
Jau

Jau kovo 20, atvykęs į Wa- 
shingtoną, Prancūzijos actai. 
Paul Ely įspėjo, kad Prancūzi
ja austojo vStaes laimėti Indo- 
kitajos karą dabartinu būda

- Jei bos priimtas
prez. Eisenhowerio siūlymas 

leisti rinkimuose dalyvauti nuo 
18 metų, tai rinkikų skaičius 
pakils 6,300,000.

šlyti'-vtta* pwftaNi*jtaraft aš šen. 
MneCarthy. IK*. taOTta <ta*» M- 
A*h ir (tarta*.

Amerika turi apsispręsti dėl Indokinijos

CHOl-EN-I^įraudonoKio* K3» 
jos premjeras ir nihiiertfo reMcPiV

■ ' i,
mfnfateris. Soiietn jUlrvirstss i Ze-
■evM kenfereneiją.

PsBr. F. H. SetoraHe buvo 
teinamas, kad pakliuvęs į ki
niečių nelaisvę, sutiko tvirtin
ti, jog amerikiečiai karui var
toję dogas ir bakterijas. Da
bar jis pateisintas. Tačiau pri
pažinta, kad ateity vargiai ar 
juo galės pasinaudoti marinų 
korpusas su pilnu pasitikėji
mu.

Iresnės rūšies galima gauti Bo
livijoje. Jį reikia daugiau ap- 
dbttf, dėlto Jis Hemą branges
nis ir Uk ta<to>rimma*, kai 
Malajų člno Mdna per aukštai 
ptkyta. 6 JAV vilai neturi sa

gos naujo karo atveju Antra, 
geriausia cino rūda iškasama 
Malajuose, vadinasi ten, -kur 
Indokinija kaitina pasaulio at
mosferų. Va, imsi ir ten ne-

vo cino. Jį visą reikia impor
tuoti. Savaime aišku, kad im- 
portininkai šoka juo apsirūpin
ti, ir kainos dar labiau kyia.-

Kainų kilimas pasiekė ir 
Chicagos biržą, tiktai užkabino 
visai kitas prekes — žemės ū- 
kio produktus. Rodos, tai nie
ko bendro neturi su cinu, nes, 
žemės ūkio produktų JAV tini 
pakankamai. JAV vyriausybė 
turėjo jų nej pilnus sandėlius 
prisikrovusi |r kartais svarstė, 
kur juos dėti. Dabar kai ku
riuos iš tų sandėlių ji visai 
likvidavo — jie ištuštėjo. Mat, 
ir produktai, jei ginklai imtų 
šaudyti, plauktų ten, kur vyrai 
ima muštis. Nevalgęs irgi ne
kariausi. Chicagos biržą kaip 
tik ir paveikė viceprezidento 
Nbcono pareiškimas, kad Ame
rikos vyrus gali tekti siųsti į 
Indokiniją.

Taigi, biržos barometras ro
do, kad tarptautinė padėtis įsi
tempia, kaip oro slėgimas prieš 
audrų. Ar ji kils, dar kitas

-Ką pasakys paskutinį mo
mentą Amerika 
Bet . / 
surasti atskrido adm. Ractfor

Tai buvo pirmas šokas Wa- 
shingtone. Kai admirolas išvy
ko, Amerikos tautinės apsau
gos taryboje laimėjo Dulles ir 
Radfordo mintis: bet karia 
kaina Indokiniją ro&ta ginti.

Iš tokio nusistatymo plaukė 
Dulles kalba kovo 29 apie 
'jtmgtinę akciją” Indokinijai 
ginti. Iš čia Dulles kefionė Ž 
Londoną ir Paryžių. Norėjo 
pagąsdinti Indokiniją “jungti* 
niu” įspėjimu Jam nei Londo
nas nei ParyUvs nepritarė. 
Norėjo sudaryti Azijos “Na- 
to”. Jį Londo^s ir Paryžius 
atidėjo po ko.iterendjos Žene
voje.

NAUJA BELGIJOS 
VYRKAllSTBfi

Belgijos parlamento rinki
mus laimėjo socialistai ir libe
ralai. Jie ir sudarė vyriausy
bę. Mm. pirm, yra Acker, už
sienių reikalų — Spaakas. 
Nuo 1947 iki šiol vyriausybė 
buvo krikščionių socialų ran
kose. Dabar jie atsidūrė opozi
cijoje.

GEN. CH. DE CASTREES ' (kairėje) ss Pi ■■ t Eit 
Bene Pleven ir kare ministeriu Cbevigne (deSinėj 
tovėje paskutinio vizito metu. ’ '

rhmfe hatandšin 27 pareiškė, 
kad Anglija neriims jokios pa
gavos Indokinijai iki Ženevos 
konferencijas pabaigos. Tik 
tada imsis, jei konferaidja ne
suras jokios išeities. Klausia-. 
mas, ar Indokinijos reikalas 
nebus Ženevoje pirmiausia 
svarstomas, Chnrehillis pasa
kė, kad visos delegacijos Žene
voje jį laiko svarbiausiu klau
simu;

nežinia.
tam atsakymui

TAIP ELGIASI* 
KOMUNISTAI

GuatruMlnju yra komunisti
nė vyriausybė. “Ratfio Inter
national” pradėjo duoti “anti
komunistines valandas” kas- 
dtena. Jas ėmė trukdyti iš pra
džių slaptas nežinomas siųstu
vas, O pereitą savaitę kaukėti 
banditai užpuolė ir sugadino 
stoties 'įrengimus.

KODĖL KORĖJA, O NE 
INDOKINIJA?

Nors pradėtas svarstyti Ko-

k Ženevoje konferencijai pir
mininkavimo klausimu sutarė 
privačiai Edenas su Molotovu: 

į ptanam posėdžiui pirminin
kaus Thailando .antram — 
Rusijos, trečiam — Britanijos 
užsienių reikalų ministeriai. 
Paskui ta tvarka vėl kartosis.

Pinmnmkaujant Thailando 
atstovui princui Wan Waitha- 
yakon, konferencija pradėjo 
svarstyti Korėjos sujungimo 
klausimą. Pietų Korėjos at
stovas siūlė rinkimus visoje 
Korejęje, prižiūrint Jungt. 
Tautų komisijai, šiaurės Ko
rėjos atstovas siūlė rinkimam 
tą pačią tvarką, kaip Moloto
vas Vokietijai Berlyno konfe
rencijoj: abiejų Korėjų parla
mentai sudarys rinkimų komi
siją, be jokių svetimųjų.

Taigi dėl Korėjos susitar
ti yra tiek pat vilties, kaip 
Berlyne dėl Vokietijos.

Nuo 1929 veikia fondas, ku
ris skatindamas “auksines gy- 
venhno taisykles”, sugalvojo 
rinkti “Amerikos motiną”, pa
vyzdingiausią auklėtoją iš visų 
Amerikos motinų. Kasmet 
kiekviena valstybė išrenka 
skyrium savos valstybės “mo
tiną”, o paskui 10 teisėjų iš jų 
visų jau renka visos ‘Amerikos 
motiną. šiemet išrinkta yra 
Love Talbot iš Columbus, Ga„ 
kuri yra 65 metų ir išaugino 
penkis sūnus. Visi jie atsitar
navę kariuomenėje ir dabar 
vienas yra profesorius, - trys 
valdininkai ir vienas dvasinin
kas. Gegužės 7 New Yorke jai 
rengiamos iškilmės.

Kaip sutrumpinti
McCarthy - armijos byloje 

eina smulkus kabinėjimasis 
dėl klausimų, ar McCarthy 
komisija reikalavo, kad jos 
bendradarbis kareivis Schine 
būtų kariuomenėje proteguo
jamas; iš kitos pusės, ar ar
mijos sekčetorius Stevens 
stengėsi McCarthy komisijai 
sutrukdyti Fort. Montmouth 
tyrinėijmus. Toje vietoje buvo 
Amerikos radaro laboratorijos. 
IŠ jų buvo atleista dalis tar
nautojų saugumo sumetimais.

Pati komisija, pradėjo tartis, 
kaip sutrumpinti visos ap
klausinėjimus, nes dabartiniu 
tempu dalbas nebus baigtas 
per vasarą. Byla nustojama 
domėtis, nors ji ir sunčiama 
per televiziją. Prez. EtoTOhcp 
neri* niekad jos transliacijų bar jis vėl nuskrido į Ženevą), 
neatisi*. . visuomene matai ką suanogo,

SOVIEŲT DIVIZIJOS
Washmgtone diplomatiniai 

šaltiniai pranešė, kad Sovietai 
rytų Vokietijoje laiko 22 divi
zijas, visai paruoštas žygiui. 
Vakarų Rusijoje ir satelituo
se dar stovi. 60 divizijų. Dau- 
gbEs ~rnri4vmrziintns Visoje 
Štač Sąjungoje yra 175 div. 
Per 39 dienų galėtų sumobili- 
zuotiJOO divizijų, viso 6 mil. 
vyrų, tarp kurių pėstininkų 
būtų puspenkto milijoną

Lėktuvų Sovietai turi 20,- 
000; dabar jau daugiau kaip 
du trečdaliai jų yra spraus- 
nriniat Povandeninių laivų tu
ri 300.

Užpuolimui atremti Nato tu
ri 100 divizijų ir 2,000 lėktu
vų, paruostų kautynėm.

lengvino padėtį, pats Dulles, 
atsisakydamas nuo pirminin
kavimo konferencijoje. Dulles 
aiškinosi, kad jis norįs daugiau 
laiko turėti svarstymam kon
ferencijoje. Tačiau, kai pirmi
ninkauti nesiima vienas iš “di
džiųjų”, tai tokioj pat padėty 
gali liktis ir kitas, dar tik tu
rįs pretenzijų į “didžiuosius”, 
— tai kam. Kinija. Už tat kom. 
Kinijos atstovas ir pareiškė 
spaudai, kad jo valstybė kon
ferencijoje turi “tokią pat pa
dėtį”, kaip ir kiti ‘didieji”.

Balandžio 28 pirmąysk kon
ferencijoje prabilo kom. Kini
jos ministeris Chou En-lai. Jis 
tepakartojo Molotovo kaitini
mus Amerikai.

FBI tirta 
priežastis, kodėl dūžta auto

mobilių. stiklai.

to padarė savo išvadą: cino 
kainos Londone pradėjo skilti 
ne valandomis, o minutėmis. 
Jos pakilo ten nuo 5,5 cento i- 
ki dolerio ir daugiau už svarą. 
Taip pat ir New Yorko biržoje 
cinas pabrango nuo 4 centų i- 
ki 99. Ką tai rodo?

Pirinyausia birža rodo pirk
lių susirūpinimą cino atsargo- 

kur iš rankų j rankas teka vi- mis, kurios gali būti reflcafin- 
sok:e vertybių popieriai, žalia
vos ir kitokios prekės. Biržą 
galima pavadinti politinio bei 
ūkfo'o gyvenimo barometru. 
Jis parodo net ir tai, ko politi
kai nepasako aiba neaiškiai • pririsi, o cino rrikės. Jo men> 
pasako.
, . Antai, kai valstybės sekreto
rius Ditiies grįžo iš Londono ir 
Pbryiiaus konferencijos <da-

rejos reikalas, tačiau visi jau- tesės už bendro stalo su Vtet- 
čia , kad degamas 'punktas, minko atstovu, 
ir jį pirmiausia reiktų svars^ 
tyti—tai Indokinija. Prancūzi
jos užsienių reikalų įhin. Bi- 
dault stengės^ kad būtų su
tarta pirmiausia dėl paliaubų 
Indokinijoje. Jį remia ir Ede
nas. Bet skubintis su Indokini
ja Molotovas neturi intereso, 
kol Dienbienphu dar nepaim
tas. Tuo tarpu Molotovas su 
Bidault —tik privačiai —ta
rėsi dėl procedūros. Indokinijos 
klausimui svarstyti. Jiedu m 
matė, kad jį spręsti turėtų 9 
ar 11’valstybių: Amerika, Bri
tanija, kom. Kinija, Prancūzi
ja, Rusija, trys sąjunginės In
dokinijos valstybės (Vietna
mas, Laos, Cambodia) ir taip 
pat komunistinis Vietminh. 
Gal dar Burma ir Thailandas?

Vietnamo vyriausybės galva 
Bao Dai pareiškė, kad jis

Kiekvienas ameri
kietis davė, po J62

Vokietijai, vakarinei, iki da
bar Amerika yra suteikusi 3,- 
5 miliardus doL, tuo tarpu So
vietų Są^mga iš Vokietijos, ry
tinės, yra išgabenusi reparaci
jų už 13 nriliardų dolerių. TUo 
būdu kiekvienas Amerikos pi- 
lietiis sumokėjo Vokietijai po 
62 doL, ir kiekvienas rytų Vo> 
kmvjos ptorap nirejo mnioKe- 
ti Soriefų 3VB0A po TO® dol.

Norėdami žinoti, kaip kei- kas buvo sutarta. Ji tiek tepa- 
čiasi atmosfera, pasižiūrime į juto, kad Indokinija galinti 
barometrą ir termometrą. Vie- virsti- antrąja Korėja. Birža iš 
nas rodo oro spaudimą, antra
sis — temperatūrą. Iš jų suži
nome, ar oras tvankėja ar 
skaidrėja, šyla ar vėsta.

Politinis bei ekonominis mū
sų gyvenimas, kaip tas oras, 
taip pat keičiasi — įsitempia 
arba atsileidžia. Norėdami tuos 
svyravimus sužinoti, pasido
mėkime, kas darosi biržose,

• Aaį^joje 75 metų F. K. 
Martinu užraše testamente a- 
pie 70,000 doL, turtą buv. vo
kiečių belaisviui ~ 
kuris karo metu 
buvo vištų ūkiū

Dulks dėl Korėjos atmetė' 
visus komunistų. riekalaviinus . s 
ir pažymėjo, kad Amerika sa- Jgį 
vo kariuomenės nesiskubins 
atitraukti, nes jau sykį buvo 
atitraukusi, per anksti. Primi- ; 
nė, kad 1950 Jungt. Tautos 
pasisakė už Korėjos sujungi- 
mą, ir jos komisiją turi tęsti 
savo veikimą dabar nustojus 
ginklam veikti.

Dulles konferencijoje sėdi. 
tik per tris vietas nuo kom. 
Kinijos atstovo. Tačiau nėra 
jam nei rankos padavęs, nei | 
žodžio taręs, nei į tą pusę pa- 
žvelgęs. Pranešta, kad Dulles, | 
lygiai ką:p ir jo delegacijos 
nariai, nedalyvaus jokiuose T 
kom. Kinijos atstovo rengia- 
muose priėmimuose.

hatamdžio 28 pareiškė, kad 
Amerika pasiryžus išvengti 
savo kariuomenės siuntimo 
į Indokiniją.

• Amerika įspėjusi Sovie
tų Sąjungą ir Kiniją, kad jei 
jos įžygiuos i Indokiniją, tai 
jom gresia Amerikos sank
cijos, kurias buvo minėjęs 
Dulles savo “New Look” 
strategijoj.

• Iš Kinijos pranešta, kad 
ten nutarta organizuoti ar
miją pietų Azijai “išlaisvin
ti" 50 divizijų didumo; tarp 
jų būsto iir 27 divizijos ki
niečių.

Indokinijoje Dienbiephu tvir
tovė tebesilaiko ir visus komu
nistų puolimus tebeatremia. 
Dabar komunistai ėmė spaus
ti iš pietų pusės, kur ginasi 
atkirstas vienas fortas. Para
šiutais pagalba tebenuleidžia- 
ma. Laukiama naujo masinio 
komunistų puolimo.

Trečias skambutis...
pranešta viešai, kad Prancūzi
joje manoma, jog Dierfnen- 
phu tegali tik ^stebuklas’ 'iš
gelbėti. O jį padaryti tegalėtų 
tik Amerikos IHrtovai, Ameri- 
bos vyrų fukese. Paėmę 
Diebienphu, komunistai turė
sią tiek karo medžiagos^ kad 
po poros mėnesių fe galėtų 
būti prie Hanoi, už 160 my
lių nuo Dienbiephu ir nuo 
Prancūzų kariuomenės štabo.

