
Kodėl Maskva nesidomiJŪSŲ MEILEI NETURIU LAIKO
susitikti trijų valstybių

kūnas. Kokios iš to išvados?

Viceprezl

Didelėj valstybėj

dentui. Ir prezidentas Bostono 
kalboje pabrėžė, kad Sovietų 
rankose yra baisiausi ginklai,

taikintojo vaid 
į ir Vakarų.”

Pirmuoju klausimu preziden
tui Eisenhoweriui suko galvą 
ir iš kelionės grįžęs Stevenso- 
nas. Prancūzijos atstovas JT

riausybems memorandumą, kad 
tarp Rusijos ir Vokietijos būtų 
sudaryta stipri pertvara, kuri 
sulaikytų ir vokiečių veržimąsi 
į rytus ir bolševikų į vakarus.

e pagrobtąjį 
jokią žinią

Nepasakoj ama

tokių -kvai
li jie su 1945 iš šio

KOMISIJA, prakirta prea. D. EhfhjiWeil», naattt dartfaiafcn 
kui tirti. B deHnfe L kairę: ko*. Dėsni* J. Ooraey ii PhtadeųHjM, 
pirm. David L. CoJeir Dr. Harry Carmaa, Coiumbia. College Aekaaa*.

nenori, agitačIJHtiBi 
belaisviai pakėlė protam 
misijos žinioje esanti Indijos 
kariuomene praliejo belaisvių 
kraują. O dar prieš porą dienų 
Indijos atstovas JT tikino, kad 
kareiviai nesą ginkluoti. Ar 
atstovas, sumelavo, ar kareiviai 
nusižengė 
jo atgal nesupilsi.

Išvados? Paprastos — so
vietai nori delsti, laimėti laiko 
sąjungininkų tarpe palaikyti 
nesutarimą.

Tegul sau'žaistų ir toliau, 
jei būtų žaidžiama ne žmonių 
laisve ir krauju!

•ktropos spaudoje dabar tvir- 
^ama, kad Malenkovas dau- 
au susirūpinęs savo vidaus 
■ikalais nekaip užsienio. Tarp 
į naminių reikalų 
darbiausi. Pirmas

/ NKONAS f RYTUS 
Washingtonas.

denas Nixonas su žmona ir sep
tyniais kitais palydovais išvyk
sta į kelionę po Tolimuosius Ry
tus. Jo kelionė turi parodyti, 
kad Amerikos vyriausybe rūpi
nasi ne tik Europa, bet ir Azi
jos kraštais. Kelionė užtruk
sianti 72-dienas.

yra trys 
- pakelti 

Įgyvenimo standartą. Po Stalino 
mirties Malenkovas pažadėjo 
daugiau maisto ir daugiau dra-

Lenkai reikalauja pertvaros

Pijus XII siūlo nau 
ją kodeksą

-. • Dr. £1 A. Bučkis išvyko į 
Hagą dalyvauti n Europinio 
Sąjūdžio kongrese. Dalyvaus 
ten taip pat Europos Federalis- 
tų Sąjungos centro' komiteto 
posėdyje. Grįš į Paryžių spalių 
viduryje.'

Vatikanas. — Kalbėdamas į 
šešto tarp, baudžiamosios teisės 
kongreso dalyvius, Pijus XII

• Keturi lenkiukai, 17-21 
metų, po keturių dienų plaukio
jimo laiveliu prisistatė į Goth- 
lando salą ir paprašė švedus a- 
zylio. Tik jauniausias paskui

• Sibire mirė jėzuitas Tėvas 
Benediktas Andriuška, buv. 
Kauno kunigų seminarijos pro
fesorius ir jėzuitų provincijolas. 
Kaune jau nebėra nė vieno jė
zuito.

Neseniai Kairo, Egipte, bri
tams buvo daug kraujo paga
dinta, nes dingo vienas kareivis. 
Buvo aišku, kad jį pėgrobė e- 
giptiečiai. Dar daugiau buvo 
nustebimo, kai pagrobtasis ka
reivis pasirodė Paryžiaus gat
vėse, kur jį prancūzų policija 
suėmė ir išaiškino visą istoriją. 
O ji tokia.

Liepos 9 tas kareivis, Rig- 
den, civiliai apsitaisęs ir nusi
gėręs, buvo nusivestas egiptie
čio j jų štabą Kaire. Kairo 
vyriausybė ptmatė, kad iš to 
bus tik nemalonumų. Tkda 
aprūpino jį egiptiniu pasu, pa-*

New York Times Tašo apie 
pagarsėjusį Joseph Fay, kuris 
prieš trisdešimt penkerius me
tus atsirado Netoarke, stojo į 
vietinį AFLskyrių ir greitai pa
darė didelę karjerą ir nemares
nius pinigus. įklijoj jis imdavo 
kyšius iš norinčių gauti darbo. 
Tai dar mažas pelnas. Bet di
desnis, kad #a lengvai galėjo 
p a s k e 1 g t i streiką darbe, 
kuris rangovų buvo sutartas 
tam tikram terminui. Kad 

„streikų nebūtų, rangovai turė
davo duoti kyšius galingajam 
Fay ir jo sėbrams. Vienas ran
govas tvirtino davęs 700,000 
xyų statant vandenuen).''

Karjere buvo perkelta j ka-

sakingiems už neteisingą karą 
ar už jo vedimą neleistinu žiau
rumu. Tokiam teisme reiktų 
duoti daugumą neutraliesiems.

Įėjimą, nes teisingume ranka 
pagaliau Fay pričiupo. Tačiau 
dar didesnis skandalas paaiškė
jo šiomis dienomis. Paaiškėjo, 
kad Fay ir kalėjime nenustojo 
savo galybės. Už jo nugaros te
bestovi ir eilį aukštų pareigū
nų. šiomis dienomis visa eilė 
žymių vyrų aplankė Fay kalė
jime. Spauda susekė ir paskel
bė jų pavardes. Tarp jų net 
senatoriaus pavardė. Kai kilo 
pasipiktinimas, gubernatorius 
Dewey paprašė pasiaiškinti, k<r 
gi tie svečiai pas kalinį lankė
si Aiškinimai visi susiveda į 
vieną — prašyti jį daryti įta
kos darbininkams, kad jie ne
streikuotų.

Apie du klausimus sukasi 
paskutinių dienų politinis dė
mesys: apie konferenciją su 
Sovietais ir apie Korėjos be
laisvių agitavimą grįžti.

jos žemę galima paversti var
tojama dirva fr kaip galima ten 

persigalvojo ir pasisakė norįs padaryti irigaciją. Ekspediciją 
grįžti namo. apmoka UNESCO.

Washingtone pareikšta, kad 
valstybės departamentui nieko 
nėra pranešta apie tokias 
Churchillio pastangas. Jei val
stybės galvų konferencija bū
tų, tai joje turėtų dalyvauti ir

su Sovietais, tai bus neišven
giama daryti europinę kariuo
menę. Sykiu Heriot priduria, 
kad Prancūziją turi su Sovietais 
dar de GauBe^(1944) sudarytą 
sutartį, tad fttancūzija turinti 
vaidinti “e 
menį tarp

—^.Rflriyao. —^Vuklėlffiš kan 
rhiomenės 11 generolų grąžinti 
iš Sovietų nelaisvės. Jie tvirti
no, kad Sovietai turėjo 140 vo
kiečių generolų. Bet Sovietai 
sakosi galėsią .grąžinti tik 71.

mėM|HHP^^^yra dabar 
svaro^misšūkis negu gyveni
mą pramoninti, industrializuo
ti. Tuo tarpu teskelbiama apie 
žmonių siuntimą į žemės ūkį. 
Tatai pastebima ir Lietuvoje, 
ypačiai traktoristai perkeliami 
iš miestų į žemės ūkius.

§ita nauja propaganda rodo, 
kad Sovietai jau nebegalėjo to
liau žmonių maitinti tik propa
ganda apie vakarų pasiruošimą 
karui ir dėl to reikalą viską 
aukoti patrankom, ne sviestui. 
Tačiau galima visada laukti, 
kad aliarmas už gyvenimo stan-

WIU3AM F. KNOVVLAND, res- 
pubtikontj partijos lyderis, rrjžes 
H trisirnhi. pareiškė, kad pasaulis 
turi tvirtai lakytis prieš komuni
stu a<resija.

Wasbingtoaas. — Mobilizaci
jos direktorius A. S. Fleming 
savo raporte prezidentui pareiš
kė, kad Sovietai savo vandenilio 
bombą gali numesti į Ameri
kos taikinius visai nelauktai ir 
nieko neįspėję. To Amerika tu
ri laukti ir tam pasiruošti.

Jokių išvadų jis nepadarė, 
palikdamas jas pačiam prezi-

pritartą
Churchillio atgaivintas 'siū

lymas susitikti valstybių gal
voms Prancūzijos spaudoje su
tiktas su pasitenkinimu. Tik

Maurice Schumann su konver
tito uolumu įtikinėjo Sovietus, 
kad jie pasitikėtų Vakarais ir 
nebijotų derėtis. Eisenhowėris 
esą ssuidomėjęs garantijom, 
kurias reiktų siūlyti Sovietam, 
kad tik jie malonėtų pasirodyti 
keturių konferencijoje. Indijos 
atstovas JT tiesiog organizuoja 
visą JT užpuolimą, kad Vaka
rus ir Rytus suvestų prie ben
dro stalo. Churchillis dabar pa
tenkintas, kad už jį kalba kiti 
tai ką jis buyo išdėjęs gegu
žės 11. .

