai susiū
bavo ir atrodė, kad jis tuoj kris 
ir palūš.

— Pirmyn! — šaukė karei
viai.

— Tai jis.—pagalvojo Simo
nas.

Ir jis mąstė apie svetainės 
šeimininką, tą vidutinio ūgio 
v^p, kuris, norėdamas apgin
ti šitą vyrą, žadėjo net atskirą 
partiją steigti. Bet ne, šio vei
de jis nepastebėjo jokio pana
šaus užsispyrimo, kaip ano* šei
mininko. ' Jokios neapykantos 
pėdsako, jokios maištaujančios 
dvasios. Jokio pėdsako, kad. jis 
ruoštų sukilimą ir išduotų vals
tybę.

Šitą akimirką Simoną stip
riai nutvėrė vienas kareivis.

— Pagelbėk jam! — sušuko 
kareivis. *

Simonas neištarė nė žodžio, 
tik pagavo pyktis ir pasiprieši
nimas. Na, — jis buvo kantrus, 
didžiai kantrus žmogus, bet ši
to jau Buvo per daug.

— Ko nori ? — sušuko Simo
nas.

— Turi jam pagelbėti! Ar tu 
kurčias?

Ar jis kurčias? Jis turėjo ge
ras, nepaprastai geras ausis, 
bet nebuvo laiko apie tai kal
bėti.

— Pagelbėk jam! Ar tu su
pranti, — kareivis dar tvirčiau 
supurtė Simoną. *

— Supranti? Bet tai manęs 
neliečia! — jis norėjo paaiš
kinti, kad... Tačiau kareiviui 
atrodė, kad šiuo atveju nėra

ko aiškintis. Netaręs nė žo- 
• džio, jam stipriai spyrė, lyg a- 

silui, kai šis, nenorėdamas eiti 
per tiltą, sustoja ir užsikerta.

Simonas šokosi gintis ranko
mis. Bet iš šitos dvikovos nieko 
neišėjo: kareivis stipria* jį nu
tvėrė. Simonas norėjo parodyti, 
ką jis padarė. .

— Ha! — suūžė kareivis ir 
spyrė janrdar kartą. — Dar 
ginkis, ha!—ir spyrė jam tre
čią kartą. — Palauk tik trupu
tį, ir tu visai nebesiginsi, —ps 
stūmė Simoną prieš save.

Simonas tačiau.liko nepaju
dinamas. Kareivis turėjo pa
naudoti visą jėgą. Kaip buvo jį 
nusitvėręs, taip ir stūmė prieš 
save per žmones į gatves vidu
rį. Kareivis buvo stiprus, kaip 
cirko ristyninkas, ir Simonas 
negalėjo nieko padaryti. Jis 
pasijuto nugalėtas Jr jo pasi
priešinimas tiqpo. Teįvyksta 
tai, kas turi įvykti.

Jį įstūmė prie vyro, kuris, 
nešdamas balkius ,buvo suklu
pęs-

— Ne!—sušuko jis visom 
jėgom. Atrodė, kad jo rankos 
vėl pasidarė stiprios. — Ne! — 
jo veidas paraudo ir apsipylė 
prakaito srovėm.—Tįi manęs 
visai neHefia!

Kareivis, kuris buvo jį at- 
vilkęs gatvės vidurin, supykęs 
šaukė:

— Tas liečia ir tave, ir dar 
kaip! Tu pamatysi tuoj. Eik ir 
stverk!

— Ką aš turiu bendro su juo!
Kareivis nieko jam neatsakė, 

tik pastūmė:
— Eik!
Simonui nebeliko žodžio. 

Taip, jis pats matė, kad čia pa
sibaigė visos kalbos. Čia kalbė
jo daugiau, kas pralenkia žo
džių galią.

Nepažįstamasis, kuris buvo 
sukhųięs po balkių našta, taip 
pat netarė nė žodžio. Atrodė, 
kad kiekvieną akimirką js ga
lėjo pasibaigti čia gatvėje, mie
sto viduryje. To negalėjo pa
kęsti kareiviai.

Simonas stovėjo be jokios 
paguodos, nerasdamas žodžio, 
be jokios mirties, nežinodamas, 
kas' atsitiko su juo ir su visa 
--W-|— apnmcBL

Nebebuvo jokio pasipriešini
mo. Jis matė nepažįstamojo 
veidą, o jis — nieko nevertas: 

-kraujas, prakaitas, purvai ir 
erškėčių vainikas, vadnflcas kaip 
pašaipai.

Simonas pasilenkė.
— Tu pasilenk!—kažkas su

šuko, bet tai buvo nei jį stū- 

męs, nei kitas kareivis. Tačiau 
aplinkui buvo tik kareiviai, su
sirinkę aplink ' nepažįstamąjį, v 
kuris negalėjo ištarti jokio žo
džio*

— Tu pasilenk! — kažkas 
vėl šaukė taip aiškiai. Simo
nas suprato kiekvieną žodį. Jis 

wnebelūkuriavo, jis pasilenkė.
Tada nepažįstamasis pažvel

gė į jį, pasuko galvą, ir vienai 
akimirkai jie buvo arti, visai 
arti vienas kito.

— Ar tu jT pa^fi! — pa
klausė balsas. Simonas aiškiai 
matė, kad tai ne jo balsas, nes 
jo lūpos nekrutėjo.

— Taip, — atsakė Simonas 
ir pats išsigando, juk iš tikrų-

• jų nebuvo jo matęs. Jis buvo 
tik girdėjęs svetainėje. Bet ar 
žmogų pažįsi, kai nesi jo pats 
girdėjęs, o tik klausęs šeimi
ninko visokiausių istorijų.

Bet Simonas dar kartą pa
kartojo: Taip!

* Tada prasivėrė nepažįstamo
jo lūpos ir ištarė:

— Padėk man, jei mane pa
žįsti!

Tada palūžo Simono pasi
priešinimas. Vienas kareivių 
paėmė nepažįstamojo kryžių ir 
uždėjo ant Simono tvirtų pe
čių. totas pakėlė nepažįstamą

jį ir valandėlę laikė tvirtai, kai 
šis svirduliavo.

Didžioji eisena vėl išjudėjo.
Ir kai vėliau Simonas galvo

jo, jis negalėjo suprasti, kaip 
be jokio pasipriešinimo nešė 
kryžių. Ir dar daugiau: jis ne
šė noriai, lyg tai nebūtų sveti
mo našta, ant jo pečių uždėta; 
taip noriai, lyg nepažįstamasis 
būtų jo vaikas, kuriam reikia 
padėti.

Su jėga ūkininko, kuris nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vaka
ro sunkiai dirba lauke ir ku
riam bet koks galvojimas ir 
skaičiavimas yra sunkus, jis 
nešė visą naštą paskum svy
ruojantį. Jie išėjo per Aukštuo
sius vartus, įcurie mieste vadi
nami ir Didžiaisiais, ir nuėjo į 
Teismo kalną, kur buvo vyk
domi mirties sprendimai.

Kaip visa tai atsitiko, vėliau 
Simonas dažnai galvojo. Jo 
žmona jo nebesuprato, bet- ir 
jis savęs nebesuprato. Jis‘ne
bežiūrėjo į visą senosiom a- 
kim, kurios mato tik daiktų 
paviršių.

Aną akimirką jis įsigijo ki
tas akis ir kitą žvilgsnį,, kuris 
pakeitė daugiau negu šį pa. 
šaulį.

(H vokiečių kalbos laisvai 
vertė A. B.)
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BALFo dovanosmokykloms

3 chroniniai ligoniai ir 3 sene-

s

Šnekėti su žmonėmis ir patirti 
jų nuotaikas. Ir štai kokia, 
trumpai suglaudus, jų nuomo
nė: vės už gautą ir gaunamą 
paramą, ypač per šiemetines 
Kalėdų šventes, yra nepapras
tai dėkingi. ‘Pati šventinė para
ma tjrvo labai efektinga ir remti. Naujos knygos sudary- 
stipriai "jaučiama. Tačiau už

- žmonių žodžius vaizdžiau

5
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Balto dovanos
Gruodžio-sausio mėnesį Bal

tos į Vokietiją atsiuntė 20,000 
svarų taukų, 30.000 svarų cuk
raus; drabužių spalio -mėnesį 
atsiųsta 70 maišų, lapkričio 
mėn. 50, gruodžio 70, vasario 4 
d. atėjo 70 maišų, kiek vėliau 
buvo pasiųsta 80 maišų ir dar 
daugiau siuntų. Tenka manyti,

t'-

s

tų daug dliaugsmo vaikams ir 
neabejojamai juos paskatintų 
daugiau mokytis. Visoms vargo 
mokykloms sušelpti buvo pas
kirti 737 dol. ši suma buvo iš
dalinta skyrium, ji neįeina į 

-aukščiau minėtąją 5.538 
sumą. Reikia pasakyti, 
vargo mokyklų rėmimas

dol. 
kad 
yra

Jei visuomenė suranda lėšų 
paremti Vasario 16 d. gimnazi
jai, netenka abejoti, kad ji taip

toliau vargo mokykloms rem-

Bostono Arkivyskupo laiškas prel. Jurui
LAWRENCE, mass.

ir neseniai į JAV nuvykę mūsų 
tautiečiai taip pat neužmirš li- 

' kušių Europoje tremtinių ir su 
Velykų šventėmis. Sausio 30 d. 
laivu buvo pasiųstas 181 mai
šas drabužių ir avalynės, taip 
pat tikimasi gauti dar 20.000 
svarų.

Šv. Pranciškaus parapijos 
sukakties proga Bostono Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 

Piniginės pašalpos mokykloms\ D. D. atsiuntė jos klebonui 
Gruodžio ir sausio mėnesiais 

piniginės pašalpos paskirta 5.- 
538.60 dol. Į šitą skaičių va
sario 16 d. gimnazijos šalpa ne
įeina, jos šalpa vedama mokyk
los. Kalėdų švenčių proga 
kiekveinas jos mokytojas ir 
mokinys gavo po 5 dol. Vargo 
mokyklų šiuo metu Vak. Vo
kietijoje yra 13, su 280 moki
niais. Vasario pradžioj pradėjo 
nauja veikti dar Rosenherme. 
Ją lanko 6 mokiniai, veda kun. 
J .Tautkevičius. Nusiskundžia,
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prel. P. Jurui tokio turinio 
laišką:
. “Sveikinu Jus ir visus para
pijiečius jūsų parapijos auksi

nio jubilėjaus proga.
Šis laimingas atvejis skatina 

prisiminti dideles aukas kunigų 
ir žmonių, laimėjusių parapijos 
kūrėjų vardą, bei dabartinės 
kartos uolumą ir entuziazmą 
išlaikyti geras tradicijas. Lie
tuvių tautos tikėjimas niekur 
krikščionių tarpe nebuvo pra
lenktas. Nė viena tauta nėra 
daugiau kentėjusi už savo išti
kimybę Bažnyčiai ir tikėjimą, 
kuris sudaro taip gyvą jos gy
venimo dalį.

Kai šv. Pranciškaus parapi
jos pionieriai atvyko į Law- 
rence, jie turėjo dirbti sunkio
se ir tikrai varginančiose są
lygose. Tačiau, neatsižvelgdami 
į tai, jie džiaugsmingai aukojo-

Kr. dem. kongresas
(Atkelta iš 3 pusi.) 

veiklą teorinėj, socialinėj ir 
federalinėj plotmėj bei kovą 
prieš komunistines užmačias.

Naujieji Sąjungos organai
Tolimesniam darbui vykdyti 

kongresas išrinko Sąjungos Ta
rybą ir Vykdomąjį Komitetą. 
J Tarybą nuo kiekvienos tauty- 
bs įėjo po šešis asmenis. Lietu-

■ vių grupę sudaro rof. K. 
■Pakštas, Dr. D. Jasaitis, St. 
Lūšys,. Dr. A. šerkšnas. P. 
Vainauskas ir Dr. V.‘ Viliamas. 
Tarybos pirmininku išrinktas 
Msgr. J. Kozi Horvath, vice-, 
pirm. — prof. K. Pakštas. 
Vykdomojo Komiteto pirm. Dr. 
A. Prochaska (čekas), vk-e- 
pirm. iš lietuvių pueės — St. 
Lūšys ir Ldiniųku P. Vainaus
kas.