Prancūzai pareiškia, kad 
jei Anglija h* Amerika negali 
prisijungti į Indokinijos karą, 
tai tegul nekaltina, jei Fran-

pirmininkavimo greit 
to, kad Molotovas 

B0gis į konferencijos 
M^%tatūmė per prie- 
^paveikė griežtas Dul

les nusistatymas važiuoti na
mo, jei Molotovas užsispirs. 
O 'Molotovas yra suinteresuo
tas, kad konferencija^ nenu-

varrd, vyriausias ginkluotų 
pajėgų viršininkas Indokinijo
je, pranešė Amerikos vyriau
sybei, kad DienMeaphu neap- 
gins be amerikiečių lėktuvų 
pagatiios.
. Tai antras skambutis. Vėl 
tautinės apsaugos tarybos po
sėdis. Jis nutarė, kad vieša 
eiti į karą Amerika negali, 
I š čia Amerikos pagalba Pran
cūzijai, bet tik be Amerikos 
vyrų. /

Po šio sprendimo supranta
mas Dulles pesimizmas dėl 
padėties jau ne t'k Indokinijo
je, bet ir Prancūzijoje, nes jis 
artina ir Prancūzijos vyriau
sybės krizę. Ten yra vieni už 
Indokmijos karo tęsimą, kiti 
už jo baigimą bet kuria nuo
laida. Dienbienphu netekus, 
apvirstų ir Laniei-Kdault vy
riausybė. Jei 'net Bidault as
meniškai ir būtų paliktas, jis 
būtų, priverstas priimti neut- 
ralistų pofitticą — dalytis Indo
kiniją su komunistais, ar net 
sudaryti ten koalicinę vyriau
sybę.

To ir nori Molotovas.

KAIP SU KOM. KINIJA?
Dėl 

susita 
kom.

Admirolas A Badford, vy
riausiojo štabo viršininkas, 
kaip praneša Broliai Alsopai, 
nutraukė Europoje savo misi
ją ir grįžo į Weshingtoną ry- 
šiutn su Indokmijos krize. Tos 
•krizės reiškiniai buvo laikomi 
užkulisiuose, bet jie prasimu
ša į viršų, nustebindami jiem 
neparuoštą palietį.

ESAMA IR TOKIŲ 
GYDYTOJŲ

Hartforde, Conn. teismas už
draudė verstis gydytojo prak
tika Dr. D. F. Gibsonui, ku
riam viena senutė užrašė tes
tamente 74,000 dol. ir kuris ją 
gydė. Latras gydė xtaip, kad 
senutė dėl jo nerūpestingumo

Tvirtovė tebesi 
laiko

Išrinkta “'Amerikos 
motina”

KAI POLITIKA TYLI, ŠNEKA BIRŽA
Biržos kanos rodo įtempimą augant.

DR. B. PAUOKAS



SPAUDA

Kodėl

Amerikos

Ką tik pasirodė

E. Joffres Voišekatisko

GIMS TAUTOS GENIJUS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMA

GAUNAMA DARBININKO ADMINISTRACIJA

Pasaulio akys nukreipta* su 
dideliu dėmesiu j Indottaįją. 
Mato, kaip Kramtom mamto- 
mos n»nkns w4> TnįftįHrajnB 
mases mirti ui Maskvos reika
lą-Matot Inp jš lėtos pusės In-

taip ir nepaaiškėjo viešumai.
įsibėgėjęs Monasterio nupir

ko Prancūzijoje supuvusių bul
vių ir gabeno jas į Indokiniją. 
Ar jas atgabeno, kas kam rū
pi, bet jis gavo leidimą už tas 
bulves, kaip, už sveikas, siųsti 
piastrus į Paryžių, ir iš ten už 
juos gauti prancūziškus fran
kus. Paskui dar gabeno seną 
popierį. Pagaliau Marsely už
sakė tiesiai 
sprogstamajai medžiagai ga-

Santykiai su lenkais

vizų įstaigos direktorių ir nu
skrido į Paryžių. Iš ten atėjo 
daigos devizų įstaigai, kad ne
kliudyti. Bet tas direktorius 
buvo kietasprandis ir vistiek 
atsisakinėjo. Tada perėmė j sa
vo rankas kitas pareigūnas, ir 
Monasterio piastrai, kuriuos jis 
gaudavo pardavinėdamas ne 
klasikines knygas, bet klasiki-

Paliestas klausimas yra svar
bus, dėl to ir opus. Kaip tik 
dėl to jį svarstant reiktų atsisa
kyti bravarinių tuščiavidurių 
frazių. Reiktų taip pat atsisa
kyti minties, kad vienais pro
testais ir re kaliavimafe atgau
sint laisvę, o jau paskui, kaip 
norėsim, taip tvarkysimės._

Reikalinga didelė jėga, kad
net protesto ar reikaląv mo Neseniai vienas šveicarų
balsas šiandien būtų šiek tiek Mėnraštis, informuodamas apie

ritini* viešbučio savininką, ku
ris turi taip pat draugiškus ry
šius su pinigų, devizų įstaiga. 
Pukininkas palieka Franchini 
savo p astrus, o tas persiunčia 
per devizų keitimo ištaigą į 
Paryžių, kur už vieną piastrą 
valdžia storoka 17 trinkų. Tai 
kas.,kad Indokinijoje juodojoj šėjas Monasterio vienam iš de
rinto! už piastrą moka tik 10 
frankų. Bet Prancūzijos val
džia 1945 gruodžio 25 nustatė, 
kad už piastrą valdžios iždas 
moka 17 frankų. Taigi nusi
pirk pi.strų Indokinijoj po 10 
frankų, o Paryžiuje už kiek
vieną piastrą pelnysi iš val
džios iždo po naujus 7 fran
kus. Pulk. Bellon piastrai nu
keliauja į Paryžių, ir sugrįžta nius dolerius, nekliudomai ke- 

Favo į Paryžių. Monasterio 
jautėsi taip tvirtai, kad jis vė
liau pasakojo: “Visas tas rei
kalas man atsiėjo Paryžiuje tik 
pusryčius ir tris milijonus 
franką-”

Kas tuos pinigus gavo, kas

įsiklausomas. Jau geras daly
kas bendras pabaltiecių bal
sas. Bet tai balsas tik 6 mili
jonų Vardu. Mūsų baisos, įsi
jungęs į visų pavergtųjų bal
sus, ir dar laimėjęs laisvųjų 
žmonių pritarimą, šiandien gali 
daugiau reikšti. Ta gi bendra- 
darbiįvimas neišvengiamas iš
silaisvinimo kelyje.

Neseniai vienas

I aukštesnes partijas ir val
džios vietaš Lietuvoje prigužė
jo pareigūnų iš Rusijos.- Niekur 
nėra t ek jų daug kaip mašinų 
ir traktorių stotyse. Dabar Lie
tuvoje esą per 130 MTS, ta
čiau, retai jose Užtikš ketinu 
direktorių ar kitą aukštesnį 
pareigūną. Ir vyriausioji MTS 
valdyba prie žemės ūkio minis
terijos yra beveik išimtinai ru
sų rankose.

Rusų atplūdis padidėjo po 
praeitų metų rugsėjo mėn. Ta
da Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto posė
dyje buvo svarstomas MTS 
darbo pagerinimas. Sovietinės 
Lietuvos spauda nurodo, kad 
po to posėdžio
vien tik iš Leningrado į Lietu
vą atgabenta 130 vadinamų in
žinierių ir mechanikų, kurie čia 
užėmė MTS direktorių ir kitas 

aukštas vietas.
Kad nuo tų naujų žmonių 

MTS dalbas būtų pagerėjęs, 
neatrodo, kaip tai matyti iš tos 
pačios spaudos, štai “Soviets- 
kaja Litva” kovo 4 aprašė 
Varėnos MTS dirbtuvių staty-

ropą dalar laiko neaktualų, 
tesiūlydamas dabar: “mūsų 
mažųjų tautų pirmasis reikala
vimas turėtų būti — laisvės 
reikalavimas. O būdami laisvi, 
maty sime, Jtiek verta dėtis su 
kuria kita valstybe į uniją.”

Tuo pačiu klausimu Drauge 
balandžio 23 rašo Al. Astašai- 
tis iš Detroito. Jis daugiau nu
šviečia Amerikos gimusių len
kų nusistatymą savo. lenkiško
sios egzilinės vyriausybės -h" 
lietuvių atžvilgiu. Esą “gali
ma veik drąsiai teigti — len
kų išeivija labai dažnai nepri
taria savo vadovų šūkiams ar 
net, neretu atveju savo vado
vaujančių įstaigų”, reikalau
jančių Lenkijos su Lvovu ir 
Vilnium. Čia gimę lenkai "su' 
mažomis išimtimis... į lietu
vius žvelgia su visiška simpa
tija ir supratimu.”

Kitas klausimas: šnekėtis su 
jais ar ne? ‘Atrbdo, kad netu
rėtume bijoti lenkų, nes mūsų 
reikalas teisus, ir mes neturime 
ko prarasti, jei daugiau ar 
mažiau palaikysime bent mini
malius santykius... Izoliacija 
kaip tilt gafi daugiau blogo nei 
gero atnešti... Suprantama, 
ten, kur būtų užginčijamos 
mūsų teisės ir pareigos Lietu
vos sostinės atžvilgiu, lietu
viams nevieta.”

gan prieinama kaina. Dėl 
to nenuostabu, kad viso

pavergtųjų jaisyes sieksnius, su 
kartumu, pridūrė,'kad emigra
cijoje jie tarp savęs nesutaria. 
Dienraštis iškėlė piktą, bet pa
gristą klausimą: ar juos reikia 
išlaisvinti tam, kad jie galėtų 
vėl savo tarpe peštis, lenkai su 
čekoslovakais, lietuviai su len
kais? Kai tokios tamsios nuo
taikos apie mus sudarinėjamos 
viešojoj opinijoje, praverstų 
ka p tik parodyti, kad tos pa
vergtosios tautos savo tarpe 
moka susiprasti čia emigracijo
je, gali bendradarbiauti išlais
vinimo sr'ty ir bent pramato 
kelius taikiu būdu savo ginčija
mus klaustimus spręsti , ateities 
laisvame gyvenime ir organi
zuoti valstybinį bei ūkinį bend- - 
radarbiavimą. Tuo atžvilgiu bet 
kokios pastangos yra pras
mingos.

Tačiau savo pastangų ir sa
vo galios nereikia pervertinti, 
čia emigracijoje laimėtas susi
pratimas tereiškia bendrą bazę 
išlaisvinimo kovoje; tereiškia 
taip pat sugestijas ateičiai, bet 
jos sprendimas priklausys jau 
ne nuo emigrantų. Emigrantam 
sunku išsižadėti išsinešto iš 
namų vieno ar kito sentimento. 
Dėl to tas ar kitas prasiveržęs 
šūktelėjimas neturi išmušt kitų 
iš pusiausvyros.

Bendradarbiaujant išsilaisvi
nimo kovoje lietuviai turi jaus
tis, kad į'e yra tie, kurių val
stybės ribose yra Vilnius. Psi
chologiškai jaučiasi silpnas ir 
savim netiki tas, kuris vis nori, 
kad ir kiti sakytų, jog f s turi 
tai, ką jis turi. Lyg pats tuo 
netikėtų.

Tačiau norint aiškintis su 
lenkais dėl ate*ties santykiavi
mo detaliau, A. Petkauskas tai
kingai nurodo M. Beako teigi
mą: , derybas su
lenkais yra būtina tetavBtoJL 
koacepe^y^ kurio#, deja, mes 
patys nrftaome,” Teisinga 
Petkausko išvada: **įim tiks-

bar saMptati (sektai tari- 
kėju! Red.) vtaą 11 litaaiį daa*

nistų laiveliai ir už visą me- . Buvo ir daugiau tok ų me
džiagą sumokėti doleriais. Bet kuliantų, ar jiem tarpininkų.

Sirijos ka- Mažosios tarpminkaų^nčios 
SĄatirsų- žuvelės uždirbdavo K tos spe

kuliacijos menes ui po 2-5,000 
dol. Argi jiem svarbu, ką už
dirbo iš to Prancūzija ar jos 

priešas? (b. d.)

nos MTS iš Vilniaus “Pobeda” 
mašinom atidundėjo visa MTS 
vadovybė su pačiu statybos ir 
technikos vaidybos viršininku 
gapiro. Apžiūrėję ir parinkę 
dirbtuvėm vietą, načafriintoi iš- 
kikn'ngai pareiškė, kad # lifei 
spalio 15 dirbtuvės bus baig
tos statyti ir iškilmingai tą 
dieną bus atidarytos^-.... -

Deja, taip greit nėjo, kaip 
buvo suplanuota, nors yarėnos 
MTS direktorius Smirnovas 
dažnai lakstė į pilnių ir vis 
ragino. Praėjo spalio 15, atėjo 
ir kitų metų vasara, o dirbtu
vės vis nebuvo atidarytos. 
Daug kas, lengviau atsiduso, 
kaip šapiro, viršininkas, buvo 
pakeistas, ir po jo atėjo Ser- 
gejevas. Pastaras1 s, atvykęs, 
patikino varėniškius, jog dirb
tuvės bematant bus baigtos 
statyti. Tačiau jam buvo ne 
tiek svarbu dirbtuvių statyba 
kaip jo paties buto Vilniuje re
montas. Jį atremontavo pui
kiai, ir tada pajudėjo dirbtu
vių statyba.

Gruodžio mėn. pernai buvo 
Varėnoje dirbtuvės pagaliau 

jau chemikalų bą. - pastatytos. Nors ir ne tokios
Esą jau 1952 vasarą į Varė- _ (Nukelta į 3 psl.)

figūruoja* Fordas, 
į prašokdamas tūkstančiais 
f kitus! Daugumas žmonių

krašto naujoj automobilių 
registracijoj per paskuti-

ta paramos. Totas 
r ir -tas javų pirklys 
įq» ątitiga virtęs kultū

roj po 50 piastrų. Su pta&ąis roanejėju Jcnygų leidėju Lri- riuomenės 
užsuka pas savo draugą Fran- dyktos reikalam jis paraka- kliudė dar Marylin uoste. BaP 

lavo Iš devizų įstaigos persiųs-' g^i visa istorija nedideliu 
ti nei daugiau nei žiau —tik daiktu — Monasterio tik išvi- 
4 mil piastrų. Dev zų įstaigos g indotanajos ir daug'au nie- 
žmonės nusimanė, kam tie pi- ' ’ ‘ 
nigai iš tikrųjų skiriami, ir at
sisakė juos persiųsti. “Ar jūs 
■orite ar nenorite, bet jūs per- 
siąrite,” pareiškė kultūros ne-

vyrai didvyriškai atiduoda sa
vo kraują ir gyvybes, kad pa- 
sipriešmtų Sovetų Rusijos už
mačiom.

Tačiau nemato, kad yrą ir 
kiti žmonės Indokinijoje , bei 
Prancūzijoje, kurie naudojasi 
karu ir iš pi»i lieto kraujo su
sideda sau kapitalus, tarnau
dami sau ir Maskvai ir išduo
dami Prąneūz-ją bei Vakarų 
pasaulį.

Prancūzijoje išėjo knyga 
“Trific de Piasteres” (Piastrų 
judėjimas”). Joje randam Iš
keltus į šviesą tuos patamsių 
vyrus.