Juo daugiau Vakarai nuo
lankauja, juo labiau Maskva 
suka nosį į šalį. Ji sutinka šne-' 
kėtis penkių konferencijoje. Jai 
ten~būtųprasmes — galėtų į- 
vesti kom. Kiniją. Bet kam jai 
šnekėtis keturių konferencijoje 
dėl Voiketijos ir Austrijos. Juk 
naujų Žemių iš tų pasišnekėji
mų negaus, o derėtis, kad turi
mąsias atiduotų 
lių buvo, 
pasaulio*'

vai pažadėjo aūKštąjsunją.^Įyie- 
kas neatsiliepia. Policija laikosi 
nuošaliai, nenorėdama kliudyti 
tėvams tiesiogiai susiprasti su 
grobikais.

darto pakėlimą gali būti pakeis
tas vėl senuoju — ginkluotis, 
nes vakarai rengia karą.

Kitas Malenkovo vidaus rū
pestis — kariuomenė. Kariuo
menė padėjo Malenkovui lik
viduoti Beriją. Bet kariuomenė 
yra ir pačiam Malenkovui kon
kurentas. Ji ir masėse turi dau
giau simpatijų. Malenkovas dar 
nėra Stalinas, kuris kariuome
nės vadus galėtų taip pigiai nu
siųsti į Sibirą. Tad yra kuo rū
pintis.

Ir trečias rūpestis — Sateli
tai. Berija buvo pamėginęs iš
kelti atskirų respublikų arta"* 
telitų tautines jėgas. Malenko- 
vas atsuko ratą atgal Jis žino; 
kad pavergtieji savo jėgom ne
sukils ir neišsivaduos. Tačiau 
jie nėra ir patikimi. Juos su
virškinti visom priemoiėm 
svarbiau ir skubiau neieffi j 
nenaudingas konferencijas su 
besisiūlančiais Vakarais, kurie 
su įsimylėjusio, uolumu viską 
žada...

sodino į turkų laivą ir nuvežė 
į Paryžių. Tuo pasinaudojo ir 
Rįgden. Jte nesiskubino prisi- 
tatyu onU| nimvyDtL norejo 
sau pasidaryti atostogas Pa
ryžiuj* Kai policija jį pristatė 
britams, jam laimė'dar sykį 
nusišypsojo: vietoj karo ttismo 
jis gavo dar 14 dienų atostogų.

visa ana Monja buvo non- 
ma užtrM MeglptMu pusta. 
Apie JQ IIClMejU TUMO MeilAl 
nė britai, mb abeji sukitatiĮta^ 
tt kad darytam dėl Stati/ka**

rimai,

nins kaip . valstybės galvų, mas teisės kotn. Kinijai daly- 
konferencija.v vAuti JT, 3. Ginklavimosi suma

žinimas ir atominių ginklų už
draudimas, 4. karinių bazių lik
vidavimas svetimuose kraštuo
se, 5. šaltojo karo propagandos 
nutraukimas, 6. Vokietijos 
klausimai

Korėjoje negrįžtančių belais
vių “perdirbinėjimas” jau paro
dė paliaubas sudariusių pusių 
nenuoširdumą ir neutraliosios 
komisijos šališkumą. Paliaubo
se buvo sutarta, kad nebus var
tojama jokia prievarta belais- 
wb|^ražinti. O komisija ver
čia bMMta^A&Jie nori ar

• Buv. Persijos mm. pirm. 
Mossadeghas kaltinamas pasi
kėsinimu nuversti šachą ir pa
keisti valstybinę santvarką. Už 
tai gresia kartuvės.

• Atstovas Kerstenas išvyk
sta iš Europos spalių 7 laivu 
“America”.

dingo. Neišaiškinta, ar jie pa
bėgo ar pagrobti.

• Sovietą partijos organas 
“Pravda” užpuolė vyriausybės 
organą “Izvestijas”, kad jos ne
randančios gero žctJno sovietų 
kolchozams.

d devyni šiaurės korė- teikė Amerikos prezidentui 
kurie atsisakž grįžti.—Anglijos, bei PrancuaifiS—

pažymėtina, j kad prancūzų 
spauda nutylėjo, jog Churchillis 
tekalbėjo apie trijų konferenci
ja; prancūzų spauda kalba ir 
apie Prancūzijos dalyvavimą 
joje?\ J

Parlaha to pirmininkas He- 
riot,’ radiktūasf^kuris neseniai 
kovojo prieš europnjės armijos 
ir saugumo bendruomenes su
tarčių tvirtinimą, dabar taip

UOSTUOSE STREIKAI 
BAIGIASI

New Tarkas. — Uostuose 
streikas manoma bus baigtas 
šianefen ar rytoj, įsikišus pre
zidentui ir paskyrus komisiją* 
padėčiai ištirti. Streikas davė 
kasdien po pusantro mil. dol. 
nuostolių.

rietus joje dalyvauti. Amerika 
pasiryžusi prasti, kad Maskva 
duotų aiškų atsakymą —taip 
arba ne. Ligšiolinį Sovietų at
sakymą "dėl* pasiūlymo daly
vauti Lugano konferencijoje 
spalių 15 Valstybės departa
mentas laiko išsisukinėjimu.

Londonas vilties ir iniciaty
vos nepraranda tokiai konfe
rencijai. Churchillis dabar net 
atgaivino savo pavasarinį siū
lymą 
galvoms— Churchilliui, Eisen- 
howeriui, Malenkovui. Tokia 
mintis atgijus Anglijos atstovui 
Maskvoje pasikalbėjus su Mo
lotovu.

kad pašąlntų iš Korėjos Indi
jos lariuomenę, jei komisija 
savo nusikaltimų nepataisys.

Nusikaltimas, apie kurį kal
bama proteste, yra tas, kad In
dijos kariuomenė tris belaisvius 
nušovė ir dešimtį sužeidė.

Kada baigsis 
agitacija?

.Pagal susitarimą negrįžtan
čių belaisvių apklausinėjimas 
ir agitacija turėjo prasidėti 
rugsėjo 26 ir baigtis gruodžio

VAISTO NUO VĖŽIO VIS 
NĖRA

W8flWagtoBBs. — Buvo pas
kirti medicinos ekspertai tirti, 
Įdek atominė energija gali būti 
panaudota vėžio ligai gydyti. 
Komisijos nartiti pareiškė savo 
nusivylimą — jokio specialaus 
vaisto prieš vėžį nesurasta. A- 
tom. energijos komisija tam rei- 
kalui buvo škyrus 3 mil. dol. 
metams.

Jau visa savaitė praėjo, kai 
iš Kansas miesto buvo pagrob
tas. milijoneriaus Greanlease

metų sūnus. Tiesiai iš mo-.
Vad. Lenkų Politinė Taryba, Vakaruose rfeikalauja Lenkijai kyklos. Kažkokia moteris pri- 

įjrieri^įeig^ir automo-
Ni!8RtaxJaiko jo/ 

'_____ ~~~ ktos žinios apie vaiką iW|||gĮį||
• Viduržemių jūroje JAV ka- 

ro laivynas ‘gynė’ Graikiją nuo 
“užpuoliko” iš Bulgarijos. Ma
nevruose dalyvavo ir Turkijos 
kariuomenė.

£££_*■ ĮljĮI ta JĮJĮ to

lio
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lietuvio vardas kun. Borinskio paslapty j
SPAUDA

N. Yorke buvo pabrangę vokiški pfenigiai

(Bus daugiau)

Jam nevalia j kitus apartamen

1.00
3.00
5.00

150
350 
1.00

Ką gyvenime buvo Franei- 
szek išmokęs* vis tai buvo iš 
motinos. Mokyklos buvo tais 
laikais uždarytos. Motinos mok
slą papildė gyvenimo patirtis. 
Ir Franciszek jau žinojo, kiek 
juodoj rinkoj galima gauti zlo
tų už automobilio padangą, už

J. Kuzmickis taip pat infor
muoja, kad kan. Martynelli tik
rai esąs lietuviško kilimo, bet 
laiko save lenku, ir lietuviai nie
kada jo nenorėjo savintis, o j 
lenkų parapijos vidaus reikalus 
niekas nematė reikalo kištis.

nistinė ametohėM, jMM&ęfe- 
M buržujai, tfir 01 * 
apie skurdą, o patys Js&nMBip

būdų, kaip to meto vaikai gali 
išmaitinti ir save ir savo tė
vus. Jaunas anksti turėjo su
bręsti nuo gyvenimo smūgių, 
išmokti juo nepasitikėti ir iš
plėtoti savyje visokį atsargu
mą ir apsukrumą.

U0 
2.00 
1.10 
aso 
1.00 
MO 
1.00 
1.00

1.00 
150 
150 
1.25 
1.00 
1.00

jus Casanova. Jis dabar komu
nistų eiles yra apleidęs, bet jų 
tarpe turi savų žmonių. Iš 
jų yra tokias smulkmenas pa
tyręs.

Thorezas yra užkištas vie
nuose namuose netoli Pary-

250 
$1.00 

2.30 
2.00 
1.00 
150 
1.25 
0.70 

$1.00

2.00
3.00

viektytvęrag, iš kurios kyšo 
aukšUrnAjo antena. Tad ry- 
šys lu >aauifa, kurį jktema-

ba labai praboągįįkafc kad t* 
“kalfays” galėtų 0dtV* 
sidžiaugti 
svajotu ir dar nepatfaMu.
tat jįpasigfrta visto gaRnes
žemes gvryuBS*
letafas nag0U|'fr -'■paR0B<fc 
ižfftigtngai įw^tt tĮMBĮrMr

Bradfordo lietuviai buvo suin
teresuoti lenkų parapijos .vi
daus reikalu, jų klebonu ir pasi
šovę jėga ir prievarta pasodinti 
lietuvių kilmės kunigą j lenkų 
klebono vietą.”