Kongreso proga šv. Patriko 
katedroj buvo kongreso daly
viams iškilmingos pamaldos. 
Šv. mišias atlaikė J. E. Rygtr 
vyskupas J. Rancans, o pa
mokslą pasakė vienas žymiau
sių Amerikos jėzuitų Tėv. J. 
LaFarge — katalikų savaitraš
čio America vienas iš redakto
rių.

Baigiant kongresą, Beekman

t

riams bei kviestiniams sve
čiams buvo suruoštas priėmi
mas, kurio metu kalbas pasakė 
senato užsienių reikalų komite
to ir JAV delegacijos Jungt. 
Tautose narys šenat. Th.

mMeto pirm. H. Shėpardson, 
senato ginkluotų pajėgų ir fi
nansų komitetų narys senąt. R. 
E .Flander ir JAV ambasado
rius Jung. Tautoj J. J. Wads- 
worth. Jis pareiškė, kad pa“ 
vergtieji kraštai niekada nebu- 

' vo, nėra ir nebus užmiršti. Jų 
išlaisvinimas ateis.

kažin kaip norėtų, tai darbo 
negautų. AmerSoečių visuome
nė turėtų neužmiršti ir šios, 
kad ir mažos, lietuviškumo ug
dytojos ir ją kiek galėdami pa-

***;■? •v <*'

O SALUTARIS

Studentų šiuo metu studijuo
ja Vokietijoje 42. Jiems remti

jo buv. fosbrucko un-to stu
dentai, dabar jau gydytojai ir 
kti mokslus baigusieji, buv. 
Balto stipendininkai. Per Dr. 
Budzeiką atsiųstas gražus raš
tas, rodąs, kad buvusieji sti
pendininkai ar paramą gavę 
neužmiršta ir kitų, patekusių į 
rpanašią padėtį, kokioj jie yra 
buvę seniau. Šiuo pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kiti. Juk savo 
laiku Vokietijoje ir kitur Euro-, 
poje yra buvę per 2.000 studen
tų, kurių ne vienas yra taip pat 
gavęs Ralfo paramą. Jei jie vi
si bertt atiduotų tai, ką yra 
patys gavę, dabar mokslus ei- 
.nančių rėmimą būtų galima 
pravesti kur kas efektyviau. Ir 
dar daugiau tada parašytų šal
pos cecrtrąms šiuo kuklius, bet 
drauge ir tokius prasmingus 
žodžius, kokius parašė viena 
studentė medikė : “pasistengsiu 
būti Jūsų šalpos verta”. O ar 
nėra verti to ne tik visi stu
dentai, bet taip pat ir 223 var
go mokyklų mokiniai? Viri.

JUDITA VfcL GAU LANKYTI MOKYKLA. JI b«M •**!»• 
paralitimn (polio). Draugija, kuri i ipinuri InotaMai* (The Buy State 
Society for the Crippled and Handieapped, Ine.), padėjo jai pasveikti. 
Kiekvienas galūne prisidėti prie to gėrėjo dartfa, pirkdami ienkhu- 
kus “Easter Seals”.

SENATVE
Dr. A. GRIGAITIS —

Šiartie mūsų pasauly viskas 
turi pradžią ir pabaigą. Taip 
yra ir su žmogumi: jisai gim
sta, auga, o pasiekęs tam tikro 
amžiaus, pradeda silpnėti ir pa
galiau miršta.

žmogaus organizmas yra su
darytas iš pavienių ląstelių,

elastingumo. Netekus vandens, 
mažėja odos elastingumas, rie
balinis sluoksnis nyksta ir oda 
darosi grubi, raukšlėta. Plau
kai žilsta, pradeda iškristi. 
Dantys genda ir trupėją.

Senatvė paliečia ir vidinius 
žmogaus organus. Kraujo in
dai, mažėjant jų sienelių elas
tingumui, darosi kietesni 
(sklerosis), ‘ vėliau pradeda 
kalkėti ir kartais plyšta — į- 
vyksa vidiniai kraujavimai. 
Kaulai darosi trapūs, greitai, 
lūžta, širdies pajėgumas mažė
ja. Į senatvę pradeda silpnėti 
regėjimas dėl akių lęšio elastin
gumo mažėjimo. Tokie žmonės 
gali toli matyti, nes nereikalin
gas lęšio kitimas, o skaitydami, 
kad padėtų akies lęšiui, žmo
nės įsigyja akinius.

Dalinai daug kenčia senstanti

liau, tam praėjus, moters svei
kata dažniausiai grįžta į nor
mą. Pas senus žmones įvyksta 
degeneratyviniai pakitimai ir 
smegenų ląstelėse, ypač pas 
sergančius skleroze; sušlubuo-' 
ja protas, darosi mažiau pajė
gūs darbui, o kartais pasireiš
kia ir psichiniai nenormalu
mai.

Žmogaus amžius nėra vieno
das: vieni gyvena trumpiau, ki
ti ilgiau. O ligos kartais paker
ta žmogų ir jaunystėj. Vieni 
gimsta stiprios, kiti silpnos 
sveikatos. Kas, žinoma, dažnai 
atsiliepia į žmogaus amžiaus 
ilgumą. Taip pat daug turi 
reikšmės žmogaus materialinė 
padėtis, jo gyvenimo aplinka. 
Labai dažnai žmogaus amžiaus 
ilgumas priklauso nuo jo pa
ties. Nenuosaikumas jaunystėj 
daug apsjmkina žmogaus se
natvę ir sutrumpina jo amžių. 
Kas nori sulaukti ilgo amžiaus, 
lengvos senatvės, privalo sa
vo jaunam amžiuje laikytis 
gamtos dėsnių, atsiminti, jog 
oras, šviesa, vanduo, tinkamas 
maistas ir. nuosaikumas yra 
svarbiausi žmogaus sveikatos 
pagrindai. Civilizacija — atsi
tolinimas žmogaus nuo gamtos

moteris. Jos sveikata sušlu; — daro žmogaus gyvenimą pa- 
buoja, ypač nervų sistema. Vė-

si. kad galėtų praktikuoti savo darytas iš pavienių ląstelių, 
tikėjimą, ir akivaizdžiai parodė kurios turi gan didelį vandens 
savo Dievo meilę, laikydamiesi kiekį. Į senatvę ląstelės susi- 
papročių, kurie buvo jiems * traukia, susiraukšlėja, netenka 
brangūs senojoj tėvynėj, šian
dien mes negalime pilnai įver
tinti, ką pakėlė mūsų pirmata- 
kai, kad mes lengviau galėtume 
garbinti Dievą ir džiaugtis mū
sų švento -tikėjimo palaima.

Parapijos sukakties proga 
mūsų pirmoji mintis — prisi
minti tų pionierių dienas ir su 
meile, dėkingumu bei pamaldu
mu visus tuos, kurie prisidėjo 
prie parapijos kūrimo. Būkime 
verti savo pirmatakų, gyvenda
mi p^gal tuos idealus, kuriuos 
jie mums paliko. Ir niekas ne
užmirškime žmonių senojoj tė
vynėj, kurie žengia tikru kan
čios keliu, gindami savo širdis, 
namus ir tikėjimą., Dievas te- 
paskubina dieną, kada kančios 
kelias baigsis prisikėlimu.

Tai yra keletas minčių, ku
rios kyla mano sieloj, kai aš 
laiminu Jus auksinio Jūsų ju- 
bilėjaus proga.”' togesnį, bet iš kitos pusės ta 

pati civilizacija ir daugelio li
gų priežastis, kaip cukrinė liga, 
podagra, vėžys, akmens, psi
chinės ligos, nervų . pakriki
mas ir tt.

Senatvės higiena

• Pirmiausia čia turiu atkreip
ti dėmesį į patį darbą. Dir
bant ar fizinį ar protinį darbą, 
žmogus neprivalo persidirbti. 
Po darbo (žmogaus organizmas 
reikalingas tinkamo poilsio. 
Geriausias žmogui poilsis — 
miegas. Miegui privalo būti 
skiriama erdvus kambarys, ge
rai vėdinamas. Senatvėj žmo
gus kari ir mažas vaikas rei
kalingas ilgesnio miego. Vengti 
viso, kas trukdo miegą-poilsį: . 
nuovargis, nervinimasis, nesą i- 
kus kavos, arbatos, alkoholio; 
nikotino vartojimas. Kiek lei- 
<tžia galimybė, pasivaikščioti 
parke, o šiltam orui esant ir iš
tisas valandas jame praleisti, 
kvėpuojant gryname ore.

Senatvėj didelės relkšms tu
ri maistas. Silpnėjant sveikatai, 
silpnėja ir virškinamojo apara
to pajėgumas. Todėl nereikia 
jį perkrauti darbu. Senatvėje 
žmogus maisto reikalauja ma
žiau, ypač baltyminių medžia
gų. Mažiausia dvi dienas savai
tėje nevartoti mėsos. Mėsa ar 

"žuvis privalo būti šviežia. Jei I 
jaunam organizmui pasenu
sios mėsos nuodai praeina be 
pasekmių, tad senam (žmogui I 
yra liga. Vieton mėsos tinka 
pienas, pieno produktai. Sviea*^ 
tas privalo būti šviežias, nesū
dytas. Gan daug, vartoti šviežių

Kai kada iš Katalikų Bažnyčios kritikų galima išgirsti 
keistą klausimą: Ką darytų Kristus, šiandien sugrįžęs į pa- ' 
šaulį? J tai greit atsakoma, kad Jis nuliūstų. Kodėl? Pa
viršutiniškai žvelgiantieji į religiją paaiškina: Kristus nu- < 
liūstu, išvydęs didingas katedras, marmurnius altorius, ; 
aukso bei sidabro kięlikus, monstrancijas...

Klaidingas klausimas—klaidingas ir atsakymas! Pir- ; 
miausia, Kristus niekad nėra iš mūsų tarpo išsiskyręs. Jis ; 
aiškiai pasakė: “Aš pasilieku su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos.’* Išganytojas gyvena altoriuose. 1

Kas jieško, tas Jį randa. Tikinčiam žmogui nėra dides
nės laimės, kaip prie išstatyto švenč. Sakramento giedoti 
“O Salutaris”. Adoracijos valandą jautriai yra pavaizdavęs 
Anglijos konvertitar E. Manningas, vėliau tapęs kardino
lu: “Vieną rytmetį įžengiau į šv. Aloyzo bažnyčią Romo- ' 
je. Buvo išstatytas ‘šveač. Sakramentas ir savo sielos gi
lybėje pajutau pesL.7<: 'gą iėgą. Pirmą kartą gyvenime su
pratau, kad ten yra tiesa ir kad aš galiu tapti katalikas... 
Šviesa ir malonė lydėjo iria ce.”

Malonė yra šios tikėjimo paslapties vaisius, o vienok 
anais laikais, net po stebuklingo duonos padauginimo, pik
tinosi minios, kai Kristus tarė: “Aš esu gyvoji duona, kuri 
nužengia iš daigaus.” šie žodžiai pilnoje prasmėje dar 
nėra išsiskleidę nei provoslavams, kurie susilaiko nuo išori
nio Kristaus garbinimo Eucharistijoje, nei protestantams, 
kurie iš viso netiki į Kristaus realų buvimą duonos Trvyno 
išvaizdose, švenč. Sakramento paslapties negalima nušvies- •; 
ti jokiais argumentais — į ją veda tikėjimas ir meilė.

šios dorybės visuomet globia žmogaus sielą, kai ji 
lenkiasi Eucharistijai. Tam, kuris sakėsi neturįs kur galvos 
priglausti, mylinčios širdys stato didingas bažnyčias bei 
altorius, parūpina brangius kieliikus, monstrancijas, litur
ginius drabužius. Ir kas gali teigti, kad tai nereikalinga ? 
Ar Kristus prieš mirtį nėra meldęsis: “Dabai-, Tėve, pa
šlovink mane pas save ta šlove, kurią aš turėjau pas Ta
ve pirma, negu atsirado pasaulis.” Eucharistijai teikiama 
pagarba yra tos šlovės dalelė.