1- ŠALIA GENEROLO 
, PULKININKAS

Žavimasi didvyrišku Dien- 
bienphu komendantu, buvusiu 
pulkininku, dabar generolu de 
Castries. šalia jo šviesaus pa
veikslo atsiranda ir kitas pul
kininkas, vardu Bellon. Jis bu
vo Indokinijoje Saigono mies
te. Jis priimdavo karius, ku
riuos Prancūzijos laivai atga
bendavo iš Marselio uosto, iš 
Europos ar Afrikos. Kiekvie
nam čia išlaipintam kariui jis 
turėjo tę sę parduoti tam tikrą 
skaičių dolerių ir svarų už In- 
dokinijos pinigus — . piastrus. 
Bet daugelis karių nė nepirkda
vo tų dolerių ar svarų. Su gau
tais Indokinijos pinigais, pias- 
trais^Jie nueina į barus ir pra- 

-iodžiai juos lygiai gerai, kaip 
kitur prileistų dolerius. Pulki
ninko rankose likdavo tie gau
tieji doleriai, kuriuos jis buvo 
gavęs oficialiu kursu, po 25

Pasikalbėjimas tarp lietuvių 
ir lenkų veikėjų New Yorke da
vė progą atgytu spaudoje lietu
vių lenkų klausimui. Tai ir ge
rai, nes sujudimas rodo gyvą 
visuomenės domėjimąsi.

T. Žiburiuose balandžio 8 ir 
15 A. Petkauskas straipsny 
“Santykių su lenkais klausimas 
ir Vilniaus krašto lietuviai” 
mano, kad tas pasikalbėjimas 
buvęs neigiamas Lietuvos rei
kalams. Labiausiai į širdį pa
taikė šis dalykas: “Manyčiau, 
skaudžiausiai mus Vilniaus kr. 
Sėtinius pafiete S. Sidzikausko 
pasiūlymas su lenkais rasti 
*modus vtvendi* jiems pasiūlius 
daiiaitinę LTSR - Le«3ti jds sie
ną naująja demarkacijos lini
ja. Kaip yra skaudu vilniečiui 
išgirsti iš savo tautos vairuo
tųjų lūpų tokius žodžius... Ir 
vėl šiaudinės gairės nutys per 
Vilniaus kraštą-- Ir vėl Vil
niaus sričių lietuvis bus palik
tas juodai nevilties kančiai.” 
“Dėl tokių pasitarimų Vil
niaus krašto lietuviai turėtij 
protestuoti.”*E2są, deja, jie ne
organizuoti...

Nuogąstaudamas, kad bend
radarbiavimas su lenkais gre
sia praeities unija, autorius aiš
kiai pasisako tik už Pabaltijo 
kraštų bendradarbiavimą. O 
mūsų įsijungimą į būsmą Bu

bėjęs. ” f .
Kodėl valdžia tokį kursą nu

statė, taip niekas ir neišaiški
no. z

“Kultūros nešėjas”
Paryžiuje buvo toks grūdų 

pirklys Oiivier Monasterio. Jam parašė laišką devizų įstaigai 
atėjo staiga idėja — steigti 
knygų leidyk^ir ją perkelti į 
Indokiniją. L^Įykla leisianti 
prancūzų klasikus ir juos tai
kysianti Vietnamo mokyklom. 
Koks puikus prancūzų kultūri
nės propagandos sumanymas. 
Pirfays virto patriotu... Tik 
dažnai taip pasitaiko, kad biz
nieriai ir spekuliantai dedasi 
darą kultūrinius darbus, rei
kalauja už tai sau pagarbos, 
reklamos ir visuomeninės bei

Dauguma žmonių perka 
Fordo o ne kitokios garny-

X

bos automobilius, nes jie 
patyrė, kad Fordas jiems 
duoda daugiau to, ką jie 
nori rasti stiliuje...

bando Fordus... dauguma —M*——» 4

žmonių perka: Fordus.
Kodėl jums šiandien 
nepasinešti ta kryptim?
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nilio bombų sukėlė didelį susi
jaudinimą visame pasaulyje. 
Pas pylė šauksmai, kad ameri
kiečių mokslininkai jau nebe
sukontroliuoja atominės jėgos 
ir veną gražią dieną, ką nors 
dar bandydami, išsprogdins vi
są žemę. Bet ir dabar jau su-

• sidaranti grėsmė Ramiajam 
vandenynui, kuris galįs, būti už
nuodytas, o visa salų grupė iš- 
lėkdinta į orą. Radioaktyvūs 
nuodingi debesys, pakilę aukš- •

Laikrašti tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turi
ni ir kalba redakcija neatsako.

Darbininkų švente ir įos išniekinimas

žemės atmosferą, pratruksią 
mirtį nešan<5u ketumi, kuris 
sunaikinsiąs žmones, augalus ir 
gyvulius, žodžiu, grėsmė esanti 
tokia didelė, kad reikia tuojau 
sustabdyti eksperimentus. Iš 
kur tas siaubas ir panika?

Darbininkų šventė, gegužės 1, seniau yra turėjusi nemažos 
reikšmės, kai buvo dar ilgos darbo valandos, menkas atlygini
mas, prastos darbo sąlygos, jokios apsaugos susirgus ar darbo 
netekus, jokių unijų. Dar ir dabar darbininkai nevisur turi iš
sikovoję geresnes darbo sąlygas ir teisingesnį socialinį jų reika
lų aprūpinimą. Tai priklauso nuo krašto santvarkos, darbinin
kų susiorganizavimo ir kultūrinės pažangos. Kur kraštas yra 
kultūroje atsilikęs ar kur jis yra nedemokratiškai valdomas, 
ten ir darbo sąlygos yra sunkesnės. Sugret’nkime, pavyzdžiui, 
Jungtines Amerikos Valstybes ir Sovietų Sąjungą, jr rasime di- 
džiausį skirtumą.

Panikos skleidėjai yra Ang
lijos darbiečiai — kairysis - jų 
sparnas, vadovaujamas A. Be- 
vano, prokomunistinio žmo
gaus. Jie sulipdė tė rėklių bal
są iš komunistų, kairiųjų so
cialistų, kai kurių liberalų ir 
vadinamųjų pacifistų ir pavadi
no tai “viešąja nuomone”. Ji 
reikalaujanti tuojau sustabdyti 
H-bombų eksperimentus, kol 
visi žmonės nėra dar išžudyti. 
Bet... paklauskime dvejų daly
kų, kad galima būtų patikėti 
tos “viešosios nuomonės” nuo
širdumu.

Viena, krinta į akį, kad A. 
Bevano prokomunistinis fron
tas yra priešingos ne tiktai 
vandenilio bombai, bet ir Va
karų Europos pastangai gintis 
nuo bolševizmo grėsmės. A. 
Bevanas ir jo šalininkai nepra- 
sitar a apie tai, kad bolševikai 

Sovietų Sąjungoje su didele pompa minima gegužės p rmoji, 
kaip darbininkų “išlaisvinimo” diena. Tai yra didel's pasijuoki
mas ir iš tos dienos ir iš darbo žmonių, kurisms toje šventėje 
nebeliko nieko, išskyrus raudoną it kraujas spalvą. Tai nebe 
darbo sąlygų pagerinimo, bet jų pasunkinimo spalva, kuria nu
sidažė komunistinė diktatūra. Ji nusuko į šalį nuo to, ko darbi
ninkai siekė: jie nesiekė nei diktatūros nei dar baisesnės'ver
gijos, prieš kurią protestavo savo demonstracijose. Komunistai 
dažnai buvo jose pirmieji, ir jie pirmieji uždėjo darb:ninkams 
dar sunkesnius pančius Sovietų Rusijoje. Ten darbas yra pri
verstinis, menkai atlyginamas, darbo normos didelės, laisvės 
darbą pasirinkti ir jį keisti nėra, bet yra darbo knygutė, kaip turėtų pasitraukti iš okupuotų 
koks vilko bilietas, į kurį surašomi visi darbininko tariami “nu- 
stkaltimai”. O kiek darbo žmonių sugrūsta į vergiškus prievar
tos darbus Donbase, Urale, Sibire ir kitur? ,

Tokia yra ta “darbininkų laisvės šalis”, išniekinusi ir jų 
šventę, dėl kurios nemažai sudėta aukų ir pralieta kraujo. Ant 
jo išplaukė saujelė išnaudotojų, engėjų, apsitverusių geležine 
sena ir užsibarikadavusių tankais, kuriuos pasiunčia ir prieš 
darbininkus, kaip pernai Berlyne, Jenoje, Dresdene. Tai yra 
gerai žinomi faktai; kurie nesiderina su rėkliais Kremliaus bal
sais gegužės pirmąją dieną: “mes išvadavome darbo mases!” 
Geriau sakytų: “mes pavergėme darbo žmones!” '

Visai kitas vaizdas yra komunistų koliojamoje Amerikoje. 
Jei čia dar ir pasitaiko darbininkams skriaudų, tai ne dėl val
džios ar įstatymų, bet dėl pačių žmonių, kurie nevisi ir nevisur 
įstatymus vykdo. Blogos valios žmonių visur pas taiko, net ir iš 
tų pačių darbininkų, ne vien darbdavių. Vis dėlto niekur nėra 

, tokių gerų darbo sąlygų ir tokio aukšto atlygin mo, kaip Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kur ir darbd šventė be riksmo 

■'švenčiama ir kitu laiku.

kraštų, bet j e balsiai pabrė
žia, kad amerikiečiai turėtų pa
sitraukti iš Europos. Kodėl tik
tai amerlkieč *r, o ne bolševi
kai? Kas užtikrina, kad jie 
tada neis iki Atlanto?

Antra, bevenitai t’k dabar 
suskato šaukti, kai pasirodė, 
jog JAV turi galingesnes bom
bas už Sovietų Rusiją. Jie gi 
tylėjo, kai Klaus Fuchs, Ponte- 
corvp. Rosenbergai ir kiti par
sidavėliai ir šnipai atominių ty
rimų paslaptimis aprūpino So
vietų Sąjungos laboratorijas. 
Ar jose nedaromi atominiai ty
rimai ir vandemlio bombos ne
gaminamos? Juk niekas iš. tų, 
kurie dabar skie džia paniką, 
nepratarė nei žodžio prieš So

vietų Rusiją, kai atomines 
bombas rusai sprogdino arkti
niame Sibire ir radioaktyvūs 
spinduliai pasiekė net Japoniją. 
Priešingai, galima buvo paste
bėti tam tikro pasitenkinimo, 
kai Malenkovas pasigyrė, kad 
ir Kremlius turįs vandenilio, 
bombą. Matyti, ji menkesnė, 
kad tik dabar prireikė šaukti 
prieš Ameriką. Kam tas šauks
mas pasitarnauja?

Tik naivus žmogus gali ne
matyti, kad ta panika pila van- 

t 
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denį ant raudonojo Sovietų Są
jungos malūno. Jokia “viešoji 
nuomonė” jo nesustabdys, kol 
jis prisuks -tiek atominių gink
lų, kad jau galės griebti pa
saulį už gerklės. Bolševikam 
tam reikia laiko ir dėl to rei
kia šaukti, kad Amerika nesi- 
ginkluotų, būtų silpnesnė ir ne
pajėgi atsispirti. Kiekviena 
Amerikos pastanga apsaugoti 
Vakarų pasaulį nuo bolševiki
nio banditizmo laikoma pasi
rengimu karui. Tačiau kelerio
pai didesni Sovietų Sąjungos 

pasirengimai vadinami “tai
kos” vardu. Iš tikrųjų, būtų 
tikra ‘taika’, kurią atneša mir
tis, jei Sovietų Sąjunga liktų 
vleninėlė-vandenilio bombos 
gamintoja. Kas ją sukontroliuo
tų, jei visos kitos valstybės sa
ve ir pavestų tarptautinei kom 
trolei? Visos kalbos apie tą 
kontrolę ligi šiol nedavė rezul
tatų ir kaįp tik dėl Sovietų Ru
sijos užsidarymo. Va, iš kur 
pasauliui kyla didžiausias pavo
jus ir graso ta katastrofa, jei
gu jis nesugebės sukontroliuoti 
bolševizmo jėgos.

Vakarams lieka tik du gali
mumai: atominis apsiginklavi
mas arba bolševizmas. Atsisa
kydami atominių ir vandenili
nių ginklų, Vakarai karinės pa
jėgos centrą perkeltų į Rytus,

___________________ a

kur yra didelės masės žmonių, 
galimų pastatyti po ginklu, ir 
milijonai vergų, prikinkytų 
juos kalti. Sunku manyti, kad 
Vakarai norėtų taip nusigink
luoti, kad Sovietų Sąjunga ir 
Raudonoji Kinija būtų dar la
biau apginkluotos. Aišku, kad 
tuo taikos nebus pasiekta. Ji 
ateis tik tada, — visi norėtu
me, kad be žudynių ir kata
strofos, — kada iš bolševikų 
rankų bus atimtas ginklas ir 
tautos galės būti tikros, jog 
Kremliaus banditai nei naktį 
nei dieną nesikėsina į kieno 
nors gyvybę.

ŠIANDIEN pakanka tik ke
letas valandų, kad Rusijos 
lėktuvai pasiektų Jungtines 
Amerikos Valstybes. Pažiūrė
ki į žemėlapį ir nustebsi, kaip 
lengvai mūsų kraštas gali bū
ti Rusijos bombonešių pasiek
tas. Rusai jų turi tūkstančius 
ir jie gali atskristi į bet kurį 
svarbesnį JAV miestą.

.Mūsų aviacija ir radaro 
tinklas budi dieną ir naktį. 
Tačiau to nepakanka. Žemai 
skrendančius lėktuvus gali sek
ti ir žmogaus akis. Tam tikslui 
yra STEBEJIMO KORPUSAS 
(Ground Observer Corps), su
telkęs tūkstančius amerikiečių, 
kuriuos pažinsi iš sidabrinių 
snarnų ženklelio. Ar nenorė
tum ir tu prisidėti prie mūsų 
krašto gynybos? Užeik į

GROUND OBSERVER 
CORPS

• savo mieste ir įsirašyk sava
noriu! Pats laikas tai pada
ryti, nes grėsmė visiem yra 
nemaža.

Leningrado....
(Atkelta iš 2 ps.)

gražios, kaip viršininko butas. 
Komisija dirbtuvių statyboje 
surado net 19 trūkumų. Ža
dėjo pataisyti. Bet lig s oi taip 
ir nėra dirbtuvėse nei šildymo, 
ventiliacijos, o pagal straipsnio 
autoriaus išvedžiojimus tai ir 
vandentiekis laikosi tik garbės 
žodžiu.

Kad tai būtų tik vienas at
sitikimas. Tokie dalykai dedasi 
daug kur. Tas pats autorius 
nurodo, kad Eišiškių MTS dar
bininkai, skaitydami laikrašty
je Varėnos dirbtuvių aprašymą, 
pamanę, jog aprašyme buvę su
keisti vardai, nes lygiai tokia, 
statyba buvusi čr Eišiškių 
MTS. Nekitaip galvoję ir Mic
kūnų stoties darbininkai.

2.
— O jūsų tėvelis? — paklau

sė jis. .
— Mano tėvelis seniai mi

ręs.
Taip pat jis paklausė mano 

motinos krikšto vardo ir tuo
jau, lyg nenorom, nusilpatojo. 
Paskui atsiprašė sakydamas, 
kad jo tokia amerikoniška ma
niera, ir kad, apskirtai, jis di
delis keistuolis. Paskui jis tei
ravosi, kur mūsų butas. Pasa
kiau jam ir tai.

★
Susijaudinimas, apėmęs mane 

mūsų pasikalbėjimo pradžioje, 
palaipsniu atslūgo. Man atro
dė mūsų susiartinimas truputį 
keistas ir tiek. Nepatiko man. 
jo šypsem. Taip pat ir išra’š- 
ka akių, kurias jis tartum smei- 

' gė į mane... Jose buvo kažkas 
plėšraus ir globojančio... kažkas 
klaikaus.

gitų akių sapne nebuvau ma
tęs. Nuostabus buvo barono 
veidas! Išblyškęs, nuvargęs ir 
kartu jaunatviškas, nemaloniai 
jaunai atrodąs. Mano “nakti
niam” tėvui nebuvo ir to gilaus 

rando, kuris kirto įžambiai vi
są kaktą naujojo pažįstamo ir 
kurio aš nepastebėjau, kol ne- 
prĮsikišau arčiau. Nespėjau pa
sakyti baronui pavadinimo gat
vės, kurioje mes gyvename, 
kaip aukšto ūgio arabas, įsivy- 
niojęs į apsiaustą iki pat akių, 
priėjęs iš užpakalio prie jo, 
lengvai sudavė jam į petį. Ba
ronas atsigręžė ir tarė:

—Aha! Pagaliau! — ir, 
linktelėjęs man galva, nuėjo 
kartu su arabu į kavinę.