J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas^ffiHrauh. L 
Joffre Voisekauskas, 127 p.

M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t, 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

Iš Varšuvos atvykdavo kal
bėtojai. ..laikydavo mitingus. 
Maža buvo ko valgyti, bet bu
vo daug kalini ir daug para
dų. Frandszek jau galėjo lan
kyti mokyklą^

2.00
350 
2.60 
2.00 
150 
2.00 
2.00

savo] 
siekė 
ten į

Prie tos istorijos, kurioje lie
tuviai padaryti teroristais, kaip 
kokioje Kenya, belieka pridėti, 
kad apie kitos dažnai galvoja
ma taip, kaip pats jų vietoje pa
sielgtum. 'Nesistebėtume, jei 
anglų laikraščio bendradarbis 
būtų parašęs, jog lietuviai net 
pasodino kun. Borynskj j lėk
tuvą, pakeliui įvyko lėktuvo 
katastrofa ,ir kun. B., žuvo.

ir tai lig laiku, nes okupanto 
tinklas, vis labiau veržia...

Jarėckis, dar jaunas vyras, 21 
metų. Tad jo gyvenimo pra
džios kelias mums rodo daugės 
lio jaunųjų kelią dabartinėje 
sovietinėje nelaisvėje. Jį trum
pai ir pristatau. — Red.

Drauge rugsėjo 30 J. Kuz
mickis ryšium su paslaptingai 
dingusiu Anglijoje lenkų kape
lionu H. Borinskiu pasakoja to
kią istoriją. — Anglų policija 
laikosi santūriai ir protarpiais 
paskelbia, kad dėl kun. Borins
kio dingimo nieko nauja nepa
tirta. Veržlesni žurnalistai. Mi- 
lijonino dienraščio “Daily Mi- 
ror” korespondentas Baker at
silankė pas J. Kuzmickį ir tei
ravosi daugiaašę apie kun. B. 
Martynelli, buv. prieš Borinskį 
Bradfordo kleboną. Po savai
tės tame dienraštyje pasirodė 
informacija, kurioje - 
sakoja J. Kuzmickis 
tas reporteris palietė kelias 
kun. Borinskio dingimo galimy-

. ghninys- 
įjjąBrtai ir dl- 
pratobsta kitų

Bytom vadinosi toji vieta, 
kur apsigyveno Frandszek Si
lezijoje, nors apdaužytoje sto
tyje jis išskaitė ir senąjį vokie
čių vardą — Beuten. Iš čia daž
nai matydavo Frandszek vėl 
transportus — vokiečių, ku
riuos surinkdavo iš apylinkės in 
saugojamus ginkluotų ’ lenkų 
vežė į vakarus...

Tačiau ir saugojasi nereika
lingų akių. Thorezo kambariuo
se visūrįtaisyfos tokios “akys 
ir ausys?’ —tam tikri aparatai, 
kurie - pagąi my ir menkfausį 
kuždesį. Nereflcąfingi balsai ir 
žmonės ten neturi maišytis. 
Nfekagvajau patekti fe tauto. 
fnMj taip pat

RAUDONIEJI PROFESORIAI
McCarthy knygą pavadino 

95% komunistine. Pasirodė, 
kad ji parašyta remiantis Co- 
lumbijos universiteto prof. E. 
J. Simmons, iš New Yorko C. 
Lamont ir iš Anglijos Bemąrd 
Pares raštais. Liudininkas Bu-

Kai balandžio mėnesyje iš 
Maskvos grįžo Maurice Thore
zas, prancūzų komunistų še
fas, jo draugai pasijuto, tar
tum būtų prie lavono prisilietę: 
rankos šalto-, judesiai negyvi. 
ŽmogufjHby (Mušk ia i nesveikas. 
Apie pustrečių metų jis gydė
si geriausiose Sovietų kliniko
se bei kurortuose ir nepasigydė. 
Išvyko ten 1950 metų lapkrity
je, širdies smūgiui ištikus, o grį
žo tik po S alino mirties. Grį
žo, gal būt, namo mirti. Bet 
kol dar gyvena, negali būti į 
pašalį numestas nei ligotas mi
nioms rodoma-. Jis-aeikalingas 
kaip vadas, tai dėl to jo nededa 
dar į karstą; ir jis turi trauk
ti, tai dėl to nerodė jo nega
lios. Jį apsupo paslaptimi, izo
liavo kaip tą, kuris “už visus 
budi ir laukią savo valandos”... 
Laukia minias vesti į “galutiną 
kovą”, kaip skelbia internacio
nalo giesmė.

Ilgai niekas nežinojo, kur 
prancūzų komrrtetų vyresnįjį 
Tfiorczą nukišo. Nei dabar daug 
kai nežino. Jei kokie gandai 
paridysta, $e paneigtam!. Ta
čiau Prancūzija vta dėlto ne So
vietų Rusija. Paslapties nuo

Kam to viso reikia ir kiek 
tai kainuoja? — gal kas pa
klaus. Liežuviai aplinkui kaftra, 
kad. visas tas Thorezo “žentiš- 
kas rojus” į metus turi suryti 
apfe 30 anijonų frankų (apie 
86 tūkstančiai dot>. Tuos pM-

tankytojsU fe Amerikos. | Va- 
čfinatL tari-mffijunierfai, * nes

smaĮsuplių neuždengsi. Dšr 
sunkiau jas išsaugoti nuo savų
jų, o ypačiai buvusių savųjų, 
kurie ir toliau slaptai palaiko 
ryšius su kompartija, žino, kaip 
reikia prieiti. Taip prie Thore
zo paslapties- prisikasė ir bu-

Paketas New Yorke vietinio 
susisiekimo traukiniams kai
nas iki 15 centų, automatuose 
rasta vokiškų ptenigjų- Pasiro- 
Ge, kad jų dydis ir svoris ati- 
tinka žetoniukus. Bankuose 
pakilo vokiškų pfenigių parei
kalavimas ir vieno pfenigio kai
na juodoj rinkoj. Teko tada 
automatus keisti.

bes ir nei iš šio nei iš to paste
bėjo, kad kan.. Martynelli e- 
sąs lietuvis, kad jo mišių iš
klausyti ateina saujelė lietuvių 
ir kad galimas daiktas, jog 
koks karštagalvis lietuvis, no
rėdamas kan. M. sugrąžinti į 
senąją vietą, galėjęs prapuldy
ti ar net nužudyti kun. Boryns-

rys, taip pat ir Pares, o Bogo- 
telpov tvirtino prof. Simmons 
daug sykių matęs Sovietų už
sienių reikalų ministerijoje Ma
skvoje.

Apie dingusią diplomato Mc- 
Lean žmoną su vaikais tesu-

DVI MYLIOS PO VANDENIU
Prof. A. Piccard, šveicaras, ži

nomas orų aukštumų tyrinėto
jas, dabar buvo nusileidęs Vi
duržemio jūrose po vandeniu 

[dieninėje kabinoje. Jis pa- 
Zjl50 metrų gylį ir išbuvo 
laiuūu kaip 2 valandas. 
įs jvT^fcj^vo išvargęs; 
<ė galėjęsnuMfcto^rgi- 
Bet ar jis megin^^BBBfc 

da savo tyrinėjimą pakartOT^ 
nežinia. Jam arti 70 metų.
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St Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
Neito Vian, Šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobę dramaf286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p.
Dr. J. Pruaskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. .

Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

"Ten pat Baker prideda, jog 
daugiausia lietuviai buvo esą 
tie, kurie paklausti “nieko ne
žiną” apie dingusį kunigą ir į- 
tartinai kraipą pečiais.”

J. Kuzmickis priduria: “Pa
gal tą reporterį išeitų, kad Yra dalykų, kurie įsirėžia į 

atmintį kaip įkaitinta geležis, ir 
jų niekad neišmesi...

/

1945 sausio 19 pro akis vai
ko, kuriam buvo dabar 14 me
tų, riedėjo į Krokuvą generolo 
čuikovo tankai. Tai vėl buvo 
rusai, kareiviai, kurie juos aną
syk vadino buožėm ir juos ka
žin, kur varė...

sekta tiek, kad ji pasiekusi 
Austrijos sieną. -

' Buvęs kaudidatas į preziden
tui Stevensonas atvyko į Wa- 
shingtoną ir pasimatys su Ei- 
senhoweriu.

Grįžusiems iš bolševikų ne
laisvės Vokietijos vyriausybė 
davė po 100 markių.

GALIMA GAUTI SIU KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

- Tai bavo fiki-
ttatakai, ir daugtausta iš ryti- 

- jS Lenkijos provihcijų, iš ana-
- putBųgn, iš Ukrainos, iš VU- 

y niaus krašto. 1945 rudenį 
transporte iš Krokuvos buvo 
ir Franciszek su motina ir pa

tėviu. Jie atsidūrė Silezijoje.

traukiamus vaiko pasakoji
mus, leitenantas patyrė, kad 
vaikas bįivo tik svečiuose pas 
tdhvknd jo motina mieste; kad 
ji lenSiirba fabrike. Karinipkas 
pratęs prie visokių vaizdų, bet 
su vaiku kariauti ne jo prigim- kareivio milinę; žinojo daugybę 
čiai, ypač kai mato kitus tyliai 
užjauOatičius raiko' likimą. 
“Tai tavo motina . darbiitinkė? 
Vadinas, tu ne buožės vaikas. 
Na, jeigu teisybė, ką tu sakai, 
tai aš tave sugrąžinsiu pas 
mamą.” 5

Dar tą pačią dieną Franci
szek buvo atskirtas nuo trans
porto ir išvydo motiną. Tą pa
čią cbeną buVb pristatyti du 
garvežiai, ir teta, dėdė su ke- 
turiasdešimčia vagonų išriedė
jo į Sovietų Sąjungą.