Tikėjimas skelbia, kad Kristus ten gyvena su kūnu, 
siela ir visa savo dievybe. Tad atsargiai tenka kalbėti ir 
apie Jo atėjimą. Laikų pabaigoje pasirodys tas pats Išga- ; 
nytojas, tik kitoje išvaizdoje—apsiaustas didele galybe. ;

Jeigu be Dievo žinios nenukrinta nuo galvos plaukas, : 
per tuos 2000 metų be eucharistinio Kristaus valios nieko : 
negalėjo įvykti nė katalikų Bažnyčioje. Visa architektūra : 
su įvairių stilių bokštais, mozaikomis, vitražais; visas Ii- 1 
turginis gyvenimas su indais, giesmėmis, smilkalais, nusi- 1 
lenkimais—visa tai vystėsi griežtoje Jo kontrolėje. Ir jeigu 
eucharistinis judėjimas pasaulyje šiandien yra toks gyvas, 
Kristus džiaugiasi, kad Jį pašlovino dangiškasis Tėvas. i

Anglų konvertitas® Bensonas savo fantastiškame ro- < 
mane “Pasaulio valdovas” išvedžioja, kad, atėjus anlti- < 
kristui, žemės pabaiga įvyks, tikinčiųjų būreliui Jeruzalėje 
giedant “O Salutaris”. To didžio įvykio detalės nėra žino- ; 
mos. Tačiau graži tai būtų pabaiga, kaip gralius yra gyve
nimas žmogaus, kuris tiki, kad Kristus pasiliko mūsų tar{x?, 
garbina Jį ir stiprinasi dangiška duona.

Tėv. L. Andriekus, O.F.M.

Paskutiniame Studentų Sekci
jos susirinkime, vasario mėn. 
pabaigoje Masiulis laikė (pas
kaitą diskusine tema: “Lietu
vių ideologiniai sambūriai”. 
“Įvairių ideologijų lietuvybės 
žadintojai davė pradžią visai 
eilei jaunuomenės ideologinių 
judėjimų, kurie pradėjo labai 
gyvai reikštis atgavus Nepri
klausomybę. Kai kas yra ne 
kartą pastebėjęs, kad Lietuva 
-tai buvo tam tikra Amerika 
savo ypatingo gyvumo, gaju
mo greito vystymosi atžvilgiu. 
Mes buvome kaip koks 
šimtmečius miegojęs dirvonas, 
kuris staiga pajudintas ėmė 
duoti labai greitą ir labai našų 
derlių.” Paskaitą sekė gyva 
diskusija, kuri parodė didelį 
susirinkusiųjų susidomėjimą,”

Pirmą kartą Paryžiuje šv. 
Kazimierui paminėti pamaldo
se (kovo 6 d.) prie altoriaus 
stovėjo lietuviška vėliava. Di-

. džiulis šventojo paveikslas puo
šė sieną. Didelė dalis atsilan
kiusiųjų ėjo prie šv. Komuni
jos, kaip kad buvo to prašęs 
kun. Jucevičius savo paskuti
niame pamoksle, šv. Kazimiero 
rolė Lietuvai buvo suprasta ir 
įvertinta Paryžiaus lietuvių 
katalikų. Visi kartu meldės už 
pavergtąją Lietuvą, prašydami 
šv. Kazimiero pagalbos.

J. A. S.

daržovių, vaisių, uogų. Vengti 
saldumynų^ keikų. ypač turin
tiems palinkimą tukti, ir pana
šių nereikalingų civilizacijos 
išdirbinių. Neapsunkinti orga
nizmo dideliais skysčių kie
kiais. Mažiau vartoti valgomo
sios druskos. Tvarkyti užkietė
jusius vidurius. Vasaros metu 
poilsiui išvykti j užmiestį, į 
kaimą.

i

Jau iš *» pandos garsusis
IGNO ŠEINIAI S

RAUDONASIS TVANAS
Tai nelinksma knyga, ir vis dėl
to tai knyga, km i turi būti 
skaitoma, nes ji tikrai pavaiz
duoja Lietuvos tragedija.- rašė 
ape jos daniškąja laida danu 
laikraštis B^rlingske Tidcnde.

Si knyga yra netik svarbus 
šaltinis teisybei ir ypač sovietu 
taktikai pavergiant Baltijos 
Valstybes pažinti, bet drauge la
bai įdomus, jaudinantis ir pilna, 
įtampos pasiskaitymas. t“k'>- 
mendavo Švedu skaitytojams 
Helsingsborgs Pos.ten.

Bet Raudonasis tvanas turi 
didžiausios reikšmės mums, nes 
ten aprašoma mūsų pačių tra
gedija.

Paskubėkit'- užsisakyti šiuo 
adresu:

STEPASZOBARSKAS 
Logan Street

Rreeklyn A Nrw Yerk
Knyga turi 328 psl. Kaina $3.50

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti te!. HYacint 7-4677

I



KANKINYS UZ TIKĖJIMĄ
Kovo 15 d. nuo širdies smū- pradeda darbuotis. H pradžios Vladas pasitraukė į Vokietiją.

vykęs kaip tremtinys ir * ėjęs/ m. gauna klebono vietą ramioj ' kryžiaus kebai. Kelionių var- 
kunigo pareigas šv. Andriejaus Meškuičių parapijoj. Ten būtij gas, tremties daba, nežinoma 
parapijoj, Phttadelphijoj. Iš ir pabaigęs savo ančių ir, gal ateitis, alūs— paveikė ir taip 
vakaro dar teko su juo matytis būtų, ilgiau gyvenęs, jeigu vėl jau Išvargintą širdį ir nervus, 
ir kalbėtis. Uokai ruošėsi sek- .............._ ■.... - .. . . ■ Bet kunigo Vlado energija ir

Lindeno lietuvių bendruome- 
nė savo susirinkime kovo 15 d. 
išsirinko nuolatinę valdybą: 
pirmininku Joną Liudvinaitį, 
iždininku Vladą Tursą ir sekre- 
torium Juozą Prapuolenį. Be

IS VISUR
• Kun. Pranciškus VasiUaus-' 

kas, Seserų Kazimieriečių Vi
los Newtown kapelion 
tas širdies smūgio ir
tas Miami miesto ligoninėje, 
Floridoje.

• A. Masionis iš Paterson, 
N. J. sėkmingai studjuoja teks-

ištik- 
uldy-

bonijon, atsisėdo į kėdę ir ėmė 
netekti sąmonės. Gydytojas jau 
nieko negalėjo padėti. Suteikus 
paskutinį patepimą, ramiai ati
davė į Sutvertojo rankas savo 
išvargusią sielą.

Kunigas Vladas yra gimęs 
1884 m. rugp. 13 Obeliuose, 
Rokiškio apste, iš tėvų Antano 
ir Jevos (Stočkaitės). Pradžios 
mokslus ėjo Obeliuose iki 1900 
m. Paskui persikėlė j Petra
pilį i r ten mokėsi gimnazijoj 
iki 1907 m. Tais pačiais metais 
įstojo į Petrapilio'kunigų semi
nariją. 1912 m. sausio 8 d. iš 
vysk. Roppo priėmė kunigo 
šventimus. Septyniolika metų 
darbavosi Petrapily caro metu 
ir paskui bolševikų laikais.

Bolševikai, negalėdami pa
kęsti, kaip Uolus apaštalas tai
ko sielas su Dievu, lanko ligo
nius, vaikų moko katekizmo ir 
guodžia kalinius, jį suėmė ir 
1929 m. pasodino Leningrado 
sunkiųjų darbų kalėjimam čia 
jį išla&ė dvejus metus, o po to 
nutrėmė į sunkius darbus — į 
koncentracijos stovyklą Uralu 
kalnuose. Tenai sunkiai dirbda
mas, mažai gaudamas valgyti, 
ne kartą mušamas, stumdomas 
kuri. Vladas iškenčia sunkią ka- 
’toifminko dalią iki 1933 m., kai 
lais metais bolševikai sutinka 
su Lietuvos valdžios pasiūly
mu pasikeisti kaliniais. Tik ta
da kun. Vladas Čegis kantu su 
vysk. Teofilių Matulioniu ir ki
tais 10 draugų kunigų pagrįžta 
į Lietuvą, išdžiūvęs, išbadėjęs, 
su palaužta sveikata.

Truputį pasilsėjęs, tuojau

bolševikų tironiška ranka nebū
tų užgrobusi Lietuvos.

Jau 1940 m. pirmu kartu atė
jus bolševikams į Lietuvą, kun. 
VI. čegiui daug laeBnės Jr ne
rimo teko patirti, bet vokie
čiams juos išvarius, vėl atsi
kvėpė. Neilgam. 1944 m. vasa
rą bolševikams antrą kartą be
siveržiant į Lietuvą, kun.

sidarbufejantį įvairiose tremti 
nių«stdvykk)9e, kaip Memmin-

mentus ir kviečiant šv. Andrie-

kun. Vladas atvyko 4 Philadel- 
phiją 1949 m. rudenį ir iki pat 
mirties išbuvo, padedamas 
dirbti parapijos darbą.

Geras maistas, jo giminaitės 
sesers dukters Emilijos Plavi- 
čiūtės, kleb. kun. J. čepukaičio 
ir kitų kunigų bei pasauliečių 
rūpestinga globa kun. Vlado 
palūžusiai sveikatai davė daug 
vilties dar sugrįžti j nepriklau
somą Lietuvą. Bet Dievo buvo 
kitaip lemja.

Brangusis kunige, Vladai, 
Tu jau,gavai kankinio vainiką. 
Mes už tave meldžiamės, bet 
greičiausiai Tu, Kunige Vladai, 
už mus meldiesi. Ilsėkis ramy
bėje užbaigęs sunkią kankinio 
kelionę.

Komunistų kalėjimo ben- 
dradalis J. BRUŽIKAS, S. J.

kolą Kitimą, Karolį Kubaitį ir 
Matą Vamecką Valdybon kan
didate išrinkta Stefa Vamec- 
kienė. Pirmiausia susirinkimas 
nutarė sudaryti pilną Lindeno 
apylinkės lietuvių kartoteką. 
Apylinkė patogumo dėlei bussu* 
skirstyta rajonais. Iš užsibrėž- 

tinų darbų pirmiausia bendra
darbiaujant su Lindeno Lietu
vių Laisvės Parku 31 gegužės 
ruoš pikniką. Toliau steigs lie
tuvišką -mokyklą, organizuos 

Jaunimui lituanistikos kursus ir 
organizuos jaunimui sporto 
kursus su tikslu iš priaugančio, 
jaunimo išugdyti tikrai gerų 
lietuvių sportininkų.

Sekantis bendruomenės susi
rinkimas įvyks balandžio 19 d. 
Prieš susirinkimą valdyba iš
siuntinės visiems tiems lietu
viams, kurių turi adresus, kar
totekos sudarymui anketų la
pus. J. Prapuolenis

Vysk. Brizgys tarp Clvelando lietuvių

Naujojoj parapijoj misijas 
vedė J. E. vysk. V. Brizgys. 
Pirmąjį pamokslą pasakė kovo 
15 d. per lietuvišką sumą. To
liau pamokslai buvo sakomi 
kasdien rytais ir vakarais. Jų 
klausytis atvykdavo ne tik pa
tys parapijiečiai, bet ir šv. Jur-' 
gio parapijai priklausą lietuviai 
pasinaudojo misijų malonėmis. 
Misijos baigiamos kovo 22 d. 
Moterų Sąjungos 36 kuopa, va-

dovaujama M. Cicėnienės, mi
sijų vedėjui ir parapijos klebo
nui J. F. Angelaičiui jo vardi
nių proga pagerbti kovo 22 d. 
5:30 vai. rengia iškilmingą va
karienę, į kurią atsilankyti 
kviečiamom visa Clevelando 
lietuvių visuomene. Įėjimas as
meniui $1.50.

LB apylinkės valdybos kvie-

Cip PIRMININKAS Waiter P. Reother atatovu ramu darbo ko
misijoje dėsto, kad būtinai reikia taisyti* Taft-llarUey jstatyiuu. 
tvarkant) darbo santykius.

