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ARUBA. suomiu laivas, kuris v^ža kom. Kinijai 13.000 tonų naftos rusiškiem migam. Nafta paėmė 
iš Rumunijos.

Slaptieji Jaltos dokumentai paskelbti
Trečiadienio vakarą valstybės departamentas perdavė 

~ spaudai slaptuosius Jaltos konferencijos dokumentus, oficialiai 
pavadintus “Konferencija Maltoje ir Jaltoje 1945”. Juose trys 
ano meto didieji — Churchillis, Rooseveltas ir Stalinas padali
no Vokietiją, Lenkiją, Kiniją ir nulėmė Europos, ryti] bei vidu
rio valstybių likimą..

Paskelbimas buvo didelė staigmena po visos kovos Kong
rese, -po britų protesto prieš skelbimą. Tokį valstybės departa
mento skubotą žygį esą daugiausia nulėmusi žinia, jog vienas 
laikraštis jau turįs tų dokumentų kopiją.

Pagaliau valst. sekr. Dulles 
rado išeitį — esą dokumentai 
bus atspausdinti, tik ar .per 
savaites ar per mėnesius, jis 
negalįs pasakyti. Bet departa
mentas turi 20. egzemp/.orių, 
ir kuri komisija norės su ja s 
susipažinti, departamentas 
mielai pateiks.

Tą keistą ginčą paaštrino 
partinė kova.

Aštri kova dėl jų paskelbimo

MIRĖ KUN. PRANAS 
VASILIAUSKAS

Chicagoje kovo 16 ankstų 
rytą mirė kun. Pranas Va
siliauskas, rašytojas, žino
mas Meškuičio slapyvardžiu, 
susilaukęs 84 metų am
žiaus. Laidojamas kovo 19 
d. Chicagoje.

Kun. P. V. gimė 1871 G’i- 
r baičių k. Meškuičių v. Šiau

lių a. Mokėsi Šiaulių gim
nazijoje ir Kauno kun. se
minarijoj. įšventintas 1893. 
Kunigavo Dotnuvoje, Kra
žiuose, Balninkuose, Bety
galoje; buvo klebonas Sau- 

cEninkuose, Mažeikiuose, 
Viekšniuose, Josvainiuose.

I Ameriką atvyko 1940. 
Nuo 1953 buvo globojamas 

•seserų kazimieriečių Chica
goje.

Spaudos draudimo laikais 
buvo knygnešys. Parašė ke
letą knygelių, kurių daugu
mas buvo išleistos jau Ame
rikoje gyvenant.

Balfas — savaranki 
šalpos organizacija
Bendras Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondas (Balfas) JAV 
valdžios vasario 23 pripažin
tas visiškai savarankia šalpos 
organizac ja ,kaip NCWC bei 
iktos didžiosios labdaros orga
nizacijos.

Ryšium su tuo Balfas galės 
ir visiškai savarankiškai rū
pintis imigracija i JAV pagal 
Refugees Relief Act 1953.

(Daugiau apie tai bus kita
me Darbininkb numeryje, ku
riame spausdinsime pasikalbė
jimą su Balfo pirmininku kan. 
J. Končium).

UŽ NEŠVARI NEW 
KAS BAUDŽIA

New Yorke pradėjo veikti 
administracijos nutarimas, kad 
bus baudžiami 25 dol., ar ka
lėjimu, kurie nesutvarkys 
prie savo namų š’ukšlių dėž'.ų, 
ir tie, kurie mėtys popierius 
ar kitokias atmatas gatvėje. 
Jau surašyta daugel protoko
lų. Miesto administracija tuo 
nori kovoti su nešvarumu, nes 
kaltinama, kad New Yorkas e- 
sąs nešvariausias pasauly 
miestas.

YOR-
Nesutarimas tarp Ameri

kos ir Anglijos, nesutarimas 
pačiame Amerikos Kongrese 
kilo dėl nedidelio daikto — 
Jaltos knoferencijos dokumen
tų paskelbimo.

Valstybės departamentas 
pasiūlė juos paskelbti. Bet 

užprotestavo Britanija.
Churchillis esą pareiškęs, 

kad konferencijos metu pasi
sakymai apie Vokietiją galėtų 
sukelti dabar vokiečių nepasi
tenkinimo, o taip pat atbaidy
tų rusus nuo naujų pasitari-

Užsienių komisijos

— New Yorko m:esto tary- 
ba nusprendė pratęsti vasaros 
laiką vienu mėnesiu ilgiau — 
iki spalių paskutinio sekma
dienio.

Tada valstybės departamen- 
Tas pažadėjo išdalyti tų doku
mentų po egzempliorių Kong
reso šešiom komisijom ir ly
deriam.
Sukilo prieš tai demokratai

' i.

pirm. 
George pareiškė, kad jis grą
žins departamentui dokumen
tus, jų neskaitęs. Prie jo pri
sidėjo ir karinės komisijos 
pirm. C. Vinson. Resp. Know- 
landas priešingai — priminė, 
kad Kongresas ir dabartiniuo
se svarstymuose turi susidurti 
su Jaltos konferencijos nuta
rimais. Ir kodėl jis turi būti 
priverstas informuotis apie 
juos tik iš Churdrlfo, Stetti- 
niaus ar E. Roosevelt atsimi
nimų, o ne iš pačių dokumen
tų. Juos paskelbti buvo reika
laujama. Jie paskelbti buvo 
pažadėta. Sutrukdė tik britų 
pasipriešinimas.

Respublikonai kalt'no,
kad Jaltoje buvę išparduoti 

pasaul'o rekalai Sovietam. 
Rinkimuose 1952 jie reikalavb 
atsisakyti nuo Jaltos ir kitų 
slaptų susitarimų. Už ta'i buvo 
net Dulks. Bet siūlymas buvo 
palaidotas senato komisijoje.
Demokrato', norėdami apginti 

prez. Rooseveltą, aiškino, 
kad Jaltoje susitarimai buvę 

geri, tik sovietai juos sulaužę, 
sakysim, laisvų rinkimų paža
dų satelitiniuose kraštuose.

Iš trijų, kurie pasirašė 
prieš 10 melų Jaltos susitari
mus, gyvas tik Churchillis. Gy
vi Roosevelto patarėjai Alger 
Hiss, nuteistas ka:p sovietų 
šnipas, ir Bohlenas. dabar A- 
merikos atstovas Maskvoje.

GEN. E. L. M. BURNS, kana
dietis, Jungi. Tautu komisijos 
Palestinoje pirmininkas, atvy-

Sauęumo Ta-\ 
kad didesnio 
ir egiptiečių

kės j N. Yorku, 
rybai pareiškė, 
karo tarp žydu 
nenumatoma.

— Britų darbo partija 141 
balsu prieš 112 nutarė paša
linti probolševik:šką Bevaną 
iš partijos, apkaltinusi ji nelo
jalumu pirinininkui Attlee.

— Italijos senatas, nepaisy
damas komunistų peštynių, 
Vokietijos apginklavimo sutar
tį jau patvirtino.

Šnipai Švedijoje
Švedijoje, Stockholme ir dar 

dviejuose miestuose susekti 
bolševikų šnipai, kurie turėjo 
lizdą susisukę Čekoslovakijos 
ir Rumunijos komunistinėse 
atstovybėse. Suimti vienuolika 
asmenų, tarp jų trys čekai, 
vienas rumunas ir vienas vo
kietis. Trim Čekoslovakijos ir 
vienam Rumunijos atstovybių 
tarnautojam Švedijos vyriausy
bė įsakė išvažiuoti iš Švedijos.

Tai jau trečia didelė šnipų 
afera per pastaruosius ketve
rius metus Švedijoje.

Ateina kova ir dėl jų atšaukimo

Į bylą traukia ir Baltuosius Rūmus
Senato komsija, kuriai 

anksčiau pirmininkavo Mc
Carthy, o dabar pirmin:nkauia 
McCellan, dem., kovo 15 grįžo 
prie dantų gydytojo Peress 
bylos, kuri buvo nagrinėjama 
pereitą ištisą vasarą. Komisija 
gavo naujų davinių ir nori iš
tirti, kodėl armija pakėlė Pe
ress į majoro laipsnį ir tada 
atleido. O Peress, McCarthy 
pasakymu, yra “amendment 
komunistas”, nes ankstesnia
me tardyme jis atsisakęs ką 
nors pasakyti apie savo san
tykius su komunistų partija.

Dabar komisijoje McCarthy 
paprašė ištirti, kokius ryšius 
su šia byla turi Baltieji Rū
mai, jei prezidentas aukštam 
vyriausybės pareigūnui liepęs 
tardyme tylėti. Toks nurody
mas buvęs duotas pasitarus

prezidentui su teisingumo sek
retorium 
rium H. 
Adams.

Kom.
McCarthy siūlymą apsvarstyti 
slaptame posėdy.

Brovvnell, ambasado- 
Cabot Lodgc ir Sh.

pirmininkas žadėjo

PASKOLINO KITAM SAVO 
ŠIRDĮ

Minncapoly, Wis., kovo 15 
buvo padaryta reta operacija 
— 7 metų Penny Ra:mond m 
41 metų Ted Goodman buvo 
sujungta kraujo apytaka. 
Kol mergytei buvo daroma o- 
peracija, ją turėjo palaikyti 
svetimas kraujas. Abiem buvo 
duota narkozė. Jei tol au tik 
nesusikomplikuos, operacija 
laikoma pavykus. Tai jau e- 
santi 36 tokia operac’ja.

SENATO investigacijos komisija pradėjo nauja byla, kurios tiks- 
!•»« patikrinti mestus maj. Irv. Pėrės* kaltinimus. Viršuje: komi
sijos pirm. J. L. McCleilan (k.), šen. J. MoOrthy ir patarėjas J. 
■TuHana. Apačioje liudininkai: Gynybos departamento patarėjas W. 
Rureker |r mai. F. F.. V«n Sieki*.

.Kovo 16 senate NlcCarthy toną Eisenhovverį, preždento 
pasiūlė rezoliuciją, kad prezi
dentas 
atšaukti Jaltos sutart’s.
priminė, kad to reikalavo jo
partija 1952, ir kreipėsi prezi- moję respublikonų 
dento ir valstyb. sekr. Dulles 
adresu: ,

‘Aš patarčiau prezidentui ir 
Dulles iš naujo paskaityti sa
vo kalbas... Noreč'au prezi
dentui priminti, kad tada jo 
vyriausybė buvo numačiusi iš
laisvinimo politiką, ne koeg
zistencijos. Prmas išlaisvini
mo politikos žygis — atšaukti 
Jaltos negarbingą biznį.”

Kad pasukta koegz’st-cncijos 
linkme, McCarthy kaltino Mil-

brolį, skaitydamas kai kuriuos 
paragintų Kongresą jo pareiškimus, laiškuose. Kal- 

Jis t tino ir respublikonų partiją:
“Savo rinkiminėje progra- 

partiia 
1952 įsipareigojo Jaltos susi
tarimus atšaukti. To neįvyk
dyta. Mes savo pažadų .nete
sėjome,” Per 27 mėnesius 
partija nieko tuo reikalu nepa
darė, o “tuo tarnu tautos ana
pus geležinės uždangos ima 
tikėti, kad jas amerikiečia", j 
kuriuos buvo sudėtos visos 
viltys, jau apleido.” Pasisakė, 
kad jam nemalonu kriokuoti 

i savo partiją, ypačiai, kad jis 
pats nuo to nukenčia.

Žukovas rungiasi su Chruščiovu

— Prancūzijos min. pirm. 
Faurė kvietė senatą kuo grei
čiau patvirtinti Paryžiaus su
tartis, kad galima būtų po to 
derėtis su Rusija dėl Austrijos 
ir kt. klausimų?

-.t
*

— Vokietijos socialdemok
ratai nori Saaro rėlkalu sutap
ti perduoti konstituciniam teis
mui, kad išaiškintų, ar ji neš- 
priešina konstitucijai. Tam 
re’kalingas trečdalis parlamen
to narių — 163. Socialdemok
ratai savo narių turi 151. Bet 
jie mano, kad surinksią rei
kiamą skaičių. Taip vėl būtų 
sutarties tvirtinimas nudels
tas.

■4

— Senatas, kovo 15 atmeta 
d . mok ratų siūlymą sumažinti 
mažiau ar vidutiniškai uždir- 
bantiem asmenim po 20 dol. 
mokesčių.

MASKVOJ VIENINTELIS KATALIKŲ KUNIGAS LIETUVIS
Dievas Rusijoje nėra miręs- 

kalbėjo Tėvas Bissonnette

apie 
religini gy-

gatvėse yra
skundžiasi

pakankamai.

Sekmadieniais trejos mišios. 
Šiokiadieniais po vienas. Joję 
sėdinčių telpa 400-600, stačių 
800. Sekmadieniai visada ma
tydavau pilną. Bažnyčia visą 
dieną aGdara. žmonių esti ne 
tik pamaldų metu.

O pravoslavų 
bažnyčių daug yra?

Iš buvusių 400 bažnyČių-Ii- 
ko 50- Kitos nacionalizuotos

PRIEŠ IZRAELIO VEDYBAS
Jaunas žydų dailininkas Ba- 

rak Izraelyje paskelbė bado 
streiką prieš Izraelio vedybų 
įstatymą. įstatymas reikalau
ja, kad šliūbą duotų rabinas, 
o jis gali sutuokti tik abudu 
jaunuolius to paties žydų ti
kėjimo. Barak kaip tik pamilo 
merginą krikščionę iš Jugo
slavijos, bet ji nenori priimti 
žydų tikėjimo. Dailininkas už
sidarė viešbuty ir pareškė 
mirsiąs badu, protestuodamas 
prieš įstatymą.

VAIKUTIS
VO

PAAUKOJO SA- 
AKIS
metų vaikiukasBuffalo 6

Gregory Mastėrs matė televi
zijoje, kaip perkeliama vieno 
asmens akių ragena kitam. J s 
tada pasakė savo motinai, kad 
kai jis m’rs, tai jis nori palik
ti kitam vaikui savo akis, kad 
tas galėtų matyti. Taip atsiti- 
kd, kad po dviejų menesių vai
kas žuvo auto katastrofoje. 
Tėvai jo norą išpildė, ir jo a- 
kys buvo atgabentos j New 
Yorką.

Kurio dabar eile?
Tokia klausimas domina ste

bint santykius tarp dabartinių 
Sovietų Sąjungos valdovų. Eu
ropos spauda jau pastebėjo 
pirmą susikirtimą tarp Chruš
čiovo ir Žukovo. Chruščiovas 
kelis kartus tvirtino, kad jis,' 
kaip buvęs politinis komisaras, 
daug nusipelnę/, Stalingradą 
ginant. Tai jisai tvirtino dar 
prieš Malenkovo išvirtimą. Jo 
nuopelnus prie Stalingrado pa
brėžė ir Berlyne leidžiamas so
vietų laikraštis Taegliche Rund
schau. Vasario 8 šitai Chruš
čiovo propagandai galą pada-

Lankydavosi joje ir užsienie
čiai ir katalikai Sovietų Są
jungos piliečiai. Kai bažnyčia 
nebe mūsų rankose, dabar ap
tarnaujame tik užsieniečius 
atstovybių narius. Pačios pa
maldos laikomos ne bažnyčio- 
je, o bute įtaisytoje koplytė- i7p^ers^"~teitaiii”5® 

liais, gyvenamom patalpom. 
Taigi bažnyčių skaičius suma? 
žintas 8 sykius tuo metu.-ka'j) 
gyventojų skaičius 
kartus. *

Ar pravorfavai bažnyčias 
lanko ir kokio amžiaus? _ * 

Lanko ‘atskiri asmenys lan
ko ir šeimos, žinoma, daugiau 
matyt senesnių. 

Ar jaunimą 
prieštikybinis 
traukė nuo tikėjimo? 

Iš to, kad komunistai 
lat kaitalioja savo kovos 
todus su bažnyčia, atrodo, 
savo laimėjimais jie nėra 
tenkinti. Jei prisiminsit 
ščiovo kalbą pernai 
mčn., tai jis skundėsi, 
j&ni žmonės eina tuokt’s 
bažnyčią ir savo vaikus 
tija. Taip, Dievas Rusuose

Įėję.
Nuo kada ta bažnyčia 

atimta?
Buvo ja naudojamasi 

1933 iki 1952 (atimta, 
būtų atskirti rusai nuo 
niečių. Red.).

Ar tamstos pamaldose 
vo tik amerikiečiai?

Ne. Daugiausia italai ir 
prancūzai.

Ar daugiau katalikų bažny
čių yra?

Žinau, viena yra Leningra
de, viena yra Maskvoje —mi
nėtoji 
kuria 
mes.