Buvo 1940, Lenkija okupuo
ta. Laukai, kuriuose buvo švie
žiai sukasti kovų didvyriai, bu
vo sniego apkloti. Gatvėse pat
ruliavo kariniai sargybiniai— 
vakaruose su laužytu kryžium, 
o į rytus nuo Bugo su sovietine 
žvaigžde. Bet ir ten ir čia siau
tė badas ir šaltis....

Rytų Lenkijos provincijoje 
ūkininko pirkto je sėdi devyne- 
rių metų vaikas prie stalo, pa
linkęs prie (tabelio su žirnių 
sriuba. Savo papilkėjusiu vei
deliu jis visas susitelkęs į du
benį, lyg. jo gyvenimas priklau
so nuo to, ąr>jta nešbes sriu
bos lašelio.

“Skanu, Fftmrisayk?”
‘Taip, dedi?’, pasako vai-

kardhnus su smailom kepurėm 
ir su ginklais, . šaukiančius: 
“įgiltam jūs, buožės. Per pusę 
valandos susikraukit viską kie
me. Kas norės kvailioti, bus 
nušautas.” Vaikas nesuprato,_ 
kodėl jo dėdė toks išbalęs prie 
sienos, kodėl tetos veidas gąs
dintas ir ji žodžio negafi ištar
ti ir kodėl tie ginkluoti karei
viai juos šaukia buožėm.

Kiekvienam buvo leista tiek, 
pasiimti, kiek jis gali pakelti. Į 
jo krepšelį teta įdėjo ir jo žais
lelį, jo automobilį. Paskui jie 
visi buvo išvaryti į šaltą nak
tį. Ten jau buvo visas * kaimas. 
Tik ligoniai ir seniai buvo pa
likti. Prasidėjo kelionė, kurioj 
niekas nežinojo, nėi kur eina 
nei kam. Ir nereikėjo'žinoti, nes 
kareiviai vedė, kareiviai iš visų 
pusių lydėjo.

Franciszek paVargo. . Iš jo 
netvirtos rankos išslydo jo 
krepšelis — visas jo turtas: 
antra pora batų, muilo gaba
lėlis, rankšluostis, jo mokyklos 
knygelės ir brangiausias jo 
automobilis. Bet teta tempė jį 
už rankos toliau, o vaikui siau
dė gerklę nuostolis ir ta naujo 
gyvenimo pradžia. Kai praau
šo, jis matė, kaip tetos veidu 
ritasi ašaros, ir jos liko atmini
me.- •

i x

Pagaliau jie pšsiekė arti
miausią geležinkelio stotį. Ten 
latdeė kareiviai ir eilė gyvulinių 
vagonų. Į juos sugrudo ūkinin
kus, kurie tik prieš keletą va
landų buvo pagadinti iš mie
go, kurių vieni keikėsi ir kum
ščius kilnojo, kiti skausmingai 
tylėjo.

Trečią kelionės dieną pradė
jo mirti pirmieji kūdikiai Juos 
dėjo į griovį šalia bėgių. Pasiim
tas maistas baigėsi Buvo šal
ta, o pasirinkti malMIlh^usi- 
kurti ugnies neleido/ TrauRMU 

gflM|^Mmj^M|nepįajudėjo. 
RHPMWrotaai. Nuo šalčio 

ir bado. Ir nuo tvankos bei ne
pakenčiamo oro vagone. Kai

Fr. Mauriac,' Gyratių flzdas. 282 p.
A. Vaifiuiaitis, Kur bdfflžė samanota, 286 p.
J. Grušė& PRbučteytauB, Novriės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Wiifoųngt Medtais arklys, 192 p.
S. Vogutov„ Raudonasis siaubas, 103 p.
P0E2UA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Biia, fiveotfe# akmenys, 112 p.
A. MfckevkŠus, Konradas .Valenrodas, 96 p.
A. T^Uolis, Boq£ 126 p.
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PLAUK
O^^CT^ŠEŠUPELE

is vos penktuosius pabai-

Jam taip pat nelabai patiko JL

riau pagyventi. PatiMa tari jojau atskiria gera nuo blogo, jai galėčiau pasakyti? Ar ji pa

jos neramiai Įsukdavo sūnelis, 
girdis būdavo nerami. Juk jis

— Nėra toks mažas, — šyp- • Nenorėjo niekur judėti. Nie- 
sodamos kartojo Sutkienė. — 
Nebijok. Šešupėj nenuskęs— O 
jeigu tokia Dievulio yalia, tai 
nuo jos nepabėgsi. Juk tau vie-

BIRUTE EMPAKERYTR

taninai buvo tik patėvis.
Ji buvo jau penkiolikos me

tų, kai motina antrą kartą-iš
tekėjo. Tuo metu buvo vientur
tė duktė. Po kelių metų gM

nieko nesakau Savo nelaimių 
neišsipasakoju. Bet tegul jie 
netino. Mano vargo tai nesu
mažins. Jonelio diępų vistiek

Vatikano radijas.

yra tiek asmeninio šventumo,.

ją ir šaukti mitingus, nukreip-

tikrosios laisvės idealai, kurių

dinolo bylos metu užsienio teik

tiems, kurie kardinolą Mind
szenty kaltino, tardė bfei teisė. 
(Red.).

rie gyvena eucharistiniu gyve
nimu.

ta pačia amžinojo gyvenimo 
viltimi, kurie yra atpirkti tuo

ji kalbėjo!

pasiėmė vyrą. TMk boto taip

— Jeigu tokia Dievo valia... 
Neverk. Eime vakarieniauti. 
Matai, juk visur ieškota. Nė

bijok, neprapuls. Balta ir rast
ras kelią j mums, na jau ne

' ėmusi už peties nusivedė Anta
niną.

Tik po kebų dienų rado Jo
nuko lavoną prie to (fidžfojoše-

vaikas bus nuskendęs. Mote
rys svaičiojęs palaidais žo
džiais, nė viena nežinodama, ką 
daryti. Tik Sutkienė vis dar 
mėgino šypsotis ir netikėjo to-

,. Visi [Movėjai nuskribę jo prie 
upės. Vyrai ėmė vaitu ir mėgi
no ieškoti. Rodos, visą dugną 
išmaišė, bet vafto nebuvo.

Sutkienė kalbėjo, stovėdama

Pyrėhy pusiasalis paverčiamas tvirtovė

bet JA savo

*. W- ->trrg ~iMt.*' ——— '■: &4KMS« . tVSHDO IMMBH0 ta BVMMI a

StHdtoatilpi* korap0BdtB$)M nttekctj* taiso MvoBDtdMnk Namteotl 
SttalpoBial, atnąond ir ąiaBiuuni tiktai autoriams Įsalant. Pavarote pastru> 
4*U «rtę««i MOtituMu oretsD* mucsjos zracsnonę. vz sntisww t m ny
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Idoj, .kurie piktnaufodami turi- malonės šaltini, kpd 3

f : ■ mam budelių likimaskiti ir kovai už

Baigdamas Pijus JglI 
voDievą, kad būblgafia

.nes Išganytojas pats su- singumas ir talka.
f \ ’ ■■■ '■ ■ . ■: ’ -■ ' ■ -•

pas” ir laukė teismo. Jo žmoną 
ištrėmė į Sibirą.

Fr. Donata, kuriam buvo pa- 3

• yra ir bus tuodS^MĮ 
interesus. Kiti jų negins

paveldėjimą nuo priešų naiki
nimo. Jos įtakoje išaugo nesu-

Kas bus su “raudonaisiais klebonais’?
duotų marksizmo įtakai. Ne
trukus Chartres bažnytiniame 
biuletenyje buvo paskelbtas ap-, 
linkraštis kardinolo G. Pizzar- 

. do, kuris yra seminarijų kon-

jo Prancūzijos seminarijas su
silaikyti nuo savo auklėtinių 
siuntimo į fabrikus. Ir nunci
jus P. Marella svarstė su Pran
cūzijos bažnytine vyresnybe 
klausimą ^r ligšiolinius kuni
gus darbininkus palikti toliau 
jų darbuose ar juos atšaukti ir 
grąžinti į normalias parapijas.

Paryžiaus kardinolas Feltin 
pabrėžė kad Prancūzijos šąly-

didelis dalykas laikotarpyje, 
kada tarp darbininkijos ir 
Bažnyčios norima iškasti pra
rają. Tačiau $s taip pat įspėjo

Tas po antrojo paRtajI^H 
ro pradėtas apaštalavimo 
perimentas dabar laiko savo

Paryžiuje yra didėlis susirū
pinimas dėl vadinamų “raudo
nųjų klebonų” likimo. Tai ku
nigai, kurie pasišventė savo 
gyvenimą praleisti su darbi
ninkais fabrikuose. Jie nusiėmę 
sutanas ir pasiėmė į rankas 
tuos pačius įrankius kaip tūk
stančiai darbininkų. Savo pa
vyzdžiu kasdieniame darbe 
jie nori apaštalauti tarp .darbi
ninkų, kurių didžioji dalis yra 
nutolus nuo tikėjimo. Tokių 
kunigų — darbininkų esą per 
šimtas Paryžiuje.