Kad būtų linksmiau —
Partiškumas šeimoje

Amerikos pietinėje valstybė
je, sakysime Luisijanoje, gu
bernatorius aplankė gausin
giausią šeimą. Septynioliką vai
kų ir visi berniukai.

— Septyniolika, nustebo gu- 
brenatorius, aš manau, kad jie 
visi yra demokratai?

— Visi, išskyrus tą vyriau- 
sįjį. Jis respublikonas. Prisipa
žinsiu ,tikras paršas, mat pra
moko jau skaityti knygas ir 
laikraščius.

Ko bosas nežino?
— Ar tamsta niekada nepa

galvojai kitaip, negu tamstos

— Kartais pagalvoju, bet bo
sas niekada to nežino.

Geraširdis vaikas
—Geraširdiškumas, aiškina 

mokytoajs, yra tada, kai mes 
atrižadame kartais to, kas 
mums yra būtinai reikalinga. 
Jonuk, ar negalėtumei pasaky
ti pavyzdį?

— Pone mokytojau, aš kar
tais esą geraširdis. Dažnai at-
sisakau vonios, nors tada 
man būtinai reikalinga.

Elgeta pagal receptą
Šeimininkė: — žiūrėk, kodėl 

tu tik čia ir čia laikaisi? Ne
galėtumei kur kitur pabandy
ti?

Elgeta: — Daktaro’ įsaky
mas. ponia. Jis liepė man kai 
tik atraniu sau tinkamą mais
tą, tai tik jo ir laikytis.

K< nnnistinis nusistatymas
Puskarininkis pratybų metu 

mate, kad vienas karys maišo 
rikiuotėje kojas. Prieina prie to* 
ir sako: — Argi nematai, katą 
visa kuopa eina į koją, o tik 
tu vienas maišai.

— .Tai tamstos pareiga pa
keisti jų koęą, o ne mano, at
šauna karys.

Gavo, ke norėjo
Berniukas, kietai įsitvėręs 

pavadžio, vedėsi asilą pfo ka
reivines. Kariams tik to ir be
trūko. Jie pradėjo šaukti:

— Kodėl taip kietai laikai 
savo brolį ?

— Bijau, kad-nepabėgtų į 
armiją, — atšovė vaikinas.

Mylėk artimą kaip pats save
Po didelio potvynio ūkininkui 

buvo pranešta nemalonios ži
nios. Potvynis pražudė visas jo 
kiaules.

— O kaip su Jurgelionio 
kiaulėm!

— Ir jo nuskendo!
— O 4;as atsitiko pas Pama

taitį?
— Ir jo žuvo!
— Tai nėra jau taip bloga, 

kaip kad pradžioje aš maniau.
Moko vadizmo

Riebulis: — Ar getai matai, 
berneli, visą vaidybą?

Berniukas (kino salėje, ' už
pakaly riebulio): 
visai nieko.

Riebulis:
ir juokis, kai aš juoksiuos.

Nematau

Tai stebėk mane

ko pasidalyti aktualiomis min
timis savo paskaitoj, kuri ren- 

• giama kovo 21 d. (šeštadienį)
5 vai. lietuvių salėj. Apylinkės 
valdyba kviečia lietuvius at
vykti svečio minčių pasiklau
syti ir su juo pačiu pasimaty
ti.

Ateities klubo metinis 
susirinkimas

įvyko kovo 22 d. lietuvių salėj. 
Valdybas apyskaitinius prane
šimus padarė pirm. P. Gruo
dis ir iždin. Vikt. Palubinskas, 
studijų sekcijos pranešimą — 
P. Stravinskas, kontrolės komi
sijos aktą perskaitė B. Grauži
nis. Susirinkimas konstatavo, 
kad klubas yra daug .padaręs. 
Iš antros pusės buvo iškelta, 
kad esama ir tokių narių, ku
rie nepakluso organizacinei 
drausmei — jų nebuvo matyti 
susirinkimuose. jie nesidavė 
traukiami į darbą, nemokėjo 
net nario mokesčio. Susirinki
mas įpareigojo būsimą įą valdy
bą šią negerovę apsvarstyti ir 
pateikti kitam susirinkimui 
projektą, kaip reikėtų su ja ko
voti. Apie organizacinį skaudu
lį daug sakė ir naujos valdy
bos rinkimai — nedaug teatsi-

rado sutinkančių savo kandi
datūras statyti. Nueita įpras
tiniu keliu — valdybos parei
gos užkrautos ir tiems, kurie 
visuomeniniame gyvenime ir 
taip neša sunkias naštas: dr. 
Ad. Damušiui, S. Laniauskui, 
Stasienei, VI. Palubinskui ir 
St. Golšankiui. Rinkimuose 
tedalyvavo 28 nariai. Susirinki
mas taip pat jautriai svarstė 
lituanistinės mokyklos reika
lus. Pirmininkavo St. Golšans- 
kis, sekretoriavo R. Čepulienė..

LB apylinkės valdyba suor
ganizavo šalpos ir socialinės 
globos komisiją: J. Nasvytie- 
nė—pirm., P. Graužinienė — 
vicepirm., M. Bamiškaitė, J. 
Damušienė, Mišeikienė, Pautie- 
nienė ir Salasevičienė. Komisi
ja kovo 10 d. posėdy aptarė 
veiklos gaires ir nutarė pasi
pildyti dar kunigu, gydytoju, 
tesininku ir kL nariais. Pirm. 
Nasvytienė jau aplankė sunkiai 
sergančią 88 metų neregę se
nutę Iz. Mickevičienę ir jos gy
dymui iš savo lėšų paaukojo 
10 dol. Socialiniams reikalams 
gyvo dėmesio taip pat rodo dr. 
S. T. Tamošaitis, valdybos vi
cepirmininkas.

Lietuvos vyčių 25 kuopa kar
tu su ateitininkais ir skautais 
kovo 8 d. surengė šv. Kazimie
ro šventę. Pamaldose dalyvavo 
nauj. parapijos bažnyčioj, kur 
pamokslą pasakė kleb. kun. J. 
F. Angelaitis. Daugumas pri
ėmė šv. komuniją. Bendri pus
ryčiai buvo surengti lietuvių 
salėj. Atidaromąją‘kalbą pasa
kė Vyčių pirm. Alf. Yatska, a- 
pie šv. Kazimierą kalbėjo A. 
Tamulionis.

LB ekonominio skyriaus su
sirinkimas šaukiamas kovo 22 
d. 11:30 vai. lietuvių salėje. 
Kviečiami visi, kas rūpinasi lie
tuvių kilimu ir stiprėjimu bei 
ekonominiu susiorganizavimu.

Iš Newark Trenitiniij D-jos veiklos
Tremtinių Draugija išsirinko 

naują valdybą
Nevvarko ir jo apyl. Tremti

nių Draugijos visuotiniam su
sirinkime, įvykusiame kovo 15 
d., vienas pagrindinių dieno
tvarkės punktų buvo išsirinkti 
naują valdybą, kuri draugijos 
veiklą pagyvintų, nes šios apy
linkės Lietuvių Bendruomenė 
dar neįsteigta.

Į naująją valdybą išrinkti: 
L. Morkūnas, K. Šipaila, Z. 
Kungys, V. Ivanauskas ir p. 
Balbatienė.

Į kontrolės komisiją — K. 
Trečiokas, V. Butvydas ir B. 
Dubietis.

.1 Gana gražių, nutarimų pada
ryta šalpos rejkalu. Iš kuklių 
draugijos lėšų (susirinkimo 
dieną kasoje buvo $495;37^u< 
sirinkimas ipaskyre $200 šal
poms, iš kurių $100 Balfui, $50 
nusiųsti per Balfą Sielovados 
Tvarkytojui Tėvui Alf. Bema- 
toniui, kad jis Velykų švenčių 
proga sušvelnintų labiausiai 
pagalbos reikalingų tremtinių

Chicago, III.
Č. Sasnausko kantata “Broliai” 

Išreikšta padėka buvusiai 
samblio koncerte aukštesniojoj

. Marijos mokykloj. Taip pat 
koncerto metu- buvo atlikta 
dainų programa su liaudies mu
zikos instrumentų orkestru. So- 
listai’buvo D. Stankaitytė ir St. 
Baranauskas.
Vydūnui paminėti akademijai

ruošti sudaryta tarporgani 
zacinis komitetas, į kurį įeina 
Mažosios Lietuvos atstovas 
Naubaras, Rašytojų Dr-jos 
atst. B. Babrauskas, Inžinierių 
S-gos atst. Jurkūnas, 
Skautų Vydūno šalpos 
atst. Miklavičius ir k.

O. M. Pupnikaite, 
lankanti aukštesniąją 

jos mokyklą laimėjo $200 pre-
• miją už šūkį susisiekimo sau

gumo konkurse.
Dr. Albinas Šmulkštys Chi

cagoje išlaikė Illinois valstybi
nius egzaminus ir gavo teisę 
verstis gydytojo -praktika. Dr. 
Albinas Šmulkštys mediciiną 
studijavo ir ją baigė Vokietijo
je Tuebingene. Dabar dirba St. 
Anna ligoninėje Chicagoje ir 
tęsia savo rezidenciją moterų 
ligų spcialybėje.

sunkią naštą ir $50 draugijos 
narei p. Graudušiėnei, kuri šiuo 
metu dėl ligų šeimoj yra var
gingoje padėtyje.

Stud.
Fondo

Mari-

Dykai išbandymas
REUMATIKU SKAUSMŲ 

ARTHRiTIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis. tai kodčl juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 25 metu.

Ai® UUkrAMto skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti 
Leiskite atsiųsti jum* siuntini 21 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būūle 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos nč vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGU- Tik tuojau atsiųskite savo 
varda. pavarde ir adresų

ROSSE PRODUCTS CO, 
?«aa Farw*ll Avė.. 

Rept.
CMragn U, III.

ckinson College Rutherford* 
. N. J. Teko girdėti, kad klasėje 

jis yra pirmuoju. Dvisavaitinia
me biuletenyje “Bulletin of 
Fairleigh Dickenscn College” 
yra atspausdintas A. Masionio . 
rašinys anglų kalba: “Kodėl aš 
studijuoju tekstilę” Tokia tema 
lašinys buvo duotas parašyti 
30 studentų. Profesorius atrin
ko A. Masionio rašinį, kaip vie
ną iš geriausių ir davė redakci
jai atspausdinti.

Artimo meilės
gralžų pavyzdį parodė teisin- 

ninkas L. Gumblinas (dabar 
gyvenąs Chicagoje), kuris prieš 
2 metus, būdamas dėl ligos 
sunkiose sąlygose, gavo iš šios 
draugijos pašalpą $50 ir dabar 
ją grąžino, pareikšdamas, jog, 
gyvenimo būklei pagerėjus, jis 
jaučiąs pareigą duotą jam pa
šalpą grąžinti, kad draugija 
galėtų sušelpti kitą pašalpos 
reikalingą asmenį, arba at^ 
duoti juos Balfui.'

Daugiau paskaitų apie Lietu
vą — iškėlė mintį Vincas Sruo- 
ginis. Kiekviename Tremtinių 
Draugijos susirinkime turėtų 
būti gvildenami Lietuvos reika
lai, kurie mums primintų tėvy
nę ir labiau jungtų vienam ir 
bendram tikslui — laisvės ko
vai. Paįvairinant susirinkimus 
paskaitomis, referatais, jie bū
tų žymiai įdomesni ir patrauk
lesni.

Buvo išreikšta padėka naujai 
Valdybai, kuri dviejus metus 
gražiai tvarkė Tremtinių Drau
gijos reikalus.

Susirinkimui
K. Liaudanskas,
L. Morkūnas.

pirmininkavo
sekretoriavo

" "Tetephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

JAUNŲ VYRUKŲ

Valandos nuo 8 iki 5

Pusantrų laiką po 40 vai.

Patyrimas nėra būtinas

Bendram dirbtuvės darbui

MAŠINISTAI
LATHES — MILLS 

PLANNERS—ASSEMBLY
45 valandos į savaitę 

Nauja atlyginimų lentelė
6 apmokamos šventės
Apmokamos atostogos

Gydymo planas 
Naujas modernizavimo 

planas

KUX MACHINE CO.
6725 N. Ridge

PRODUCTS CO.