Pasilikau po tendu, norėjau 
sulaukti barono išeinant. Ne 
tiek norėjau vėl su juo pasikal
bėti, — tikrai nežinojau apie 
ką aš galėčiau su juo kalbėti,— 
kiek troškau patikrinti savo 
pirmykšti įspūdį.

Bet praėjo pusė valandos, 
praėjo valanda... Baronas ne- 
pas:rodė. Įėjau į kavinę, perė
jau visus kambarius, bet nie
kur nemačiau nei barono, nei 
arabo... Jie abudu, turbūt, bus 
išėję per užpakalines duris.

Man pradejo skaudėti galvą. 
Norėdamas prasivėdinti nuėjau 
krantine iki didelio, seno, šim

tamečio užmiestinio parko. Pa
sivaikščiojęs apie dvi valandas 
ąžuolų ir platanų pavėsy, grį
žau namo.

Prieškambary pasitiko susi
rūpinusi tarnaitė. Iš jos veido 
išraiškos tuojau supratau, kad, 
man nesant namie, kažkas ne
gero įvyko. Ir tikrai, aš suži
nojau, kad prieš valandą mano 
motinos miegamajame staiga 
pasigirdo baisus riksmas. Įbė
gusi tarnaitė rado ją ant -grin
dų apalpusią. Kai motina atsi
peikėjo, turėjo atsigulti. Ji at
rodė išsigandusi ir keista. Nei 
žodžio nekalbėjo, neatsakinėjo 
į klausimus, visą laiką tik dai
rėsi ir kūkčiojo. Tarnaitė pa
siuntė sodininką parvesti gydy
tojo. Gydytojas atėjo ir prira
šė raminančių vaistų. Motina 
nieko jam nenorėjo pasakyti. 
Sodninkas įtikinėjo, kad po 
keletas akimirksnių, kai moti
nos kambaryje pasigirdo klyks
mas, jis matęs nepažįstamą 
žmogų, skubiai bėgantį per so
do gėlynus gatvės vartų link. 
Sodininkas nespėjo įsižiūrėti to 
žmogaus, bet jis atrodė lieso 
sudėjimo, dėvėjo žemą šiaudinę 
skrybėlę ir ilgaskvernę palai
dinę...

— Barono drabužiai! —man 
tuoj d'ngtelėjo į galvą.

Prisivyti sodininkas jo nega
lėjo. Be to, jį tuojau pašaukė 
kambarin ir nusiuntė gydytojo 
parvežti

Aš įėjau pas motiną. Ji gu
lėjo lovoje baltesne nei pagal
vė, ant kurios ilsėjos jos gal
va. Pažinus mane, ji silpnai nu
sišypsojo ir pratiesė man ran
ką.

Prisėdau prie jos, pradėjau 
ją klausinėti. Iš karto ji neno
rėjo pasisakyti; pagaliau prisi
pažino, kad tai, ką ji matė, ją 
labai išgąsd’no.

— Kas nors norėjo įeiti čia? 
— paklausiau.

'— Ne, —skubiai atsakė ji,— 
niekas nėjo, bet man pasiro
dė... man pasiva:deno...

Ji nutilo ir užsidengė ranka 
akis. Norėjau papasakoti, ką 
sužinojau iš sodininko, ir ta 
proga užs:minti savo susitikimą 
su baronu. Bet žodžiai sustingo 
lūpose. Nutariau vis dėlto pa
stebėti, kad dienos metu papra
stai nesivaidena.

— Palik, — prašnabždėjo ji, 
—prašau, nevargink manęs da
bar. Tu kada nors sužinosi...

Ji vėl nutilo. Jos rankos bu
vo šaltos, ir pulsas mušė smar
kiai ir nelygiai. Daviau jai iš
gerti vaistų ir pasitraukiau tru
putį į šalį, kad jos nevarg’n- 
čiau. Visą dieną ji nesikėlė. Ji 
gulėjo nejudėdama, tyli, tik ret- 
karčia:s giltai atsidusdavo ir 
baikščiai pramerkdavo akis.

Vėlų vakarą motiną pradėjo 
drugys krėsti, ir ji išsiuntė 
mane. AŠ atsiguliau gretimam 

kambaryje ant sofos. Kas ket
virtį valandos kėliausi, prieida
vau ant galų pirštų prie durų, 
klausydavausi. Jokio garso. 
Bet motina vargu buvo užmi
gusi tą naktį.

Kai anksti rytą įėjau, jos 
veidas atrodė karštas, akys 
spindėjo nenatūraliai. Dieną jai 
pas'darė kiek geriau, bet vaka
rop karštis vėl pakilo. Iki tol ji 
atkakliai tylėjo, o paskui stai
ga pradėjo kalbėti skubančiu, 
nelygiu balsu. Ji nekliedėjo, jos 
žodž ai buvo prasmingi, tik ne
turėjo jokio ryšio. Prieš vidu
naktį ji staiga mėšlungiškai 
pasikėlė lovoje (aš sėdėjau šalia 
jos) ir tokiu pat skubančiu bal
su, nuolat gurkšnodama iš stik
linės vandenį, silpnai mosuo
dama rankomis ir nė karto ne
pažvelgdama į mane, pradėjo 
pasakoti. Ji kartais nutildavo, 
stengėsi save valdyti, ir vėl tę
sė...

Taip, tai visa buvo keista, 
■tarytum ji būtų sapnavusi, ta
rytum ne ji, o kažkas kitas bū
tų jos lūpomis kalbėjęs. ,

★
— Klausyk, ką aš tau papa

sakosiu, — pradėjo ji. — Tu 
jau nemažas vaikas. Tau lai
kas viską žinoti. Aš turėjau ge
rų draugę. Ji ištekėjo už žmo
gaus, kurį visa širdimi mylėjo 
ir buvo su juo labai laiminga. 
Pirmaisiais po vestuvių metais 
jie abu nuvyko sostinėn pra

leisti ten keletas, savaičių. Jie 
apsistojo gerame viešbuty ir 
dažnai važinėdavo į teatrus ir 
pobūvius. Mano draugė visiškai 
neblogai atrodė — tai .visi pa
stebėdavo. Jauni vyrai jai mei
lindavosi, bet buvo jų tarpe 
vienas... karininkas.

Jis sekiojo ją neatsitraukda
mas, ir kur tik ji ėjo, visur 
matė jo juodas, piktas akis. Jis 
nesusipažino su ja ir nei karto 
su ja nesikalbėjo. — Tik vis 
spoksojo į ją drąsiai ir keis
tai.

Visi sostinės malonumai bu
vo jai užnuodyti. Ji pradėjo į- 
kalbinėti vyrą greičiau išva
žiuoti, ir jie jau visiškai buvo 
pasiruošę kelionei.

Kartą jos vyras nuvyko į 
klubą kortomis palošti. Jį kvie
tė karininkai to pulko, kuriame 
buvo ir anas..: Ji pirmą* kartą 
pasiliko viena. Vyras ilgai ne
grįžo. Ji atleido tarnaitę, atsi
gulė lovon. Ir staiga jai pasi
darė labai klaiku, net šiurpas ją 
nukrėtė, ir ji pradėjo drebėti, v

Jai pasigirdo silpnas bildesys 
už sienos, lyg šuo krapštytus!, 
ar ji įsmeigė į tą sieną akis. 
Kampe degė žibintas, kamba
rys buvo išklijuotas apmuša
lais.

Staiga ten kažkas sukrutėjo, 
pasikėlė, atsiduso... Ir tiesiog iš 
sienos visas juodas, ilgas išėjo 
tas baisus piktų akių žmogus. 
Ji norėjo rėkti ir negalėjo. Ji 

visa apmirė nuo išgąsčio. Jis 
priėjo prie jos greitai, kaip 
plėšrus žvėris... Kuomet aš... 
kuomet mano draugė atsipei
kėjo, kambaryje jau nieko ne
buvo.

Vėliau ji pamatė greta savęs 
vyrą, kurį iki antros valandos 
nakties sulaikė klube. Ji nieko 
jam nepasakė. Paskui sunega

lavo. Būdama kartą viena kam
baryje ji apžiūrėjo tą vietą sie
noje. Pasirodė, kad po apmu
šalais buvo slaptos durys. O 
nuo piršto buvo dingęs su- 
tucktuvių žiedas.

Tas žiedas buvo nepaprastas: 
jame buvo septynios aukse ir 
septynios sidabro žvaigždutės. 
Tai buvo senovinė šeimos bran
genybė.

Vyras klausė jos, kas atsiti
ko su žiedu. Ji nieko negalėjo 
atsakytii. Vyras pamanė, kad 
jinai bus pametus jį. Visur ieš
kojo, bet niekur nerado. Jis nu
siminė ir nutarė kaip gal ma 
greičiau išvažiuoti namo. Ir vos 
tik gydytojas leido, jie paliko 
sostinę... Bet, įsivaizduok! 
Prieš pat išvažiuojant, jie gat
vėje staiga susidūrė su neštu
vais... Tuose neštuvuose gulėjo 
žmogus su perkirsta galva — 
ir įsivaizduok! Tas žmogus bu
vo tas pats baisus piktų akių 
nakties svečias... Jį užmušė lo
siant kortomis! ,

(bus daugiau)



buvo dar dvi

MARIJA LIETUVES GYVENIME

Marijos statula New Yorko apylinkėj

sun-
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Mes gerai žinome, su kokiu 
atliakhmm svetima mums, dva
sia čia atakuoja jaunas širdis 
ir nori jas paskanctinti vien

jL O tokiu atveju, jei ne prieš 
antrąS Di^g karą, tai po jo, 
visa Europa būtų buvusi lęng-

Norėdami tai gerai supras
ti, žvilgterėkime, kokkmis ap
linkybėmis Marija tada Por- 
tugakjoje apsireiškė.

totemas šventuoju pal. Pijus X, 
didis Marijos mylėtojas. Jo pa
laikai bus nešami procesijoj iš 
šv. Petro bazilikos i Maria Ma- 
giore baziliką, kur įvyks iškil
mingas tridienis.

kartą sveiką, religingą ir tvir
tai lietuvišką, kaip tai darė lie
tuvė motina visais laikais.

Antra, musų pagalba reika
linga pavergtam kraštui, kad 
jo kančios greičiau pasibaigtų. 
Ir čia stvęrkimės ne . tiek už 
vilties, kad didžiųjų valstybių 
ginklas mums padės, kiek už 
pasitikėjimo Dievu ir Marija.

Dievo fa* žmonių, kad būtų iš
saugota pavergtos mūsų tautos 
gyvastis.

• Gegužės 13 uiMfaiiĮfltj Iri
me, kad fa* mūsų pačių kaltės 
gafi boti datari tos nelaimes, 
tauri slegia pasaulį.

maš pašauto - grožį, 
tvarką ir tikslingu-

0ta ir pažįsta Kūrėją,

• Šventieji Marijos metai, 
kaip kas mano, sutampą 
su 1900 metų sukaktimi, kaip 
Dievo Motfana buvo paimta į 
dangų. Daugumas autorių, ra- 
šiusių apie Mari jos gyvenimą, 
spėja, kad ji mirusi 54 metais 
po Kristaus.

O Karafieae visų šventųjų, 
Išgirsk melffimą žmonių kaltųjų; 
Per savo.kančią ir kalroriją 
Nuvesk į dangų, Švedu. Marija!

aer to ' jau nebuvo gulima pri- valstybiniu 
dengti. Tai kas tada buvo?
Dangaus įspėjimas, kuri Portu
galijos žmonės gerai suprato.‘

Masonų valdžia tobau nebe
galėjo išsilaikyti. I mokyklas, į 
valdžios įstaigas, j ligonines 
buvo grąžintas išmestas kry
žius. Po visą kraštą gražiai iš
siskleidė kataTkiškoji akcija, 
paplito katalikiškoji spauda. 
Mokyklose vėl imta dėstyti ti
kybą.

vp Kriokta būti žmonijos At
pirkta Jėzaus Kristaus Moti
na, Šisai pagrindas, kad Mari
ja yra dieviškojo AtpirkęjoJ. 
Kristaus Motina, suteikia ter- 
sę ją garbinti ir į ją melstis. 
Marijos kultas arba garbini
mas Katalikų BažnyČoje yra 
tarytum ta skaidrioji vasaros 
saulė, kuri visa šildo, gaivina 
ir kelia aukštyn. Marija—mūsų 
džaugsmo ir giedrumo nešėja, 
dalintoja1

Trečioji garbinimo rūšis, ku
rią randame katalikų tikėjime, 
skiriama šventiesiems, “kurie 
su Kristumi, danguje gyvena ir 
viešpatauja.” Tai asmenys, že
mėje gyvenę mūsų broliai ir se
serys, kurie tobulai mylėjo 
Dievą, Jam aukojo savo gyve
nimo dąrbus. Po mirties Baž
nyčia viešu savo sprendimu pa
skelbė juos šventaisiais, pakė
lė į altoriaus garbę, leido juos 
garbinti, į juos mestis, statyti 
jiems altinius, bažnyčias. Veik 
kiekviena diena metuose yra

Dievo pėdsakus. Susimąstęs ir 
nustebęs puolu aš tada ant ke
lių ir garbinu Jį”

Kiekvienoje religijoje aukš
čiausias garbinimas teikiamas 
AukšČautiajai Būtybei - Die
vui, kuris visiems daiktams da
vė pradžią i r dabar visa val
da Tai ypač gražiai matyti 
Katalikų Bažnyčioje, kuri tiki, 
išpažįsta ir garbina vieną Die- 
vą trijuose dieviškuose Asme
nyse: Dievą Tėvą, Dievą Sūnų, 
Dievą šventąją Dvasią. -Visose 
katalikų maldose, prašymuose, 
itin šv. Mišių aukoje, spindu
liuoja pasaulio Kūrėjo garbė, 
meilė, dėkingumas, pasireiškęs 
tr juose dieviškuose Asmenyse.

Tiikntieji, išpažinę ir pagar
binę Šv. Trejybę, savo dva
sios akis kreipia į Dievo Moti
ną Mariją, kuri mūsų refgijo-

Kiek tik siekia pris-minimai Ji kartu su vyrais buvo išginta 
iš paliktų gūntųjų namų, aš 
vis regiu lietuvę motiną vaka
ro prieblandoje, po sunkaus 
dienos darbo, su rožančiumi 
rankoje. Dėstė ji savo vargą ir 
nesekmes, o kartais ir labai 
sunkius gyvenimo kryželius po 
Rožančiaus Karalienes — Ma-

daugiau ndberūstinti Viešpa
ties ir- atgaila bei ntoMa atsi
teisti už blogį. Jo neturime di

dinti užtvankas prieš tą nepa- durti. Priešingai, turi didėti 
geidaujamą įtaką. Kasdieninis mūsų tikėjimas, kad mažėtų 
gyvenimas motinai siūlo daug mūsų rūpesčiai Taigi, noreda- 
progų ir daugeriopų būdų sėti mi savo tautai padėti, daryki- 
savo vaikuose gerąją sėklą, tą metai, ką dar popiežius Leonas 
Evangelijos grūdą, kuris turi XIII buvo vyskupams pataręs 
išaugti į tvirtą mėtį sakydamas:

Jei motino* fftitavjųpnro- norite, knd ja» M
Gegužės 1-7 — Aušros Var

tų par. New York, N. Y.
Gegužės 8-14 — Angelų Ka

ralienės par. Btooklyn, N. Y.
Gegužes 15-21 — Sopulingos

rankų išėjusius daiktus, mėg- 
dato kartoti: “btineralų, au- 

suoteMfevyfe .r ir gyvulių pasaulyje aš
Ji žudo Lietuvą be pasagaite- užtinku vieno, amžino, visaga- 

jimo. Jai gelbėti retina įtempti hnčio, išmintingo ir mylinčio 
visas galimas musų žmogišką- ~ 
sias jėgas, bet rakia nepamirš
ti, kad pasaulis yra tvarkomas 
aukštesnės už žmogų jėgos iri

bent nekreipė dėmesio, kad jau 
tada Maskva lindo į kitus kraš
tus, kaip dabar į Korėją ar 
Indokiniją. Jungtinės Amerikos 
Valstybės, kurios dabar gru
miasi su tuo komuiistiniu pa
vojumi, tada jo nepaisė ir

Dėl to melskfmė, kad Dievo 
Motina ištiesų ir mums, kaip 
Portugalijai, savo motinišką 
pagalbos ranką.