Pirmas aštrus kaltinimas 
prieš juos buvo paleistas 1952 
metų pavasarį. Tada karminis- gose kunigai - darbininkai yra 
tų surengtose deAionstracijose 
buvo suimti ir jose dalyvavę du 
tokie kunigai. Paskui dalykai 
buvo tiriami, ir tik prieš treje
tą savaičių Pijus XII pareiškė 
abejonę dėl tolimesnio najrftaBf

■Pnninkus
WęMBF^HraTOranaudamiesi 
su marksistais, patys nepasi-

Ispahijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių pasirašyta sutar
tis, kuri tas dvi valstybes padaro sąjungininkėmis kovoje su bol
ševizmu, yra vienas iš svarbesnių faktų šių metų politiniame mar
gumyne. Nors to buvo laukiama ir šernai tam rengiama-i, apie 
dvejus metus, bet paskelbus, kad JAV gauna aviacijos bei laivyno 
bazes. Pyrėnų pusiasalyje ir kad tam skiriama milijoninės su
mos, kone visi vienu balsu prašneko: JAV čia daro dideli politi^ 
kos posūkį*. Vieni tuo patenkinti, kiti pasipiktinę. Kodėl taip yra 
ir koks tas posūkis?

Yra jau seniai žinoma, kad po praėjusio karo Ispanija buvo visiš
kai išskirta iš ^rptautinio gyvenimą Didžiosios valstybės su ja 
buvo nutraukusios diplomatinius santykius. Galima sakyti, jog 
nei su viena Europos valstybe nebuvo taip kietai -pasielgta, 

- kaip su Ispanija. Pagrindas ją kaltinti buvo Franko diktatūra. 
TaSau didžiausiu jos kaltintoju, kuriam ir kiti nusilenkė, buvo dik
tatūrinė Sovietų Rusija. Pradžioje kaip ir nepastebėta to prieš
taravimo, arba nenorėta jo matyti, betgi žinoma, kad kiekvienas 
prieštaravimas , kaip yla iš maišo, anksčiau ar vėliau išlenda.

Ispanijai išeiti iš izoliacijos skylę dar prabadė kitas dikta
torius, sėc^s Apeninų pusiasalyje — Jugoslavijos Tito. Jam po 
karo nebuvo taikytos jokios sankcijos. Kodėl? Gi dėl to, kad buvo 
jis maskvinis diktatorius, globojamas tos pačios diktatūrinės So
vietų Sąjungos. O kai nuo jos pradėjo spardytis, — nors vis dar 
nežinia, kyr veda ta jo “antimaskvinė politika”, — tai Tito pasi
darė “mielas cfiktatorius” kone visiems vakariečiams demokra
tams. Jis buvo net Anglijos karališkųjų rūmų svečias. Dėl ko ta
da turįs būti priešas Ispanijos Frankas? Ar dėl to, ’ kad jis n*»- 
marksistas? • i

Jei jau diktatūrą smelkti, tai visokią: ir raudonąją ir baltąją. 
Nuoseklumas to reikalauja. Jis reikalavo arba pašalinti visus dik
tatorius iš Jungtinių Tąutų ir nutraukti su jais diplomatinius 
santykius arba palaikyti ryšius su visais. Dabartinėje padėtyje 
JAV pasirinko antrąjį kelią. Dar daugiau: tuo keliu jos nuėjo iki 
karinės sutarties su Franku.

Čia ir yra pokarinių laikų JAV žymus posūkis. Reikėjo aš- . 
■ tuonerių metų, kol JAV priėjo išvados, kad jų politika Ispanijos 
atžvilgiu buvo nelogiška. Bet ir ne tai lėmė pasikeitimą. Logikos 
dažnai politikoje nepaisoma, paiąoma interesų. Kiek Sovietų Są- , 
jungai buvo interesas Ispaniją iš vakariečių tarpo išjungti, tiek 
dabar JAV yra interesas į antibolševikinį frontą ją įglausti. Kai 
suddžo viltys, kad su Sovietų Sąjunga dar galima bus taikiai su
sitarti, sudužo ir visos užtvaros apie Ispaniją. JAV pro jas praeina 
šu bombonešiais ir karo laivais.

Tą JAV žingsnį dar paspartino kiti amerikiečių sąjungininkai 
Europoje. Jiems buvo datfe pinigo suklota, bet-jie vis klojo' savo 
nepasitenkinimą ir priekaištus. Paskutiniu laiku vis balsiau šne
kėjo, kad reikia jungtis apie Angliją ir vesti savarankišką politi- 

JsžLiKnrikteusorną nuo JAV. JAV reiĘatatahrafoėa. atp mos

2.
Atėjo rugpjūtis. Prinokę ru

giai nulenkė varpas. Antanina, 
palikusi sūnelį, atskubėjo kai
mui i talką.

Vakarais skambėdavo daina: 
plovėjai. - grįždavo po dienos 
darbų. Tik Antanina vieniša 

nieko negalėjo. Aną dieną But
kienė jai aiškiai pasakė:

— Su vaikais darbininkai 
man nereikalingi. Jie tik truk
do darbą. Ana, mano marčios 
vaikai taip pat vieni laksto.

Antanina dar mėgino įtikinė
ti:

— Jūsiškiai daug vyresni. 

nuėjo šypsodamos. Po kelių 
antančių atsisukusi pridėjo: — 
žinai gi, Jei tėvas būtų, tai ir 
vaikas kitaip jaustųsi. Dabar 
visų išskirtas.

— Išskirtas... — kartojo An
tanina. — Išskirtas, nes esu 

nei vienoje gyvenimo srityje,— 
kalbėk) šv. Tėvas, — jei religi
ja yra išstumiama iš viešojo gy
venimo, jei Bažnyčia priverčia
ma nutilti, jei religinės verty
bės kuriuo nors būdu nustelbia
mos. Mes čia susirinkome pa
liudyti, kad ilgimės dangaus, 
kad dieviškosios malonės labiau 
trokštame negu mano tie, kurie 
nemyli tiesos, šiuo kongresu 
mes norime pasakyti Dievui, 
kad Jį mylime, ir norime pasa
kyti savo broliams, kad mylime 
vieni kitus. Čia.susirinkę visų 
klasių ir visų profesijų atsto
vai, mes ryžtamės Galybių Die
vo akivaizdoje siekti teisingu
mo nr tikros paižangos visose 
gyvenimo srityse, bet visų pir
ma daryti pažangą šventume ir 
į šventumą kelti savo bro
lius...

Žmonės nesiliauja dejavę dėl 
žaizdų, kvrios kankina pasaulį, 
dėl abejingumo, kuris nuverti
na visas priemones, dėl tamsy
bių, užgulusių protus, dėl nuo
vargio,’ kuris- išsemia valią, dėl 
godumo, kuris atpalaiduoja vi
sas aistras. O, kad-jie pažintų 
neišsemiamą dvasinių jėgų šal
tinį, kurį Eucharistija siūlo 
kiekvienai sielai! Visai kitokia, 
daug, laimingesnė ir gražesnė 
būtų žmogaus istorija čia že
mėje.

Visa tai, ką švento, ką am
žino, ką dieviško yra sukūrusi 
Bažnyčia per 2000 savo am
žiaus metų, visa kilo, vystėsi ir 
brendo Eucharistijos paslapty
je. Istorija gali neabejotinai į- 
rodyti, kad kiekviename laiko
tarpyje, kiekvienoje vietoje, 
kur klestėjo Eucharistijos kul
tas, drauge kelstėjo ir nuosta
būs krikščioniški darbai. Eu
charistijastiprino pirmuosius 

tikėtų? Ne, ne, tik ne Sutkie- 
nei.

Parėjus Antanina negalėjo 
sumerkti akių. Baisios mintys 
kankino. ' Iškilo visa praeitis, 
tartum būtų įvykę tik vakar. 
Ar negana to, ką ji pergyveno? 
Čia atsikeldama, manė galė
sianti pamiršti ir ramiai gyven
ti-

Tėvas dar prieš mirdamas 

kuomet ji čia ir neužeidavo. Kol 
tėvas buvo tvirtesnis, aplanky
davo jis pats. Jam nusilpus, vi
si ryšiai nutrūko, nes tolimas 
kelio galas, o Jonukas buvo dar 
toks mažas. Tėvą paskutinėse 
jo gyveninio dienose prižiūrėjo

nisteriu. Jis žuvo 1953 m. anti
semitinių riaušių metu.
Policijos viršininkas G. Osko, 

prisidėjęs prie kardinolo Mind- 
džių aptyrimų dar vis veltui te- szenty suimdįnimo Ir tardymo, 
besiilgi modernusis žmogus, buvo.nušautas, kai stengėsi iš 
būtų daug lengviau atsiekiami, Vengrijos pasprukti į Austriją, 
jei tankesnės būtų eilės tų, ku- Jo bendrininkas pulk. Bieder- • Kadar, buvęs 1948-50 m. vidaus 

reikalų ministeris, davęs in
strukcijas policijai, kaip pri
versti Mindszenty “prisipažinti 
kaltu.”

Varęs šlykščią propagandą 
prieš kardinolą L, Loeki, paju
tęs, kad jis jau ieškomas suimti 
ar išvežti, išžudė savo šeimą ir 
pats pasidarė galą*

Kardinolo Mindszenty bylos 
metu buvęs teisingumo minis
teris J. Riesi rastas 1950 m. 
pasmaugtas kalėjime, kur jis

Negalima būtų įsivaizduoti, 
kad tie, kurie dalyvauja prie to 
patięs Dievo stalo dangiškoje 
puotoje, kurte maitinasi tuo 
pačiu dieviškuoju Išganytojo 
kūnu, kurie yra to paties Mis
tinio Kristaus Kūno nariai, ku
rie gyvena tuo pačiu tikėjimu ir pulti ir kaltinti Mindszenty, vė

liau pats buvo apkaltintas *šni- 
pinejęs JAV ir pakartas. To- 

pačiu žmogumi tapusio Dievo kios pat bauzmės sulaukė J.

nedidelį ūkelį. Dabar tenai gy
veno Antaninos sesuo. Seseriai 
ištekėjus, jis nusipirko su moti
na šį namelį ir atsikėlė čia gy
venti. Čia mirė ir jos motina. 
Tėvas dar daugel metų pragy
veno vioias.