Kas
Tėvas Juozas Butorovič.
Sovietų pilietis?
Taip, lietuvis kilimo. „ __ i_
Kaip dažnai ten pamaldos? ra miręs.

• Dvejus metus Maskvoje pa
gyvenęs ir iš ten išvarytas a- 
merikietis kun. Tėvas Georgės 
Bissonnette davė pasikalbėji
mą žumaluiUSN. a. W. Re
po rt. Tarp kitų klausimų j‘s 
pasisakė savo įspūdžhfs 
Maskvos dorini ir 
venimą.

Ar tiesa,, kad 
daug girtų, kaip 
Maskvos spauda?

Tikrai, jų yra
Bet žmonės i juos ir dėmes’o 
nekreipia. Kai išvirsta šal> 
gatvyje, ateina m'licininkas, 
paima ir nugabena j ‘ šsiblai- 
vymo stotis" (jose, bent Lie
tuvoje, apl’eja vandeniu ir 
paskui- pareikalauja sumokėti 
25 rublius. Red.).

Ar moterys taip pat pasiget- 
ria?

Tokių mačiau labai mažai.
Ar tamsta pamaldas Mask

voje lankydavo tik amerikie
čiai ar lankydavo ir nna‘?

Kai Amerika pripžlno So
vietų Sąjungą buvo sutarta, 
kad galės tikinė tojo atstovybių 
personalo dvasinius reikalus 
aptarnauti po vieną įva rių ti-

nuo 
kad 

užs:e-

rė maršalas Žukovas. Prieš 
pat paskiriamas ministeriu, jis 
nuopelnus ginant Maskvą ir 
Stalingradą priskyrė sau. Tai 
Žukovas pažymėjo ir pasikal
bėjime su amerikiečiu Hearstu. 
Pravda dar vasario 2 nuopelnus 
priskyrė abiem: Žukovui ir 
Chruščiovui. O po 20 dienų, 
kai Pravdos straipsnį persi
spausdino 
Rundshau, 
Chruščiovo 
braukė.

Taigi pirmą susidūrimą dėl' kėjimų dvasininką. Tada pa- 
Stalingrado garbės laimėjo Zu- maldos buvo laikomos prancū- 
kovas.

Berlyno Taegliche 
tai eilutes apie 

nuopelnus jau iš-

zų šv. Liudviko bažnyčioje.

būda-

nuo-
me-

šv. Liudviko bažnyčia, 
anksčiau naudojomės

ją aptarnauja?
spalhj 

kad Ir



SPAUDA

naujo

pažanga

toli

Oči.stetčjo W 
mintyse turėjo

Fizikoje yra pažįstama teo
rija, kad garso bangos nedings
ta. Vadinas, garsai, kurie bu
vo tolimoje^praeityje, ir dabar 
nėra išnykę, nors žmogaus ah- 
sis jų sugauti ncoegali. Tokia 
teorija remdamasis, David Sar- 
nof, radijo bendrovės RCA di-•

Sutartys buvo aplaistytos 
Livadijos iškilmių salėje. Ke
turias valandas truko pokylis. 
T>*e mažiau kžip 45 kartus bu-

rektorius Amerikoje, nori pa
daryti aparatą, kuris sugautų 
tokius praeities garsus, to gar
so tebejudančias bangas. Jei 
tokis aparatas pasisektų pada
ryti, tai istorija prieš mus at
siskleistų visai kitokia. >*' ■ •

Kol. nėra protokolai pa
skelbt., neaišku tiksliai, kas 
ten bebuvo kalbėta. C'echa- 

jK>vskis, Lenki jos buvęs at
stovas JV, m'ni, kad preziden
tas Rooseveltas pasiteiravęs,

Išsikišusios Ęall-Joint priekinės lingynės taip spy
ruokles pakreipia, kad sukrėtimus sugeria tiek iš 
priekio, tiek iš viršaus ir apačios. Dabar.ne tik 
duobėtu keliu leidžia lygiai važiuoti , bet lygiu dar 
lygiau! . / • *

kai, jei jos pil’etis rūpinas*, sa
vo kilime kraštu ir jo reika
lais. Juo labiau, kad esamom 
sąlygom ištikimybe Amerikai 
ne'-šskiria ištikimybes Lietu
vai; jų interesai nesrkryžiuo-

\ ne viškas į sutartis 
buvo sudėta. ‘ .

Tarp oputart?, bet tartų 
žodž ų buvo ir Lietuvos klau-

Naujas Speed-Trigger Fordomatie važiavimas gelb
sti greičiau pradėti ir lenkiant.' Naujos 18 mm. Tur
bo-Action žvakės neuždūsta ligi 3 kartu ilgiau. 10% 
didesni stabdžiai leidžia tykiau sustoti, ligi 50^ il
giau 
kosi,

išgirsti, kas praeityje kalbėta?

SflBBZ. ©. EISENHOWEK8S Mfin» ant savo stale « metu b^rniu- 
EHet S NeW Hempdure; berniukas kartu su New Hetnp- 

**• S*- įteikė prezMeatui tos valstybės dovanu —
iFiėtot • “ma»ir syrop”.

jį pastato
toli

KIEK YRA LIETUVIU 
KITUOSE KRAŠTUOSE

Į Laisvę žurnalas Nr. 5(42) 
informuoja:

“Neskaitant JV, laisvajame 
pasaulyje skaičiuojama apie 
150,000 lietuvių: Argent noje 
40,000, Australijoje .7,900, 
Austrijoje 183, Belgijoje 200, 
Brazilijoje 43,000 (vien. ’Sao 
Paulyje 12,000)., nesks'.tant 
Braz'lijcje gimusių, Britanijoje 
9,000 (6,000 Senųjų ir 3,000 
naujųjų), Danijoje 182, Itali
joje 185, Kanadoje 20,000, 
Kolumbijoje’ 500, Prancūzijo
je 1500, Švedijoje 260, gvsca- 
rijoje 50, Urugvajuje 10,000, 
Venecueloje 2,000, Vokietijoje

lietybės pasirinkimą. Tai nėra 
normalių laikų laisvos valios 
pasirinkimas.

Dėl tos ypaLngcs padėties 
darytume t'k tokias išvadas: 
1) lietuviai negali turėti savo 
sąžinėje skrupulų priimdami 
svetimą pilietybę; 2) lygiai j;e 
priimdami kit. pilietybę, negali 
jaustis atsipalaidavę nuo “ š- 
t kilnybės savo kraštui; negali 
jaustis tik “buvę piečiai”, ne
gali jaustis ats palaidavę nuo 
aktyvios kovos ir aukos jes 
reikalui.

Rooseveltas puotos metu 
taip pat įsižiūrėjo į Staliną, 
kuris tiek pasitikėjmo turėjo 
savim ir taip mekėjokitus už
krėsti pasitikėjimu juo. Ka
žin, ar tikrai nestiprėja l’ga—y 
ėmęs galvoti Rooseveltas, kad 
jam atėjo keistos mintys ir ė- 
me bauginti abejojimas, ar jis 
te:singai pažino Stal’ną, ar 
norėdamas velnią nuveikti ne
bus padaręs sutarties su šėto
nu.

į '''^Naujienose kovo 10 pa- 
££ ^fcelbta konsulo Dr. P. Dauž- 
l^'A Vardžio paaiškinimų, kaip yra 

pilietybe tų, kurie priima 
^.''■.Amerikos. pilietybę. Js rašo: 

?Kai kas klaidingai supran- 
hįv ta ir aiškina Amerikos piliėty- 

bę? tvirtina, kad galina pr'im- 
? Amerikos pilietybę ir nenu- 
igž^šfoti Lietuvos pilietybės. Taip 
č^slšėra.' Amerikos įstatymai 

^feriežtai reikalauja iš naujo pi- 
%£'■. fieao atsisakymo ištikimybės 

buvusiam kraštui ir pris'ekti 
ištikimybę Amerikai.- 

Lietuvos įstatymai išbrauki 
Priedų skaičiaus pilietį, ku- 

K^-ms .priima svetimos valstybės 
gyįffietybe.”

^Aiškiausia pozicija, Lietu- 
atžvilgiu, yra tų, kurie la- 

’į.^ioDsj Lietuvos pTętybės: i;e 
Lietuvos dalelės— daliniai 

Lietuvos savininkai. ’Tė, kurie 
į '1, Lietuvos pilietybės ats sako, 
' '/tęsinį ryšį su Lietuva nufrau-

-if-sustoja ’Lfe tuveejdiUi-

7,500 (Lietuvos p'liėčių 3,- 
400), Zelandijoje 2OO. _ *

, -S'‘-■ ? t"
“Vien trenęt'nių. laisvajame 

pasaulyje jiemafš’.au kaip 1200 
studijuoja aukštąjį mokslą. 
Lietuvių stintų sąjungai 
priklauso 576 j3Eemties studen
tai. Australijoje yra 49 lietu
viai studentai, Kanadoje. 118, 
Argentinoje per 100 senosios 
ateivi jos studentų.”

re. Visus abejojimus išblaško 
pasirašytoji Jaltos sutartis.”

“O jei Stalinas sutarties ne
silaikys*”

"Tada turėsim įrodymą, 
kad jis žodį laužo.”

“Ir ką gi tada darykim?” 
spaudė admirolas Leahy.

“Tada mes imsimės veiks
mų”, neaiškiai atsakė Bymes.

Admirolas betgi papurtė 
galva: t

“Jei dar nebus per vėlu.”
Prezidentas Rooseveltas bu

vo jauniausias iš tų trijų, ku
rie pasirašė Jaltos sutartį. 
Trim,metais.jaunesnis už Sta
liną ir 8 metais už Churchil- 
lįl Jis mirė pirmasis. Toliau ė- 
jo Stalinas, ir tik, pats seniau- 
gįas liko dar pasižiūrėti, kaip 
veikia jų bendras kūrinys — 
Jaltos sutartis. Numirs ir,pas
kutinis jos autorius, ir fiks tik 
Jaltos sutartis slėgti pasaulį, 
kaip jo politinių tėvų nusikal
timas. M.

Vš®dk nežymiai pilasi 
’• tik v&ad;i|.

Pagaliau nedidelis skirtumas 
— tiek vodka. tiek vanduo a- 
bu bespalviai ir atrodo vieno
dai. ' Amerikiečiai fene daryti 
tą pat Tad j'e ir po 45 tosto 
tvirtai laikėsi ant kojų.

-Stalinas pukiąi pagerbė žo- 
džiaiss Church’llį. Prez’dentą 
Roosėveltą jis išvadino “meis
trišku organ zatorium apara
to, kuris kovoja prięš Hitlerį”. 
Rooseveltas kalbėjo toste ap5e 
vienybę, kuri jungia tris vals
tybes. -Tikiu, kad ji išliks am
žinai.”

Kai jau visi karo vadai ore, 
jūrose, sausumoje buvo pa
gerbti, Bymes' pakėlė stiklą 
už “mūsų kraštų žmones, dar
bo žmones ūkiuose ir fabrikuo
se, kurie nedėvi jokios un;for- 
mos, bet kurie savo darbu į- 
galino mus laimėti pergales.” 
Tada Stalinas pakilo. atėjo 
pas Bymes, susidaužė ąu juo 
stiklais taip nuoš:rdžiai, kad ir 
Bymes laimėjo, papirko —•• o 
jis lig šiol ta p krit’škai ir 
nepasitikėdamas žiūrėjo į Sta-

ir pamėgink 

vairuoti!

■■ 3L - ■ • : -v _ -1 '

Viskas nauja.„ viskas stebina 1955 Forde! Padirbtas 
nusižiūrėjus j Thunderbird. kiekvienas S 16 natųi] 
Fordo modeliu paliečia Jūsų širdies stygas!

Columb'jos rusų instituto 
direktorius prųf. Moseley. kaip 
informuoja prof.-SC Kolupaila 
(Draugaszvasario 26), aiški
no dabar, kad buvęs tiesiog 
ląimingas atsitiktinumas, jog 
Baltijos valstybės nebuvo pri
pažintos Sovietų Sąjungaį, ir 
Rooseveltas “nesulaužė savo 
žodžio. Moseley tvięt'na, kad 
Stalinas perdai ir nespaudęs, 
nes manęs, jog Baltijos valsty
bės jau esą suvirškintos.

•*”ž£ais Lietuvos p lfečiaiš.”
Ir tas mintis patv rtina au- 

ištraukom iš Lietuvos 
'flconstitucijos- ir įstatymų. Ta- 
* čiau raid'škas įstatymų ąiški- 

riimas gali be pagrindo ir be 
■ 'reikato sudalyti žmonėm są- 
r-^nės konfliktą: kai kuriem lic- 
■"fūviam, kurie pri ma Ameri- 
^ftbs pilietybę, ims rodytis, kad 
ttio pareiškia neištikimybę 

'ŠAvo kraštui. Kitas, norėda
mas būti “ištikimas”, atsisa- 

‘**lmės priimti Amerikos pilie
tybę.

>-’- Ta}p pilietybę ir išt'kimybę 
'••aiškintis ir jas sutapdyti 4>ūtų 

neteisinga ir netikslinga. IŠ 
Amerikos pusės praktiškai n> 
laikoma neištik.myl>e Ainer -

į jo Šotisfafi. T^ lapėi^ bu- 
yų^ųs oarp rvmus. Bet nę ri- 
bi galėjo užmigti. „
v. Ne dėl to, kad juosė sfenloo- 
tų dvas'os carų, kurie čia gy
veno. kurių vai^pj įtieks č:a 
k tados skambėjo, bet ir ku
rie visi .kalėjimo pogrindyje 
buvo nUiudytiz Tuose rūmuo
se dabar jų žudikai puotavo Ir 
kriųs va’šino/

Ne-šita praeitis neramno 
dabartinius svečius. Gre'čiau 
artimosios ateities šešėliai ne
ramino. »

Ročsevelto kai kurie /paU- 
rėjai svarstė: Y. /

“Šita sieną prie Neissės, — 
kalbėjo Bymes, žiūrėdama?, į 
žemėlapį. — negali būti lels n- 
ga. Cnurchiirs man pakuždė
jo, kad reikės iškelti 9 milijo
nus vokeičlų, kurių negalės 
priimti likusioji Vokietija.”

‘“lebeiene — kalbėjo aūm - 
rolas Leahy, —Church llis pa
kėlė ątiklą už Staliną Didįjį 
bet tuo tarpu jis man šnabž
dėjo, kad reikia būti atsar
giem su rusais. Esą jie daugi
nasi kaip musės, šiandien A- 
merikos ir Anglijos gyventojų 
tiek pat kaip Rusijos, bet kas 
būsią, po dvidešimt metų. Nei 
amerikiečiai nei anglai —sakė 
man Churchilis — nesuprato, 
kad su rusais negalima derėtis 
lygybės pagrindu.”

“Betgi Stalinas pasirašė,— 
drąsinosi toliau Bymes,— pa
sirašė, kad išlaisvinti kraštai 
turi valdytis demokratiškai.”

“O jei jis savo žodžio, nelai- 
KyS;

“Puo negaliu patikėti, —at
sakė Bymes. — Tikiu, kad 
mes su rusais taikoje taip pat 
bendradarbiausim, kaip ir ka-

1OS sutartys buvo Slaptos. Ju I
,.;.,teksS4 JteKCB oesfelbiainj 11d

-1 •'t « “r**- Kalbai; apę •• jĮęųjtiiies
Tautės. Štai nas pr:minė,J kžd 
Lietuva priklauso prie tų res-z 
publikų, kurios daug ausia nu- 
kentėjusioa nuo karo, ir siūlė 
atp:ldą — 4/ * ’■ '

, Lktavai vietą Juag- 
Tautose. Raasevelta* w 

ChnrehilHš feto įr prieštaravo, 
ir Lietuva iškrito.

Iš Lietuvos pusės negalima 
Lietuvos įstatymų taikyti^ da
bar ta'p, kaip anuo metu, ka
da jie buvo rašyti k'tom sąly
gom. šiandien j'e yra suspen
duoti. Suspenduotas ir tas į- 
statymas, kuris atima Lietu
vos pilietybę lietuviu1, priėmu
siam k tą,pilietybę, kaip lygiai 
suspenduotas įr tas įstatymas, 
kuris ;š diplomatinės tarnybos 
atleidžia susilaukusius 65 me
tą amžiaus. Dėl to ir tiem, ku
rie buvo priėmę Vck’.etijcs pi
lietybę kaip repatriantai, šian
dien vargai kas prikaišioja ne
ištikimybę .L etuvai, nors pa- 

_____________ gal’tuos pačius įstatymus jie 
teis^. 'pasidaro ; buvu- *CSėtforėtų būti laikomi Lietuvos 

piliečiais; lygiai niekas netvir
tina, kad esamom sąlygom 
Lietuvos d.plomatai, suslaukę 
atitinkamo amžiaus, turėtij 
trauktis iš savo posto.