2029 Clybourn Avė.
UŽSISAKYKITE

“ŠV. PRC VARPELI”

Help Wanted Female
M E R G I N Ų IR M O T E R Ų

Nuo 18 iki 45 metų amžiaus 
Lengvas sustatymo PILNO LAIKO DARBAS 

Laikas ir pusė po 40 valandų 
Valandos: 8:00 ryto iki 4:00 po pietų

. Apmokėtos atostogos ir šventadieniai — Uniformos duodamos 
ATEIKITE PASIRENGUSIOS DARBUI!

CLEAN HOME PRODUCTS CO.
2029 Clybourn Avcnue

Display

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

O 3'r dividendo.
• f.'deralinis sąskaitų draudimas

lig $10.000.
• draugiškas ir mandagus .

patarnavimas
• namu ir inorgičiy paskolos.

L0MBARD ASSOCIATION
Daugiau kaip 26 m«Mai veiklos 

6685 W. CERMAK - BERWYN - GI nderson I 260®



T. J. Bružikas, S. J., čia- Ke-

Iš Waterburio ateitininku veiklos *
sikreipė Msus:

SAVTNGSaip j rs.az: et
o:

es:e 
re k

imliausia užeik pas Adoma”
Būsi greitai ir mandagiai

viet:| malonėkite pranešti
Juozas Černiauskas. 2133

VISAIS SAVO IlRAfOIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

adresas buvo: Kampuočiu 
o vaisė., Seinų apskr. Jos 
dč nežinoma. Anksčiau su- 
u Detroite gyvenančia An-

a Grybas. Žinantieji apie jų likimu ir 
vvenimo 

adresu: 
Junction, Detroit H. Mich.

Adam Stankūnas EI.. 4-1570

JO
---- -NUO r
nyčios d:

Adam Realtv Co
1140 EAST JERSEY ST. 

ELIZ., N. J.

ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

orus. —
alkūnėm:

— Pal
Dar neskambino. Ii
nyčią ’ — ruseno ž

— Tikrai? — Spragilinis at'
nrakai

ęs ir paKencia 
žemėje įsikūrę:

: nepamiršo tuos ' 
vips, kurie daba:

Sv. Alfonso parapijos 
rekolekcijos

o Ftr-ie;'e

VIS DRESS SHOP Į

utt’s. “. Dydžiui

c..;3. - ' Jt . ob-*to -3 .

.os niedž.agg ::• "ruod-
• guE’tk p.d -n*.».>.

šėkus ir d“, tf.v.

sti'iaiis x;i:r.n.
'La:svas nakeitimus.

A: eikli pas Ao.-ams su šiuo

---ir SJUUšlt 10^ HUO1U1-

o-6S. Yes kalbame I:et,uv:s.<a:.
Tel. EV 8-6656us kun. J. Bružikas. 

lankė savo artimuo- 
žistamus. Prieš mirtį 

■ .a’. kūn.'Vj‘t’ėgi. pa
na mokslu. Misionie- 

si.mer.a. kai prieš kiek 
iė misijas. Dabar jis 
e'.į ir svarbų darbą U- 

kur stato bažnyčią 
Mor.tevideo mieste. Lietuviai 
gyvai atjaučia jo uždavinius ir 
remia misionierių savo maido-

z
džiai apie r ta

a
.'.Įbeda ka

'a

e.e

nis klostė toliau:
Baž: jo pr

Credited and
Compounded

Quarterly

Latest 
Interest 

Rate

man ut tai rr.osa...
Nagu p r a s i k ra psč i a u 

kad žodžio nepraieisčia 
reikalas pasidarė įdomi 
prie bažnyčios durti žm

aų
; a

— lai ga. pa 
nrimoka. kad ei

Kovo 1 d. buvusiame a

a: ir Aa-

OK 
savą. Kad ne vieno

■ akyse sužvilgo susižavėjimo a- 
šara. Cez. Surdokui pasiūlius, 

gražius

Sv. A ardo Dr-jos susirinkimas.
Draugijos nariai, kovo 8 d. 

atlikę bažnyčioje religinę prak
tiką. suėjo Į salę savo reikalų

te. —. v a rusai ty .e. ri
tė. Ir. Baja'.ytė. G. Žem 
I. Valaitis ir J. Murašl 
uoliai mūsų besimoką 
mas prisidėjo prie oa

tys. jr. supažindino narius s 
valdybos kruopščiai parengti 
išsamiu šių m 
nu, apimančiu-
veiklos sritis. Pasirodo, kad di
deliu užsidegimu ir labai sėk
mingai imamasi darbo.

p^a-

ai

.aika 
a

jspraud 
"Kol

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA. KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

.502 GRANU ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N Y

d 7.1 a grazna 
tu

2701 St. Ges.-rgr St.. Los A”K',kK <-«Ii

**
**
*

— Skubėja 
bičiuliai. Ir k c 
aš skubėjau.
“Laisvę”, bet priklausau para
pijai. Apsimoka, bičiuliai. Tik
rai apsimoka'

dunų seim 
žirni oru i.

I šį suėjimą atsilankė gražus 
būrys jaunimo. Jaunieji ne tik 
išklausė gražios paskaitos, bet 

raleido sma- 
Buvo ir vv-

Štai ir šįmet vasario 16 
paminėjime at-ko sendr. korr. 
A. Aleksio vadovaujamas AL 
skyrius surinko virš S2.000 a 
kų: ton sumon virš S500 sur: 
ko Liet. Bendr. Waterbur 
skyrius. vadovaujamas irgi a 
ko sendr. V. Šmulkščio, sn

Nori platesnės radijo 
programos

LB radijo progra 
žinučių visiems patinsa. To
šį daug lietuvių nori turėti ola- 
esr.ę ir ilgesnę sžvo

A Year
On Regulai- Savings Accour.ts

Interest starts the first of the month 
on sums irom $25. to $10,000.

Dep«sits made on or before January 10, April
July 10, and October 5 will draw interest from the 

first of such month if left to the end of the 
quaterly dividen/I neriod.

karna, broliai 
klube: mol 
du kartus.
n y čia. Aš :
ko. ko. Pačia

NGS BANK
ADWAY at BEDFORD AVĖ.
Parkway at Nostrand Avenue 
in This Bank Are Fully Insu 
Up to $10,000.

ideral Deposit Insurance Corporation

efonas: EVergreen 4-8934

PORK STORES 
, paukštiena, dešros, kumpiu 

iiose krautuvėse: 
Hardinsr Bhd



t

Veda K. Merkė
Tantvaita tatari Chicago* miesto 

■ pirmenybių penktam rate Povilas 
Tautvaiša nesunkiai įveikė AL Zujų 
(per 22 ėjimus),, o Kazys Jakštas 
“sudorojo” Czerneckį. Albert Sandrin 
įveikė savo broli Angelo. Turiansky- 
Grombacher ir Norin-Tums savo par
tijų nebaigė. Cohen liko nesužaidęs su 
Mengelis.

Dabar Chicagos pirmenybių favori
tais reikia laikyti 3 varžovus: Taut- 
vaišą. Cohen ir Turiansky. Tautvai- 
ža turi 4 taškus (iš 5>, Cohen 34,{, 
(iš 4), o Turiansky 3 ir 2 nebaigtas

Toliau seka K. Jakštas ir Alb. San
drin po 3 taškus, Norin 2 h,. Viso 12 
dalyvių. 11 ratų. '

Cbess Life, kovo m. aprašo Povilo 
Vaitonio laimėjimą 1953 m. Ontario 
pirmenybėse ir talpina pilnų tų pir
menybių lentelę.

Bostono lietuviai kovo 14 d. sėk
mingai dalyvavo Cambridge-Newton 
YMCA klubų rungtynėse (40 lentų) 
pelnydami nemaža taškų Cambridge 
klubui. Rungtynes laimėjo Cam
bridge YMCA. Lietuvių pasekmės: 
Merkis 2-0 (laimėjo prieš Perkins ir 
S. King), AJeksis K. 1/,— t/, (ly
giom su žinomu Harlon Daly'. Ke-

turakis 1-0, Kontautas’l-ol Ka&ši&i- 
kas Bičkus 1-0. Karosas 1-1
ir Dr. Petronis 1-1. Taigi, mūsiškiai 
laimėjo 8-3 taškų.

Paul Sehmidt, buv. Estijos ir Vo
kietijos meisteris, žaisdamas už 
Franklin CC of Philadelphia su Mar- 
shall CC of Nevy York. įveikė New 
York State meisteri Jack W. Colhns. 
Rungtynes laimėjo Marshall klubas 
7-5.

Hermaa Steincr, Los Angeles, 
dalyvauja garsiajam Mar Del Plata 
turnyre, Argentinoje. Suvažiavo 20 
meisterių iš 8 va'stybių. Turnyras 
prasidėjo kovo 15 <1. ir ur.truks 4 
savaites. Pirmame rate Steiner susi
tiko su G!i;orič, Jugoslavija.

Lietuve* vardas Mar Del Flata 
turnyruose buvo minimas seniau su 
dalyvavimu: M. Luckis, Llthuania. 
Dabar nebegirdime. Luckis geriau
siai pasirodė 1949 melu Mar Del 
Plata turnyre, užimdamas 5-tą vie
tą su 10-7 taškų (laimėtojas buvo 
H. Rosetto 13-4». Žemiau bučkio li
kosi tokios įžymybės. ka,į> Bolbo- 
chan, Argentina, Dr.. E. Lasker. 
JAV, Pomar, Ispanija ir kt.

Prieš 5 metus, latvis žemgalis i- 
veikė Vokietijos meisterį Unaicker 
per rungtynes tarp Vokietijos ir DP 
rinktinių, Bad Nauheime. Vokietija 
(1948 m.) Tuokart mūsiškis Povilas 
Tautvai^ sužaidė lygiom su Nie- 

laimėjes 3 vieta 
pirmenybėse.

fJAITLL
Help warited FemaJe

EMSHUNDEN
162 W. »ot m, N.YjC.

TeL UL 5-4881

sąlygos. Kreipta: 
BRAE BURN HAT

SlUViJOS

Kreipta:*
BENETTE BLOUSE CO.
533 E. 183rd SL. Br*nx. N. Y.

Pastovus darbas, gMras atlyginimas.

(arti prie 43 Avė.)

06KAB SĖTOS AND 8ON 
2466 — 3Ut St Atarta

Dr. S. Chenoff
(Cor. 14th St)

Aitrūs ir chontad susirgimai 
gydomi pennldilnu, oda. hormo-

Ofiso valandos: kasdien 10-6:4?

Iki .1 v«L p.p.
Namų tel. VIrginia 9-0476

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius Ir šventadienius.

Kreipta:
BORGENICHT BROS.

8 I U V Ė J O 8

phans.
tų metų

lė. MARINE CAPT. TED. WILLIAMS, Boston Red Sox žaidėjas, 
lipa j sprausminj lėktuvą (Pontherjet). Karta bombarduodamas S. 
Korėją buvo pašautas, bet laimingai nusileido. Jis tarnauja 33 Oro 
eskadrilėje.

SIUVRJOS
Bet tik patyrusios. Darbas prie baldų 
apvalkalų. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis:

PINCUS DECfMLATORS 
1209 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. ES 6-3488

TARNAUTOJA
12 valandų pamainai. 6 dienos, nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakaro, arba 5 nak
tys nuo 8 v. vakaro iki S v. ryto. Pa
stovus darbas. Geras atlyginimas. 
Puiki proga progresuoti.

Telef. OL 4-3484, arba rašyti: 
Box M11C, RM 830, 11 W. 42nd St

DEKORATORES IR RCAIUOTOJOS 
darbui prie lempų. Pastovus darbas.

geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

THE ROSE LAMP COMPANY 
34 Franklin Avė, Brooklyn. N. Y.

SIUVEJOS MASINOM
Patyrusios su dviguba adata apsiūti 

Stanikų viršus ir apačias. Taip pat 
reikalingos gero* siuvėjos vienguba 
adata. Geras atlyginimas. įmonė pri
klauso unijai. Kreiptis:

BENNETT BRASSIERE CO.
5 E 16th SL, N.Y.C.