Vos motina antru kartu iš
tekėjo, Antanina išėjo dirbti 
pas kitus, nenorėdama matyti 
patėvio. Ir susirado vyrą, to
kį pat neturtingą kaip ir ji, ir 
ištekėjo. Deja, neilgai teko 
jiems drauge gyventi. Tuomet 
tėvas kvietė pas save, bet Ji, 
prisimindama praeitį, nenorėjo 
su viaku trukdyti jo paskutinių 
dienų. Tft jam mirus, sesuo 
pranešė, lutei trobelė atiteko jai. 
Tada S ir atsūcSė. Thčiau ji 
niekuomet nepyko ant patėvio. 
Ne, fi ištrynė anas dienas 9 
atmintie*.

Ryto meto Antanina vėl sku
bėjo prie darbo. Kirto Sutkų ru
gius. Didelės varpos lenkėsi ir 
krito jai prie kojų.. Ji fimė jas, 

' rifo I pėdtas, o prakaitas tekėjo 
skruostais. Santą nemint*Stingui 
keptao. Bet fi to nejuto JI 
nejautė’ įtiekę fia, Joą mintys 
buvo tauto sutrypusiame na- 

manu buvo rastas negyvas poli
cijos rūmų rūsyje. Visi kiti 
slaptosios policijos agentai, ku- 

*rie tik turėjo ryšį su Mindszen- 
ty byla, buvo suimti ir su šei
momis išgabenti į Sovietų Ru
siją. Tik vienam P. Friguraj 
pasisekė pasprukti už geležinės 
sienos. ,

L. Rajak, pirmas pradėjęs

Atėjus vakarui, visi linksmi 
skubėjo namo prie pabaigtuvių 
stalo. Sutkų rugiai buvo nukir
sti. Džiaugėsi ne tik Sutkienė, 
bet ir senasis Sutkus ir visiems 
dėkojo.

Tik Antanina, tartum nejaus
dama šio vakaro nuotaikos, 
skubėjo namo, širdis jos buvo 
ne tik nerami, bet tiesiog išsi
gandus. Ji skubėjo. Temo. Tro
belėje nieko nerado, šalia jos 
Jonuko taip pat nebuvo.
* Ji nusileido prie upės, kur 
aną kartą jis gaudė žuveles, 
bet jos ieškojimas buvo veltui. 
Ten buvo taip pat tylu ir tuš
čia, tik pliauškėjo vanduo tekė
damas. Aplakstė visą lauką ap
link trobelę, bet nieko nerado. 
O tartas daužėsi su kiekvienu 
neramiu žingsniu.

Iš Sutkų fodyboš sklido link
sma pabaigtuvių daina. Ten 
4» ą-t — v - - t • ra linKsnunoaL net ji uasnos ne
girdėjo. Ji bėgo nuo vieno kai
myno pas kitą, bet vaiko niekia* 
nebūva' Ttopmet ji grįžo pas 
Sutkus.- Dgirdą šią Cinią, dai
nuotojai mitflo. Vyrai su An-

BKtKKjO pTie^
Viri tylėjo ir viri jautė, tari

X .

kasa Dunojaus - Juodosios jū- | 
ros kanalą. Tą pačią vergiją į 
tempia ir kardinolo Mindszenty | 

yra hitlerininkas, nacis, Buda
pešte nusižudė. Paliktame laiš
ke ji parašė: “Skelbiau netiesą, 
klausydama melo ir jam tikė
jau. Už tai turiu sumokėti savo 
gyvybe.”

Apskritai, mažai kam pavy
ko išvengti liūdno galo, jei tik 
buvo prisidėjęs prie tos gėdin
gos bylos. v

Dr. J. Januškevičius

I
I



Užkasti

svei

• Mtoftoa apsigy
veno Nekalto Praridėjhno Vie
nuolyne, Putnšn, Conn. čia ji»

Kitas ūkininkas, šventą dieną 
likęs namuose, sumos metu pa-

pasakcjtaHS apie užbartus lo
bius. Jie. visi paimti iš žemaičių 
Kalvarijos apylinkės.

• Kleb. kua. M. Kemėšis, E- 
lizabetho liet, parapijos klebo
nas, sugrįžo iš Romos, kur da
lyvavo kardinolo Pizzardo 50 
kunigystės jubiliejuje.

• Dvasinio Susitelkimo Die
na jaunoms motinmos įvyksta 
spalio 1 1d., Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
Ves Tėvai Jėzuitai anglų kalba. 
Prasideda 10:00 vai. ryte šv. 
Mišiomis ir baigiasi 5:00 vai. p. 
p. Norinčios dalyvauti dar gali 
įsiregistruoti telefonu Putnam 
8-5828. x .

ią turėti 
duplika-

Icama
o daiktas tto—ėsnma!. rifr- wnna 
shtmbią pPįn^y iMiįiit *faan*¥tai 

tam tfiotą raš-

prie šlapimo pūdės kataro, va
ro šlapimą. Lapą ir žiedų arba
ta su medum, šiek tiek pavirta, 
vartojama prie chroninio reu
mato. gi arbatą geriama prie 
šios Hgos ilgą laiką.

plakimo, ramina nervus. Varto
jama tik naftos do^to Per die
ną išgerti nedaugiau puodelį 
šios arbatos.

IrutoMurD 
Klubo 

atskira' knygą kuri taįl 
puslapius. Viršelio aptal 
kelias teksto ūhistradfca 
šė dafl. V. K. Jonynas 1 
n&s išleistas gana skomą

Anais laikais plačiai buvo 
kalbama, kad pinigai, išbuvę 
žemėje, trejus metus, “dega”— 
nusivalo. Jei “degančių” pinigų 
liepsna esanti geltona ir ryškiai 
šviesi, tai-pinigai esą sidabri- 
niaū Jei lifįfįfe iškylanti aukš
tai, tai reiškią, kad pinigai —gi-

programas paruošė ir me 
Kanados Lietuvių Beąiruoj 
nės Švietimo komjšija. Iridi 
je sudėtą programos tUtyl 
lietuvių kalboš, aplinkos ir 
vynėspažinimo, istorijos, 1 

‘grafuos, dainavįtno, dailės

puodą pinigų ir juos užbūręs 
tokia sąlyga: kas pristatysiąs 
12 galvų, tik tas gąlėsiąs pini
gus iškąsti. gęroas viską girdė
jęs ir matęs. Kai ūkininkas mi
rė, jis tuoj, njekp nelaukdamas, 
suradęs 12 gaidžių, nukirtęs 
jiems'galvas, atnešęs į jaują ir 
pinigus iškasęs.

Kitas ūkininkas taip pat sir
gęs. ' šventą dieną liepęs vi-

TteSTOdydavęs cffll 
degla kiaulė. Jei kaą panorę® 
vęs juos išvyti iš kiemo, jie nu
bėgdavę prie obels ir dingdavę 
iš akių. Vienas jo bernas kartą 
pasilikęs šventą dieną namuo
se. Sumos metu pamatęs apie 
obelį bevaikšaojančią deglą 
kiaulę. Norėjęs ją išvyti iš kie
mo, bet ji nubėgusi po obelim 
ir dingusi. Bernas nieko nelau
kęs tuoj vietoje pradėjęs kasti

vęs -Deeųge^ preaųįt, 
dol, bu ' 
goai 
Bend

Kai pardavėjas bankrutuoja
Skolą sumokėjus, “Chattel 

mortgage” paprastai pasilieka 
pas pardavėją, nes pirkėjas ne
pasirūpina jo atsiimti, o ne vi
sos firmos su paskutiniu įmo- 
kėjimu raštą grąžina. Pirkėjas 
būna ramus, kad jis turi įmo
kėsimų kvitus. Tačiai/ tie kvitai 
per ilgšių lefiką pasimeta arba 
nevisų saugomi.