Sus dariusi padėt's sustabdė 
tų įstatymų normalų veiki
mą; ji tebelem a ir lietuvių pi-

Kadangi '55 Fordas duoda pačia nuostabiausią ir 
lig Sol jautriausią-Trigger-Torųue jėgą! Visa tai 
bus Jūsų su nauju 182-a.j. Y-block Spedal V-8 (pa
reikalavus xisuoše Fordomatic-jrengtuose ’Eairlane 
ir Stalion vagonu modeliuose)... nauju 162-aJ. Y- 
block V-8 ™ ar nauju 120a.p. I-block Sis. . :



THOMAS HARDY

GARBINGOJI LAURA

Kaip tamsta gali taip sa*

ten

koks, James, tamstos uolumo 
slėninys padėti savo senam dė
dei surasti dukterį! Didis Die
ve! Kokias veidmainybės be
dugnes dar man tcksatideng-

nosi-
kad

— Tebūnie dangus liūdin’n- 
ku; iki šiol aš visiškai neži
nojau, kad ji yra ištekėjus. 
Aš radau jos tėvo _ namuo-e 
nelaimingą jauną merginą, ne- 
ląimingą dėl to, kad ji buvo 
viena, neturėjo draugijos, kad

Arti to nusistatymo prisišlieja jaunimo sąjūdžiai, kurie skel
biasi, jog jie jokių dogmų ir ideologijų nepripažįsta. čia klausi
mas yra aiškus: Dievą tiki ir viešai išpažįsta arba ne. Ir iš to 
seka jau atitinkamos išvados.

greičiau, pasiimk savo daiktus, 
kol neverčiu tai padaryti jė
ga. Ar turiu pavartoti tokią 
priemonę, su kuria šis pasikal
bėjimas yra, tik vaikų žaidi
mas? Eik, madam, ir tučtuo-

Kauho gyventojas stengjarir.'| 
visus dienos reikalus baįgtę^^^ 
ki sutemstant. Sutemus ‘■arijgĮfr*' 
te vaikščioti pavojinga- RK8Š- 5’ 
kų gaujos tebetaataSa' 
tik apiplėšia, bet kartais ir" 
sužeidžia. * * > .

Katalikų bažnyčiose rytinėje Vokietijoje ir sovietinėje Ber
lyno dalyje buvo viešai paskelbtas Vokietijos vyskupų laiškas, 
skirtas tėvam£ te jaunimui. Laiške kreipiamas dėmesys į jauni
mo dalyvavimą komunistų organizuojamose iškilmėse, kuriose 
viešai išpažįstamasateistinis nusistatymas. Tai yra savotiškas 
jautimo “credo”, kuriuo jis viešai atsisako Dievo ir tikėjimo. 
Nors ir skelbiama, kad jaunimui duodama laisvė, bet iš tikrųjų 
ir pats jaunimas ir tėvai spaudžiami, kad dalyvautų iškilmingose 
to ateistinio įžodžio ceremonijose. Prieš tuos, kurie atsisako, 
griebiamasi prievartos ir grasoma nepriimt į mokyklas ir darbą.

/ JBjb padarytas galas■ tori- 
■ gtamajtaaevatata^ū te ‘ ne
moraliai ‘coota|taMiz? poii- 
tikai, kuri, palaiko didelę 
daugybę žmonių despotiz
me fe* bedieviškame (terore 
ir kuri save ruožtu įgalino 
jo viešpačius z paversti pa
vergtuosius savo įrankiu 
mum tomarikinfi.

Tamstos ismuaajos lygm ] 
liekos vertos, kaip ir tanai 
asmuo, — sušuko* tatoa 
visiškai netekęs kantrybės, 
prišokęs prie kapitono^ m 
vė delnu per veidą.

Northbrook lik truputi t 
•įtraukė atgal PaakunL jį 
uoto mtttraUKęs nsssnęt HM 
ifao, ar nebėga iš norieakte 
jas, ir torte

— To įleidimo aš tata 
todH ir tom kuo pūsMMte

Amerika tebėra viena iš J»- 
daųgelio šalų — jei nevienin
telė —-kur šitas sąžinės bal
sas nesiduoda užmigdomas, 
prasiveržia sąjūdžiu, padrąsi
nančiu Kongresą ir vyriausy
bę apsispręsti.

, Nors tas Vokietijos vyskupų laiškas dar neuždeda eksko
munikos, bet griežtas laiško tonas arti jos. Ir tai suprantama: 
viešas ir iškilntingas atsisakymas tikėjimo ir Dievo jau savaime 
išskiria iš Bažnyčios. Ateistinis jaunimo “credo” paneigia kata
likų kalbamąjį “Tikiu Dievą”. Vokietijos vyskupai negalėjo to 
užtylėti. Jų pareiga buvo pasakyti tiesą ir labai sunkiose sąly
gose.

x Vyskupai savo laiške griežtai įspėja, jog katalikams daly
vauti tose ateistinėse iškilmėse yra nusikaltimas Dievui—nuodė
mė, kuri neleidžia priimti sakramentų. “Tėvai, — rpšoma laiške, 
— kurie nedraudžia vaikams to veiksmo, didžiai apsunkina savo 
sąžinę, o jaunuoliai, kurie apsisprendžia tai daryti, nusigręžia 
nuo krikščioniško gyvenimo^.. Visu aiškumu reikia pabrėžti, 
kad jokio patdšsinimo negali būti net ir tada, kai tai gali turėti 
nuostolių uždarbiu, profesiniam pasiruošimui ir'jaunuomenės 
atsčiai.” Nusikaltusieji, kad galėtų būti vėl prileisti prie sakra
mentų, turi atlikti atgailą, sujungtą su raštišku pare:škimu ku
nigo ir dviejų Slidininkų akivaizdoje, jog savo veiksmą apgaili. 
Kunigai įpareigojami žmonėms tai aiškiai pasakyt ir įspėti savo 
pamoksluose, vizitacijose ir religijos pamokose. z

aš suti
kau išvažiuoti su tamsta... a..

Taip pat nėra pagrindo iš
vadai, kad atsišaukimo auto
riai kuria trečią partiją. Tie-

Ltakraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis 
SfaatotohnirlriiTnntedakriM tais* wo TOofiūm. Nenaudoti 
■tndpaaiai saugMni ir graH—nrf tSrtai autorėmsjpraiani. Pavargę parindy- 
tt attatateai nebūtinai Urriftis rrdslrrŲos nuomonę. Ui skelbimu tarini ir 
krito redakeija neatsako. ’ \'

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams — —— $6.00 
Brooklyn. N. Y. —■..........r., $6.50
Pusei metu ....................  $3.50
Užsienyje —  .......... ...... $6.50

— Dar to dalyko niekas ne
žino, fa* jei mes tuojau išva
žiuojame, tai namie būsime 
prieš aušrą. Na, na, einam!

— Aš neprivalau tamstos į- 
sakymų klausyti, tėve; be to, 
nė nenoriu.

Tėvui išėjus, Laura perme
tė ašarotomis akimis abudu 
vyru ir, išsigandusi judviejų 
pozos, tyliai išsėtino iš kam
bario. Ji galėjo girdėti, tai 
jos tėvas peržengė viešbučio 
slenkstį. Nežinodama, kur be
pasidėti, ji drebanfia širdimi 
įėjo { gretimą tamsų kabinetą 
ir laukė, kas toliau darysis.

Tuo metu kambaryje vyrai 
prisiartino vienas prie antra 
Operos daininkas pirmas nu
traukė tylą:

— Kaip tamsta galėjai taip 
mane įleisti, pavadindamas 
niekšu Ir kaitindamas tuo, tad 
iš užnuodijęs tamstos neapy
kanta jos Širdį! Juk tamsta 

_  ______ puikiai žmai, kad aš apie jOsiĮ 
ke nusiplaunu raktas. Jei’ santykius tiek težinotai, kiek 
tamstos esate vyras ir žmona, tak žinoti tik užgimęs kfidl- 
kalp tai išrodo, susitaikykite w*!
kaip gedėdami. Aš nieko dau- — šitaip? Tamsta nič įde
giau nebeturiu pasakyti ir ko nežinota? O sš tirti vk, 
nieko nebenoriu daryti nei vie- taškai tuo tikėti? — šaipė* rooė šfokią tortą 
nam nei antram. Pašėku Lauros vynu . •***•

DsHta gali būti Mota- (bustai

rį jh tetai įtakota 
nedidelę dėžutę su ptotoM

Baritoną fis nelauktas e 
nya papurtė, ta&au ta g 
attaptatėjo te tart: 

įįr Piflku! Kaip tamsta

Jos pagrindinis '"tikslas — 
skelbia atsišaukimas —.išlai
kyti Amerikos nepriklausomy
bę ir laisvų tautiį bendruome
nę. Bet tam labiausiai gresia 
•komunizmo galybė. Tad svar
biausia yra 
komunizmo galybę neutrali* 

zuoti, sumažinti ir gal inai 
visai išjungti.

Priemones tam išdėsto .11 
punktų. Sutrauktos jos taip 
atrodo:

1. Mobilizuoti galinai visas 
karo atgrasinimo priemones— 
karines, psichologines, politi
nes, ekonomines.

2. Grįžti prie tradcnės A- 
merikcs politikos, sąjungas su 
kitom valstybėm kuriant pa
gal reikalą, ne amžinas, lai
kantis Monroe doktrinos, t.y. 
•neleid'iant į Amerikos konti
nento reikalus kištis svetimom 
galybėm.

S. SunaUd-nti komuninio 
konspiraciją JAV.

4. Atšaukti pripažumą So
vietų Sąjungai ir jos sateli
tam*

5. Imtis visų priemonių pa
saulin o komunizmo.ūkinei ga
lybei .pakirsti.

6. Rūpestingai laikytis da
bartinių karin'ų sąjungų (kur 
tokios sąjungos yrą' garbingai 
vykdomos mūsų sąjunginin
kų) ar sudaryti naujas są
jungas reikalo d ktuojamam 
laikui.

7. Duoti karinę ir ūkinę 
pagalbą tik bendradarbiaujan- 
tiem sąjungininkam.

8. Vykdyti nepertraridamą albany. N. t, sudegė tetarto rakito nririris mums toto feg- 
psichologinį karą prieš komu- tuko degute.

Tokių darbininkų klubų, ku
rie galėtų lygintis savo stan
dartu /su vakarietiniais, Kau
ne is viso .nėra. “Audinių” 
fabrikas laikomas vienu iš ge-_ 
riaųsai ir moderniausiai suor
ganizuotų, bet ir jame, khip 
ir Nemuno laivininkystėje, 

Tiek vienoje, tiek kitdje par- darbininkų klubu vadinamas 
tijoje yra žmonių, kur e stoja kambariukas, kuriame laikn- 
. „ r„; ■ mos knygos. Knygos duoda

mos darbininkam išsinešti, jei 
W jom kas domisi. O domėtis tik-

- ||| rai maža das domisi, nes kny-
............ gos daugiausiai'agitacinio tu- 

- ~ R rimo.
” Darbininkų valgyklos kam-

K| barys yra tas pats, kuriame
K daromi ir susirink mai. Sus;-

’ rinkimai, normaliai šaukiami
; darba ba:gus. Juose turi daly

ta z vauti visi. Tą vakarąrJcai su-
. ta sirinkimas paskelbiamas, iš

■ darbovietė niekas neišleidfa-
: ' .’ mas.

' Nuolatiniam darbin’nkam
J Į ir tarnautojam priklauso ato-

i : stogų viena diena už atid rbtą
■ mėhesį. Į kurortus gali patekti

. į ■ tik profesinių sąjungų reko-
■ ■ menduoVeji.

; ■ “ ■ ... Dalyvauti profesnėse sąjun-
! gose nuolatiniam darbinin-

’ kam ir tarnautojam privalo-
: ■ ma. Profesinei sąjungai reikia
: : ' mokėti tam tikrą mokestį nuo
: ’ ., : uždarbio. Ligos atveju profe-
j ; sinės sąjungos moka savo na-

r’am pašalpą — seseris metus 
' ita išbuvusiam darbe ir profesinė

je sąjungoje mokama gauna
mo atlykirumo 10%. Jei profe
sinės sąjungos narya neteko

Sąlygos nepateisina Dievo neigimo, šiuo atžvilgiu Vokieti
jos vyskupų laiškas yra įspėjamasis ir daug kam kitam, ne vien 
bolševikų prievartaujamam jaunimui ir jo tėvams. Jei fizine 
prievarta, kurios žmogus jau negali pakelti, jo kaltę kiek suma
žina, arba padaro jį didvyriu, kai jis iki mirties Dievo laikosi, tai 
laisvajame gyvenime, pasirinkdamas ateistinį nusistatymą ir- jį 
viešai deklaruodamas žmogus tampa maištininkas prieš savo

Senasis didikas, atsisukęs į 
savo sūnėną, tarė nedrąsiai:

— Leisk man pačiam ją įti
kinti, James. Tai ne tamstos 
vaidmuo.

Bet James, neklausydamas 
dėdės, ėjo stačiai prie užsispy
rėlės jaunos moteriškės:

— Vadinas, tamsta sakai, 
jog nenori grįžti? Graž’ą man 
seki pasaką, iš tikrųjų? Na, 
važiuojam! Išeik tamsta tuo
jau iš kambario ir pal’k mane 
su tuo valkata, su kuriuo aš 
pats turėsiu reikalą. Na, 
marš, lauk! —'ir ;priėjo prie 
jos, lyg norėdamas stumti.

— Na, na! — maldavo Lau
ros tėvas, tokio net'Jcėto sūnė
no elgesio nustebintas, — ne
perženk savo vaidmens. Pa-

— Tai ką! Vadinasi, visa tai 
tieėaf — murtoėjo nustebęs 
sente dkfitas, mesdamas žvilg
snį nuo James ant Lauros ir 

dėjęs kriste Iki putaotto pa- ttuo Lauros ant James, lyg 
nelikimo, staiga uMdegta P«- .» pradtių mafięe. jog
Mo Ir sužukb: tai pntafltaymas. — tetai tamsta Laurą, tamstos vyro

— Vyro? Kieno vyro?
— Jos!
— Kaip?
— Ji -mano žmona.
— James!
— Taip! Trumpai sutraukęs 

visą tą ilgą istoriją, aš tams
tai pasakysiu, kad -mes, prieš 
tamstos norą, slapta susituo
kėm. Tai įvyko prieš tris mė
nesius. Turiu pasakyti, kad ir 
sunkūs buvo slapti pasimaty- 
nial, Mko pakankamai nuuš’r- 
dūs. Mes tik laukėm patogaus niau, jog tuo būdu galima bus sušuko fortas ^tantock. Po- 
momento tamstai apie mūsų ii vteo to išbristi ir. 
būklę pranešti, kai atsirado 
Šis nelaimingas Adon's Ir, jai 
mane apšmefięs, sugundė į tą 
niekšybę!

Tą momentą operos daini
ninkas, ramiai te abejingai ate

kimus ko£imanam ir t.£ labiau pažino. I® to nenuo6ta*z 
Bet tai* tik i^ą nė partijoj yhu. kad tarp 63 atsišaiAimą 
siekimas,

'tauras sudaryti sąjūdį až tas nerolų, admirolų, pulkininkų, 
idė>s» kad jos virstų popo-. .. 6 kongresmanai , 3 ambasado- 
tiariMt ir vieno j partijoj te to- rita ir tt 
toj ;fr visuomenėj te Ketero
se. O jos to yra vertos! r 

' Tiesa, idėjos nėra naujos. 
Atūžaukime jos grindžiamos 
Amerikos buvusių prezidentų, 
neišskiriant ir gyvųjų Truma- 
no bei T5senhowerio, pareiški
mais, ištraukom iš demokratų 
bei respublikonų pelitinių 
“platformų”. Bet platformose 
šūkiai buvo paleisti ir užmirš-' 
ti, o atsišaukimas .padaro iš tų 
šūkių išvadas su konkrečiais už
daviniais ir reikalauja juos 
vykdyti ne,žodžiais, o-darbais.

Galima laukti, kad “politi-

Rflflntered a* secoad cImb matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951, under 
the Act Man* 3, 1879, originaUy entered as second elass matter

• / at Boston, Mass^ September 12, 1915. . ‘

Po kongresmano Boscho 
rezoliucijos Kongrese ištirti 
priverstinės repatriacijos kal
tininkus dabar naujas įdomus 
žeiklas — viešas* atsišauki
mas, pasirašytas 63 Amerikos 
įžymių asmenų, kokia turi 
būti Amerikos užsienių politi-

liūdna. Nieko kito aš nežino
jau... Ką šita jūs susituokimo 
istorija reiškia, visiškai nega
liu suprasti. Ar tamsta iš tik
rųjų su juo susituokus, Laura? 
— paklausė jis.