Skambinti OR *5-8749

SIUVĖJOS MAŠINOM
Dalinis (section) darbas prie sukne

lių ir bliuzių.' Pastovus darbas. Ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

COHEN DRESS
126 — 13 Street Brooklyn 

Važiuoti IND “F” traukiniu iki 4th 
Avė. stoties, arba BMT — 4th Avė. 
local iki 9th St stoties.

Telef. SO 8—6762

WANTED MALĖ

GARDNER—HANDYMAN!!
Permanent position.

Private^Syosset, N. Y. Living 
Quarters provided.
ROBERT PRUYN
Oyster Bay 6-0859

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”

Savininkei mirus, skubiai parduo
damas namas 3 butų, gerame stovyje, 
su centriniu 
jone. 2 butai 
telefonu:

MERGINOS - MOTERYS
Tinkančios lengvam fabriko darbui: 

montavimui ir pokavimui plastikiniu 
žaislų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Kreiptis:

AURORA PLASTIC CORP. 
1428—36 SL, Brooklyn 

Tel. UL 4-0953

GLAMOUR TOGS

FINGERWAVER 
mokanti visus grožio puoselėjimo 
darbus Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Kreipta:
NOONAN PLAZA BEAUTY SALO N 
133 W. 168 St, Bronx. TeL CY 3-0671

MANIKIUBISTE
naujoj ištaigoj Broaxe. Dalinis laikas 
(part time) — S dienos i savaitę. Ge
ras atlyginimas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

SYLVA HAIRDRESSERS
932 Sberidan Avė, Broiut, N. Y.

TeL JE 6-8527 (teirautis Mr. Paul)

DARBININKES—BINDEKY
Įgudusios dirbti Zig-Zag mašinomis 
prie pragomiaių batu gamybos. Pešto 
vus darbas, geras atlyginimas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreipta:

BAMBI FOOTWEAR 
2026 Pacific SL, Brooklyn

(arti Howard SL) TeL DI 20008

DARBININKĖS
patyrusios Merrow-overiock mašino
mis gaminti trikotines motorų kelines. 
Pastovus darbą*, geya* atlyginimas.

Kreipta; R. A K.
48 W. 27th Str, N.Y.C.

Tel MU 6-3325

DAILININKE
tekstilės piešėja. Prityrusi prie neper
matomo darbo (opagues). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreipta:

marlin STUDIOS
650 Broadvray, N.Y.C. Tet GR 7-8120

šildymu. F.idge'vood ra- 
gali būti laisvi. Sužinoti

■ės bHarių — attikti Visą darbą arba 
dali (seetton). Pastovus darbas, geras

STAEGOWN 
656 Norim ad Avė. Brooklyn

R N. SLAUGA 
vietoj gyvenanti, silpnu asmenų prie
žiūrai. Pilnas išlaikymas. Sočiai seeu- 
rity. Gera* atlyginimas. Kreipta: 

BAPTIST HOME FOR AGED 
Tet KI 3-0576

SIUVĖJOS 
mokančios paprastą siuvimą Siager 
mašinomis. Pastovus darbas prie suk
nelių. Geras atlyginimas. Unijinė dirb
tuvė. Kreipta: P and J, 1720—«7th 
St, (arti prie 17th Avė), Brooklyn. 

Tel CL 9-26»8

SIUVĖJOS 
patyrusies prie single and double- 
needle mašinų. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos. 
Kreipta: 

PERETZ BROS.
327 W. 36 St, N.Y.C.

DARBININKES 
vikrios — surinkimo darbut Darbas 
lengvas ir pastovus. Geras atiygini- 
maa Malonios darbo-sąlygoa 

Kreiptis:
PARIS PERFUMES, INC. 

2f E 22ud St, N.Y.C.

FINGEBWAVER 
mokanti visus grožio puoselėjimo dar
bas. (Pradedančios nepriimama*). 
Daug darbo turinti ištaiga. Savaitga
liai, pastovu* darbas. Geras atlygini
mas. Maloni darbo atmosfera.

Kreiptis:
COSMO IIAIR STYUST 

3668 Mermaid Avė. Brooklyn
Tel. Esplanade 2-9023

WANTED 
HELPER IN CABPENTER 

S1IOP
Stcady Work, 49 hour wcc’c. 

About $42. wagc.
FR1EDRICHS, 140 Sullivan SI. 

(near Prince Str.)N.Y.C.

GL 5-6262

DISPLAY

CATHOL. RELIG. ART

UPTOU N 1TS O’KEEFFE’N 
for *11 religious articlcs in good 
taste. Cassoks, surpiices. meme
nti chalices, wedding invita- 

tions, Hattntark rards. 
ROSEMARY T. O’KEEFP’E, 

RELIGIOUS ARTICLES 
2134 Westcbcstcr Avė. Bronx 
(Ncar St. Helena's Church) 

TA 6-9724

DR. XxABRlEL jK. 
GREfefHOA>EŠ- y -1 

praneša apie atidarymų 
optemetrinio kabineto 
497 Jersey Aveaue 
JERSEY CITY, N. J. 
Tel. HEnderson 3-7061

S C H M I D TS FARM
Fort Hill Road. Scarsdale. N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodatcs 6oo proplc.

Pitone Seandale 3-1204
OPEN EVERY DAY

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI
PLANER OPERATORS 

HOKIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

TURRET LATHE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CUTTING MACHINE OPERATORS 
mokanti bluc print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreiptis pas įmonės superintendentą 

mm S vai. ryt. Ugi 4 vai. p.p.

IMi’ROVED MACHINERY INC.
130 BURKE STB.

Nashua, New Hampshirv. Telef. 4270

UJU

SIUVĖJOS 
patyrusios prie bliuzių 

reikalinga floor giri, mokan- 
darbus. Geras atlyginimas, 

dirbtuvė. Kreiptis: 
Blouse and Sportsw<-ar Co.

SIUVĖJOS 
mokančios double needle (stitehing on 
eups), o taip pat single needle siuvė
jos. Pastovus darbas prie Stanikų 
(brassiers). Geras attyginlmas. Pui
kios pakilimo sąlygos. Kreiptis: 
BRASSIERE CONTRACTING CO.

1853 Cropsey Avė.. Brooklyn
Tet ES 2-3587

SIUVĖJOS
single needle. Nuolatinis pastovus 
darbas, aukštas atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

LILYETTE BRASSIERES 
842 Broadway (priešai* Obrbach’s)

N. Y. C.

taip pat 
ti visus 
Unijinė

GI oria
100-01 — 101 Avė., Ozone Park, L. L

KNITTF.R
O:i L & L Queens Power 

į-’ . fMachines
IIENGAU KNITTING MILLS

1086 Cy press Avė.
CalI: HE 3-9149 Brooklyn

SIUVĖJOS
mokančio* single needle prie siuvi

mą medvilniniu ba*ttah>. Psstmns 
darbas, geras attvrinimas. Malonios 
dar^o sa’'"»«s. Kreipta:

SEL-BEST UNDERGARMENT
25 W. 30th St, N. Y. C.

2ND LAI NDRESS
FOR 1NSOTUTION 

Live In — References
ISABELLA HOME 

501 Mest 190 SL N.Y.C.
LO 8-5200

siuvėjos
patyrusios prie užvalka’ų («lip eo- 

vers). Gabalinis darbas (pieee work). 
Pastovus darbas. Malonios darbo są
lygos.

Telef. SL 6-8727, 
o jei neatsiliepia HY 3-4532

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoja*.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-9 
Mokslus baigęs Europoje

133 E 86th STREET NEW YORk CITY
Virš Lex|ngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
Iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. ,

Help wanted Feniale

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

OCEAN CASKET
17 Thoma* Str. Brooklyn

ATBAIGEJOS
patyrusios prie suknelių. Pasto'-us 
darbas, gera* atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygą*. Kreipta:

L. NEliREN
34 Wert 17th st, N.Y.C. (16 aukštas)

SIUVĖJOS
patyru*}** prie geresnė* rūšies ayk»no 
Niūria. Aakžtt atlyginimai. Jūs galite 
uMirbti dangina, kaip $66-76. Pasto
vą* darbaa. Meataa darbo aąlygoa.

Kreipta: COOPER MFG.
132 Weri 2 Irt SL, Vta 6th Avė, 

T*L CH 2-4366 N. Y. C.

SIUVĖJOS
prie bliuzių ir keiinaičlų (shorts) siu
vimo. Darba* dalimi*. Pastovu* darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

K. and A. NOVEĮ/TY CO. 
1466—5th Avė, (118-119 St.) N.Y.C.

> SIUVĖJOS 
įgudusios siūti kostiumus (suits). 
Darbas dalimis. Unijinė dirb
tuvė. Pastovu* darbas. Lengva pa
siekti. $50 j savaite. Kreiptis: 

RAL MFG.
397 Bridge St, Brooklyn (7 aukštas) 

•TeL UL 5-8292

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti medvilninius sijonus. 

Taip pat ‘
Pinklng ir Biind Stitch. 

Pastovus darbas, geras atiygiuintas.
Kreiptis MANISCOLA

141 W. 36 St, N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios Singer mašinomis siūti kos
tiumus (saitu). Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

ROSEBUD HOUSEWEAR 
111 W. 19th St, N.Y.C.

• SIUVĖJOS 
prie paprasto siuvimo. Turi būti 
tyrusio*. Puikios darbo sąlygos. 

Kreiptis: CELEBRITY
151 W. 26. N.Y.C. (antras aukštas)

pa-

SIUVĖJOS 
pripratusio* prie Zig-Zag mašinų. Taip 
pat automatinėmis mašinomis klosči’, 
dirbėjos. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

CREStENT ART LINEN
6 Piast 32nd St, N.Y.C.

PATYRUSIOS sn ’. f: »OS 
double need’c mašinomis ?rie stani'ti' 
(brasziers) siuvimo. Pastovus darbas 
gera* atlyginimas. Kreiptis:

MAKVELLE UNDERVVEAR ( .).
561 Broadway, N.Y.C. Tol. CO 6-5760

MOTERY8-MERGINOS 
surinkinėti žaislu* — patyrimas ne

reikalinga*.. Pradžiai — 75 eental va
landai — greitai atlyginimas pake
liamas — nauja įmonė. Sveikatos ap- 
drauda. Unijinė dirbtuvė. Kreiptis: 

PLAS-TRK CO.
969 Essex St. Brooklyn, N. Y.

PROSL'OTOJA (PRESSER) 
Darbas ranka. Turi būti patyrusi. Va
lymo (cleaning) įmonėj. Pastovus 
darbas — 5 J4 dienų j savaite. Geras 
atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.

Kreiptis: 
EFFECTIVE OLEANERS 

675 Flatbush Avė., Brooklyn 
Tek BU 4-6683

Help wanted—Mate

WE NEED MEN

AUTOMOBILE AsŠEMBLY 
work on moving 

conveyer line 
METAL FINISHERS 

SPRAYERS 
WELDERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Afternoon shift
• Good base rates
• Cost of living bonus
• Other employees benefits

Apply in person 
Persormel Office open 
7 A.M. to 8.15 P.M.

LINCOLN-MERCURY PLANT 
Route 25 

Metuchen, New Jersey

MILLWRIGHTS 
ELECTRICIANS 

MACHINISTS 
T1NSMTTHS 

CLERK-TYPISTS 
STENOGRAPHERS

FOR AFTERNOON SHIFT
• Good pay
• Cost of Iving-bonus
• Shift premium
• Other employees beenfits

Apply in person 
PersortneJ Office open 
7 A. M. to 8.15 P. M.

LINCOLN-MERCURY PLANT 
Roate 25, Metačhea, New Jersey

SUKNELIŲ Sn VEJOS 
darbui prie vidutinės kainos išeiginių 
(party) suknelių. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Unijinėdirbtuvė. 