* T*'* i ' T i O*K

užrarikta gete&nės pifangM,
Taigi, mažas Portugaluos 

kraštas anomis dienomis turė
jo milžiniškos reikšmės visai 
Europai Kad bedievybė* jame 
silpo, liko išgefcėta daug tau
tų, kurių bolševikai ligi šiol dar 
nesuspėjo užraukti į Sovietų 
Sąjungą.

Birželio 28 — Liepos 2 — 
Šv. Petrp ir Pavyto pdr. EB- 
zabeth, N. J.

Statulas perduodama Phlla- 
delphijai birželio 15 ČL

nuo gimtųjų namų nulenkti ir 
sau stiprybės išprašyti.

Ir dabartiniu metu, likusi a- 
noje siaiiringos senos pusėje, 
Sėtuvė motina n* sese tebepasi
tiki tuo pačiu ginklu — savo 
dūsavimais į .Dievą ir maldo
mis į Mariją, štai, pabėgusiųjų 
iš tenai 3 žvejų parašytoje kny-

vės kova ir aukos didybe, gro- • Gegužės 13 prisfaninkime, 
žėtis jos stipriu ryšiu su Die- kad mūsų tauta istorijoje var
vu, mums yra per maža. Lai- tojo daug gtakfa; ir apsigyni- 
kas pagalvoti apie ypatingą už- mo būdą savo laisvei ginti, bet 
davinį, kuris aiškiai yra mums dar niekada nepavartojo visos 
skirtas, jei Apvaizda leido iš po tautos sukaupto didžio maUin- 
budeiio kalavijo ištrūktii į lais
vąjį pasaulį. Uždavinys gi tas 
yra dvejopas: ,

išsaugoti čia jaunosios mūsą 
kartos gyvybę, kad p nebūtą

nuolatine toente terriksti IMe- 
I vo Motinai pagarbą ir famelsti 
• Jos pagalbos kankinama lietu

vių tautai.
' Gegužės 13 buvo parinkta ne 
atsitiktinai Tą dieną 1917 <ne- 
ta^s, besfiMŪgiant pirmam Di- 

x džiajam karu*, Marija pirmąjį 
kartą apsireiškė Fatimoje. Tai 
buvo milžiniškos reikšmės įvy
kis ne vien Portugakjai, kur 
Dangaus Viešnia pasirodė, bet

Birželio 3-9 — Apreiškimo
P. šv. Brooklyn, N. Y. r , ...

Biižriio 10-14 - Sv. Trejy- . W. <“***> »»»*»*<.
bes par. Newark, N. J.

nepaprastais išgi^nais.
Nors gydytojai ir pripažįsta 

jų antgamtinį charakterį, v:s 
tiek atsiranda žmonių, kurie 
tam netiki ir nori aiškinti tai 
sugestija, hipnoze ar dar kuo 
kitu, tFk ne stebuklu, nes tada 
reikia Dievą pripažinti.

Be to, anuo metu Vakarų Panašiai būtų buvę ir Portu- 
pasauhs. mažai dar žinojo ar galijoje, jei ten tik Lfurdo ste

buklas būtų įvykęs, žmonės tik 
pamažu būtų gręžęsi į Dievą, o 
mascniška vyriausybė būtų va
rius savo becfierišką propa
gandą toliau ir kalbėjusi apie 
“sugestijas.” Tačiau tai, kas 
įvyko 1917 m. spalių 13 d., bu-

1<F). ,
Religinga lietuvė moterį 

nuo seniausių laikų buvo. fr ̂ pi- 
liko veikft kovdtoja už bran
giausius mūsų tautos idealus. 
Ji tavo KraSų skerdynių au
ka, ji buvo knygnešė, buvo sa
vanorį laimintoja ir rūpintoja, Gimtasis kraštas jų nelaukia, 
tavo visur, kur tik tavo jos Taigi, atlikim pirmąjį uždavinį 
tėvas ar vyras, brofis ar sūnus, — įtaikykime savo jktmąją laisvą ir pasaulio taiką.

-

įdomiai ir gražiai supinta visa
tos grandinė, kur kiekvienas 
narelis turi savo vietą, rišantį 
jį su visa grandine!”

Pasaulio Kūrėjo išmintis ir 
meilė pradėjo pinti tą nuosta
biąją visatos grandinę. Jis į tą 
grandinę įjungė milijonus ma
tomų ir nematomų daiktų, kū
rinių, kurie Jam garbę ir šlo
vę neša. Žmogų jisai iškėlė ir 
le"do jam pačiam dalyvauti 
tolimesniame šitos grandinės 
pinime. Amžių tėkmėje dieviš
koji Meilė Cšrinko iš įmonių 
giminės Mariją, kilniosios mei
lės Motiną, leido iš jos gimti pa
saulio Atpirkėjui Jėzui Kristui, 
kuris nutrukusią grandinę vėl 
suršo su Dievu Tėvu, sutaikė 
žmogų su Kūrėju, per krikštą 
pašaukė jį į Katafikų Bažnyčią 
ir leido jam .čia augti, bręs
ti, stiprėti ir rengtis kelionei į 
naująjį uostą, kur pasibaigs 
žmonijos grandinės p'nimas ir 

. visi prie Viešpaties kojų sudės 
garbę ir šlovę.

Gegužės mėnesį ypač atsime
name dievišką ją kilniosios mei
lės Motiną Mariją, Didvo va
lios nutarimu dalyvavusią žmo
nijos atpirkimo darbe. Jai tat 
pirmoje vietoje ir skiriamos ge-

>. Dar 1910 metais Portugali
jos valdžia pateko | masonų 
rankas. Vienas jų vadų, Alfon
sas Costa, tada valstybės pre- 
zidentasf, viešai pareiškė, kad 
po dviejų generacijų
katafikybė Poringojoje bus 

jau miras!
Kad to pasiektų, masoniška 

Portugalijos vyriausybė pradė
jo kraštą nureHginti per mo
kyklas ,valdžios įstaigas ir 
spaudą. Rodėsi, jog tas antireli
ginis darbas jai sekėsi ir Por
tugalija tikra subedievės. Ta
čiau nereikėjo laukti nei vienos 
kartos — pakako ttk septyne- 
rių metų, kai išėjo visai prie
šingai:

kataūkybe Portugalijoje dar 
sustiprėjo.

Tai buvo Fatimos stebuklo 
pasekmė, ir ji buvo reikšminga 
nė vien Portugalijai

Įsivaizduokime, kad Portu
galijos masonų pasigyrimas ir 
jų užmačios būtų lahnėjusios. 
Tada kaimyninė Ispanija, ku
rioje 1936 - 1937 metais lieps
nojo civilinis karas, savo pašo
nėje būtų turėjusi

aiškiai bedievišką valstybę.

Reikia įsidėmėti dar ir tai, 
kad Marijos apsireiškimas Por- 
.tugaHjoje, sulaikęs ten bedie- . 
vybės antplūdį,
- sutapo su Sovietų Sąjungos 

kūrimu.
Žinia, jog niekas tada dar 

nenuvokė, kuo bolševizmas bus 
pasauliui, kai 1917 m. balan
džio 16 d. atvyko į Rusiją re
voliucijos kurstyti Leninas ir 
Trock's, o tų pačių metų ge
gužės 13 d. Fatimoje apsireiš
kė Marija ir įspėjo, jog žmonių 
laukia
didelės nelaimės ir naujas, dar 

baisesnis karas.
Per šešis mėne^us, kiekvieno 

mėnesio 13 d., pasirodydama 
vis toje pat vietoje, Dievo Mo
tina nusakė ir sąlygas nelai
mėm išvengti: tai nerūstinti 
Dievo, melstis ir atgailoti.

Savo įspėjimus ir prašymus 
1917 spalių 13 d. patvirifno di-. 
džiuoju saldės stebuklu. Tai 
buvo ypatingas stebuklas, ki
toks negu, sakysime, Liurde.

Liurde Dievo Motina apsi
reiškė tik vienai Bernadetai. 
Šis apsireiškimas tik pamažu 
galėjo kelti žmonių religingu-

Ka& Ispamjoje liejosi kraujas, ryšium su laikas nuo laiko
kai buvo žudomi tūkstančiai ka- partekančiais 
tahkų veikėjų, kunigų ir vie
nuolių, kai buvo padeginėjamos 
bažnyčios, kai katalikų kova 
Su bedieviais sviro tai vienon 
taf. kiton . pusėn, ( Portugalijai 
būtų užtekę tik ranką pridėti, 
ir Ispanija iš to civffinio karo 

būtų Bejoti raudona.

• Kristai gfanusy Marija, kaip 
manoma, teturėjusi 16 metų. 
Stovėdama po Golgotos kryžiu
mi, ji turėjusi 48 metus, ir mi
rė sulaukusi 70 metų amžiaus.

• Sv. Tūtos visus gegužės 
sekmadienius paskyrė ypatin- gegužį 29-30 d., kai bus skel- 
gomis maldos dienomis į Dievo 
Motiną Mariją. Pirmas sekma
dienis paskirtas maldai vtt po- 
jneSų, antras — už persekioji
mą kenčiančių katalikų, trečias 
— už savo kraštus, ketvirtas—

ir genama S-biro katorgon. 
Mes lenkiame galvas prieš tas 
mūtų tautos karžyges, sudėju- 
rias didžias aukas ant. tautos 
aukuro.

Kas joms teikė ir tebeteikia
stiprybės? Malda prie Viešpu- gūžes tulpes, jai rengiamos ge
tas aukuro, prie Marijos stato- gūžinės pamaldos Marija y- 

rijos kojomis. Ir tas josios gy- lų ir pave&tių, malda visiškoje ra kvepiančioji Dausų Lelija! ,z 
venimas buvo suvertas, įtartum vienumoje ir tylumoje, rankoje ‘ - ' .1 v TJ “T7"^"n,,rr^''
rožančiaus paslaptys: čia tiktai suspaudus netfidelį kry- • Gegužes 13 viri pnėyiunie 
džiaugsmingas, čia kruvinai žeĄ arba medaBkėiį. Nekalčiaurios Marijos: širdips
skausmingas, čia vėl garbe vai- Vien tiktai žavėtis ta lietu- Lietuvai laisvės, 
rokuotas. _ -

Dafltainkas P. Rimša, įsižiū
rėjęs į tą motiną lietuvę tiktai 
kaip švietėją, atvaizdavo ją 
prie verpstės ir ratelio^ pasiso
dinusią vaiką prie knygos. Bet 
jei kas vaizduotų ją, kaip kovo
toją už savo tautos gyvastį, 

■man rodos, tegalėtų ją rodyti 
kapojančią prieš - Marijos pa
veikslą su rožančidim rankoje.

je užimą'tlątaMrią ir

yto teks pat atskiro asmens laives.
Rašytojas J. G. Hetaras, 

prisintinęs žmogiškąją kelionę 
i naują! uostą, Širdies gilumoje 
svarstęs ir nagrinėjęs gyveni
mo prasmingumą, rašė: “Pa
žvelk | visatą nuo dangaus ligi 
žemės ir pagalvok, kas ta yra 
priemonė ir kas yra tikslas! Ne 
viekas yra priemonė milijo
nams tikslų, ir ne viskas tiks-

kunigus ir pašaukimus į 
dvasinį luomą. .
• Marijos garbei tautinis vi

sos Amerikos žemyno kongre
sas prasideda gegužės 2 d. ir 
baigsis 9 d. Los Angeles, Cal 
Kongresą ruošia šio krašto 
pran&škonal

• Airijos vyriausybe išleido 
pašto ženklą paminėti Marijos 
metus, o kariuomenė pasirūpi
no staurti naują maršą Dievo 
Motinos garbei.

*•. IHdžfaNKŠos jirtriliejinių
metų iškilmės Romoje įvyks P. Šv. Harrison, N. J.

Gegužės 22-25 — Šv. Kazi
miero, Paterson, N. J.

Gegužės 26-29 — §v. Myko
lo par. Bayonne, N. J.

Gegužės 30 — Birželio 2 — 
Atsimainymo V. J. Maspeth, 
N. Y,
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BALTIMORĖS ŽINIOS

KAIP VAISIAI IR UOGOS VEIKIA MŪSŲ ORGANIZMU
Vaisiai ir uogos yra svarbūs 

mūsų mitybos maisto produk
tai. Jie turi būti vartojami ne 
kaip priedas prie maisto ar pa- 
siskanlnimas, bet kaip vienas iš 
pagrindinių patiekalų.

Prieš keletą metų, kaip pa
bėgėlė iš Europos, ji emigravo 
j Venecuelą, kur dirbo įvairio
se firmose. Prieš porą metų, 
mokėdama nemaža kalbų, pa
teko į Venecuelos oro linijas, 
kaip lėktuvo palydovė—“ste- 
vvardess”.

Rytų Grenlandijos eskimų 
9/10 jų maišto sudaro mėsiški 
valgiai. Iki 35 metų jie jaučiasi 
gerai. Po to pradeda sirgti ar- 
terioskleroze. Jų vidutiniais am- 
žus 50 metų. Tuo tarpu vienos 
salelės tyrimai rodo, kad tie, 
kurie naudoja mažai virtą ne 
mėsišką maistą, yra atsparūs li
goms, sulaukia gilios senatvės, 
visą laiką gerai atrodo ir yra 
pilni energijos.

Vaisiai ir uogos ne tik palai
ko žmogaus sveikatą, bet jie 
vertingi ir kaip maistas. Jie 
turi cukraus ir angliavandenių, 
kurie suteikia žmogių energi
jos. Kai kurie jų, pvz. bananai, 
dėl jų didelio maistingumo yra 
vertinami kaip fir kiti aukštos 
kvalifikacijos maisto produk-

LDS METINfc gVENTt
LDS Globėjo &. Juo* 

šventė čia pat, būtent, tašė 
nalfįaJ .... ' 1
SvMHtaDTIIB ■'KjMųk 3

k&d. vfeo® 
kuopos užprašytų šv. Miške

Ar verta!
Jūs daug keliavote? daug 
te. Bus įdomu apie jūsų 
tas mūsų skaitytojams

Ar tu nekomunistė?
Vsur skraido lietuvišku pa

su. O jis kartais iškrečia viso
kiausių pokštų. Aerodromo val
dininkai dažnai nesusigaudo, 
kur ta Lietuva, ar pasas nepri
klausomos Lietuvos, ar dabar
tinės sovietinės. Taip kartą ke
lionėje j Europą, nusileidus į 
vieną salą, valdininkas ją pa-

Labdarybės vajus
' Baltimorės arkivyskupas pa

skelbė šeštą iš eilės metinį lab
darybės vajų. Jis prasidės ge
gužės 2 d. ir tęsis visą mė
nesį. Šv. Alfonso parapijoje 
aukų rinkimui vadovaus kuni
gai P. Patlaba ir J. Antoszew- 
ski. šių metų vajaus tikslas — 
parūpinti lėšų vaikų prieglau
dai, kurioje numatyta priglau
sti 400 vaikų. Prieglaudos pla
nai jau pagaminti, ir statyba 
prasidės už kėlių mėnesių.