Laura, šluostydamasi 
ne ašaras, davė ženklą, 
taip.

— Dėl to mūsų nenormalios 
būklės, Ą* tarė ji, aš... aš 
buvau namie nelaiminga ir... 
te aš jo nebemylėjau taip, kaip 
iš pradžių^, ir aš norėjau iš tų 
kilpų ištrūkti. Paskum aš 
tamstą matydavau peticar- 
člais... te kai tamsta man pa
sakei: bėkim kartu, aš ma-

Kate. Kanae aprėptasmi daribo ir per tris mėnesius ne-, 
darbtatešcų ktatūrinfai te pro-. gavo naujo darbo,' tafi jo 
fesfaita re&taai? Ap;e tai El
tos Informacijos duoda tokių 

kos darytojai” jų nepaklausys žinių, t x
ir eis įprastiniu kompromisų 
keliu; eis vis giliau į akligatvį,' 
iš kurio gunku bus rasti iše’tį. 

iTatai jau pajusta. Bet kaip tik 
dėl to ir sukyla visuomenėje 
balsas, kuris •

galima pavadinti tautos 
sąžines balsu.

Vteo pokalbio metu galima 
buvo pastebėti, jog pusbrolis 
James pradeda šiek tiek neri
mauti. Net ėmė rodyti nekant
rumo žymes. Ne vieną kartą 
buvo pravėręs bumą, lyg no-“ 
rėdamas kalbėti, tačiau susi
griebęs nutilo. Vis dėl to atė
jo momentas, kada jau nebe
galėjo ilgiau tylėti.

Na, eik, tamsta, gana!— 
sušuko jis. — Mano nuomone, 
šitos komedijos jau užtenka. 
Daugiau nė žodžio ir lipk su 
mumis žemyn!

Moteris nepaklausė, paniuro 
te nieko neatsakė.

■ — Laura, aš nebegaliu 11- 
gfou to taftai ~ auriko Įnir
šęs pitebrtBs. — Eik, tamsta,

— Italijos senatortas Maris 
Montagnana, komunistas, nu
teistas 17 mėn. už kareteta 
kurstymą neklausyti virštata- 
Ini .

SUBSCRIPTION RATES
Domestie yeariy--------- -— $6.00
BrookĮyn, N. Y.   — $6.50 
Half year ..................-..... ....  $3.50
Foreign ------------1................ $6^0

Pavotoagfoutaa esti rudeni ir 
ž emą, kai riektros šriėsala®^^ 
tais išjungiamą Irisai nneBto ; 
daliai* Su ta šviesa dedas 
išaiškinami dalykai... Drtatar : 
vakare ar naktį, kai gatvėm^ 
apšviestelektros labiausią! rėš-ll 
kalinga, staiga ji išjungiama, 
ištiscm miešto dalim. Per KS- į 
aas tai dedas nuolat, žmones 
aiškina, kad tuo norima pa- .- 
tikrinti, iš kur gali ečturadita^ 

*žfefos, suktiudyti užsietabt(|B^ 
d’.jo klausymą; kiti du* 
da žodį, kad norima duoti! 
gaujom paapiešti. TbiSau biį-' 
dingą, kad elektros ener^ją • 
nutraukiant tik fietūvių tai-„ 
tam. Partijos narių, karių jįg! 
įva’rių pare'gūnų tai. nefie(SsM 
Juos elektra aprūpina alsfcteaj 
jėgainė, kuri esanti narnėta^ 
buvusios elektros stoties 
toje prie buv. Karo muzėjausl 
Jiem ir elektra nenormuotai

lik tamsta man dukterį!
— Aš tamstai jos (raugiau 

nepaliksiu!
— Kaip? Tamsta neturi te!- 

sės taip kalbėti, James! Nei 
su manim, nei su ja, prikąsk 
liežuvį! Eik, brangioji!

— AŠ turiu teisę! — nenu
sileido James.

rankose ir linkiu jam koge- ku, jog aš visiškai nieko nešk 
ria* s?os kloties, nors jo būklė, nojau!
mano nuomone, nėra per daug — Redtativo! Bravo! 
pavydėtina. / kus ritmas! Balso tembras; be-

Tai taręs, pasipiktinęs senis M sostenuto! Vadinasi^ jam 
taip smarkiai atstūmė nuo galuoas daiktas, kad yyrtą.

Aš ją vedžiau, dėde. krėslą, kad sudrebėjo ži- gal įsigyti merginos .parttate-z 
namuose jai buvo nejauku ir Quantock, kaip sakiau... —šal- tintai, te išnyko. te nesužinoti jos'jteMg

-• tai tarė James. — Dalykas lsailw nkx Tta absurdas! Papaateot*!
padarytas, o visa tai, kas čia 
dabar sakoma, negali nieko 
pakeisti..

— Kame jūs susltuokėt?
— Toneboroughe.
— Kuomet?
— Rugsėjo 29, kai ji 

kartą buvo nuvykus.
— Kas sutuokė?
—•' Nežinau. Vienas vikarų... 

Toje vietoje mes buvome pir
mą kartą te ten nieko nepa- 
žįstame... O dabar, dėde, 
vietoj to, kad tat tamstai pa- 
diflau ją atgauft tamsta tu
rėtum man pagefoėti.

— Niekados! Niekados! —

9. Grįžti prie atviręs diplo
matijos, išskyrus tai, kas tie-' 
čia karines, paslaptis.
- 10. Priešmtis visokiai veik*^ 
lai, kuri siekia pasaulinės val
stybės, super - vyriausybės, 
ar siekia Amerikos saugumo 
ir gerovės likimą perduoti 
svetimom galybėm, , ir .sveti
mom tautom..Tam tikslui rei
kalauti komunistines valsty
bes pašalinti iš Tau
tų te pačias Jungtines Tautas 
reformuoti.

11. Grįsti Amerikos užsie
nių potitiką tvirtai morale, pa
triotizmu, šviesiu nacionaliz
mu te Kristaus mokslu.

Kas norės atsišauk mą kriti
kuoti, sakys, kad j:s nori su- 
grąž’nti Ameriką į izoliacio- 
nizmą, nustumti į siaurą na
cionalizmą, provokuoja įtempi
mą ir preventyvinį karą. Vis 
tai bus propagand’niaiz prie- 
kaiištai, nors jiem ir nėra ta
me atsišaukime jokio pagr n-

— Aš turiu visas vyro 
sės!
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~ fi lietuvių katalikų pajėga, kad 
>>•...ji pateisintų savo buvimą. Fe- 
|ij deracija turi atlikti nepapras- 

: tų darbų katalikybei ir lietu- 
vybei palaikyti. Ir jokia kita 

l‘.;torganizacija tų darbų pilnai 
i,, neįvykdys, šiuo metu ypatingu 
y: 7 būdu rūpinamasi mūsų jauni- 

mo katalikiška lietuviška dva-

L. 'K. Federacija numato 
stovykla,? visam jaunimui. Čia 
galės ką tik baigę pradžios mo
kyklą praleisti kelioliką dienų 
lietuviškoj aplinkoj, čia Lietu
vos Vyčiai; ypač jaunieji vy
čiai, ras savo atostogų laiką, 
čia ateitininkai, ir skautai, ir 
kiti galės lietuviškai atsigai
vinti. Turėdami savo stovyk
las galėsime ir vadų parengtie

— Vokietijoje kOo' Movi
mas, ar mokyklose vartoti 
anglų kalbą anglišką, vadina
mą Oxfordo kalbą, ar ameriko-

“BBASIL* laivu i Argentina Kpbmkč JAV viešėje tėvai marijonai: 
kun. Pr. Brazys (vid.) ir ktm. Pr. Garšva, “Laiko” redaktorius <deA). 
Juos išlydi Darbininko redaktorius J. Brazaitis (k.). Nuntr, V. Maželio

Lietuvių R. Katalikų Federa- gaivina. Iš to jaunimo išaugs 
ei jos Katalikiškos Akcijos Fon- susipratę vadai.
das* skelbia savo metinį narių
-ir aukų rajų. Praeitame kon
grese CIevelande aiškiai, buvo 
pasisakyta, kad Katalikų Fe-

namų simbolis,
V^sų dėmesiova. Aptarnauja 2 lietuvių pa

rapijas ir apie 50,000 argen
tiniečių nelietuvių. Laiko pa
rapijos mokyklą, moderniai 
pastatytą ir su moderniais į- 
rengimais, kurioje mokosi 400 
vaikų. Bet lietuvių joje tik 
15%. Daugelis negali jos lan
kyti dėl didelių atstumų. Vei
kia ir šeštadienine mokykla...

Suūbavo laivas, skatinda
mas nutraukti informaciją. 
Beliko tik ranka pamoti jiem, 

'pašau-

Yra ir daug kitų Kat. Akci
jos Fondo kilnių tikslų, ku
riem vykdyti reikia lėšų. Fede
racija gerai supranta, kad šim
tai atskirų vajų ieško sau pa
ramos bet čia yra vienas svar
biausių. Todėl ALRK Federa
cija, Kunigų Vienybei prita
riant, skelbia Piniginį Katali
kų Akcijos Fondo metinį vajų. 
Mums reikia daug. Mes tikime 
daug ir turim, laimėti daug. 
Manome, kad lietuviai savo 
gyvybiniams reikalams gali 
lengvai sukelti $40.000. Tai tik 
20.000 narių po $2.00. Tai bū
tų mažiausia suma, kurios Ka
talikų Akcijos .Fondas tikisi. 
Bet manoma, kad bus sudėta 
daugiau, nes atsiras garbės 
narių, aukojančių po $100.00 ir 
rėmėjų po $10.00. .Laukiama, 
kad ir kiekviena organizacija 
įdės savo dalį. Kiekvienas' ats
kiras naryę, už tą mažą metinę 
auką ($2.00) taps ir A. L. R. K. 
Federacijos nariu. Federacija 
iš savo pusės nori kiekvienam 
už tai atsidėkoti, Todėl kiek-

tfrim?” \ .
■. “yiso 35,000. Daugipnas,a- 
pie 25,000, gyvena Ęuenos Ai
res. Atsiprašau, Grand Bue
nos Aires, nes jis -tokio vardo 
tikrai vertas kaip ir New Yor- 
kas — turi 6 milijonus iš visos 
Argentinos 17 šu trupučiu mi
lijonų gyventojų.'Yra lietuvių, 
ir kituose įmestuose j—: Beris- 
so* 2000, Rosario 1500, Cpr- 
doba 400 ir kt. Te dirba sker
dyklose, smukiojoj pramonėje, 
ūkiuose.

“Ar tarp lietuvių komunis
tai rodo veiklos ir turi įta
kos?”

‘Anksčiau komunistų buvo 
daugiau, buvo veiklesni ir tu
rėjo daugiau įtakos. Dabar 
daugelis nuo jų atkrinta. Jie 
tebeleidžia savo dvisavaitinį 
laikraštį “Tėvynę”, kuris turi 
1500 tiražą, anksčiau jis šie-, 
kė 5000.

(Tikriausiai anksčiau daug 
žmonių buvo suklaid’nti ir tų 
laikraščių, kurie dabar laikomi 
patriotiniais, sakysim, Argen
tinos Lietuvių Balsas, kuris 
bolševikam džemus Lietuvą, 
gyrė' paleckinę valdžą ir ragi
no Argentinoje lietusius išsi-

Kryžius yra didysis krikščioniškųjų 
šeimos dvasios ir jos tikėjimo reiškėjas, 
centras, šeimos maldų teikėjas.

Puošnūs, dievdrbių išgražinti buvo mūsų laukų kry
žiai, o žiūrėk — jie buvo dar ir gėlėmis puošiami. O na
muose, atėjus kančių sekmadieniui, drobule uždengiami, 
Verbų dieną — pašvęstom verbom užkaišomi, o prisikė
limo rytą — kaikur — ir pirmomis žibutėmis papuošia
mi. ’ /

Kartą į vaikų ir paauglių * susirinkimą Chgcagoje bu
vo pakviestas kunigas, atvykęs iš kitur. Jam buvo duotas 
žodis, ir jis trumpai pakalbęjo ąpie namų ženklus.’ '

Susirinkusieji paliko dar žaisti, o kunigas išėjo ap
lankyti čia pat gyvenančių pažįstamų. Pataikė į vienus 
namus, kur buvo prisiglaudęs jo bičiulis viengungis, šio 
neradęs, jis susipažino su namų šeimininku. Tai buvb 
tremtinys, paprastas, bet šviesus žmogus, , išmokęs gero 
amato neblogai įsikurcTnęs su savo šeima.

Kiek pasikalbėjęs, kunigas atsisveikino ir leidosi 
laiptai^, žemyn. Prieangyje jis sutiko grįžtančią iš suslrin- 
mo mer^aUtę, kokių 11-13 metų.

— Jūs buvote pas mus?—drąsiai ji pakalbino kunigą.
—- Ąr tu čia gyveni? '
— Taip, — atsakė ir, staiga, pakėlusi akis, paklausė: 

— Ar jūs matėte? Ar viskas gerai? A
Kunigas valandėlę galvojo, ką jis turėjo* matyti. Stai

ga prisiminė savo kalbą susirinkime.
— Taip, mačiau. Viskas tvarkoj. Tik gal kiek par

auks t ai J
Mergaitė rtieko daugiau neatsakė. D&iugi ir paten

kinta, ji užlėkė laipstais augštyn.
Tai, ką kunigas mergaitės namuose turėjo matyti, 

buvo kryžius. Kunigas tikrai jį matė, ir jam nereikėjo 
žvalgytis, kad pamatytų. Tai buvo pakankamai nemažas 
kryžius, centrinėj saliono sienoj, virš sofos, tik gal kiek 
peraukštai pakabintas.
x Kunigas, išėjęs į gatvę, galvojo:

—Kodėl mergaitei buvo taip svarbu, kad kunigas tai 
pamatytų?

Jis prisiminė, kaip vaikai reagavo į jo kalbą susirin
kime. Vienų akys atvirai žvelgė į kalbėtoją ir rodos žibė
jo aš džiaugsmo, kitų buvo nedrąsios, o trečių lyg susigė- 
dusios. Kunigas buvo tikras matęs ir šios mergaitės akis', 
ir jos buvo ypatingai džiugios, tarsi būtų kalbėjusios:

— Jei dabar užeitum į mano tėvelių namus, rastum 
visiškai taip, kaip pasakoji — kaip turėtų būti.

Kiti vaikai, matyt, galvojo kitaip: , . •
— Jei šis kunigas ateitų pas mus, nerastų jokio 

kryžiaus,' ir jų akys slėpėsi iš nesmagumo.
Tretiesiems, matyt, buvo tik tiek nesmagu, kad ku

nigas terastų labai jau mafeą kryželį, kur nors nežy
miausioj kambario vietoj ar tik vaiko miegamajame, prie 
lovos. . ' .

AR JAU ESI Katalikiškos Akcijos Fondo Narys?
Kr A FONDAS organizuoja Amerikos Sėtuvių jaunimui KURSUS, rekotefcdjzz, stovyk
las, Atiaudą. AUKA tik $2.00 metams.

Visi K. A. F. nariai yra ir A.L.RK. Federacijos nariais. Kiekvieno aukotojo- 
nario intencija bus uždegta žvakutė, ir laikomos. Sv. Mišios Fatimoj už Lietuvį ir Jūsų 
šeimos intencija. • . ~

Pareiškimų lapeliai gaunami katalikų klebonijose. _
Savo dalį tuoj siųsk adresu:

REV. DR. A. JUŠKA, L.R.C. Federaškm SeereMry, 
1644 Wabanste Ave^ CMtagp », RL

“Ar tai nauji ateiviai ar šė
mai atvykę?”

“Daugiausia į Argentiną at
vyko tarp 1926 ir 1933 metų. 
Naujai atvykusių, tremtin u, 
tėra 800.

žf1-.-- "■> Ypač gyvai prieš akis stovi 
sį. ; jaunimo lietuviškumo išlaiky
ki: mas. Juk ir Federacijos konsti- 

tucija sako “skleisti,' vykdyti 
C ir ginti katalikybės ir tautybės

principus asmens, šeimos ir vi
ri. suomenės gyvenime”. Tai yra
g;.. Federacijos tikslas, jis nesiau-
* rėja ir nemažėja.
& 7 Tačiau platus ir sudėtingas 
#5. katalikiškos akcijos darbas ne
ari'':;. galės niekuomet prasiskleisti
&- 4 . visoje pilnujnoje, jei neturės

savo. pajėgaus fondo. Ypač 
jaunimas laukia iš Federacijos 
našios parama?. Kaip jį išauk- 

IF;' lėsim, nuteikshn; kiek jaunimo 
Įgrį. organizacijos bus stiprios, tiek 
E • lietuviškumas bus stiprus.