Jei atsitinka, kad pardavėjas 
subankrutuoja, tai teismui ta
da patenka visos jo zbylos —ir 
senos ir naujas, taip pat ir .vi
sos sąskaitos — apmokėtos ir 
neapmokėtos. Teismo paskirtas 
referentas (Rdferee) bylas ir. 
dokumentus (Negotiable In
struments) stengiasi likviduoti. 
Jis už neaukštą kainą parduo
da net ir tuos dokumentus, ku
rie, atrodo, jau neturi jokios 
reikšmės. Juos nuperka agen
tai, nežiūrėdami, ar sąskaitos 
apmokėtos ar ne. Paskui eina 
gaudyti savo aukų. Jei tik su
randa tokius pirkėjus, kurių 
“negotiable Instruments” pasi
rodo nepanaikinti, o pirkėjas 
neturi kuo įrodyti, kad sumo-

" rūtos ”
NetoM Gegrėnų, žemaičių 

Kalvarijos filijos, prie dvaro 
yra Pilies kalnas. Vilnas žmo
gus,pavasarį gnieguMnitirpus, 
kalno viršūnėjeradięs visą krū
vą aukriraųpinigų^Kitas paša 
koją, .kad šųpntą dieną gaudė 
vėžius palei kalną tekančiame 
upelyje ir pamatė per upę šo
kinėjančius devynis juodus jau
čius. Jis norėjo juos nuvaryti, 
kad netrukdytų vėžiauti. Visi 
jaučiai užbėgo ant kalno ir pra
dingo iš akių. Tadą jis išgirdo

“Chattel naortgage” yra tam 
tikras blankas, kuriame smul
kiom raklęm įrašoma gana 
daug Į|jwwdito>mi3ų pirkėją 
sąlygų. GaBma sakyti, pirkėjas

kų (žmonės vartojo pire orga
nizmo nusilpimo, kietų vidurių, 
chroninių kepalų ligų,' prie 
kraujo spaudimo. Per dieną 
gurkšniais išgeriamas puodelis 
tų vaistų.

to konferencija įvykoR^H 
12-17 d. Romoje. Joje tarp 
ko buvo’ nutarta ateinančiais 
metais sušaukti visuotinį Fede
racijos susirinkimą, kuriame 
dalyvaus atstovai iš 
40 įvairių tautų. Konferencijos 
metu buvo paminėta penkęrių 
metų sukaktis nuo Federacijos 
įsteigimo. Ta proga priėmime, 
dalyvavo ir lietuvių ateitininkų 
atstovas. “Ateitis” yra pilna
teisis Federacijos narys.

Pamačius degančius pinigus, 
reikia mesti bet kokį drabužį 
į tą pusę'ir bėgti. Numestą dra- 
bcftį rasi toje vietoje, kur yra* 
užkasti pinigai.

Kasant pinigus negalima kal
bėtis. Kartą du broliai kasę pi, 
nigus. Viskas sekėsi gerai, tik 
bekeliant iš duobės pinigų dėžę, 
vienas iš kasėjų sušukęs “op”. 
Tada pinigai sužvangėję ir su
birę atgal į žemę.

Nuo užpultų vaiduoklių gali
ma apsiginti tik su šermukšnine 
lazda arba su atgalia-ranka su
duodant. Be to,’ pamačius pini
gus pasivertus į kokį nors gy
vulį, reikia suduoti su šermukš
nine lazda, ir pinigai pabirs iš 
vaiduoklio. *

Beveik kiekvienas didesnis 
kalnas ar tokia vietovė, susi
jusi su mūsų praeitimi, turėjo 
visokių istorijų, legendų. Jos iš 
lūpų į lūpas eidamos, pasiekė 
mūsų laikus ir primena gražią 
ir įdomią senovę.'

Gervuogė arba juodoji aviete
* (Biackberry)

Vaistams gervuogės renka 
mos rugpjūčio - rugsėjo mčr

Brukaė (Craaberry)
Iš šviežių šio augalo uogų 

(sutrinti ir išsunkti per sietą) 
su--vandeniu gaminamas gėri
mas, kuris, gaivina karščiuo
jantį ligonį. Taip pat labai ska
ni bruknių uogienė. Iš bruknių 
gaminamas ir vynas. Džiovintų

po šeimininkių yra plačiai var-^ 
tojamas augalas. Petraškų la
pų arbata seniai žinomas vais
tas (arbatinis šaukštukas stik
linei vandens), gi arbata varo 
šlapimą, padeda prie vidurių 
išpūtimo. Per dieną-išgerti porą, 
stiklinių šios-arbatos. Pridėjus 
prie petruškų lapų kadugio uo
gų lygiomis dalimis, petruškų 
veikimas žymiai pastiprėja. 
Vfetoįp lapų naudojamos ir šak- 
r£. Jfeipinas valgomas šaukš- 

stiklinei vandens, 
»eK ĮKnutę virti. - šviežių la- 
®ų išspauda — geras vaistas 
nuo vabzdžių įkandimo. •

Pagal pasirašytą raštą pirkė
jus moka kasr savaitę arba kas 
mėnesį nustatytą sumą, kol 
išmoka visą skolą. Už įmokė ji- 
mus išduodami pakvitavimai. 
Pabaigoje pirkėjas turėtų gauti 
dar pakvitavimą, kad skola jau ‘devynius keistus nuskambėji- 

mus, lyg būtų kas metalinius 
pinigus iš maišo pakratęs.

Kitas, medžiotojas, šventą 
dieną, per pačią sumą, pušų pa
vėsyje matęs didelę geležim 
apkąustytą skrynią; pilną pini
gų. šalia sėdėjusi mergaitė, 
palaidais plaukais su gintaro 
karoliais ir rūtų vainiku ant 
galvos.

Anais baudžiavos laikais 
žmonės, eidami į dvarą dirbti, 
ankstų rytą sutikdavę avių bū
relį. Jei kuris norėdavęs jas par
sivaryti, jos pabėgdavusios į 
kalną ir išnykdavusios. Rytui 
išaušus, žmonės terasdavę tik 
savo pėdas, o kad būtų avys 
bėgusios, niekur nesimatė. Be
vaikydami avjg, pasivėlindavę j 
darbą, ir tada ponas juos nu
bausdavęs.

dabar pardavėjas mielai tai pa- 
darypų, — vadinasi - įrašytų į 
“Chattel ynortgage” ir tą sąly
gą, ~ jei įstatymai to nedrau-

Turtaipo obelim
Mano senelis pasakojo, kad 

kartą jis aręs savo lauką. Sau
lei nusileidus, matęs tame lauke 
degant pinigus. Kitą dieną nu
ėjęs ir radęs degimo pėdsakus 
ir tą vietą, kur pinigai buvę. 
Būta geležinio puodo. Be to, 
dar radęs ir kelias senas nu
kritusias monetas.

Senukas dažnai prisiminda
vęs, kad jo gyvenamoje sody-

Alijošiaus lapo ketvirtis ar 
pusė, arbatinis šaukštukas su
trintų kadugio uogų ir arbati
nis šaukštukas bezdo (žiedų, — 
užpylus tai puse kvortos van
dens ir 5-10 min.- pavirus, susi
daro sunka, kurią iš senų lai-

Afijošius

- Lietuvoj alijošius yra kam
barinė gėlė, žmonėse yra papli
tus nuomonė, jog alijošius 
gelbsti nuo džiovos. Alijošius 
tiesiogiai į džiovos bacilas ne
veikia, bet veikia netiesioginiai 
‘— gerina apetitą, stiprina or
ganizmą. šiam reikalui vartoja
mi sudžiovintų lapų' milteliai 
(galima juos su medum sumai- 

-šytį)- šių miltelių imama ant 
jgąįo peilio geležtės du tris kar-
Į^į dieną. Iš alijošiaus lapų 

/ Btastą sunką su cukrum 
vartoja kokliušą gydy- žali

reikto
tą, vadtounąM “Chattel mort 
gage”, kinį pardavėjas pasilai
ko, ‘kol jam sumokama visa 
skola už paimtą prekę.

. ftipiaall aavA itonfiM ‘ar 6* Utfavą/
įsigijęs . ‘

GIPSINI LIETUVOS-LAISVES 
STATULOS BARELJEFJ

pagamintą pagal skulptoriaus V. Katakea projektą.
KAINA $4.00 |

Gaunamas: • .<1
“DABBIMNKO” ADMINTSTRACUOI,

BnuMck Avė. Brwklya 2i, N. |
. r ■ h ■ rA-4

nyčią, bet vienas bernas nepa
klausęs. Jis užsilipęs ant vir
šaus namo ir pasislėpęs. , Su
mos mtu jis matęs, kai jo šei
mininkas atsinešęs puodą grie
tinės. Pinigus užbūręs tokia są
lyga: kas pirmas jo kapą 12 
nakties valandą aplankysiąs, 
tas ant jo kapo rasiąs pinigus. 
Bernas po jo mirties, pirmas 
naktį 12 valandą atėjęs jo kapo 

matęs, kad po daiūą vaikštąą aplankyti ir radęs pinigus, 
juodas jautis. Perpykęs ir keik
damas pradėjęs jį mušti. Vos 
tik jautį jis palietęs, jis subiręs 
ir pasilikusi tik pinigų, krūva.

Bernai suranda turtus
Vienas ūkininkas seniai sir

gęs. šventą dieną liepęs namiš
kiam. išeiti į bažnyčią.. Bet“ vie
nas bernas pasislėpęs jaujoje. 
Sumos metu ūkininkas atėjęs ir 
po džiovyklos krosnim pakasęs liai žemėje. Kokio aukščio išky-

. < 5-ios fietuvaitčs studentės 
garbės sąrašo. Annhurst kole
gijoj iškilmingame posėdyje, 
rugsėjo 27 d., paskelbė šias lie
tuvaites studentes esančias gar
bės sąraše: Rita Žilinskaitė, E- 
nata Skrupskelytė, Elona Mari- 
jošiūtė, Rūta Žukauskaitė ir 
Aldona Vasiliauskaitė. Iš jų ke
turios gyvena Nekalto Pfįasidė- 
jimo Seserų vienuolyno pensijo- 
nate, Putnam, Conn.

• Toronte iškilmingai atida
ryta Maironio vardp šeštadie
ninė mokykla šv. Elenos salėje. 
Mokyklai vadovauja mokytojas 
J. jankaitis.

Juose žymią vietą ųfindąvu 
užburti lobtoL Tai vienas, tai 
lutas matė pinigas degant, pats 
kasė.

Prisimindami anos laikus, čia

^mMMMo viduriavimą, ra-. 
kosulį, šalina užkimimą, 

valo kraują. Prie gerklės įdegi
mo su šia šilta arbata Skalau
ti gerklę. _

Pusę saujos džiovintų uogų 
užpilti puse kvortos degtinės ir 
pridėti šiek tiek cukraus arba 
medaus, ši degtinės užpila sti
prina vidurius. Kasdien išgerti 
šių vaistų po dide^ stikliuką.