Parapijos misijos
Šv. Alfonso parapijas šven

tuosius Marijos metus paminės 
septynių dienų mijomis. Prasi
dės jos gegužės 3 d. Pamokslai 
bus sakomi 9 vai. rytais ir 7.- 
30 vaL vakarais. Gegužės 3 ir 
4 dieną vakarinės pamaldos 
prasidės pusvalandžiu anks
čiau. Misijoms vadovaus kun. 
M. Stepaitis, tėvas pranciško
nas. ' P. K.

talkinęs ten čiabuvių, pasidarė 
aerodromą, kur atskrisdavo 
lėktuvai ir atveždavo būtiniau
sių reikmenų.

Į tą žemės kampą, kur dar 
laukiniai ind&iai traukia savo 
pypkes, buvo nuskridus ir Ši 
lietuvaite. A buvo tfc antroji 
baltoji oobrii, kurią B viso 
indėnai matė.

Ir pirmoji —tikras stebuk
las, “dangaus gabalėlis” —buvo 
taip pat lietuvoiiė, lėktuvo pa
lydovė švabinskaitė. Indėnams 
buvo trenkiantis įspūdis, kad 
■moteris turėjo mėlynas akis ir 
šviesius plaukus. Jie riet dova
nų jai sunešė. ;

Indėnai Šaip supranta di
džiųjų dangaus paukčių tiks
lus, ir vos lėktuvas nusileidžia, 
tuoj jie prisistato ir siūlo gra- 
žiaus’ų, margaspalvių paukščių 
ir gyvačių mainais.

linkę patys sau susikomplikuo
ti gyvenimą.

Kas pasirenka žemuoges, y- 
ra dagiau linkęs į romantiką.

Obuoliai mėgiami sportinio 
palinkimo vyrų, o kas labai 
mėgsta virtus vaisius, tas yra 
pilnas liūdesio -melancholijos.

Labiausiai reikią saugotis vy
rų, — perspėja gražuolė, — 
mėgstančių rūgščius vaisius, ; Skaitykite te ptatiaktte “šv. 
nes tokie 'neturi artimui mei- PraneMaun VarpdJ”!

Naktį atšliaužia gyvatė
Atskridus į tolimas laukines 

žemes, tenka ten ir nakvoti. 
Didelių ištaigių viešbučių nėra. 
Viskas pritaikyta vietos sąly
gom. Kai aplinkui knibžda dau
gybė kenksmingų vabzdžių, uo
dų ir gyvačių, kai visur pilna 
skorpijonų, tai malonumai ma
ži Taip vieną naktį pabeldė į 
sieną kapitonas:

— Ar miegi? Man rodos, kad 
už lango šliaužia gyvatė...

lietuviškosios palaiminimo gies
mės.

Sutvirtinimo sakramentas
Šv. Alfonso bažnyčioje buvo 

suteiktas bal. 22 d. Tai ne daž
na bažnytinė iškilmė. Pas mus 
ji buvo šiais metais dar tuo y- 
patinga, kad į mūsų bažnyčią 
pirmą kartą atvyko tik šių me
tų kovo mėn. - konsekruotas 
vysk. Sebastian. Žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia.

Vyskupas, kunigų lydimas, į 
bažnyčią ėjo profesionališkai £ 
iš klebonijos. Garbės sargybą 
sudarė didelis šv. Vardo Draū- £ 
gijos vyrų būrys. Bažnytinis $ 
choras, Mrs. Brown vadovauja- x 
mas, šauniai sugiedojo “Ecce $ 

'Sacerdos magnus”. Pasakęs $ 
pamokslą, vyskięas suteikė Su- $ 
tvirtinimo sakramentą 60 ber- X 
niūkų ir 54 mergaitėms. Per $ 
pačias sakramento apeigas so- g 
lo giedojo J. Galkas. Visa iš- 
kilmė baigta švč.‘ Sakramento £ 
palaiminimu. Mielai skambėjo $

(KUTINUS
K.VYGAŠ

Po keturių-penkių mėnesių 
ji perėjo i tarptautines oro 
linijas. Ir čia iš karto pasidarė 
lengviau. Nuolat skraido iš 
Venecuelos į New Yorką, į Pe- 
ru, Panamą, Kubą ir Europą: 
Portugaliją, Ispaniją ir Italiją. 
Dažnai tenka sustoti ir net po 
kelias dienas, kartais net po sa
vaitę prabūti svetimuose mies
tuose ir šalyse. Taip šį pavasarį 
Romoje svečiavosi net porą sa
vaičių.

Maisto medžiaga, gaunama iš 
vaisių, yra lengvai virškinama. 
Dėl to vaisių - uogų dieta 
skrandžiui, žarnoms, kepenims, 
kasai yra tikras poilsis, savos 
rūšies atostogos. Medicinos 
svarbiausias uždavinys ir yra 
susirgusiam organui duoti ra
mybę.

Vieni vaisiai turi • vienokių 
mineralinių druskų ar vitami
nų, kiti — .kitokių; vieni dau
giau, kiti — mažiau. Geriausia 
vaisius bei uogas naudoti švie
žius, ką tik nuskintus nuo me
džio. ' Taip vasaros pradžioje 
reikia valgyti žemuoges, vyš
nias ir kitas uogas, vasaros ga
le — obuolius, kriaiBes, slyvas 
ir tt — žinoma tik neluptus, 
su žieve, kuri ir per žiemą ne
duoda visai išnykt vliairmams, 
druskoms. Vėlų rudenį prinok
sta riešutai, kurie turi daug 
baltymė ir rtebalų. šių vaisių 
bei uogų mišinys gali atstoti 
gyvinsi maistą, kurio nuolatinis 
vartojimas veda prie nesveika- 

• tos. - .
Čia turiu pabrėžti, kad pagal

Gaunama:
D ABBININKAS

68d Bushwick Ava. Brata

Atiduok ginklą!
Venecuelos miestai moder

nūs ir gražiai išsistatę, bet 
gilioje provincijoje, tropikinėse 
džiunglėse, yra dar visai lauki
nių žemių. Dažnai tenka skris
ti per tokias vietas, kur žem- 
lapyje yra tik balta dėmė, va
dinas, neištirta. Su tais toli
mais taškais susisiekiama tik

Motinos dienos minėjimas
Baltimorės Katalikių Moterų 

kuopa, atgaivindama lietuvišką 
tradiciją, gegužės 2 d., t. y. pir
mą to mėnesio sekmadienį, 4 
vai. po pietų ruošia Motinos 
Dienos minėjimą - akademiją. 
Paskaitą - skaitys svečias iš 
Waslngtono kun. J. Znotinas. 
Rengėjos tikisi, kad šis minėji
mas, kuris buvo taip mielai 
švenčiamas Lietuvoje, sutrauks 
didelį dalyvių skaičių, ir tuo 
būdu bus pagerbta lietuvė mo
tina, kuri yra verta mūsų di
džiausios meilės. Įėjimas veltui. 
Pamaldos už mirusias motinas 
bus atlaikytos sekanti sekma
dienį, kai Baltimorėje bus šven
čiama šeimos diena.

. >?• lėktuvais.
■ < Kai keleiviai susirenka į lėk- 
' * tavą, palydovė pirmiausia su

renka iš jų visus ginklus, net ir 
. peilius. Mat, karštam krašte ir 

’■* žmonės karšti. Kad kas nepasi- 
karščiuotų lėktuve, tai jį ir nu- 

v■ ginkluoja.
i ’’ I . » ' '

vio pavardė jei ne graikiška, 
tai tikrai lietuviška. Užkalbinti 
nedrįso, bet kai' lėktuvas 
smuktelėjo į .oro duobę, Šisai 
keleivis' BdtavHknL
Tada ji prisistatė ir šusUpažibo, 
kai čia pat už lango čiuožė 
baltas debesėlis. Tai buvo inž. 
Baronas iš Kanados, kuris taip 
pat tarnauja Kanados orlaivių 
linijose ir yra atstovas P- Ame
rikai. (b. d.) ‘ P. Jurku»‘

jas, kad apsaugotų kūną nuo 
nykimo ir ligų, privalo mažiau
sia vieną dieną per savaitę, o 

Jie tari daug, mineralinių geriau ir dvi—pasitenkinti vai- 
druską, vitaminų, švieži vai
siai ypač rūgštis iš visų mais
to produktų turi daugiausia 
bazinių medžiagų, kurios va lo 

.kraują, audinius, neutralizuoja 
kenksmingas žmogaus organiz
mui maisto apykaitos liekanas, 
rūgštis, kurios yra daugel ligų' 
priežastis. Mėsa, kiautiniai, žu
vis ir kiti turį daug baltymų 
produktai virškinimo kanale di
dina puvimo bakterijų kiekį ir 
taip nuodija kraują ir visą or
ganizmą. švieži vaisiai kaip tik 
naikina puvimo bakterijas, ne
utralizuoja jų veiklą^ valo nuo
dingas medžiagas, skatina žar
nų veiklą, valo vidurius. Įvai
rūs vaisiai, žiūrint jų rūšių, 
varo šlapumą ir inkstų pagalba 
iš organizmo išmeta kenksmin
gas maisto liekanas.

Kiekvienas mėsos valgyto-

FILOSOFINIO TURINIO:
’ ■ ' ■ -•

A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 
laida, 221 p. Kama — — —— —$2.00

A. Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs
tymas, 240 p. — — —— — — $2.00

Pr. Gaidamavičius, EMokštaris žmogus, benamio liki
mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2.25

Aklai tūpė (.miestą
Pradžioje buvo skirta vidaus 

oro linijom. Po trumpo apmo
kymo (Mimo ji kelionė nunešė ją 
į vieną kalnų miestą, lyg kokį 
erelio lizdą, 3000 metrų aukštu
moje. Lengva buvo lėktuvu pa- 

■ kilti į tą aukštumą, bet sunku 
nusile sti* nes miestą supo dar 
aukštos kalnų keteros, 2000 
metrų siauru vainiku, ir iš vi
sų pusių. Į tokį ‘dubenį” iš vir
šaus nusileisti gana Sunku. Rei
kia lįsti per tokį siaurą kalnų 
plyšį, kad lėktuvo sparnai vos- 
ne-vos neužgriebia uolos.

Pirmoje- jos kelionėje lėktu
vas, vos įskridęs į tarpekelį, pa
teko į debesis. Pakilęs virsimi 
miesto, debesyse rado plyti ir 
mėgino suktuku nusileisti, bet 
skrendant debesys užsiraukė ir 
apačioje ir viršuje. Dabar kiek- 
vienas lėktuvo neatsargus 
kryptelėjimas galėjo pasibaig- 

, —fi dūžiu į kalną. Lakūnas aklai 
' -nusmuko žemyn ir išlindo iš 
~ "debesies prįe pat aerodromo.

Tas pirmasis “krikštas” jos 
f neatbaidė. Ji skraidė ir toliau, 

keturis - penkis mėnesius pra
leisdama įvairiose krašto vieto- 
vėse.

Elizabeth, N. J.
Gegžužės 15 d., 5 v- p.p. 

Liet * Bendruomenė rengia 
Motinos dienos įhinėjimą. Pro
gramą išpildys skautai, pas
kaitą skaitys P. Jurkus.

• Kun. M. Kemėžfo motina 
ir visa šeima savo mirusio vy
ro ir tėvo prisiminimui paauko
jo 1000 dol. šv. Juozapo alto
riaus papuošimui Elizabethe.

• Marijos Nekalčiausios šir
dies statula Elizabetho lietu
vių parapijoje bus birželio 28 
—liepos 2 d.

• §v. Petro ir Povilo para
pijoj prasidėjo misijos, kurias 
veda marijonas Tėvas Ant 
Mažukna. Nuo balandžio mėn. 
26 dienos iki gegužės 2 d. lie
tuviškai ir įjuo gegužės mėn. 
2 d. iki 9 d. gegužės mėn. ang
liškai. Kiekvieną rytą 6 vai. 
prasideda šv. Mišiomis ir pa
mokslu ir kitomis pamaldomis.

Klebenąs M. Kemėžis kvie
čia visus parapiečius uoliai da
lyvauti.

Mokyklos pagarba savo 
globėjui

Šalia kitokių gausių ir nuo
latinių darbų, prel. L. Mendelis 
ypatingu būdu rūpinasi parapi
jos mokykla: čia rasi viską, 
kas reikalinga ne tik vaisingam 
mokymui, bet ir vaikučių pato
gumui. Dėl to nenuostabu, kad 
Prelato gimtadienio proga, ba
landžio 21 d. mokykla jį nuo
širdžiai pagerbė. 8 val. buvo šv. 
Mišios. Jas atlaikė prel. L. 
Mendelis. Giedojo mokyklos 
choras. Visi mokiniai iš savo 
i^eflbejo rankų priėmė šv. Ko- 
mtBtiją intencija. Tuojau po 
pamaldų, mokyklos atstovų pa
kviestas, prel. Mendelis atvyko 
į mokyklos salę, kur jo laukė 
gražiai susitvarkę vaikučiai ir 
seserys mokytojos. Svečias bu
vo sutiktas džiaugsmingais 
plojimais. Pagerbimo progra
ma pradėta velykine giesme 
“Haec dies”. Lietuvių ir anglų 
kalbomis visa mokykla pagie
dojo sukakčiai pritaikintas 
sveikinimo giesmes. Paskui 
buvo meninė šokių programa, 
kurią atliko mokyklos moki
niai, pradedant mažiausiais ir 
■baigiant vyriausiais. Gražiai at
rodė “Kepurinė”, kurią pašoko 
7 ir 8 skyriaius mokiniai. Savo 
kalboje prel. L. Mendelis pa
dėkojo vaikučiams už maldas ir 
gražiai atliktą programą, ragi
no juos būti gerais bei pamal
džiais mokiniais ir per juos 
svekino jų ‘tėvelius. Pagalios 
vaikučiai pavaišinti skaniais 
pusryčiais.

ĮVAIRIOS:
A. Vaičiulaitis, Valentina, romanas, 141 p. — $2.00 
A Baronas, Bvaigidūs ir vėjai, novelės, 240 p. — 2.00 
A. Sabaliauskas, Nne hnsrte M Orindkt, Ifetavio mi- 

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai kdiaujant 
per svetimus kraštus te tautas, 225 p. — — 250

Vaisiai išduoda vy- 
fų charakterį

Prancūzų kino artistė Marti
ne Carol paskelbė, kad ji, ste
bėdama, kaip ir kokius vais us 
vyrai valgo, galinti pasakyti 
jų charakterį- - ’

Vyrai, mėgstą apelsinus ai
žyti skiltelėmis ir išspaudinėti 
iš jų sėklas yra ar bus geri vy
rai ir rūpestingi tėvai.

Kuriems pataika kriaušės, 
tie mėgsta ramų gyvenimą, o 
linkę į vynuoges, pasižymi cha
rakterio lengvumu.

Valgantieji riešutas ir krem- Šv. Petro lietuviu parap. svetainėje .
Fifth Street, So. Boston, Mam.

'Sovažtavimas prasidės 1 vai po ptetp-
Visos N. Anglijos kuopos maloniai prašomos išrinkti te 
prisiųsti sevo atstovas. Būtų gerą, kad jie iš anksto turėtų 
kuopų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS orga
nizaciniai reikalai. Pageidaujama; kad dalyvautų kiek ga
lima daugiau atstovų ir LDS narių.

LDS N. Anglijos Apskrities Valdyba:
Dvasios vadas KUN. J. BEBNATOMB 
PfnatatakM VLADAS PAUKAU8KA8 
RaMtafatan TR0MA8 VEKSUCKAS

skonį rūgštus vaisiai bei uogos 
organizme nesukelia žalingo 
rūgštingutabj priešingai — jį 
mažina. Tai Cheminių reakci
jų pasėka.

Tilikama" vaisto hei uogą die
ta mes galūne padėti sergan
tiems nutuksiu, podarga, reu
matai, cukrine liga. Be to, ku- 
racija vaisiais'padeda pašalinti 
mažakraujystę, džiovą, suliesė- 
jimą, ypač nuo sunkių ligų 
tvarko skrandžio bei žarnų ne
galavimus.