Kreipta:
ESTEL - MARIE

133 W. 21 St, N.Y.C. (11 ankštas) 
Tel. CH 3-5986

MERGINOS - MOTERYS 
pakavimo darbut Pastovus darbau, ge
ras atlyginimas. Puikios darbo sąly
gos. Kreipta:

LONG ISLAND BAKING CO. 
63-08 — 69th Place

Middie Village, Lo«« ls!*nd

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti 

STANIKUS 
(Brassleres)

, Pastovus darbas
GERAS ATLYGINIMAS

Tarnybos privilegijos (Benefits) 
? Moderni Įmonė

,LADY MARLENE BRA.
26 W. 33 SL, N.Y.C.

G’.rd fk>or'

SIUVĖJOS
Pastovus darbas geras atlyginbnas.
Puikios darbo sąlygos. Kreipta:

V. and F. FROCKS
8738 — 25th Avė. Brooklyn

TeL ES 2-7118

SIUVĖJOS
Patyrusios siūti Singer mašinomis. 

Darbas prie uiti r m tą (d ra peš). Paa 
torus darbas, geras atlyginimas.

Kreipta:
STAR BEDSPREAD CO.

45 W. 25th St, N.Y.C.

SIUVĖJOS
M"tUcox and Gibb* mašinomis. Taip

bas, gera* atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreipta:

BORO

(I4||i fląor, krft 2)

FINGERWAVER
Mokanti visus grožio prieštaros dar-

tovos dArtas, puikus 6tlygįaimas. 
Kreipta:

PARK BEAUTY SALON 
4316 — 5tb Ava, Breokly* 

Tel. GE 8-3153

DARBININKES
Iguimtaą dlrbd M«rraw mataronta.
Prakerus tarhaa, gera* atlyginimas.
Mrtradarbą sąlygą*. Kreipta:

HENGAU KNHT1NG MILLS
1«M Cypreas Are. Breaklyn, N. Y.

Tel. HE 3-6149
(Deeatur St Bus t* Cypres* Avė.)

MERGINOS
mokančios aplikavinio darbą Zig-Zag 
mašinomis, o taip pat 
ranka. Pastovus darbas, 
■imas. Pradedančių 
svarstąmt Kreipta:

ALA EMBROIDERY
71 East Broadway (Top floor), N.Y.C 

Tel. RE 2-2380

išsiuvi™ t o jos 
geras atlygi- 
pasisiūlymai

CO..

SIUVĖJOS RANKA
Patyrusios. Geras atlyginimas. Pui-

AARON UDELL
28 W. 39tb St, N.Y.C.

SIUVĖJOS RANKA 
Geras atlyginimas. Puikios darbo są
lygą*. Kreipta:

CARLYLE CL0THE8. INC.

KAKLARAUCIU TSSIUVINETOJOS 
Darbas prie geras rūta* vyra kakle 
apdaro. (Patyrimas būtina*). Nuola
tinis gabalu kiekis, 3 dienos. Maloni 
aplinka. Kreipta:

BROOKSBROTHERS
16 E 44th SU N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti viengubą siūlę Siager

lyginimas. Malonios darbo sąlygos.
Kreipta: STOAU.

48 W. 25 St, N.Y.C. (6 aukftas)

SIUVĖJOS—PA VYZDŽIU DIRBĖJOS 
pilnai mokančios darbą. Visos maši
nos, moterų apatinukų (sdips), austi
niai ir trikotiniai. Geras atlyginimas, 
pastovus darbas. Kreiptis:

PERK'REST
781 E. 136 SU Bronx. N. Y. 

Tel. CY 20687

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti single needle Singerio 
mašinomis. Pastovu* darban, grraa at
lyginimas. Maloniu* darbo sąlygos.

Kreipta: MTLRO SPORTSVVEAR 
257 Varet St, Brooklyn 

Tel. HY 7-2326

SIUVĖJA
mokanti (sMti dvigubą siūlę (double 
needle) — patyrusi prie užuolaidų 
(Metropolitan Curtaln). Pastovus dar
bas dienomis, 81.66 i valandą. Palan
kios sąlygos pakilimui. Gera darbo

Tet. WA 3-1263

VYRAI FABRIKO DARBUI
(Nuo 25 ligi 30 metų) 

Turi mokėti anglų kalbą. Patyrimas 
nebūtinas Apmokami šventadieniai, 
atostogos ir kit.

Teirautis 9-11 prieš pietus ir 2-4 
[>O pjet.

NATIONAL SJLVER 
432 12 SL, Brooklyn

IND "F” traukiniu ligi 7th Avė. 
stoties.

GELEŽIES APDIRBĖJAI
IJVYOUT MEN

Prie ornamentuotų geležies gabalų. 
Puiki proga./F’aSlpvus darbas — ant- 
valandžiaL//MR. BERG.

IRON ART INC.
275 Jericho Turnpike, Mineola, L. L 

TeL GA 7-6466

T(M>L A DIE MAKERS 
DIESETTERS 

mfg of smail precision 
slainlcs* strel. 5 day 
TIME A ONE HALF 

ŠATURDAY 
Progressive firm steady cxoellent 
vvorking conditions. Attractive 

rates. 
MOVING TO MINEOLA IN MAY 

JOHNSON A HOFFMAN

for parts on 
weck. 
FOR

Roektlfie Centre 6-0300

.ii
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New Yorke paminėtas miręs Vydūnas

adv. J.

NEW YORK

A.

SOLISTE A. DAMBRAUSKAITE
atvyksta iš Floridos į Bostoną dainuoti kovo 22 d. koncerte šešta
dieninės mokyklos naudai. Vėliau ji taip pat dainuos Aidų koncerte

* Brooklyne balandžio 12 d.

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 VVEBSTER A VE.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir ŪalsamuotojaK 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR «-«434

Bmžikas, S. J. kovo 17 d. ap
lankė Tėvų Pranciškonų vie
nuolyną Brooklyne ir “Darbi
ninko” redakciją. Misionierius
T. J. Bružikas, S. J. šių metų 
pradžioje laikinai grįžo į JAV.

Velykiniam “Darbininko” 
numeriui

sveikinimai ir skelbimai pri-
' imami iki kovo 25 d. Velykinis 

dvigubas numers bus išleistas 
Didžiojoje savaitėje.

Martynas Brakas
buvęs Vykdomosios Tarybos 

narys, Mažosios Lietuvos vei
kėjas lanksėi “Darbininko” re
dakcijoje.

Išlaikė gydytojo egzaminus
Dr. G. Grinevičius ir Dr. J. 

Karvelis Chicagoje išlaikė val
stybinius egzaminus ir gavo tei
sę verstis gydytojo praktika. 
Abu dirba St. Marys ligoninė
je. Dr. Gediminas Grinevičius 
savanoriu stoja į Amerikos ka
riuomenę.

i
Vytautas Augustinas, 

fotografas, gavo pakvietimą 
dalyvauti New Yorke leidžia
mame metiniame fotografų al
manache, kur surenkamos ge
riausios metų nuotraukos.

Lietuvių Tremtinių Dr-jos
susirinkimas šaukiamas Ap

reiškimo parapijos mokykloje 
kovo 22 d. 12 vaL Bus renkama 
nauja valdyba.

LRKSA kuopęs šventė
Šv. Jurgio parapijoje, Brook

lyne, veikianti Lietuvių R. Ka
talikų Susivienijimo 115 kuopa 
sekmadienį, kovo 15 d., šventė 
savo metinę šventę. 9 vai. ryto 
buvo pamaldos su šv. Komuni
ja. Mišias atlaikė kuopos dva
sios vadas kun. V. Masiulis, pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
A. Petrauskas. Poramaldų bu
vo bendri pusryčiai. kuriuos 
pradėjo gerb. klebonas malda, 
o dvasios vadas pasakė gražų 
sveikinimo žodį. Kalbėjo ir 
daugiau pusryčių dalyvių, pri
mindami senesnius laikus, kaip 
ta kuopa kūrėsi ir plėtėsi, rėž
damiesi ir ateityje jos gražias 
tradicijas palaikyti. Kuopa gy
vuoja jau 42 metus.

HMLRJBLMINKAS

Kovo 6 d. savo bute mirė 
New Yorke įvykusj Vidurio . Matas Rugis. Palaidotas kovo 
Europos Krikšdonių demoJda- 10 d. St Charles kapinėse. Rū
tų kongresą, šalia įvedamųjų gis atvyko į šį kraštą kone
informacijų apie Sąjungą ir 
kongreso eigą, buvo perduotas ' 
Valst Departamento sekr. J. 
F. Dulles pareiškimas ir plačiai 
atpasakotos kalbos tautinės. Ki- 

. nįjos vyriausybės atstovo 
Jungt. Tautose Dr. Tsiang, Są
jungos gen. sekr. K. Sienie- 
wicz, prof. K.' Pakšto ir Dr. A. 
Prochazka, o tari, pat plati in
formacija apie kongreso priim
tą ideologinę ir veiklos plat
formą. Maždaug tufrpat mas
tu apie kongresą pranešė ir 
Laisvosios Europos Radijas. 
k Spauda taip pat atkreipė į 
kongresą didelio dėmesio. Ne 
tik New Yorko, bet ir kitų 
JAV miestų didieji laikraščiai 
įsidėjo plačius pranešimus apie 
kongreso darbus ir Sąjungos 
užsimojimus. §ia proga ir kitur 
buvo iškeltas Vidurio Europos 
kraštų ir specialiai Lietuvos 
klausimas.
P. Naujokaitis ir S. Zobarskas 

paskirti Rašytojų Draugijos 
atstovais sekančio “Draugo” 
romano Jury Komisijom Kiti 
komisijos nairai netrukus bus 
paskirti taip pat iš New Yorko.

New Yorko Skautų 
Vietininkijos 

susirinkimas šaukiamas kovo 
22 d. 12:30 vai. Apreiškimo pa
rapijos patalpose. Skautams 
dalyvavimas privalomas.

Vietininkas

—Žemaitijoje, Veviržėnų para
pijoje. Paliko žmoną Oną, ži- 
nomą New Yorko Lietuvių pa
rapijos veikėją ir geradarę. Jos 
dėka per paskutinius metus į 
JAV atvyko daugelis lietuvių. 
Taip pat paliko dukterį Barbo
rą ir sūnų Benį su šeimomis.

Pamaldas atlaike ir laidoji
mo apeigas atliko New Yorko , 
Aušros Vartų parap. kleb. kun. 
J. Gurinskas, o taip pat dalyva
vo ir kan. Meškauskas, kun. V. 
Dabušis, kun. Budreckas ir 
kun. Pranckevičius. J laidotu
ves susirinko daugelis artimųjų 
bičiulių ir naujai atvykusių lie
tuvių. Buvo net iš tolimų mies
tų atvažiavę: iš Chicagos, Ro- 
chester, Buffalo ir kitų miestų.

Sekmadienį, kovo 15 d.. Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gija Brooklyne, Šv. Jc.no evan
gelikų bažnyčioje ir tos bažny
čios salėje surengė gražų Vy
dūno pomirtinį minėjimą.

Bažnyčioje tarp giesmių ir 
maldų turiningą patriotinį pa
mokslą pasakė evangelikų ku-
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Jomh Aistis

džk> - poezijos menininkai skai
tys savo kūrybą. Jauninas iš

“Ateities” žurnalo ruošiamam 
meno - literatūros - muzikos ir 
šokių vakare, balandžio 5 <L, 6 
vai. p.p. šv. Jurgio dr-jos sa
lėje, 180 New York Ave^ Ne-

visi nori ir pamatyti ir išgirsti 
juos pačius skaitant, tai ką jie 
patys sukūrė. Kotryna Grigaftytf-Graudušieaė

s- r •
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BAYONNE, N. J.
Pereitą sekmadienį šv. My

kolo lietuvių bažnyčioje prasi
dėjo lietuviams rekolekcijos, 
kurios tęsis visą savaitę. Reko
lekcijas veda pranciškonas Tė
vas J. Dyburys, OEM. Pamoks
lai sakomi vakarais 7:30 vai. 
Rekolekcijų vedėjas tta pačia 
proga atliks ir tretininkų vizi-' 
taciją.

Mūsų parapijos klebono kun.
M. Kemėžio dėka kovo 11 d. 
surinkta iš Novenos dalyvių. 
aukų 8264.00, Vokietijoje esan
tiems lietuviams sušelpti. Au
kos skiriamos ligoiįįams ir naš
laičiams. Pinigai pasiųsti kapu
cinui Tėvui Bematoniui, ku
riam pavesta aukas paskirstyti 
savo nuožiūra.