* Iš uogų gaminamas labai 
skanus sirupas (viena kvorta 
uogų, pusė litro vandens ir du 
svarai cukraus). Iš gervuogių 
įdominamas vynas, skani uogie
nė. Sirupas arba uogienė su 
vandeniu labai skanus, 
kas, gaivinąs gėrimas.

Būta
Rūta yra mūsų tautinė gėlė. 

Ji visą metą žalia.
Lteudtes medicinoj rūtos lapų 

arbata (1/3 - 1/2 arbatinio 
šaukštuko džiovintų lapų* stik
linei vandrins) naudojama ra-

česnakas ir- cibulis
Apie česnaką ir cibulį esu ra

šęs anksčiau. Česnakas ir cibu
lis palaiko sveikatą, prailgina 
gyvenimą Kaip ir kiekvienas 
vaistas dideliuose kiekiuose yra 
kenksmingas sveikatai, taip ir 
česnakas, gausiai naudojamas 
erzina inkstus.

ta lįtuanistinių pradžios /i»oė 
kyklų savaitifiė painokų leateij 
lė. Leidinėlis turi 20 puslapių.

• M— Antanas Kadanskas.. 
Londo lietuvių parap. klebonas, 
Anglijoje, šiemet švenčia 20 nu 
kunigystės sukaktį. Kun. A. 
Kazlauskas yra vdklus visuo
menininkas, aktyviaį reiškias 
Didžiosios Britanijos Lietukų j 
Sąjungoje, įvairiuose studijų^ 
klubuose, aptarnauja, astuonio
se vyskupijose lietuvius. Jis yra' 
baigęs Marijonų gimnaziją Ma
rijampolėje, 1933 m. Vytauto 
Didžiojo Uinversiteto teologijos' 
fakultetą.

• Montrealio unHersitete 
dėstoma litaunistika. Lituaniš- 
tikos skyriai nuo šio semestro 
vadovauja dr. Daukša, kuris 
skaitys ir Lietuvių civilizacijas 
kursą. Liet, literatūrą, kaip 
praeitą semestrą, skaitys dr. 
Henrikas Nagys. šioms studi? 
joms galima užsirašyti studen
tais ii* laisvais klausytojais.

• Scenos meno studija veikia 
Chicagoje. Sceųoš meno pritins 
dėsto Stasys Pilka, improvizaci
ją — Vytautas* Valiukas.

• Lietuvių daifiniošį paroda 
Australijoje buvo atidaryta 
rugsėjo 7 d. 15 vai. A. Marriso- 
no, Australijos Dailės Draugi
jos pirmininko. Atidaryme da
lyvavo apie 100 asmenų. Jury 
komisija, įvertinusi kūrinius, 
paskyrė premijas: Meškėnui — 
I-mą premiją už tapybos pa
veikslą, -Zikarui Il-rą premiją 
už skulptūrą, grafikui Šal
kauskui III čią premijų už jo 
grafikos kūrinius.

B. Kurt 
biitųiš- 

ems par
ką nors
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Woodside, N. Y.
19 vvest Post Road
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Vengrija jau kvalifikavusi 
tarptautiniam turnyrui. Vengrų 
rinktinę reikia laikyti viena iš 
geriausių futbolo komandų Eu- 
ropoje.

Ispanijos ir Italijos futbolo 
vadovybės išleido potvarkį, ku
ris suvaržo garsiųjų žaidėjų iš 
užsienio verbavimą.

LENGVOJI ATLETIKA
Lengvosios atletikos tarp-

vus įveikė vokiečiai santykiu 
95:118, Rumunijos rinktinė nu
galėjo Belgijos atstovus 120:- 
94, o švedai sunkiai išsikovojo 
pergalę iš vokiečių 109:103. 
Suomiai įveikė prancūzus 128 :- 
26.
Jugoslavijos ir Vokietijos leng

vosios, atletikos varžybos bai
gėsi vokiečių laimėjimu 95:- 
11&

Vokietijos ir Anglijos tarp
valstybinės atletikos' varžybos 
jau pasibaigė. Vyrų grupėje 
Varžybas - laimėjo vokiečiai, o 
moterų — anglės (49:47). At
skirai geriausios pasekmės pa-

*

■ * *' /. 1 • 7* £

Tel STkgg 2-5flS"

Ma ttbe w P; BallMs
•V-?

FUNEBAL BOMr

privačiai namuA

BOSTON, Breokiya, N.Y.
NOTARY PUBLIC

traukti, bet jfe laikėsi kapitono

Help Wanted Malė MOTERS- 
80 84318

INSJRED and BONDĘD

t > EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RA B O R I U S

siekė anglas. Pirie, kuris 5 km Kad būtu linksmĮaif 
nubėgo per 14.02,6 min. T

Mer Whtifitid, garsus JAV

mėjo 25, du iš jų pasaulinius 
rekordus.

— Atvirai, kalbant, ar ši 
knyga yra švari?

— Įsivaizduokit, rašoma apie 
skalbėją ir gos sužiedotinį gat-

TENISAS
Japonijon nuvykę Australijos

gė, laimėję 20 žaidynių ir pra-

knyga nešvari?

■Du vyrai kalbasi:
— Paskutinę nelaimę auto

mobiliu ture jau prieš porą me
tų. Pasitaikė ant kelio senukas.

dyti* laivą arSaū prie Falmouth 
uosto. Kap. Carisen ir anglų

siekė krantą iš nuskendusio 
“Flying Enterprise”.-šešios sa
vaitės po nelaimės vienas švei
carų bankas'pareiškė, kad jis 
shmtęs dideles sumas pinigų tuo 

- laivu. Net pats kapitonas ne
žinojęs, kokius turtus jis, ve
žęs. Bankas nuostolių neturė-

EDWARD8 AGENCY 
73 Warren Street,

30. BOSTON. MASS.

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Help wanted Ferfiak

SLAUGES REIKALINGOS 
bendram darbai ir *O. B. 8CRU1

savaitėje. Privatine ngontač. 
TeL: TE 8-82M

BOKSAS
Italijos atstovus vokiečių

boksininkai įveikė santykiu —aiškina antrasis. Prieš dau-
8:12. gelį metų aš tik pro mergaites

Kunisch, vokiečių boksinin- šalį pravažiavau, o kenčiu visą
kas, varžybose priblokštas ir gyvenimą.
netekęs sąmonės nuvežtas į Ii- — Užmušei ją?

— Ne, vedžiau.

nėn. cūzų draudimo bendrove “La 
Concordia” sumokėjusi 178,- 
000 svarų. " v

Po pusantrų metų olandų

darbus. Mišai su kava, žino
ma, buvo sugedę. Bet iškelta

EMPLOT AGENCIES

NAMŲ RUOŠOS DARBAMS
snouomi

Kvepiančio Džiugelio 
Šaknis turi padavimų 
nuo senovės, ftad Dzin- 
gells buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, ^para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pat] ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba
ką — rūkyri ir džlaogriesi maloniu 
kvepčjimu. Svaras Džiugelio $3.00; 
kvoteris svaro $L00.

ŠALINSKAS 
. Laidotuvių Direktorius 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Station) 

VVoodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse;,veikla-ventiliad-

TeL VIrginia 7-4499

Užsisakykite

PRIEMEJOS -BENDROS
414 BROADWAY 

soęoa boston n, masa

NAUJAUSIA
SLAUGfiS - VAIKŲ 

stojos 
I •

2LLIK*

Namų prižiūrėtojai - Sodininkai

namų darbams

JOHN DERUHĄ, M. D
inkstų, pMSs» odos, krsuj&,‘ vidurių ir kitų ligų gydytoju
ApBflrčjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

t Mokslus baigęs Europoje
128 E. 8th STREET NEW YORK CITY

Virš Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
» visur. Atskiri laukimo kambariai vyrariis ir moterims.

SASNAUSKAS
2

nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi
liai išreiškiančia mūsų jauspius. Jos 
muzikes autinius yra Česlovas Sasnaus-

♦ Česlovo Sasnausko sukurtos dainos, 
kaip: “Jau slavai sukilo”, “Karvelėli”, 
Kantata “Broliai”, “Užmigo žejnė” ir kt 
stiprino mūsų tautinį atgimimą, kėlė 
mūsų dvasią.
• Česlovas Sasnauskas yra pirmas mū-

les iki pasaulinio lygio.

kuri ką£k pasirodė.

• Antrą šios knygos laidą iAeido kun.L.

- — • •*' •

VEDUSIŲJŲ POROS

Brooklyn 21, N. Y.

Mūsų klientūra yra geriausia 
Teirautis visą savaitę. , 

UNITED EMPLOYMENT 
AGENCY

KARL EHMER-PORK STORES
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse: 

69-38 Myrtle Avė. 185-24 Horace Hardi

t Avenue

ewood, N. Y.
Woodside Avenue

S8A IN HONOKEM DfMACULATI CORDIS BM.V.
Mišriam chorai, soprano, aito, temn-o ir boso solo.

KAINA$1-50

LIETUVOS ARCHYVU

Mm

Fresh Meadows, Flushing 
219-f? Jąmaica Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue

Bronx, N. Y.

White Plains, N. Y.

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

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hil] ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambariui

REAL ĮSTATE & INSURANCE
8086 85th Street. Woo&aveu

Tel. VIrgfnia 7-1896
•00*

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

VYT. BELECKAS, mvintoku*

.