Cukraus kiekis vaisiuose bei 
uoguose /vairus, čia duodu a- 
pytikriUs„^ją' cukraus kiekius 
nuošimčiais. Datulės — 55 pro
centai, džiovintos fygos — 50, 
vynuogės — 25, vyšnios— 10, 
kriaušės — 8, obuoliai — 8, 
agrastai t— 7, serbentas —6, 
žemuogės —: 6, abrikosai —5, 
apelsinai — 4, persikai — 4, 
avietės — 4, slyvos — 4 pro
centai. Cidcraus kiekis čia pri
klauso nuo jų rūšių.

-- V

| Ljetiiviy Katalikę Darbininkų Sęjun* 
gos (LDS) Naujosios Anglijos 

APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS

Skraidydama po kraštą, ji 
buvo ir aukso, deimanto kasyk
lose ir ten, kur gaudo perlus. 
Atvykurf į aerodromą, dažnai 
nežino, kur reikės skristi. Taip 
karią, apsisrengusią lengva va
sarine suknele nuskraidino į 
aukštus kalnus, kur reikėjo šil
tų drabužių. Nuo tada ji vežio
jasi du “setus” drabužių, kad 
nereiktų šalti arba prakaituo-

pirią ar vatateė, tada 
giau, surengtą paskaitas artkĮlg 
prakėtiMs .LDS <wgaaimeij^^W 
reikalais. Paskaitose arba, 
kalbose kviesti daJtyvauti vishn^ 
lietuvius katatikas ir noą 
meto SBkŠaas įsirašyti į 'LDS^ 
organizaciją, įmokant vieną do-' 
lerį metams. Pabūtame prašy^ 
ti savo klebono—dvados vado, įd 
kad šventės proga pasakytą 
pamokslėlį ir kad fs savo pata- 
rimais pageBbėtą tą šventę ii- 
kilmingiau paminėti.

ANTANAS F. KNE12YS, 
LDS Centro sekretorius i/- ‘

• E. Simonaitis, MLT pirmi- 
ninkas ir Vliko narys, kviečią-. 
mas Waterburio LB apylinkės, 
gegužės mėn. 22 d. čia skaitys -fl 
paskaitą.

• Hartforde, Conn., šv. Jono 
Evangelisto Draugija, minėda- ' 
ma 55 metų sukaktį, gegužės 2 A 
d. 4 vai. p.p. mokyklos salėje 
rengia vakarienę ir kviečia 
gausai atsilankyti narius ir 1^ 
svečius.

• Didž. Britanija papildo sa-'.t^ 
vo laiku nustatytą 2,000 imig- B 
rantų schefną. Numatyta dar į- šė 
silelsti 700 naujų imigrantų. r 1 
Apie pusė šio skaičiaus paskte-
ta pabėgėliams, gyvenantiems 
Vokietijoje ir Austrijoje.

• Ateitininką albumui, kuris 
jau pradedamas tvarkyti ir re- ' 
daguoti, gauta senų ir vertin- /1 
gų nuotraukų: iš “Žiburio** 
gimnazijos Naumiestyje at-kų 
veikimo, iš “Aktivitas” karpo? 
racijos, iš moksleivių stovyklų- 
Vokietijoje. Albumui ypač 
trūksta vaizdų iš atskirų stu- 
dentiškų vienetų veiklos Lietu- J 
voje. •

• “Gabijos” literatūros žur-- ^ 
nalo peiktasis numeris jau pa- 
sirodė. Jame rašo: Pulgis And-. 
riušis, Juozas Tysliava, Algir- || 
das Landsbergis, Jonas Aistis, ž 
Ignas šeinius, Juozas Mikuc- \ 
kis ,Stasys Santvaras, Antanas 
Gustaitis, Antanas Musteikis, | 
Pr. Naujokaitis, J. Stebeikte. 
Numeris iliustruotas Reginos jį 
Matuzonytės - Ingdevičtenės || 
darbais.

• Jonas Beraštis, lalęs S- 
Palangos, tarnauja jūrininkų I 
švedų laive ‘Amazcme”.

• A. Grinienė Kolumbijoje, į
netoli Bogotos, Pacho mieste- j 
lyje, vadovauja vaikų koloni- 
jai. Ji yra agronomės Elenos j: 
Gimbutienės, dabar gyvenan- 
čios Dorchestery, Mąss., dūk- 
tė, dirbusi Vokietijoje vaikų 
darželiuose. .

• Kun. N. Saldokas eina |
rektoriaus pareigas Ibagėsįjl 
Kolumbijoje, saleziečių Žemėsįį 
Ūkio Mokykloje. ; J

• Ieškau Avižų — VytautOį?^ 
Alberto. Turiu žinių iš Tėvy-:|| 
n ės. B. Dūda, 278 Lloyd 1 
Sudbury, Ont. Canada. -
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423 Metropolitan Avė 
Branku & Y'

185-24 Horace Harding BlvtJ 
Fresh Meadows, Flushing 
219*17 Jamaica Avenue 

Queem VHtege, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valtey Stream, N. Y. ’
4380White PlaimRoad

Jos groži nepaprastai ryikiai 
ilkelK PULGIO ANDRIUSIO 
plunksna premijuotame veikale :

WEW) OSOktOTA, 
DIREKTORIUS

DWAN
ĖST. 1933

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

Amerikiečių rungtynės su 
Sovietų meisteriais bus New 
Yorke birželio 16,17, 21 ir 23. 
Atvyksta Botvmnik, Smyslov, 
Keres ir kt.

Alliance Club 
’ fiala Weekend Show

• Talent Night Every Friday
CARMEN BIOS TRIO.

2 orchestras — Dandng iritely
78-a» K. SfaiTs PL-CS 4-»7«6|

Corn. 8th SL & Ist Avė. N.Y.C.!

jų, kurių Žalys laimėjo 7 ir 3 
baigė lygiomis. Rungtynių san
tykis su buv. Kanados meiste
riu Fok, kalba Žalio naudai 4- 
1 (3 laimėtos ir 2 lygiom).

Toronto Vyties šachmatinin
kai, Stepaičio vadovaujami, ne
seniai įveikė Weston CC 6į^- 
Vz. Dabar turėjo žaibo rungty
nes su estų klubu. Vytieč-ai lai
mėjo santykiu 5}4-4i4 (parti
jų 32^-27į4). žaidė: Rimas, 
Fabricijus, Matusevičius, Ste- 
paitis, Sirutis, Mačiulaitls, 
Genaus, Tarvydas ir Ciplijau
skas.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS .

Laidotuvių Direktorius 
8102 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statiun).
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventillaci-

Adoifas Butkys, Reading, 
Pa., suorganizavo Albright ko
legijos šachmatų klubą ir sėk
mingai varžosi su kitais klu
bais. Neseniai Albright College 
įveikė Readingo Marshall klu
bą 4-3. /

Chess Review, balandžio nr. 
Postai Chess skyriuje skelbia 
Škėmos laimėjimą prieš Fa- 
ber; Karalaičio prieš Snyder ir 
Hoke. Racaitis suklupo prieš 
Lambert (visi 1952 Golden 
Knights). t

195&53 Golden Knights tur
nyre į antrą ratą (Semi-finals) 
iki šiol įsikvalifikavo šie lietu
viai: Jakštas, Karalaitis, Kon- 
fautas, Stoikus, Škėma ir Ža-

I TeL APplegate 7-0349

Niujorkiečių dėmesiui. Log 
Cabin Chess Club, W. Orange, 
N. J., rengia pas save gegužės 
28-31, Bastem States Open 
Toumamentą, 7 ratų, šveicarų 
s’stema. Registruotis iki ge
gužės 28. Paskirtos 8 dovanos. 
Lietuviams derėtų įsijungti į 
šias pirmenybes. Tai liestų Re- 
pečką, Paškevičių, Staknį, Šukį 
ir kt Repečkos pastarieji lai
mėjimai prieš McCormick, 
Gresser, o anksčiau prieš New 
England meisterį H. B. Daly ir 
lygiosios su JugosL didmeiste- 
riu Gligorie, rodo, kad Repeč
kos asmeny New Yorko lietu
viai turi stiprią jėgą. Vokieti
joje būdamas Repečka lošė 
Goettingeno miesto rinktinėje.

Perkūmečms laukia sunkios 
kovos. Gegužės 29-30 Chicago- 
je bus Great Lakęs Open p-bės, 
o birželio 4-6, Davenport, lo- 
wa, didžiosios Trans-Mississip- 
pi p-bės, kranas 1953 laimėjo 
mūsų meisteris Povilas Taut- 
vaiša.

Žalio pasisekhnai Montrealy. 
Ignas Žalys, 1950 Montrealio 
meisteris ir 1953 Quebeco vice- 
measteris, nuo 1949 m. sužaidė 
su Cbhen (1951 Montrealio 
meisteris) 10 turnyrinių parti-

MANIKIURISTfi, patyrusi, 5- dienu 
dartai. Valandas trumpos, atlyginimas 
geras. Kreiptis galima bet kuria sa
vaitės diena i

D AMO R
,313 West 178th Street, N. Y. C. 

TeL WA 7-7535

Padedame gauti duba, Painokos 
(Senomis, vakarais ir sekmadie- 
šiaL Instruktoriai patyru savo 
srities žinovai. Mokykla veikia 
' nuo 1916 m.
L TTKNEVK3U8, Direktorius 

Metrspslttan Aut* Seimai 
155 2nd AVENUE

Tarp 9-16 gatvių, New York City

ftp kM mbMp pradaMai Rote knurtoviae: 
69-38 Styrite Avė.

Gtendale, N. Y.
136-59 Rooeevelt Avenue

Flushing, N. Y.

didėja, na Kvykime S mieste, savi
ninkas pigiai ir palaatdom sglygdm 
perieHfia. Užeik arta pmjtambinir 
savininkui:

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BAISAMUOTOJAS
231 Bedford A ve.
Brooklyn, N. Y.

6044 Woodride Avenue 
Woodritte,N. Y, 

19WeMPoriRoed 
. WhftePhins,N. Y,

' *■ * ■ < ( •• . ' - tCATM OTVMBf

AleKanderis Nėr-: 
J vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gų» yra mišinys 
stiprių ir brangiau- 

\\ «✓ • šių šaknų, žiedų,
žievių ir žolių, ir 

tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišinau, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį galini maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Vž $2.00 prishm- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’S€O.

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

(vestuvių,*krikštynų, gnntadieBių, įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujnti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

m

SAVINGSMNK 
m HMūmu u mmvm> Ava

Pereitą pehktacbenį N. Y. lie
tuvių šachmatininkų komanda,' 
žaisdama 4-tojo rato rungtynes, 
pralahnėjo prieš Queens CC re
zultatu 5%:1^.

Žaidė baltais^ neporinėse len
tose. Atskiros’pasekmės yra 
sękamos:

M. Paškevičius 0 — G. Soos 1 
E. Staknys 0 — R. Ęgan 1 
B. Vasiljevas 0 B. Glaistote 1 
M. Mdasevičius 0-W. Walker 1 
A. Šukys Vz — N. Vogei
J. Viųnšauskas 1 — K. Messer- 

schmitt 0 ,
Z. Merkevičius 0 — S. Fried 1 

Sekantį penktadienį, t y. ba
landžio mėn. 30 d. 7 va ., vak. 
lietuviai šacbmatmmkai renka
si LAC patalpose, iš kur vyks 
žaisti prieš* Jamaica CC.

S. Rz.

felSTagg 2-5043

Ma tthew P» Baltas 
(BO3JAUSKAS) 

FUlfERAL HOME
M. 9i KAU^Ui — BteektorfaM 
AUK BAITMOTAS-BALTON

BMfaihl Vedt>M 
660 firand Street
Bri>oidyn,N.Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EV. 8-9794

H. and Z. AUTO COILISION WOKKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ^ 

COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE
Attekami risi eafisioa. dažyme ir medi, taisymo darbai.

Darbas attekamas ptehi ir sąžiaiBgai. .
J. MAltevnK ami Ui. HY 7-tM7 SS7 CSAND STREET
Z. ZAUAUSKAS, Mrag tei. CHL BBOOBLYN, N. Y.

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A NO A

SM BTOOEUaOD AVU. BBOOKLTN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 

, Ridnnond HĄ Qaone Park, Fwest HilI, Jamaica.

RCA SasINnta. Neu Yorfce.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HiD ir kitose sęyiinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACKUMS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tt Street, Woodhaveš 21, N. Y. -

Tel. VIrginia 7-1896

LIETUVIUKĄ GELIŲ KRAUTUVE “ERO INA” 

G EdL E S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir ~ 
gėlių sekios. Lietuviški saldainiai “ROTA” detaliai 

ir urmu.

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomos betkur.
FLORISI REGINA

522 firand Street Brookiyn, N. Y.
Tel. ST 2-7909

“Aitvarai”, kuriuos sudaro ■
V. Bražėnas (tenoras), J. Na- ■
kutavi&us (tenoras), J. Ali- ■
šaudąs (baritonas) ir V. Sa- ■
yukynas (basas), pianu pa’ydi- ■
ari muz. A. Kačanausko, jų va- ■
doro, šioje apyiinkėję, pirmą 
kartą buvo suskridę. Jie daina
vo dvejais atvejais. Pirmuoju siAiMnKATi^iisrTiTfĮnV
kartu puM&ą džiugino 'Tyliu iintiiv-

. vakaru, J. Karoso; Partizanų , .; .j—-- .«■'—, - u

daina, J. JąnSo, ir mūsų kom
pozitorių harmonizuotam Ja-
nonąs- Antru kartu Aitvarai S AčHh/l ATi
suskambo serenadomis, tan- 
gįus, valsais, šlageriais; Jei ga- 
Hma buvo tikrai gėrėtis jų me- 
nišku dainavimu, tai reikėjo 
stebtėis nenusivokimu} kur jie 
dianuoja. Koncertas buvo skir
tas religiniam tikslui, tai reikė
jo į tai atsižvelgti ir parinkti 
rimtesnius dalykus. Ypač kon
certo rimčiai netiko antroji da
lis, gal būt, ir gera kokiam 
piknikui, bet ne šiam koncer
tui. ' ( -

Be A-tvarų, pasirodė nauja 
dar meno jėga — ALB Keamy 
apylinkės choras, taip pat va
dovaujamas muz. A. Kačanaus
ko. Choras padainavo: Oi lygus 
lygus, A. Šerėno; Žygis į Vil
nių, Banaičio; Gint tėvynę mes 
josim, Medonio; ir šiepjovių 
da^ną, o bisus — Jau pravertos 
dvaro stonios. Choras susilaukė 
gaudų katučių.

Šeštadieninės mokyklos mo
kinės — J. Barzdukaitė ir A. 
Ramanauskaitė -r- paskaitė S. 
StšneviSąus pasakėčią “Aitva- 
iai”, lyg nore tarnas supažta- 
dinti su pinhaisiais keturidis 
oaimninkais. Be to, ir juos ir 
kitus programos dalyvius pri
statinėjo aktorius Vitalis Žu- 
kaudcas savo humoru.

Bara%SAL£ vestuve 
parengimams, susi; 

kimams, etc.

. a . ’ - IMK RdtaBto Aw. Rnmx ■.
■ cY4-im * -r:'■

Fpr over 60 years we hawe eadetvorad to jŲimįitetr. 
and personai service to the tynrihes m
Great New York. Gratityfag ėdate Jas been re- 

ceived fcr our attentne M MUM fcnerals 
cotmdeCe Aram $^5.

Žmonių buvo, prisirinkusių 
labai gausai, — ne tik iš 
Kearny bei Harrisono, bet ir iš 
tolimesnių apylinkių. Su vienu 
kitu išsišnekėjus, pasirodė, juos

Hel» "antai FemaleG ir noras pa ieu greičiau oaz- 
nycią pastatyti. Tai Sabai sma
giai nuteikė pilį klebonąkun.
L. Voisiekauską, kuris visiems

.yra nuoširdžiai dėkingas' už 
ta&ą (programos dalyviams) ir 
paramą — savo parapieSams 
ir svečiams. Mk Orp.

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintus Tėvą Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originaliais dniuimentais bol
ševizmo smurtą ir lietinių tanSaa Anksčiau kai
navo $340, dabar parimama už $150.