’ Dabartinis mūsų jaunimas 
g į. yra apleistas, be savų vasarvie- 

Čių, be stovyklų. Kitų.tautybių 
organizacijos jau seniai turi 

fe. jaunimui stovyklas, kur jis 
vasarą sustiprėja ir atsi-

BALF IMSIS SKYRIUS NEW YORKE 
minėdamas savo veiklos dešimtmetį,

vieno intencija bus uždegta 
žvakutė Fatimoje, prie Šv; P. 
Marijos. Ten bus' laikomos ir 
šv. Mišios visų Federacijos ir 
Katalikų Fondo narių ir Lietu
vos bei lietuvių intencija.

Mielas lietuvi, Katalikų Ak-; 
ei jos Fondas laukia paramos ir 
laukia jos greitai Vajus tęsis 
lig gegužes 1 d., 1955. Darbai 
laukia. Vasara arti. Kviečiame 
visus ir visomis pajėgomis va
ryti vajų. Kiekviena parapija, 
Federacijos skyriai ir apskri
tys, organizacijos ir atskiri lie
tuviai stoja į darbą. Visi ieško 
narių Katalikų Akcijos Fondui. 
Patys stoja pirmieji.

L. K. Federacijos Sekreto
rius ves smulkią vajaus apys
kaitą. Kiekvienas bus atžymė
tas. Mes prašom visų — asme
niškai nelaukti, bet pasiūlyti, 
padėti verbuoti Katalikiškos 
Akcijos Fondo narius. Tai yra 
vi^ų ir kiekvieno uždavinys. 
Stokim patys ir kitų klauskim.

Ar jau esi Katalikiškos Ak
cijos nariu? Kas bus pirmasis, 
kurs daugiausia suras K. A. 
Fondo bendradarbių? Toiimes-. 
nę K. A. Fondo vajaus eigą se
kite spaudoj.

Taip, Katalikiškos Akcijos 
Fondas ir Katalikų Federaci
jos veikla yra mimų garbės ir 
mūsų katalikiškos lietuviškos 
gyvybės ženklas. ' Z*

Kryžius išgyvena savo laiką bažnyčiose, o namai 
yra šdimos bažnyčia. Kodėl jis neturėtų puoštis—žydėti 
ar liūdėti, priglausti prie savęs verbų šakelę, Sekminių 
bernelio lapus ar Devintinių bei Žolynių žolynus?

Grąžinkim kryžių lietuviškai šeimai — su visa jo 
gyvybe!

Vaikai visada jautresni ir jų tikęjiAias^ šiame amžių-. i 
je dar toks gyvas ir nepažeistas. Jie greit pagauna mintį, i: 
ir jiems aiškiau nei suaugusiems, kad tikinčiojo namuos 11 
se kryžius turėtų būti ir, kaip kunigas sako, — ne su pa- ( 
didinamu stiklu ieškomas, o tikras namų kryžius. Aišku i 
garbingiausioj namų vietoj, nes juk tai Kristaus kryžius. , 
Štai kodėl užtenka tik priminti, ir vaikams darosi nesma- , 
gu patiems prieš save. Nesmagu, kad pas juos kryžiaus , 
nėra arba nėra tokio, koks turėtų būti. ,

Kai kunigas jiems kalbėjo, buvo Kalėdų laikas. Jie ( 
priminė jiems amerikiečių šūkį: Grąžinkite Kristui Kalė- ( 
das! Ir jis užbaigę: Grąžinkite mūsų 'namams kryžių! ,

Keista, kad tai reikia priminti lietuviams, kurie savo 
tėvynėje buvo išaugę ir suaugę su kryžiais. Ir tie kryžiai 
visad būdavo garbingiausioj namų, sodybos ar laukų i 
vietoj. i

gimnazijai
Hartfordo lietuvių draugi

jų atstovai, k urie sudaro 
Balfo ir Alto skyrius, kovo 13 
d. posėdyje Vasario 16 gimna
zijai paskyrė $50.00 gimnazijos 
rūmų skoloms išmokėti. Tą 
pačią dieną vietos Liet. Amer. 
Pil. klubo nepašalpinio sky
riaus nariai savo metiniame grįžtantiem į tą kito 
bankietė aukojo $68.50. Žo- lio” kraštą, kurį pasieks po. 
džiu, Hartfordo lietuviai remią 20 dienų kelionės.. .. 
laisvoje Europoje lietuvišką 
gimnaziją, gal bus pirmutinSai 
vajaus proga stoję į talką 
gimnazijai.

Tai graži pradžia. Netenka 
abejoti, kad ir ateityje Hart
fordo lietuviai parems gimna
ziją savo aukomis.

Sveikinu visus labdarius vie
los lietuvius ir Alto bei Balto 
skyrių narius, parėmusius' Va? 
sarto 16 gimnaziją ir jJėkpju 
už aukas gimnazijai.

W. M. Chase, 
JAV LB Loko iždin.

K! atstovai —fcun. dr. Pranas 
Brazys ir kun. Pranas Garš-

Juodu buvo atvykę i savo 
vienuolijos provincijos pasšta- 

ir kovo 10 iš New Yor- 
K ko sėdo į laivą atgal į Argen- 

tipą, apie kurią padeutiniu lai- 
B ku girdėti tiek daug aliarmuo- 

'dalykų.
,B\ Bet nebuvo ir kada teirau- 
B tis apie pačią Argentiną. Tik 

4|lipę laivą, 4budu keleiviai 
B pakliuvo į lotyniškos Ameri- 
B ' ftetų temperamento ir at- 
B. virump sūkurį. Tuojau prisi- 

statė, margaspalve skara apsi- 
B supusi ir už rankos savo pri- 

s^S^ tempdama, dručkė sinjo- 
‘ B ra. Teiraujas, ar jie katalikų

B kunigai. Ir kai gavo atsakymą 
/J ’* V ■; 1 — ta&P> sveikina jau kaip se-

.. ' H nūs pažįstamus jau p'la v'sas
/J ’* V 1 ,B žinias apie save. Jos traškūs

' skambūs, temperamentingi
. . .. ‘ B džiaif ritas kaip balti žimiu-

/J ’* V 1 >B juos nutraukia kitas‘ B veidas — tamsus, pailgas, ku-
‘ B rio ilgį sutrumpina tik platus

... B šypsnys. Tai irgi kunigas, ku-
S ris spaudžia rankas ir kalba 

' B jau ari.e dvasinius patamavi-
mus laive...

t L .J *'; j? ■; Tas “agresyvumas” jau ro-
. , ' ‘ . J do’ atsidūrei naujoje vals-

'S;. . 'I. '-.J“;/?•; *’ tybėje — nebe Amerikoje,
. , H kurioje gali ištisas dienas ke-

/J ’* V ■; 1 >B ir visi paliks tave tavo
.. B ramybėje. Tų keleivių aty^ru-

B mo antplūdyje vos suspėji iš- 
rieną antrą žinią iš kun.

Brazio h* kun. Garšvos apie 
Ar. JVIOZAPAS. B^ayčios Globėjas, kurio šventu Švenčiame, kovo 19 d. pačius lietuvius Argentinoje. 
Skulptūra žymaus dail K. G. Krstina. ★

aavo dar- Km, Dr. P^BraayB žr tam. P. imti sovįetimus pasus, Red.)

*** y*» lietuvį
hwĮjįriiifi gyv®Bimas?” ; 1 į 

®jsiorganizavę į- savi- i 
šaipūnes ir; kultūrines organ:- i ( 
zacįj^ Tarp pirmųjų pažvmė-1 
tinosL— Susivienijimas, Lietu
vių Centras. Mindaugas, Ne
munas ir kt KaiD kultūrinės 
orgamzacųos veikia Liet. ’Vy- , 
čjąi, gražiai reiškėsi skautai, 
pasirodymus, rengia ansamblis (1 
“Daįna”, vadovaujamas A. / 
Petravičiaus, šokiam vadpvąu- 1 
ja V. Nąmikas. Anksčau ča 1 
reiškėsi pianistas Kuprevičius. 1 
Jie labai daug paląįlko tautinį i 
lietuvių gyvenimą. Veikia ta p i 
pat^jau lietuvių bendruomenė i 
su 6 skyriais. Prie kultūrinio !i 
gyvenimo žadintojų ' pridėkim 11 
dar du laikraščius — Laiką, 1L 
leidžiamą Tėvų Marijonų, ir 
A. Lietuvių Balsą, leidžiamą h 
K. Norkaus. Abudu laikraščiai i, 
turi Ir* savo spaustuves. z .

“Kokis teiff Įsuko eigoje susV i 
daro lietuvio tipas?” i

•/‘Lietuviai išl’ko draugiški 1 
ir vaišingi. Yra gera dal s 1 
žmonių, kurie tvirčiau atsisto- i 
jo ant kojų, įsigiję savo dirb- ’i 
tuves ar dirbtuvėles (audimo, h 
sraigtų, kėdžių ir kt.) ir pasi- b 
jutę savarankiški, neprikišu- H 
somos dvasios.” !|

“Kaip ten veikia Tėvai Ma- > 
rijūnai?” i

“Marijonai atvyko 1939. i 
Dabar č’a turi 10 kun gų, 2 b 
brolius, 5 kandidatus. Jie pa- H 
siskirstę į dvejus “namus” — H 
Avellaneda dr Rosario. Vie- 
niem vadovauja kun. dr. P. i| 
Brazys, kitain kun. P. Garš- j



N. J. seserų rėmėjų seimelis Brocktone

BATLTIMORES ŽINIOS

nuoširdžiai dėkoja programos 
dalyviams, aukotojams^ prel. 
Ig. Kelmeliui, šeimininkėm Jie- 
vai Trečiokienei Iz. Dilienei ir 
O. Pocienei už ženklelių prise-

knygų platinimo vajus,

svetaųaėje 3-30 val. jp® duos 
puikią programą. ? Suvaidins 
‘Stebuklo belaukiant*Be to, 
bus dainos, Iktuvižki šokiai ir ..■'■s ' * ■ .A; *>.' . * •

punėa valandos progras 
Transliacijos kartojamos į 
riomia bangomis 'tris kartai

' ▼ Čiiirtioaio ansamblis

SAVINAS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Latest Quarterly Interest - Dividend 
2iž% Fer.Year

Hus Extm Per Yenr
• ■ - On Regata Savtaųi Accoonta 
Interait starta tba fint of the montb

v «b auna from $36. to $NuO8H

SAVINGS BANK
' 135 BROADWAY at BKDFORD AV& 

* 539 Esat h u Pnkvrsy m Ntatnart Artose 
Yoar DapMita ltt TMs Baak Ara Falbr

Neūarko k ap^inkės lietu- gimC o W pat ir visiems da
vinį 37 Lietuvos nepriklauso- _ lyvianųs. Vladas J. Dilis. 
mybėssukaktį minėjo vasario' ■ yy^ metinė 5

Vyčių 2» kuopa kovo 13 per 9 
Mu^jimą ątidšrė ir susinėk mišias ėjo bendrai šv. Ko-

m^jo* o gotos,. Jurgio sa-

JERSEJ Uetavij Tarybos Vasario 19 Bimėjtoe ouW( yreaHtonMS. ŠMT dlfc. j <-') 4. Sunkas, Jcm 
iltis, prel. Ig. Kelmelis, kun. T. Žiūraitis, J. Aadėnas (K Nėr. Yorico).■ Stort’i „At,tontuuHdcas, Pr. 
is, Kristina Korbet. Nevarto miesto majoras Leo C»rlin. EtL TūinėMSny K X Malok**. «■

nes šiemet įvyks, New Yorfce

vykdyti. Gražių minčių pasakė 
savo svotkinimo, žodyje kap. P.

kalui New Yorke sudarytas^ 
specialus komitetas. Anksčiau 
tokios sportinės varžybos įvyįį 
ko Chicagoje, Toronte ir Oe-“1 
velande.

gentines rimtame politinių^ so? J 
dalinių bei ekonominių studijų

daliame jo numeryje, kūrino 
žurnalas atžymėjo savo peske-į 
rių metų sukaktį, atspausdino- 
straipsnį apie sovietinių vergų 
sukilimą Vorkutėje. Tai aštūo- J 
nioliktas mūsų tautiečio straip-'įį 
snis šiame įtakingame žurnalėlį 
kuriame bendradarbiauja rink-Agi 
tintai Europos ir Amerikos

santraukas duoda prancūzų it; 
• italų kalbomis.

V Ateitininkų albumo paren-į? 
girnas varomas pirmyn. Sukla-

■ sifikavus visas nuotraukas,' *

mas tokių gražių rezultat 
1.220 lietuvių kolonijoje p 
abu vajus buvo išplatintos S 
knygos už 2.015,31 doL Važi 
Čiodami per butus per pinto 
vajų 7 asmenys pardavė 2 
knygų už 808 dol., o per antį 
jį vajų — 6 asmenys 332. ko 
gas už 1.207 dol. Visa tai 1 
davė 540.89 dol.

Įėję įvyko užkandžiai. Mišias |H 
atnašavo prel. Ig. Kelmelis, ku- < 
rių metu solo giedojo vyčiai L. 
Stukas ir Ch. Douchess. Ūžbai-^ ; 
giant bažnyčioje buvo sugiedo- 
tas vyčių himnas.

Pusryčių metu tėV. J. McBri- 
de, SJ. kalbėjo labai įdomia 
tema. PreL Ig. Kelmelis primi- 
nė visiems, kad reikia visur ir 
visada darbuotis Dievui ir te- . 
vynei, kaip reikalauja pasirink
tasis vyčių šūkis ir ko daugiau 
pasitarnauti lietuvybės išlaiky- -j
mui. Be šių, dar trumpas kai- 1
beles pasakė Ch. Bason, pirm. 1 
Ed. Thompson, ^antrasis centro 
vicepirm. J. Sakevičius, Ch. 
Balčiūnas, Al. Jankauskas, T.

V Austrijos lietuviai visiems^ 
nuoširdžiai dėkoja už atsiųsta® 
knjgas, o Baltui ir kitiems ge-" 
radariams — Už paramą. "

r V Hamiltone Tautos FondŪS/ 
praeitais metais pravedė

stalo. *
Po mišių jaunimas su savo 

globėjais susirinko į parapijos 
salę pusryčių, kurie buvo su
jungti su susirinkimu. Pagrin
dinę kalbą pasakė prof. K. 
Pakštai, svečias iŠ Washingto- 
iio. Jis išryškino svarbiausius 
šių dviejų jaunimo organizaci
jų idealus ir ragino jaunimą

ypač iš pirmųjų ateitinūdOL 
veiklos metų. Albume riek ui ^ią- 
sudaryti kuo pilnesnį ir 
tesnį ateitininkiškos veiklos? 
vaizdą. Dabar daroma papO^ 
dymai. 3

Balčys—pirm., Mikas Kerbelis 
—vicepirm., Eduardas Žiau- 
šys — sekr., Jonas Hartvigas 
— ižd., Juozas Olšauskas 
narys, ir Kazyz Ralys —kan
didatas. kontrolės komisijon 
išrinkti Vytenis Mškinis, Sta- \ 
sys Vaškelis fa* Petras Lalas. 
ALB Tarybos Rinkimų Ko
miai jon pateko Bronius Myko
laitis, Leonardas Hartvigas ir 
kun. Kęstutis Balčys. Amster-

vaisių.
Lietuviškoji radijo valandė

lė gražiai apibūdino šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos 

damiečiat džiaugiasi įsijungę į svarbą bei uždavinius. Progra- 
visos Amerikos ir viso pašau- i "J
lio lietuvius apjungiančią or- vigo rūpesčiu buvo pravestas 
ganizuotą bendruomenę. pasikalbėjimas tuo reikalu su

A.L. Bendraomraės spylm- išrinkta tokia: kun. Kęstutis 
' kė susiorganizavo pereitą sek
madienį, kovo 13, parapijos

’ salėje. Ikį šiol visus Amster
damo lietuvius jungė Bendras

\ Amerikos Lietuvių Politins 
Komitetas. Komiteto pirm. 
Vladas Keiba susirinkimo pra
džioje padare komiteto su
rengto Vasario 16 minėjimo 
apyskaitą ir pakvietė kun. K. 
Balčį padaryti pranešimą A. 
L. Bendruomenės suorganiza
vimo reikalu. Visi susirinkime 
dalyvavusieji pritarė ALB 
Amsterdamo apylinkės įstei
gimui ir b|iv. BALP Komiteto 
likvidacijai. Tas komitetas sa
vo iždą pervedė A.L Bend-

- --------mimika. O DO to
sijoa.pirai. VI. Dilis, vadovauti 
pakviestas J. Stukas, New Jer- 
sey Liet Tarybos pirmininkas. 
Invokaciją paskaitė prel. Ig. 
Kelmelis, vėliavų pagerbimo 
apeigas atliko vietos veteranų 
postas, chorams giedant him
nus. • ;

Į minėjimą atsilankė ir tarė 
po nuoširdų žodį kongresmanas 
P. W. Rodino, Jr., Newarko 
majoras L P. Carlin. Abu kal
bėtojai pasmerkė Lietuvos oku
pantus ir linkėjo Lietuvai greit 
atgauti savo ląisvę. Pagrindinę 
kalbą pasakė Juozas Audėnas, 
Liet Laisvės komiteto narys. 
Jis savo kalboje, iškėlė okupan
tų žiaurumus ir jų veidmainis- ______ ____
kurną. Dar po zodj tarė SLA Baranauskas ir centro valdy- 
pirm. adv. K. Kalinauskas ir ^tįstas F. Vaškas.' 
“Tėvynės” redaktorius Leo Va- 
sil. * ■ ■ t

Meninę programą atliko pa
rapinis ir “Rūtos” chorai, di
riguojant K. Stankūnui, akom
panuojant J. Čižauskui. Solo 
dainavo L Stukas, eilių pasakė 
A Butvydaitė ir R. Graudušy- 
tė. Meninė dalis gražiai išpil
dyta ir šiltai dalyvių sutikta. .