Pranešama, kad po trumpos 
ligos mirė Antanas Mačiulai- 
tis — vienas iš seniausių mūsų
parapijiečių. Po iškilmingų pa- | 
maldų šv. Mykolo parapijos ! 
bažnyčioje, palaidotas šv. Ger- ! 
trūdos kapuose Woodbridge, i
N. J. V>k. j

Salėje ,prie užkandžių stalo, 
minėjimą pradėjo M. Lietuvos 
Bičiulių Dr-jos pirm. Valaitis, 
paskalydamas citatą iš Vydū
no raštų, kad, jaunystėje pas
tebėjęs, kaip vokiečiai lietuvius 
skriaudžia, jis pasiryžęs visą 
savo gyvenimą dirbti lietuvių 
•tautai, ir minėjimui vadovauti 
pakviesdamas Klaipėdos krašto 
lietuvį Dr. Bintakį.

Gen. kons. J. Budrys savo 
kalboj priminė, kad Vydūno 
veikla pradžioje vokiečių buvo 
toleruojama. Jo persekiojimai 
prasidėjo tik nuo jo knygos 
“700 metų lietuvių-vokiečių san
tykių” pasirodymo, kurią vo
kiečiai pagaliau konfiskavo.

Gražų žodį apie Vydūną to
liau tarė V. Sidzikauskas, įver
tindamas Vydūną politiniu at
žvilgiu. Jis iškėlė, kad pats Vy
dūnas jau yra stambus įrody
mas Mažosios Lietuvos lietu
viškumo.

Doc. M. Brakas pasakė ilges
nę kalbą, paremtą asmeniškais

kalbėtojo prisiminimais apie 
Vydūno reikšmę Mažosios Lie
tuvos gyvenime.

Paskutinis kalbėjo p. Pitku- 
nigis, kuris Vydūną palygino su 
Mahatma Gandhi.

Paminėtina Dr. Bintakio pa
staba dėl Vydūno vardo. Jam 
pats Vydūnas sakęsis, jog tasai 
vardas esąs niekas kitas, kaip 
senoji, kadais vartotoji jų šei
mos pavardė. Vydūnas reiškiąs 
kilusį-iš vidutinių, kaip ir Sto
rastos pavardė, reiškianti se
niūną— taigi taip pat viduti
nį.

Minėjimas baigtas vienu mu
zikos'dalyku, kurį paskambino 
latvių pianistė.

Namų savininkai 
protestuoja

New Yorko valstijos legisla- 
tūron įnešus sumanymą žymiai 
pakelti mokesčius už nejudomą 
nuosvybę, namų savininkų or
ganizacijos sujudo protestuoti 
prieš bet kokį sumanymą di
dinti namų mokesčius, nes ir 
dabar namų mokesčiai yra ga
na dideli! Vietoje didinti mo
kesčius tiems namams, kurie 
moka nemažus taksus, namų 
savininkai siūlo aptaksuoti U- 
nited Nations ir Federalės val
džios pastatus New Yorko 
mieste, kurie pastatai yra lais
vi nuo mokesčių.

Paminėtus ir kitus svarbius 
klausimus lietuviai namų savi
ninkai svarstys ir atitinkamas 
rezoliucijas priims sekančiame 
namų savininkų. Brooklyn and 
Queens Home. Ovners, Ine. su
sirinkimas,-kuris įvyks penkta
dienį, kovo 20 d.. 8 vai. vaka
re, Leader Observer salėje, 80- 
30 Jamaica Avė., VVoodhaven,

J. P. M.

DIDYSIS KONCERTAS, 
kur dalyvauja iš Floridos at

vykstanti įžymi solistė Anta
nina Dambrauskaitė, mūsų ži
nomasis solistas Stasys IJepas, „ 
muz. J. Kačinskas ir pagarsė
jęs visoj Amerikoj akt. H. Ka
činskas, įvyksta šį sekmadienį, 
kovo 22 <L 4 vaL p.p. So. Bos- . 
ton High School auditorijoj.

Alsi dalyvaukime ’ Nepraleis- 
kime puikios progos!
Ar reik įvesti antikomunistinį 

įstatymą Amerikoje?
Tai bus pagrindinis klausi

mas, diskutuojamas šių metų 
kovo 29 d. South Bostone. Dis
kusijos įvyks parapijos salėje 
tuoj po pietinių pamaldų Verbų 
sekmadienį. Jas organizuoja L. 
R. K. Federaci jos Bostono sky
rius. Bendra diskusijų tema y- 
ra: Kaip kovoti su komunizmu. 
Plačiau bus sustota ties klausi- - 
rriu — ar reik įvesti antikomu
nistinį įstatymą. Diskusijų va
dovas bus Juozą Lola. Jis kal
bės tema: Kas yra komuniz
mas. Po to kiti kalbėtojai pa
nagrinės šiuos klausimus: 1) 
Kaip šiandien kovoti su komu
nizmu ir 2) Antikomunistinis' 
įstatymas Amerikos Konstitu
cijos ■ šviesoje.

Bostone yra didelis tomis dis
kusijomis susidomėjimas.

įėjimas visiems laisvas. Pra
džia 3 vai. popiet.

40 valandų atlaidai
pradedami šį penktadienį, 

kovo 20 d. 8 vai. ryto. Tuo 
laiku yra šv. Mišios ir išstato
mas šv. Sakramentas adoraci
jai. Po metų 2 vak vaikų išpa
žintys, 7:30 v. vak. iškilmingi 
mišparai, pamokslas ir klauso
ma išpažinčių, šeštadienį 9 v. 
ryto šv. Mišios, pamokslas ir 
vaikučių Komunija. Mišparai 7 
vai. 30 min. vak., pamokslas ir 
klausomas išpažinčių. Tuoj po 
šių pamaldų salėje po bažnyčia 
kun. dr. J. Gutauskas skaito 
paskaitą apie Kristaus kančią 
ir rodo atitinkamus paveikslus. 
Sekmadienį atlaidai baigsis iš
kilmingomis (pamaldomis 3 vai. 
p.p. Visi kviečiami atlikti išpa
žintį ir dalyvauti v. Sakramen
to pagarbinime.
J. N. Seselių Rėmėjų skyrius 

-So. Bostone
įvykusio seimo Worcester, 

Mass., proga paaukojo naujos 
koplyčios fondui 500 dolerių. 
Pinigus įteikė pirm. p. Gailiū- 
niene. Į seimelį iš So. Bostono 
buvo nuvykę kun. A. Abračin- 
skas, keletas rėmėjų skyriaus 
narių, kelios seselės,
Grigalius ir K. Mockus.

Du parengimai 
balandžio 26 d.

Tą dieną numatomas pakar
toti baletas “Florindos sap
nas”. Tos dienos vakare bus 
pobūvis parapijos seselių nau
dai.

ALT Bostono skyrius
greitai rinks naują prezidiu

mą šiems metams. Pagal eilę 
dabar pirmininku turės būti 
ALRK Federacijos atstovas.

“Aušros” minėjimas
bus kovo 28 <L • tautininkų 

namuose. Paskaitą skaitys 
prof. V. Biržiška. Rengia rašy
tojų klubas, šįmet sueina 70 
metų nuo “Aušrcs” išleidimo.

“ATEITIES” žurnalas š. m. balandžio 5 cį., 
ŠV. JURGIO DR-JOS SALEJE

180 NEW YORK AVE^ ____ NEWARK, N. J.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadw?y 
S^nith Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Sterke 
Dengiam Stogus ir Sienas

Goriausiais "Bird" Kompanijos 
šingfliais

** Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

Lietuvių pasirodymas Bostono 
Universitete

Kovo 14 d. Boston Univer- 
sity Sargent College šventė 
steigėjo dieną su turininga 
programa ,kurios antroji dalis 
skirta temai “Liaudies meno į- 
našas bendruomenės gyveni
me?’ Dešimties tautų liaudies 
meno parodoje buvo įrengtas ir 
lietuvių skyrius, kuriam malo
niai paskolino eksponatų p.p. 
Ir. Jurgelevičiūtą, V. Kulbokie- 
nė, Dmt. Cibas ir Ig. Končius.^ 
Parodėlę įrengė p. V. Gimiu- 
vienė ir dežuravo p-lės R. Rak
štytė ir M. Martinkutė. Meni
nėje programoje sėkmingai pa
sirodė p. O. Ivaškienės lietu
viškų šokių grupė su 16 šaunių 
šokėjų. §alia armėnų ir švedų 
šokių grupių, lietuviai sukėlė 
ypatingą publikos ir fotografų 
susidomėjimą. Vieną iš trijų 
paskaitų skaitė dr. M. Gimbu
tienė iš Harvardo universiteto 
proistorės instituto. Kiti pre
legentai buvo taip pat iš Har
vardo ir New Yorko. šitokie 
pasirodymai Amerikos univer
sitetuose padeda laimėti sve
timtaučių draugų Lietuvai. 
Klausytojų ir žiūrovų tarpe bu
vo ir B.U. prezid. prof. Dr. H. 
C. Case.

Į Tel. EVergreen 7-4335

ĮSjephen Aromiskis
(Armakauskas) ',

GraboriuS-Bakamuetojas
Moderniška Koplyčia

Į 423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

r TeL ŠTagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

. 660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

VHLLIAM J. DRAKE
( n r a n r x as )

Lietuvis Advokatas
85-93 WAREHAM PL, JAMAICA. N. Y.

Tel. JanuMe* ft-7272
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PROGRAMOJE dalyvauja:
J. AISTIS,

J. AUGAITYTE,
K. GRIGAITYTE-GRAUDUŠIENE,

RUOŠIA

LITERATŪROS - MENO - MUZIKOS - ŠOKIŲ

PRADŽIA 6 VAL. ĮĖJIMAS 1.25 DOL-

• Lietuviy Radio Draugijos Programos
J. P. GTNKUS, Direktorius

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenčs pranešimai, 

naujienos, muzika. 
Tel. EV. 4-9293 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dlr.

495GRANDST.
J. P. CINKUS 
Direktorius

BBOOKLYN H. N. Y. 
J. VALAKAS 
Pranešimu Dlr.

TeL EV 4-643S

M. and L AUTO COLLISSiON VORUS
Lietuvių specalistu collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE AUTO PAINTING DUCQ REFINISHING.

Atsekami vM colIMon, dažymo ir mech. taKyma darbai.
TefiaiM ir paBravinaa.—Darbam atliekama* pigiai ir aažiningaL

J. MALDCTIS Z ŽALIAUSKAS
! 1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gate* Avė. ir LU»den St.
**a*a*Aa*^wwww*am*A*em**A**m***A****************

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 KAST BRO.ADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

S. Buracevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 -W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
laMfftnrig iMrektorfam 

Tel. SOuth Boston 8-2590

Jeigu gauni šalti vieną 
|x> kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEKAN D R O 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

ARBATA NUO 
ŠALČIO

ny, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu .tos arbatos kasdieną iisigert ūme 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra 
arba tas šaltis'būtų lengvesnis per- 
ke«t. Ta arbata yra $2.00 už pokeli Ir 
prisiunčia n t J namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D.. tai ta pa
ti arbata $2.30.

ALEXANDER'S CO.
414 BROADWAY

f

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 

84-02 Jamaica Avė.
(at Fore*t Parkway Station) 

VVoodhaven, N. Y.
•Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto -dalyse 
I.AIDOTUVIU DIREKTORIAI:

F. W. Shalins ir J. B. Shalins 
Tel. VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-balsamuc-tojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
j&s gat.ie mokėti brangiau, bet 
jta negalite Miruoftti geresnio 
laidotovin.

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 

vežimas ir vienas limuzinas i 
bet kurias vietos kapines Jums 
kainuotu $495 tokios laidotuvės. 

Bet Po’ako kaina $*)•*>.
Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

$185.
Pilna* kanta paalrinkima*. 

žemiamio* kalno*.
Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 

Polakns Jums gnli patarnauti.

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTIAI! KOPLYČIA 

ĮSI MetrapuHtan Avė. 
Brvaklya. N. Y. 

Telefonai EVergraen 7-M79

I