J. GAILIAUS,

SUSITIKIMAS
APYSAKA,

155 p.; anksčiau $150, etate nupiginta flų $1.00.



ŽINIOS

KONCERTAS
LIETUVIU RADKl VALANDOS PROGRAMA

PIRMAS PAVASARINIS

MMMMUMMMMk

Liet. Kat. Moterą Sąjungos
29 kuopa gegužės 2 d., Mo

tinos dienos proga, už miru
sias ir gyvas lietuves motinas 
užprašė šv. Mišias, kurios bus 
atnašaujamos 7 vai. r. Apreiš
kimo par. bažnyčioje. Po mi
šių visos kuopos nares kvie
čiamos, bendriems pusryčiams 
parapijos žemutinėje salėje.

“JOKIA MEBGAlTft TO NEMOKTA* — uk» H&tatan. M metai ber. 
■taknLlurta Brasų N. Y, sHktrt aut tauntoa S aaUto namo, kad 
niullndjlll, nea aMtgaitS ji pameta. Pa 45 nata. pninekedo, adatai tano- 
nta apaHeje ■pnfrmni-. berniuką* patikėjo,-kad dH pirmos meilės dar ne
verta žemėje IMyiti i Nyn*.

CAMBRIDGE, MAS S

Anglijos vyčių suvažiavi- 
įvyko balandžio 25 d.

ir ym kietai bandomi, kad ga- 
tetyifeaugoti ir ginti savo ti* 
Wįą .ištfonybę mūšų šv. 
IfetayBai te paktusnumąjšven- 
tajam Tėvui. .

Tegul visi šventi troškimai 
šfo dvasinta žygiounetu išsipil
do gausiausią malonių saiku.
i With sentiments of esteem

Angelą Karalemšs parapijos
Amžinojo Rožančiaus Drau

gija sekmadienį gegužės 2 d., 
6 vai v., parapijos salėje ren
gia laimėjimų vakarą, pasku
tinį prieš vasarą, su užkan
džiais. Visi kviečiami daly
vauti.

Norintiem būti kuignis
laiko stojamuosius egzami

nus šv. Jono ktmigu seminarijo
je gegužės 13 d. 9 vai ryto. 
Berniukai, kurie yra teigę du 
kolegijos kursus, gali laikyti 
stojamuosius egzaminus j pir- 
nąjį filosofijos kuršę. G: tie, 
kurie yra užbaigę filosofijos 
kursą kurioje nors katalikiško
je kolegijoje, gali lakyti eg
zaminus į antrąjį filosofijos 
kursą, Įstojimo reikalu kreiptis 
| Rt Rev. Msgr. Thomas Ri
ky, Rector, Lake St, Brighton 
35, Mass.

V. MILANO SHOE REPAIS 
346 W.Broadwuy, 
So. Boston, Mass.

Mot:ai« dk/M9s minėjfanas 
bus kitą sekmadienį, g®gu- 

žes 9 d., Apreiškimo parapijos 
mokykloje. Mnėjimo tikslus 
laikas ir programa bus pas
kubta kėliau.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
Kctanond Hffl 
blokas nuo susisiekimo linijos. 
Vienam asmeniu. Kreiptis:

TeL VI 3-8036. (34)

leiskite man pranešti, kad 
1954 in. balandžio 23 d. Jūsų 
laišką gavau ir Jus užtkrinu, 
kad man buvo be 'galo malonu 
išgirsti, kad balandžio ir ge
gužės mėnesiais Nekalčiausios 
Marijos šircfies statute* palai
minta Romoje mūsų šventojo 
Tėvo ir tremtinių lietuvių ku
nigų pasiųsta į Ameriką, lanko 
įvairias Tetuvių parapijas, e- 
sančias mūsų apylinkėje.

Tikriausiai ši statulai įkvėps 
švento noro ir pamaldaus pa
siryžimo visiems kungams, 
vienuoliams k* tikintiesiems 
dar karščiau melstis į Nekal- 
čiausiąją Dievo, Motiną už 
kenčiančią Lietuvą, o ypatin
gai už ištremtuosius į Sibirą 
bei kalėjimuose laikomus vys
kupus, vienuolius ir kunigus.

Ši proga yra tikras surami
nimas, pirmiausia taikomas 
lietuviams, o kartu ir visiems 
krikščionims bei laisvę mylin
tiems žmonėms, kuriems duo-

Priimaminauji mokiniai'
r’v. Sebastijono aukštesnioji 

mokykla, kurioje mokytojauja 
kim. Albertas Kontautas, pri
ima mokinius sekantiems me
tams. Norintieji įstoti, privalo 
laikyti egzaminus gegužės 1 d. 
Kandidatai priimami tik į sep
tintą ir devintą klasę. Visais 
reikalais reikia kreiptis į mo
kyklos direktorių prei. Charles 
R. Flamgan. -

WAITKUS 
FDNBBAl HO.MEj 

197 Webster Avanse 
Cambridge, Man. 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

PtotaM’MMrfmM dtens ir nakti 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že-Į 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačiosir i kitus miestus.

Reikale bukite: TeL IR S-U4S4

Laimėjo premijas
Balandžio ipenesį įvyko visų 

Bostono erkiyyskupijos parapi
nių mokyklų piešinių konkur
sas.' Konkurse buvo išstatyti

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVfČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2500

Pabaltijo Moterų Tarybos 
siptynerrų metų įsikūrimo 
veiklos sukakties minėjimui 
balandžio 4 d. New Yorke bu
vo surengtas koncertas. Mote
rų Taryba dėkoja už atliktą 
programą: Liet, operos artis
tėms Vincei Jonuškaitei ir Ju
zei Augaitytei ir akompaniato- 
rei Aldonai Kepalaitei, latvių 
koncertų daiirinikei Liucijai ir 
Rygos operos arfininkei Mar
gai Millers - Grasmane, įvi
jos operos solistei Irmai Kal- 
vet ir pianistei Juta. Vaska.

LAISVES, VARPAS 
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 
WBMS, 1090kDocydes Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 
VEDRJAŠ — VKONB

31 Runtor Avė- Bendrini 4, Mm.
Tel. Brockton 8-1159-R.

• Iteratū- seminariją bus gegy» 5 d. ir 6 
» pasižy-. 4 9 vaL ryto, Egaotaai bus 
b daęna^kard. OOohnefi semloanjcs 
is tematt- ' patalpose, 350 South Hunting- 
m. Braz- .ton Avė., Jamaica Phte. Jsto- 
ir išletedi- jamuodus egzaminus ^li kū- 
nių ir Vy- kyti visi tefnhdatĮ|$& yra 
BkKMu 19 brige aukštesniąją^* iiMylrlą, 
Už savo h!gh achool, ir kurie nori būti 
Hcttis yra kunigais Bostono arkivyskupi

joje. Kreiptis į: Very Rev. 
Msgr. J. Murray, Bector, / 350 
So. Hungtington Avė., Jamai
ca Plain 30, Mass.

mas
Lawrence, Mass. Suvažiavimas 
buvo pradėtas šv. Mišiomis šv. 
Pranciškaus par. bažnyčioje. 
Mišias atnašavo, pamokslą pa
sakė kun. V. Paulauskas. Su
važiavimo posėdžiai vyko para
pijos salėje. Pasėdžių metu 
naujuoju N. Anglijos vyčių 
dvasios vadu buvo išrinktas 
kun. Jonas žuromskis iš So. 
Bostone. Posėdžiams užsibai
gus, visi vyčiai nuvyko prie 
vyčių įkūrėjo Mykolo Norkū
no kapo, kur buvo pašventintas 
paminklas.

ZALETSKAS
FUNERAL ’ HOME 

564 EAST BB0ADWAY 
flnufli Bosita, Mmk.

Du A. TilfiiMf—, F. & toletakM

Tradidnė švente gauskienė. Vaišes puikiai pask 
Batei££io 25 įvyko iradiri- sekė. Jom gerai buvo pasiruo- 

nė Katalikų Įdribo šventė. Pra- šta ir svečių atsilankė apie 
ridėjo šv. Mišiomis narių in- 300 žmonių. - 
tentija. Mišiose dalyvavo visi 
nariai Mišias1 ir pamoksią pa
sakė kleb. kim. Pr.. Juškaitis. 
Popiet savoje svetainėje įvyko 
iškilmingi pietūs. Įžanginę 
kalbą pasakė pirm. P. Janiū
nas, atkalbant maldą kleb. 

tik vienas fcun. Pr. Juškaičiui. Prie gar
bės stalo sėdėjo kleb. kun. Pr. 
Juškaitis, kun. J. Petrauskas, 
kun. AI. Klimas, pirm. P. Ja
niūnas, programos vedėjas B. 
Kontrimas ir adv. J. Grigalius.

Vyras ttta moteris prie boro Pietų metu sveikinimo žodį * gausiai dalyvaus. Vieni va- 
tarė klebonas, adv. J. Griga
lius, A Kneižys, klubo atsto
vai bei kiti svečiai. Vaišių ren- 
ggjas buvo (šįętes, o vyriausia

Botas ir vrigjte vietoje. Snip- šeimininkč Atobrazaitienė, ku- 
tfc Jioesan T ao, 426 Be. r ai pagelbėjo Daukantienė,
5th8U Brooklya, N. Y. (31) geputienė, PaHrifenė ir Mi-

Vyčią 18 mūsų taupa.
gausiai dalyvavo N. Angli

jos . suvažiavime, įvykusiam 
balandžio 25 d. Lawrence, 
Mass. Vietinė vySų organiza
cija turi daug veiklių narių ir 
aktyviai visur dalyvauja.

Marijos, va&dią (Benoje,
ruošiamoje gegužės 2 N. J. 

seserų sodyboje, Broektone, 
mūsų parapijos mokyklos vai
kučiai ir seselės mokytojos

Kiekviena SeitacHeni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu gorite k* 
norą paavekinti ar paskelbti, tai sekite: UTRVANIAN RADK> 
HOUB, m CMtaae DU Nwwotak Itam.

Skyrius: UTBUANIAN FUBN1TOBE CO, 3M W. Bradw*v 
So. Boston Z7, Mass.

A. ir O. rVA&KAT"
Telefonai: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 84618

< *• '

JĮ > artav. temt < MeB- dam reta galimybė snebtia 
loy, Brooklyno vyskupas, ta- už tas drąsiuosius pamufe- 
hndBo 24, «t8taiė preL Jo- čta, tanrie yra priversi Išst- 
nm Baftūnui, Maspetho Bet " 
parapijos klebonui, tokio turk 
nio laišką: tūros premijas — Sakalo Jei- 

dyktos, Valstybinę, Švietimo 
Valdybos ir 1953 Rašytojų 
Draugijos premiją už -paskuti
nę savo poezijos knygą Di
džioji Kryžkelė.

■- Jau penkti metai 
Brazdžionis su savo šeima gy
vena Bostone, Mass.

Norėdami tą svarbų įvykį 
atžymėti, Bostono Raitoją 
Khibas ir Bostono ateitininkai 
gegužės 1 d. Lietuvių Ramo
vės patalpose, 484 E. 4th St, 
Bostone, rengia Bem. Braz
džionio 30 mrių kūrybinio dar
bo sukakties mtoėjimą. Apie 
ridcEktuvimnko kūrybą kal
bės Poetas Jonas Aistis, su
kaktuvininko kūrybą ricaitys 
akt AL Gustaitienė. Laukiama 
svečių' iš .tolesnių mūsų kolo
nijų.

Pakrikštyto
Balandžio 25 d. šv. 'Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš
tyta: Stanislovo ir Praksidos 
Jakučių sūnus Jono ir. Algirdo 
vardais; Jono ir Pranciškos

Bogt&ų sūnus Juozo vardu.

15000 piešinių iš įvairių para
pinių mokyklų. Vieną iš pir
mųjų premijų už savo piešinį' 
gavo-šv. Petro parapinės mo
kyklos 8 ri<- mok. Danutė Ches- 
nut Į antrąją grupę taip pat 
pateko šv. Petro par. mokyklos 
8 sk. mok. Leonas Leonavi-} 
čius. ■

Laimėjusieji pirmą ir antrą 
premiją piešiniai buvo visą sa
vaitę iškabinti New England 
Mut’ial Hali. Parodą aplankė 
daug bostoniečių. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing piešėjus ap- 
dcvj nojo. aukso žvaigždėmis.

Vedė
Balandžio 24 d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioj moterystės 
sakramentą priėmė Adomas A- 
polinaras Tremys rii Irena 
Daba.Jurgelevičiūte..Abu jau- 
navedfiai gyvens 30 Pleasant 

Dorehester.

Lietuvių Radijo Korporacija
Mt K. BMtavar. BMtra Tf. Mrak TcL 80 MtfD 

Lietuviu Radijo p«ogiam* H stoties VVBMS, 1090 kilodkls. perduo
dama sekmadieniais ndo 12 Iki 12:30 vnL DOna Hetuvitkoi Alnos, 
muzika ir Magdutės pasak s. Biznio reikalais kreiptis I STEPONĄ 
MINKU, Baitic Flortsta Ir Dovana krautuve. S08 E. Bnsdemy. 
So. Bostone. Tel SO S-OttO. Ten gnunamns “DartHnitikas", iMuvHtan 
knygos Ir ranku darbo dovanos.

ĮUplyHS Ii įmintai dyfcnt.
T4OTART PUBLIC

M. SO MDI

TAISOME BATUS '
Mūsų darbas pilnai garantuo

tas. Kainos prieinamos.

“Ateitiesi” redakcijos narys, 
savaitgaliui išskrenda į Chi- 
cagą, kur dalyvaus savo kla
sės draiko vestuvėse.

T. Bernardinas Graaslys,
Priškekmo parapijos klebo

nas Toronte, šią savaitę lankė
si Brooklyne.

LOJAIAJMO PARADAS
Amerikos karo veteraną 

notemam lojahuno parade 
gegnžės 1 d* New Yorta> Heta- 
via, vadovas jami New Yorko 
Lietuvių Tarybos, dalyvauja 
ta^ atskiras vienetas. Visi 
Betartai, organizuoti ir pavie
niai, renkasi gegnžės 1 <L, ieš- 
tadienį, 1:30 v. pų». prie 92nd 
St East of Bfadteon Ave^ 
Maahattan, New York. Bus 
nešami užrašai ir šukfau už 
I^tavos laisvę ir pieš bolševi- 
kiškąg terorą Lietuvoje. Lie- 
taros byla rakalauja, kad kuo 
didesnis New Yorko lietuvių 
sbičius Šame parade dalyvau-

žauos autobusais, o kitus nusa- 
veš jų tėvai.

Kleb/tam.'Tfc Juškaitis, 
paleidžiant velykinėm ato

stogom mokyklos vaikučius, 
visus apdovanojo saldumynų 
pakeliais. Nebuvo pamirštos 
nei seselės mokytojos. A.

Valerija Tari—ilralh šio
mis dienomis, išvjda> į New 
Yorfcą, kur turi savo darbą. 
Choras gailisi netekęs geros 
choristės.

Deketoutt tairnypai aukojo 
po ^100 Dr. P. Lužackas ir 
O. Morkūnienė, $25—P. filei- 
vis, 15—K. Pakštis h* $10 — 
Ona ranusisi

Kurys A. JtakainkM šk>- 
nds dienomis svečiuojasi pas 
savo tėvelius.

AMans Jautamltes su žmo
na tt New Jeraey atvyko ap- 
tenkyti savo serganSo tėvelio.

IJrutaL E. Pintafenė su-

P. GINICUB 
Dtafctaii,

Operetės Choras pasirodys «" nauja programa, kurioje be 
mtftaans, notaru ir vyra choru dalyvaus operos solistė 
MARIJA DOTUMNSKIENft h- aktorius VITAU8 
ŽUKAUSKAS.

Bffiriu kaina $1.25 (jsk. mokesčios).

Po koncerto šokiai, grojant JOE THOMAS orkestrai.
Kviečiame publiką rinktis 5:30 vai., koncerto pradžia 

lygiai 6 vai