Svečių priėmimu rūpinosi A. 
S. Trečiokas, o programos daly
vių vaišėmis — Iz. Dilienė ir J. 
Trečiokienė. Daryta rinkliava 
davė $412.91. Minėjimas baig
tas tėv. T. Žiūraičio, OP malda.

Minėjimo rengimo komisijos

met utini 15 metų sukaktį? TŪg’® 
proga "rengiamas iškilmiQgas^ 
koneertąs gegužės 15 d. »Seve*;^ 
ranėe Hali patalpose CievėĮarf-:^ 

- "de. ✓ *
V Romos radijas lietuvišlĖįą*^ 

20 minučių programą trahafaųę^|| 
ja kasdien keliomis trunmofaiū-^ 

’ mįs bangomis. • i
Vaikų stovykla būvo"rsū*|| 

ruošta Adelaidėje, Anstrafijū^j^| 
Prie jūros pakrantės stovykla-^ 
vo apie 60 vaikų. /

, ♦ Brocktono. ateitininkųįį 
metine šventė- rengiama 
landžio 24 d. Pamaldos lO^vaįL^? 
šv. Kazimiero par. bažnyčįpje.-"^ 
Po pietų 2:30 vai. LšfrilmingaąO 
posėdis ir meninė dalis su kurt. ? 
dr. V. Cukuro žodžiu. Apyifašt 
kių at-kų kuopos maloniai 
somos. dalyvauti.

Klebonas kun. J. Raštutis pa
kvietė žymų pamokslininką 
pranciškoną Tėvą Bernardiną 
Grauslj iš Toronto atlaidams.

Vargšų vaikučių Velykoms' tuos idealus savo gyvenimu į- 
praEnksminti Balfo skyrius vykdyti. Gražių minčių pasakė 
vykdo rinkliavą aukų lapais. s8vo sveikinimo, žodyje kap. P. 
Jau pati pradžia rodo . puikių Labanauskas, taip pat svečias 

iš YVaaningtono. poetas K. * 
Bra^unas, be ko kita, paskaitė, 
tris naujas 'U*rįS* draugijai gražiąusų Unkžjimų 
kuriuose tam tikrais simboliais u r® ® jT“?

___ __ _________ pavaizduoja t™ Vilniaus bai- k ■tamtmgų patanmų. 
mos vedėjo Leonardo Hart- nySas — iv. Petro ir Povilo, 

šv. Onos ir katedros. Jaunimas
____gana gausiai deklamavo. P. šv. Allonso parapijos nariai 

mok,”sL VaškeUu, tėvų atstok Bogutaitė paskaitė savų eilė- lietuviai: Tomas Černiauskas, 
40 valandų sttašdsi įvyks vu J. Vaičių ir kun. Balčiu. raš^ Visa programa buvo Feliksas Marcinkevičitis ir Elz- 

persunkta . religine ir tautine Meta Bagdonienė. J. M.

‘ t ' t

Pelnas skiriamas į? seserų 
, statomai .Marijos;*■ šventovei 

U. Putname. Laukiama gausiai 
atsilankant, kad nė v'enas Ue- 

; tuvis Lavvrence nepal'ktų ne- 
atnešęs savo mažos aukelės 

y*, tam šventam rekahii.'- ■ \ 
• » Visoms gerai žinonia, kokį 

į'y/ .didėlį darbą seserys atlieka 
lietuviškos kultūros 'srityje. 
Tad padėkime Joms užbaigti 
Hbplyčią. Tai tfces joms padėka

• Jų darbus bei nuopelnus.
Kovo 6,d. įvyko ALB Law- 

__ rence skyriaus susirinkimas
• z bažnytinėje svetainėje. Susi-

7 rinkimui pirminmkavo J. Va
liukonis, bendruomenės pir
mininkas. J. Valiukonis supa
žindino susirinkusius su ALB 
įstatais ir iša šk’no rinkimų 
tvarką ir eigą. Čia pat buvo

parengimą rengiant dau
giausia darbo įdėjo Mrs. Ch. 
Douchess ir A. Malakas. F. V.

Lietuvos lasvinimo reikalam
Vasario 16 minint aukojo: 

. po 25 dol. — Vladas Dilis, Pet
ras Kazanauskas, Juozas Kra- 
likauskas ir Albinas Trečio
kas; 10 dol. P. Jozaitls, 15 
dol. — Jokūbas J. Stukas su 
motina, 6 dol. ■.— Pranas Pet
rulis, 10 dol. — Simonas Goo- 
dis, Kazys Sipaila ir SLA 245 
kuopa, 5 dol. — Vincas Borey- 
Borsika, 5nž. Stasys Giedrikis, 
Vladas irJSenė Jančauskai, 
prel. Ig Kranelis, Jonas Lele- 
šis, Pranas Jokūbaitis, P. Jo- 
kubaitienė, BoLs garkenis, 
Ramzujus, Vincas ir Elena 
Sruoginiai, J. Gonaitis, Vyčų 
29 kuopa, Stasys Jasaitis; 3 
dol. .— Jadvyga Baltrušaitie
nė, P. Pliškaitlš. Kiti po 2 dol. 
ir mažiau.

Istorine diena Kearny
Renkamos -knygos

Kaip jau buvo skelbta, tvarką ir eigą. Čia pat buvo 
Keamy-Haj-rison Liet. Bendr. išrinkta rinkiminė komisiją, į 

kurią įeina: ponia Gsdgaud'e- 
ne, Bruzgulis ir Iz. Vasyliū- 
nas. Susirinkimo metu kalbėjo 
prel. Pr. Juras, J. Valiukonis 
ir kit. čia pat kai kurie nariai 
užsimokėjo nario mokestį. Įsi
rašė ir naujų narių į ALB.

Kovo 7 bažnytinėje svetai
nėje įvyko Motinų Arkibrolijos 
susirinkimas. Narės apsiėmė 
atnaujinti savo lėšomis bažny
tinės svetainės virtuvėlę.

Ona ir Marijona Songailai- 
tęs, Lawrence lietuvių koloni
jos darbuotojos ir šv. Pran
ciškaus bažnytinio choro daly
ves, išvažiavo dviem savai
tėm į Floridą atostogų. Sugrįš 
kovo 27 dalyvauti bažnytinia
me koncerte. Ona Songailaitė, 
kuri dabar dirba banke kaip 
sekretorė, yrą buvusi? mūsų paj 
rapijos vargonininke. J

Iš New York į Lavrence 
kovo 11 atvažiavo arkivysku- 
jas J. Evangelisti, kapucinas, 
rinkti aukas Indijos misijoms. » 
Arkivyskupas šakė pamokslus 
ir laikė pamaldas.

Staigiai mirė P. Aleksonls- 
Alex, palaidotas kovo 7 iš šv. 
Pranciškaus parap. bažnyčios. 
Tos pačios šeimos jau trečias 
asmuo staigiai miršta.

Skaučių vadovė Dvareckie- 
nė su šv. (Pranciškaus parapi
jos skautėmis dalyvavo visuo
tiniame Lawrence skaučių su
sirinkime, minint 43 metų 
Lavvrence skautų sukaktį. Mū
sų parapijos skaitės įspūdin
giausiai pasirodė, jų stalas at
kreipė kitų dėmesį.

Vasario 26 d. S A. Kneižio 
vedamos radijo valandos kal
bėjo prel. Pr. Juras. Kovo 5 d. 

Vargdienių seselės ' kalbėjo kun. A. Janiūnas.
kurios vadinasi Little Sisters of Balandžio 24 d., sekmadie- 
the Poor, prel. ii Mendelio pa- nį, Nukryžiuotojo Jėzaus se- 
kviestos, šv. Alfonso bažnyčio- s 
ja kovo 7 ir 8 d. per ypsas no- j 
venas, laikomas anglų, kalba, ir i 
kovo mėn. 13 d. per visas sek
madienio pamaldas rinko aukas 

paminėtų organizacijų dvasios g^vo prieglaudai. Joje yra 250 
vadas. Per mišias sekmadienį genelių, kurių tarpe trys lietu- 
jaunimas artinosi prie £>ieVo yiąi. Globojamieji išlaikomi vi- 

' sai nemokamai ir mirę net pa
laidojami prieglaudos lėšomis. 
Surinkta bemaž $2.000.00.

švčz Vardo Draugija 
kovo mėn. 13 d. po mėnesinės 
komunijos turėjo \bendrus pus
ryčiui parapijos salėje. Garbės 
svečiu buvo Mr. John Dilli. 
Baltimorės arkivyskupijos visos 
švč.’ Vardo Draugijos pirminin
kas. Jis pasakė kalbą, kurioje ' 
aiškiai ir įtikinamai parodė, 
kšip gali ir kiek daug gali prie 
apaštalavimo darbo prisidėti 

-pasauliečiai. Atsilankė taip pat

W ORI ESTERIO Nukryžiuotojo Jėzau* seserų rėmėjos su pirmininke 
Mileriene (vid.) ir seserim Genovaite ir Koncepta, kurios ^irba Aušros 
V»rttĮ ]>arapijoje.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų rėmėjai balandžio 24 d. 

z Brocktone vienuolyno sodybo
je, šaukia metinį seimelį Sei
melis prasidės m’šiomis 10 
vai., pietūs ll’:30, posėdžių 
pradžia 1:00 v. Paskaitas, skai
tys prel. Pr. Juras, prof. B. 
Vitkus ir E.. Vasyliūnienė. Bus 
pranešimai iš skyrių ir moti
nos Anunciatos kalba.

Seimeliui uoliai jau ruošia-

masi. Worčester5o veiklus rė
mėjų skyrius, vadovaujamas 
Milerienės, turėjo jau tuo rei
kalu susirinkimą, organizuoja 
autobusą. -Dalyvių gausiai lau
kiama iš'Bostono, Cambridge, 
Norwoodo, Lawrence ir k. vie
tų.
Brocktoniškiai seserų rėmė

jai ir pačios seserys ruošiasi
svečius nuoširdžai priimti. . kus; $6.45 Alg. Kačanauskas;

Kovo 20 d. 4 vai. po pietų 
Nevvarko arkivyskupas Tho- 
mas A. Boland pašventins 
naująją 'Sopulingosios 'Dievo 
Motinos bažnyčią. Į šventini
mo iškilmes pakviesta daug 
svečių — dvasiškių ir pasau- 

_ liečiu, šventinimo iškilmėms 
suruošti komitetas rūpinasi, 
kad ši istorinė parapijos šven
tė ko iškilmingiausiai ir ko 
geriausiai pavyktų.

Ryšium su naujos bažny
čios šventinimu, išleidžiama 
brošiūra (knygelė), kurią pa- 
rapiečiai galės įšigyti bažny
čios šventinimo dieną — kovo 
20 d. — prie bažnyčios po 
kiekvienų mišių.

Naujosios bažnyčios ir kle
bonijos vtešas apžiūrėjimas 
numatomas kovo 27 d.

Energinga parapietė
Antonette Link pasižymi di

deliu ryžtingumu eiti į talką - 
naujos bažnyčios Statymo 
Fondo^ lesoms sukelti.

Savo pastangomis bažnyčios 
Fondui ji surinko sausib mėn. 
S855.OO, vasario mėn. $1319.- 
50.

Parapijos vadovybė džiau
giasi A. Link energingumu ir 
dėkoja už didelį jos darbą.

Bendra Komunija ir 
iškilmingi pusryčiai

Šemet, kaip ir kasmet, So
pulingosios Dievo Motinos Šv. 
Vardo Draugija ,Vėrbų sekma
dienį — balandžio 3 d. ruošia 
tradicinę bendrą komuniją ir 
iškilmingus pusryčius. Visi 
nariai tą sekmadienį 8 vai. 
ryto dalyvauja tąja intencija 
užprašytose mišiose ir priima 
šv. Komuniją.

Po Ynišių Lietuvių Kat. Cen
tro salėje bus iškilmingi pusry
čiai. Pusryčių metu numatyta 
kalbos ir sveikinimai.
Aako$ Lietuvos laisvinimo 

reikalams
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventę minint, vasario 20 d. 
surinkta aukų iš viso $267.00. 
Stambesnes aukas davė: po 
$15 — Adv. A. Salvest; po $10 
Pietaris, K. Barzdukas, Br. Li- 
škusį A. Vitkauskas, dr. Skrip-

po $5 šimetis, Ruseckas, Juo
zas Matulionis, Bilevičlus, Ka
tilius, Tėvai . Pranciškonai, 
Šlekaitis, Adolfas Mockus, Ra
manauskai, Hr. Daugėla, P. 
Zalūbas, Arminai, J. Vaičkus, 
Grinevičienė, P. Vaškis, K. J. 
Nakrošis, P. B. Macijauskai, 
Shulskis, P. Šukys, Oį «Skruvy- 
dienė, kiti po mainau. - -

Keamy - Harrison Lietu
vių Bendruomenės Apylinkės 
Valdyba visiem aukotojam 
nuoširdžiai dėkoja.

Veikia lietuvių mokyida
Lietuvių mokykloje, kuri y- 

ra Lietuvių Katalikų 'Centro 
patalpose (H aukštas), pamo-- 
kos vyksta šeštadieniais nuo 
9:30 vai. ryto, y '

Numatoma surengt gražų 
mokslo metų užbaigimą. Mo
kyklos mokiniai dalyvaus pro
gramoje. , ė ___j_______________________

Tėvai prašomi leisti . savo >■ Harrison Sopulingosios 
vaikučius į^ą'mokyklą ^mto- Dievo ^motinos naujoje bažny- 
sios tėvų kalbos išmokti, Lie- čioje. Tai bus bene pirmosios 
tuvos kraštą bei jos istoriją vestuvės naujoje bažnyčioje, 
pažinti. \ ' J- M.

apylinkės valdyba ėmėsi ini
ciatyvos surinkti ’ lietuviškas 
knygas ir sudaryti knygynėlį. 
Daug kas jau tokias knygas į- 
te:kė. -Laukiama jų daugiau. 
Neleiskime x lietuviškam žo
džiui •pelėti; bet surinkime jį, 
kad galėtume juo naudotis.

Taigi, kas dar turi liętuviš- 
kų knygų, galt jas įte kti: Alg. 
Kačanauskui, K. Nekrošiui, 
D .Melynaitei ir K. Barzdukui.

'' Žada apleisti koloniją
Danutė Mėlynytė, L. B^ndr. 

Kęamy - Harrison kultūros 
būrelio aktyvi nare, scenos 
meno didelė mylėtoja, žada 
^pleisti mūsų koloniją.

D. Mėlynytė susižiedavo su 
inž. Jėnu Bilėnū, gyvenančiu 
Brdoklyne. Susituoktuvės nu
matytos balandžio 17 d. Ksar-

Jaunimas ir šv. Kazimieras
Lietuvoje buvo įsigalėjęs 

paprotys, kad jaunimas šv. Ka
zimierą paminėdavo bažnyti
nėmis pamaldomis ir susirinki
mais. Atrodo, tas,paprotys pri- . 
gijo ir Baltimorės lietuvių ko
lonijoj. Ir šiais metais organi
zuotas lietuviškasis jaūnimas, 
atdthtinkai ir skautai, Lietu
vos Šventąjį paminėjo gana 
plačiai, tai sujungdami su reli
giniu atsinaujinimu. Prie bal- 
timoriškių prisidėjo ir Wa- 
shingtono skautės, atvykusios 
su tuntininke Jul. Liesyte.

Bažnytinę minėjimo progra
mos dalį sudarė religinis apsi- 
mąstimas iš vakaro kovo 5 d. 
ir šv, mišios kovo mėn. 6 d. 
Bažnytiniam susitelkimui va
dovavo kum P. Patlaba. abiejų

dvasia. Svečių į šį pobūvį—su
sirinko daugiau negu laukta.

*
Aušros sūnūs * .

Sof. Kymantaitės Čiurlionie
nės 4 veiksmų drama bus sta
toma lietuvių svetainėje kovo 
mėn. 26 d. (šeštadienį). Vaidins 
Brookiyno vaidintojų trupė, 
aktoriaus Vit. Žukausko vado
vaujama. Vaidinimą ruošia 
lietuviškosios šeštadienio . mo
kyklos tėvų komitetas mokyk
los naudai.

selėms reMti rėmėjai šaukia 
metinį seimą, kuris įvyks se- 
seHų vienuolyno \ patalpose 
Brocktone.-Lietuviškoji visuo
menė yra kviečiama kuo gau
siausia seime dalyvautu

AMSTERDAME ĮSTEIGTA L. BENDRUOMEN. APYLINKE



WOR C ES TER, MASS

Joliet Grain.Co.

mari,

toliau kyklą lanko 305 mokiniai.

VYČIŲ ŠVENTE PHILADELPHIJOJE

PARDUODAM NAMUS

nnaaaeoiMimoaacnaooM

wiuėg

žmogų} gerą 
ovei bei labui

Sveikinu Clevelande letuvių 
tremtinius už tokį pavyzdm-

KAREFVXAI. karie a&agįfiį* 
bombas židinio, > ipcn'<(tinqnt (Yueea kas
pasidarė su iminefrcMh viršuje apkabu. y

žalia, 
telefo- 
iš sie-

Prieš 3 metus Antanas Ofertas 
atvyko iš Vokietijos į Sioux 
City,, la. Čia £a dirbo Cudahy

ištiki-
Jam 

lietu-

991 GRAND STREET
BROOKLYN. N. T.

šepakaityti paskaitą 
r pabrinkta tema- 
Pradėsiu be' įžangos,

netekimas yra skaudus visos 
mūsų tautos nuostolis.

šachmatų turnyrą organizuo
ja bendruomenės apylinkės

Į^d^y^fenipriero švente čia 
atdeidomevejkFaiir su tin

imu iŠdMįgumu. dalyvau- 
pit-švi Jurgio mokyk&i, su 

mokinį. -Lietuvį radijo 
L" valandos rėmėjai buvo "labai 
;patenkinti lietuv ų vaikų prog-

gv. Pranciškaus seserys 
pradėjo vadovauti Šv. , Jurgio 
parapinei mokyklai 1931 me
tais, gerto. kun. V. V: 1 kutai
čiu! kviečiant. Prieš tai, ten 
mokytojavo Notre Dame sese
rys iš Clevelando. : -

Motina M. Aloyza, OSJF.

rėmė į komodą ir tuoj neteko 
sąmonės. Iššaukta greitoji pa
galba nuvežė į ligoninę, bet jis 
jau pakely buvo miręs.
Antanas mirė, vos sulaukęs 50 
metų amžiaus. Liko nuliūdus 
jo žmona Ona. dukrelė Marija, 
dvi seserys ir daug kitų gimi
nių bei pažįstamų.
Kovo 10 jis buvo iškilmingai 
palaidotas iš mūsų, bažnyčios 
ir dabar ilsisi šv. Marijos kapi
nėse. Antanai, lai Tau būna 
lengva šio krašto žemelė, nors 
gal ir trokšte troškai savosios 
Lietuvos žemelės! , Vietinis.

prašomi registruotis pas valdy
bos vicepirm. F. Eidimtą (1373 
Giddings Rd., teL: EX 1-7365) 
arba pas St Astrauską (SW 
5-6492).

Arte ja bendruomenės Tary
bos rinkimai. Pagal rinkimų 
nuostatus balsavimo teisę tu
rės kiekvienas pilnateisis JAV 
lietuvis, ne jaunesnis kaip 18 
metų ' amžiaus,, turįs bendruo
menės nario knygelę, solidaru
mo įnašų kvitą arba kitą ati
tinkamą pažymėjimą. Apylin-

Jau' seniai pastebėjau, kaip 
naujai atvykusioms lietuviams 
Clevelande fibrai sekasi išlai
kyti lietuvių kalbą gyvą šei
mos ratelyje, .įskaitant jaunus

Dėl įvykusios New Yorko- 
New Jersėy vyčų apskrities 
šventės 1 kovo 6 Elizabethe, 
mes buvome priversti > savąją 
šventę nukelti į kovo 13. Tą 
dieną šv. Kazimiero bažnyčio
je 10 vai. kun. Veznis atna
šavo šv.' mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą, iškeldamas 
vyčių nuopelnus bei ragnda- 
mas jaunimą stoti į jų eiles, 
kad galėtų išsilaikyti pavyz- 
d ngais katalikais ir neužmirš* 
t’ tėvų žemės gražiųjų papro- 
rų bei jos kalbos.

|C Pasiėmiau dubenį, pripyliau 
vandens ir šmukšt telefono ra- 
geli į vandenį. Klausau— bur- 
traliuoja. Gerai, tegu pripam- 

' pa, tai žinos, su kuo reikalą 
ištraukiau ragelį 
vėl klausiu:

kės valdyba balsuotojų sąrašus 
jau sudarinėja. Balsuoti yra 
kiekvieno lietuvio ne tik parei
ga. bet ir garbės dalykas. To
dėl mokėkime tautinio solida
rumo įnašus ypačiai tk kurie 
to dar nėra padarę. Juos pri
ima valdybos pirm. St Barzdu- 
kas, ižd. J. Žemaitis, Spaudos 
Kioskas, “Dirva”, valdytos rei
kalų vedėjas K. Žalos' (jis 
penktadieniais tarp 6 ir 7 vąL 
budi adv. J. Smetonos kabinete 
7039 Superka* Avė.). StiB

skerdykloje. Bet nelaimei, sker
dykla užsidarė. Antanas su sa
vo šeima, išbuvęs 5 mėnesius 
be da.Dc, nusprendė vykti į 
Omahą. Atvykęs, jau į trečią 
dieną gavo darbą. Ofertas lai
kinai apsigyveno pas savo kai
mynę iš Lietuvos Stasę Blažy
tę. Nors Lietuvoje jis su ja gy
veno viename kaime, bet po 20 
metų jis jau jos nebepažino.

, G r a ž i a i praėjo šv. Kazi
miero šventės minėjimas, reng
tas vyčių iniciatyva, dalyvau
jant taip pat ateitininkams, 
skautams ir lituanistinei vysk. 
Valančiaus mokyklai, pamaldų 
visi susirinko į nauj. parapijos 
bažnyčia. Gražų įspūdį darė 
prie Altoriaus išsirikiavusios 
organizacijų ir mokyklos vėlia
vos, tautiniais drabužiais apsi
taisiusios mergaites, unifor
muotų skautų gretos. Daugu
mas ėjo komunijos. Po pamal
dų įvykusiam minėjimui vado-

♦ Graudūs verksmai ■/ 
Šiais metais, kaip kad ir kitais, 
gana gausus lietuvių būrelis 
sekmadieniais vakare 6:45 vai. 
susirenka j bažnyčią ir gieda 
graudžius verksmus. - Matyt, 
kad lietuviai nenami’*šta fir ne
nori pai kuti :Ari> lietuviškų 
gavėnios irstė j pročių, tik 
būtų ihaloniau, jeigu tas būre
lis dvigubai padidėtų.

PARDUODAMAS RE8T0UHAS
Biznis Įsibėgėjęs, puikioj vietoj, ge- 

ras Įrengimas. Dėl ligos atiduoda su 
nuostoliais.

3525 S J1ALSTEDST.
Virginia 7-8537.

§v. Kazimierą - paminėjo 
Aušros Vartų skautai, organi
zuotai dalyvaudami pamaldo
se ir bendroje šv. Komunijoj. 
Ta'p pat vyčiai turėjo pamal
das, bendrą šv. Komuniją ir 
pusryčius, kuriuose dalyvavo 
ap e 100 vyčių. Pamaldas 'at
laikė kun. J. Jutkevičius, pa
mokslą pasakė kun. A. Saba
liauskas. Pusryčius vyčiams 
paruošė moterų 69 kuopa. 
Programą vsdė kuopos p rmi- 
ninkas Pr. čiras. Vyčių para- 
p-jinę dovaną prel. K. Vasiui į- 
teikė Rita Paluš'enė. Prela
tas atsakė tikrai puikia kalba. 
Pagrindiniu Šv. Kaz;miero mi
nėjimui kalbėtoju buvo Wor- 
cester TV 14 programos ruo
šėjas be) kalbėtojas Pranas 
Knight, l:etuv'.s iš Bostono. 
Labai įdomiai kalbėjo ir supa
žindino su darbu televiz:joj.

Makaronų vakarienę soda- 
lės kovo 13 d. suruošė pasipil
dymui iždo. Vyriausia rengė
ja — Gracja Račkauska'tė.

kaltelėmis ap&e šv. Kazinre- 
rą.Radijo vedėjai, Stempužis 
ir Auginąs, ■ ragino dažnau 
duc£i tokių mokyklinių trans
liacijų.

L;tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetui kvieč’ant, dalyva
vau jų susiriiiime. Buvo apie 
60 naujai atvykus'ų lietuvių, 
kuriems tautinis valkų auklė
jimas šeimoje ir mokykloje y- 
ra gyvas ir artimas reikalas. 
Klausydama jų kalbos, .daug 
pasimokinau. Sakoma, kad 
Clevelande esą apie 300 aukš
tą mokslą, išėjusių naujai at
vykusių lietuvių-----tai didelė
jėga katalikiškai ir tautinei 
akcijai.« '

Trumpame pasikalbėj'me su 
studentais ateitininkais tarė
mės* kaip arčiau prieiti prie 
jaunimo, baigiančio parapines 
mokyklas. Jų , aukštesniuose 
skyriuose yra daug lietuviu
kų, kuriuos sunku sugaudyti, 
kai jie pradinę mokyklą aplei- vavo vyčių pirm. M. Trainaus- 
dyia Jau dabar reiktų juos su
pažindinti su lietuvių jaun'mo

Omaha, Nebr. kovo 6 mūsų 
parapijos mokyklos salėje, 
PTA komiteto iniciatyva buvo 
suruošta seselėms kazimierie- 
tėms pobūvis.

Į pobūvi buvo atsilankęs ir 
kun. kleb. Juozas Jasevičius. 
Jis dėkojo už vaišes ir ypatin
gai dėkojo Navickienei ir ki
toms ponioms, kurioj sumanė 
paruošti pobūvį ir pagerbti se
seles. Be vaišių, buvo' seselėms 
padovanota ir piniginė auka, 
šiais metais mūsų mokykloje 

Kovo 20 d. dalis sodalių su dirba 7 mokytojos seselės. Mo- 
N. Anglijos sddatų prefekte 
M. Klimkaityte vykstą į N. 
Anglijoš sodalių šv. Valandą, 
kuri įvyks Bostone, šv. Petro 
lietuvių bažnyčioj.

Kančios sekmadienį baigia
ma paruošti gavėnnį vaidini
mą “Karalienės Esteros sap-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SUMOS, VAIKO, {VAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, {vairių pobūvių ir pan.> 
NUOTRAUKŲ; norite atnau$nti senų fotografiją?

Jmns gerotto sąlygoto padarys

kaitė. Kazimierą kaip šventąjį 
ir lietuvį apibūdino vytis J. 
Sadauskas ir lituanistinės mo
kyklos vedėjas J. Žilionis. To
liau pakviesti buvo kalbėti 
Ateities klubo pirm. J. Staniš- 
kis, ALRKF pirm. dr. Ad. Da
rnusis, bendruomenės apyl. 
pirm. St. Barzdukas, klebonas 
kun. J. F. Angelaitis, vytis J. 
Kuzas, skautas Vyt. Kamantas. 
Jie kėl<q, šios šventės reikšmę, 
jieško jo šventojo gyvenime pa- valdyba. Ngr4 dalyvauti 
vyzdžių dabarčiai, džiaugėsi 
sutartiniu visų organizacijų 
minėjimu ir t. t. Iš jaunųjų R. 
Staniškytė ir D. Tamulionytė

Mokykloj vaikuč'.’’ “šienauja** 
Jau tryi metai, krip mūsų mo
kyklos vaikučiai irgi prisideda 
prie skolų mažinimo, šiais me
tais jie vėl platina > "Saving 
Bond". Su didžiausiu rūpesčiu, 
įkaitę, kaip šieno piovėjii, 
lenktyniauja. Išplatintų “Sa- 
ving Bond** pelnas eis mokyk
los skoloms sumokėti. O be to, 
kas vaikučiams gal ir svar
biausia, tai kun. kleb. Juozą? 
Jusevičius'jiems pažadėjo su
ruošti gražų pikniką su užkan
džiais, gaivinančiais gėrimais 
ir kt dovanomis.

N. Bti&aaMdtėp A. Bandukaitė 
ir D; toė eilėraš
čių pynę- Įteikia džiaugtis ne 
tik pačiu Šios bendros šventės 
įvykiu, bet ir tikrai gausiu jos 
dalyvių (daugiausia jaunimo)

\ ' ■ ■ ■ • 2.

/JuNlė>to Čiurlionio ansamb
lio koncertas įvyks gegužes 15 
<L Seve^anca Hali rūmų salėj. 
Programoj-taip pąt dalyvaus ir 
brangus svečias — Dainavos 
ansamblm iš Chicagos. Abu an
sambliai tą dieną taip pat gie
dos ir abiejose lietuvių bažny
čiose. Gegužės 8 d. durlioiiio 
ansamblis vyksta į Chicagą. 
kur dainuos Dainavos ansambh 
lio koncerte. Tai tikrai reikš
mingas ir vertas dėmesio ben
dradarbiavimas

Bendruomenės apylinkės val
dyba, talkinama Lietuvių Kal
bos Draugijos narių, mokytojų 
lituanistų, lietuvių* studentų 
skyriaus ir kt, balandžio 17 d. 
tuoj po pamaldų lietuvių salėj 
rengia dviejų įžymiųjų lietuvių 
kalbininkų J. Jablonskio ir K. 
Būgos minėjimą.
'Pamaldas už a. a. kun. V. 

šarkos, sūsižeidusio automobi
lio katastrofoj ir kovo 8 d. mi
rusio (Vokietijoje), v^ę už^ 
prašė bendruomenės sųjydinkės 
valdyba šv. Jurgio bažnyčioj 
kovo 20 d. 10 vaL Visi Cleve
lando lietuviai kviečiami jose 
dalyvauti ir prisiminti bei pa
gerbt tą tau 
lietuvį ir kitų
atsidavusį kunigą. Jo jautrią 
širdį ypačiai yra pajutęs kiek
vienas lietuvis tremtinys, pa-

— Aha! — anas tarė
— tu avine!

Man akyse pasidarė 
Paėmiau ir patraukiau 
ną ta'p, kad tas iššoko 
nos su Visa plyta.

— Dabar, — tęsė 
ponas Toks, — aišku, kas yra 
kietas? 1

Klausytojams buvo aišku, o 
ponas Toks šypsodamasis pa
brėžė:

— Nę, dabar jau grl m et: 
prie konkliuzijos.

kalbu? — atsilie- 
balsu.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi 

Atlirkanff visi coRkdon, dažymo ir mech. taisymo darbai. 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

J. MAIJHrrta, nwm» tet HY 1-9941

turi. Paskui
* iš dubens ir

. — Na!?
* ' — Su kuo

pė vėl senu
— Dar tau neetišku? —šau- 

į kiu jam. — Regis, apč:uopia- 
■— mais argumentais tikinau. Pa

sakysiu, jei nori: kalbi su kie-

Sventė praėjo labefi įspūdin
gai ir buvo gerai organizuota. 
Visi pasipuošę l’etuv škom vė
liavėlėm ir prisisegę savo glo
bėjo — šv. Kazimiero paveiks- 
lėU. Iš anksto turėjo atspaus
dinę programSę su Ketuviškų 
giesmių tekstu bei vyč’ų pas’.- 
aukopmo malda.

a OMkns

nas”. Ebramdj daug artistų, 
nemažai choro giesmių. Nors 
ir didelėj salėj, kad nepritrūk
tų vietos, daugelis bilietais ap
sirūpina jau dabar. ; .

Mirė Petitas JaseEūnas ir 
mokytojos sesers Konceptos 
mptina Magdalena čaplikevi- 
čiene. Parapijiečiai labai sese
lę užjaučia, o mokiniai savo 
gerajai seselei net į Scranton, 
Pa. pasiuntė seselės paguodai 
už motiną maldų puokštę.

Tautinių šokių festivalis 
Worcestery įvyks balandžio 
29 d; Festivalio rengėjas Dr. 
J. Mahoūey pakvietė ir lietu
vius. Festivafiui taufiniių šo
kių grupę ruošia Izabele Sa
vickaitė. /J -

Antomia Vaškeleričioaė šių 
metų Worcesterio vyskupijos ir jau paaugusius vaikus. Ste- 
katalikių moterų lygos (ku- • bėjaus, kaip jų vaikai visiškai 
rion priklauso visos vyskupijos laisvai tarp savęs kalba lietu
kai. moterij dr^^ ^^eso ^šk^ Jr^ Ktmų sienų — 
vadove, smarkiai' ruošiasi gatvėje, 'mokyklos kieme ir. ki- 
Kongreso darbams; kongresas " 
įvyks gegužės 6-7d;enomis.

~ ‘ J. S.

PITTSBURGH, PA.

Skelbiant sąrašą aukojusių 
Lietuvos laisvinimo he kalam 
(Darb. nr.16), buvo kleista: P. 
Dargis—5 dol., Mr. Mrs. Alex 
SavotekSs — 5 dol., Ona Treš
ka—2 dol., J. Stukas—2 dol. 
Klaidingai surašyti vardai ar
ba pavardės, kurios turėjo bū
ti: A. Krapavidus, D. Petrai
tis, A. fiatkauslęas, S. Aksti
nas.

Pavytusios misijos. Aušros 
Vartų bažnyčioj visą savaitę 
su‘pasisekimu vedė misijas sa
lezietis kun. A. Sabaliauskas. 
Nors oras buvo prastas, žmo
nių visą laiką buvo daug. Mi
sijų metu išplatinta apie 300 
lietuviškų katalikiškų ‘knygų. 
Po misijų pilnutėlėj salėj mi- 
sijonierius, - paįvairindamas 
paveikslais, papasakojo ap’e 
misijų darbą.

Tvirtas lietuvis. Petras Aliu
kas, Amerikoj gimęs lietuvis ?r 
smarkiaus ai veikiamas kita
taučių ir kitatikių, net per de- 
vyneris metus Išsilaikė 
mas Dievui ir Tėvynei, 
garbė priklausyti prie 
viškos parap'jos.

ir kad >1 vafleai, sekdami tė
vų pęyyzdM ateity ir savo vai
kus ąą&l&tų toje pačioje dva- 
sk>je — ištikimybėje Kristaus 
evai^ge^jai, Ir

Prie lietuvių kalbos palaiky
mo šeimoje, daug pr's'deda Ša 
vedama ir veikli tituanistiriė 
mokykla* pačių tėvų., užlalko-

PRISIMINTI pirmajai fiv. Komunijai, Graduatkm,' 

vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio, 
NUSIFOTOGRAFUOKTrE PAS

240 pusiap'.ų Kaiaa — $S.N
Gaunama: 

“DARBININKAS”, 
680 Boshwink Avė. Brookiyn 21, N. Y.

PTJLfilO ANDRIULIO
HUMORISTINI ROMANU

TIPELISNetikėtai mirė
Kovo 6 Antanas Varnaitis 
anksti rengėsi eiti į bažnyčią. 
Pajuto 'didelį skausmą ir atsi-

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hffi ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambariu.* 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insuranrp) reikaluose
— greitai ir gerai.

J. R MACHULIS 
REAL ĖST ATE A INSURANCE

ggM RMb Strert. Wnodh*vrn ?1. N. Y
, Tel. Virginia 7-1896

Tel. EV. 8-9794

M.-and L AUTO C01LISI0N WORKS

Po mišių par. salėje buvo 
gardžiai pasivaišina. Pusry
čiais rūpinosi ir vadovavo J. 
Janulaitis. Paprašyti garbės 
svečiai tarė po trumpą žodį. 
Jie buvo prsi. Ig. ValanČiūnas, 
kleb. kun. dr. Martusevičius, 
kun. dr. Šimkus, pirm. Elena 
Saulytė. Kalbėtojų mintys vi
sus gražiai nuteikė būti geres
niais katarakta ir susipratu- 
sia’s lietuviais.

Ta pačia , proga buvo pakel
ti į II-jį laipsnį nusipelnę vy
čiai Algis Vaičiūnas, D. Ba
rauskaitė ir J. Bsgsnis, kiti 
14 pakelti į I-jį. Ženklus jtofc® 
m-jo laipsnio narys Juozas 
Janulaitis.

tinkamą garbingą-yietą/
. kalbėsiu^ apie feft £as yra. k|ęs 
tas. Aiškinsiu pavyzdžiais, p 

faktais. Įsivaizduokite " jūs 
šįturite rankoje akmenį. Bra- 
giiCS šau dabar jį spausti. Ar jis 
r ^kietas? Sakysit, jog taip, b aš 

jibdysiu, .kad, netaųp. Sakyki- 
““ ' te tam akmertiui: “Tu esi kek 
f , mas, o ne veikėjas.” Ar^ /ak

muo užs’gaus, susirauks? Ne! 
fe . Jis tylės kaip akmuo. O pra- 

šau tą patį pakartoti nevei- 
fe.^kiančiam veikėjui. Reakcija

- bus kieta. Vadinasi, einam 
SV prie kietesnių elementų, 
pi.. štai kitas pavyzdys.

Kartą, gidžių telefoną bir- 
^į^tbant Paimu ragelį ir klausiu:

. — Ko nori?
— Su kuo kalbu? — rėkia 

storas balsas. •
— Kas liežuvį burnoj turi 

- — atsakau.
- - Ar tai taip atsak’nėji!— 

| Užbliauna iš antro galo.

— Ramunės pumpure, kuo 
dedies? — perspėju jį.
_ Nemandravok! — atšau- 

na man.
fe? f. — Tai tu nemandravok. nes 

nežinai su kuo turi rerkalo!
||fcX— Aišku, kad nežinau, — 
lĮS" iamba jis man į ausį.

— Šitaip, —rėkiu aš jam— 
Bį’S' visą pusvalandi zirzi ir nežinai 

su kuo. Palauk!
Gerai pasitempiau ir ėmiau 

telefono laidą sukti į gryvenk- 
štį, kad aną prismaugčiau. Da- 
bar atleidau ir paklausiau:

v — Ar ūžteks?
jfek*-. — Tu niekše, —* sako- 

man, — ką tu tenai veiki?
|F/. — Ką aš veikiu? Palauk, je:
B;! dar nežinai.
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DISPLAY

MALĖ HELP VVANTED

REAL ESTATE

NEVV YORK

MO

Rengiatės vedybomFra-

Ramsey, Nevv Jersey

$11,000.patarnavimas. 8-9648

Rašyk ar skambink

Sag Harbor 5-0571
Kursuoja autobusai

BĖGLIA VIMO ALĖJOS

BOSTON, MASS,

HOME SERVICES

DIDESNIAM PATOGUMUI SKUBANTIEM ŽMONĖM

Carlton Clėancrs Terminai Store

Vyniojama
6 VAL. PATARNAVIMAS

Šv arkai -Suknelės-Paltai 89c.be ekstra mokėjimo
SIS KUPONAS SUTAUPO JUM PINIGU

CARLTON CLEANERS, Ine
ĮMONĖS PU VISĄ STATEN ISLAND

šeimom, 
aukšte,

Atnešk mum sausam išvalymui ir atsiskaityk 10% nuo 
kainos. Geras ligi kovo 25 d. 1955 m.

die-
AR-

Tuo 
kai-

tvoro*, daug 
lalla (tarai**, 
ir bašnyčios.

N.Y.C.
Žinoma 
“Nega-

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

Jono
pra-

IŠSIKIRPK
ATSINEŠK SU

ir kiti dalykai prieina- 
GI 2-9155. Klausk Sal 
pat patarnaujant pa-

pripa
neša lėm 

palengvihimą 
nevartojama 

kurie buvote

Conducted by the
Slsters of the Catholic Aposlolate, Pallottinc., 

For further Information call UNion 7-137G

stovy vartotus 
pirmosios Ko- 

skautų ir 
ir panašius

aprūpina
STAPLETON

SAVAITGALIU 
REKOLEKCIJOS 
M O T Ė R I vr

EAST WILLISTON. 2 aukštų koloni- 
nis 1 metų senumo, didelių medžių 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, cent
rinė halė, sunker gyv. kamb. su židi
niu, virtuvėj naujas pečius ir 1 plau- 
tuvas, dideli miegamieji, valgomasis, 
povvder kamb.. denis ir 2 pilnos vo
nios 2 aukšte, paliepė su langu, patio, 
pilnas rūsys ir prijungtas garažas. 
Arti kat. bažnyčios ir mokyklos. 
$29,500. PI 6-4301.

2 kambariai kiek- 
vaisiniai medžiai.

ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAITĖS 
šis ordinas pasišventęs reparacijai, 

adoruojant kasdien išstatyta Svč. Sa
kramentą, atlikinėjant rekolekcijas, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se. Norinčios stoti, kviečiamos atlik
ti privatines rekolekcijas ordine ir 
susipažinti su šiuo gyvenimu. Rašy
kite: Reverend v M-other Superior. 
700 East Chureh Lane, Philadelphia

LENTŲ IR MEDŽIO a;>dirbimo įmo
nė parduodama. Gerai įrengta, dabar 
darbas vyksta, žemutinėj East pusėj, 
tuoj perimti, 4000 kv. pėdų, pigi nuo
ma, galimas partneris. CA 8-3600 
darbo dienom.

ČILOS. Geriausios rūšies — $300 
i ir daugiau. ' Pirma pasiteirauk 
mus — N.CJLA. narys. Nemoka- 
pristatom oro siuntai! Rašyk ar 

p kis: ANDES CHINCHILLAS 
Paramus, N. J.

s Room 830, 11 W. 42 St., NYC.

kad šio laik- 
apsirūpinti 
Jei jūs do- 

iškirpkite šį skelbimą ir pa- 
PRODUCTS, 

103. Pcekskill, N. Y. (Neuž- 
voko užpakaly 'pažymėti pa- 
ir adresą). Jum bus pasiųsta 
už $6, už kuriuos paštininkui 

tik $5,

SUDĖTI PLAUKUS?
Mokykis tai pądaryti pats 

Prisirašyk tuojau!
Home Hair Styiing School 

VICTOR VITO
5 East 57 St. ' PL 3-9605
Skaityk “Top -Secrets of Hair 

Styiing”

PORT RICHMOND—naujas 3 kam
bariu namas su prijungtu garaže 
priekis kieto akmens. Arti kat. mo
kyklos. bažnyčios ir visoks susisieki
mas. GI 2-8122.

išrasti vaisiai, 
išmėginti ir 
minėtom 

suteikti

VVANTAGH— $18,000. Centrinės 
halės ranch, 3 miegamieji, m vo
nioj piastrotos sienos, vėtriniai lan
gai, sėtai, pilnai įrengta virtuvė, 
lėkšč. pjautuvas, porčius su sėtais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-0028

HARTSDALE — parduodamas 8 
kamb. namas, 2 garažai su apie 2/2 
akrais. Arti visoks susisiekimas, pės
čiom pasiekiama kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Gera proga statytojams 
ar nekilnojamo turto pardavėjams. 
Su nuolaida už $50000. FA 4-8119

ROCKVILLE Centre; angliškas Tu- 
dor, plytinis ir lauko akmenų, knotty 
pine virtuvė, formaliam valgiam 
kambarys, labai erdvūs gyvenamieji, 
4 miegamieji, 1% ponios, įrengtas 
rekreacijos kamb., sujungtas garažas. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Pra
šo $21,000. 70 Kennedy Avė.

RO 4-4523

Rašyk: Robert Q. Giegengack, 
Yale Univ. Athletacc Assn., New 
Haven, Conn. ar skambink ORe- 
gon 7-7007 (Bronx); VIrginia 
7-3518 (Woodhaven). Direkto
riai: - Rev. Herbert McElroy — 
Robert Q. Giegengack.

DABAR—galite pirkti urmo kaina! 
Dovanas, laikrodžius, 'garinius lygin
tuvus, stalo reikmenis, peilius, ža
dintojus. kameras, radijus, maišin- 
tuvus, keptuves, rašomąsias mašinė
les, K A TIK JŪS NORITE. Gaminiai 
yra plačiai reklamuojami. Pinigus 
grąžinti garantuoja. Katalogui už
statyti $1. F. A. Precourt, Box 584D, 
Yonkers, N. Y.

Tel. Slocum 6-1842
BAKER & SON CONTRACTING

Vidaus ir laukę dekoravimas 
Prityrė baldų apdirbime

Užsakius padirba virtuvės lentynas 
1680 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

EAST HILLS (Strathmore prie Ros- 
lyn). Modernus, 3 miegam., 2\į> vo
nios, akmeninė terašė, kiemelis, pa
togus susisiekimas ir arti kat. mo
kyklose ir bažnyčios. RO 3-2894.

VVANTAGH padalintas $24,499. Be 
galo dideli gyv. kambariai, katedra- 
linė centrinė halė, didelis valgoma
sis, 3 dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimų kamb., naujai 
įrengta virtuvė su valgymui vieta, ,2. 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti šį naują modernų namą su 
100x125, atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas. Liepos 15. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-15*00.

FREEPORT, Northvvest, $29,750, 
m. senumo, erdvus ranch, 70x180. 
Stearns Park rajonas, ištisinės halės 
rančius, 6 erdv. kamb., 2 išbaigtos 
tiled vonios, naktiklubio rūsys, su
jungtas sėtuotas porčius, kaip parko 
medžiai aplink auga, džkig priedų. 
Sevvers. Pėsčiom pasiekiama kat. mo
kykla ir bažnyčia. Kraustosi kiton 
valstybėm Savininkas.

FReeport 9-5858

EDW. LOCKVVOOD
Gerard E. Lockvvood, Dir.

255-2Is t STREET
STerling 8-0050

Patarnauja visose apylinkėse

GLEN HEAD, Cape cod, 2 mleg.. di
delis gyven. kamb., židinys, centrinė 
halė, virtuvė, elektr. pečius, vonia, 
pratęstos paliepės su išėjimu. 1 ant. 
garažas, didelis plotas su sodu, tuoj 
galima kraustytis. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios. GL 4-5408. Kaina $18,- 
000.

DISCOURAGED ? Thousands of 
American Catholics have found help 
through the Novena to Our Lady of 
Hope. Send si.x cents in stamps for 
Novena Prayers.
SŪRINE OF OUR LADY OF HOPE 

Essex, New York.

, ST. JOSEPH’S VILLA
Svečių namas, vedamas šv. 

Krikštytojo Seserų. Atostogas 
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai 
terims gyventi. Atidaryta visus 
tus. Savaitgaliais rekolekcijos, 
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J

Peapack 8-0334.

SKELBIMĄ 
SAVIM

Cormaria Rokelekcijų Namas 
Sag Harbor, Nevv York

A R L E N E’ S
BRIDĄL SHOP

175 - 21 Jamaica Avė. 
Jamaica, L. I., N. Y.

VI 8-3676

STATEN ISLAND — kalvos viršuj, 
custom statytas, 13 kambarių, pui
kiam stovy, tuoj galima kraustytis. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$45000. Constance Stevens, 51 East 
42 St., N. Y. City. MU 2-5089.

VVORRIED? Thousands of Ame
rican Catholics have found help 
through the NOVENA TO OUR 
LADY OF HOPE. Send six cents in 
stamps for Novena Prayers. 
SIĮRINE OF OUR LADY OF HOPE 

ESSEX, NEVV YORK

APSAUGOS PAKLODAS, Ix>vos 
baltiniams saugoti. Nelankstyto po
pieriaus 3 viename. Minkštas, mirk- 
stamas, gerai sugeria ir nepcrleidžia 
vandens. Apie 18”x24“ dydžio. Gali 
būti vartojamas daug kartų kaip vo
nios šluostalas. Tinka ligoniams ir 
vaikams. Už $1.00 gauni 12. Siuntą 
apmokant 40 už $3.00. E. B. Flanlgan, 
27 E. 37th St.. N. Y. 16, N. Y.

BRYANT MUZIKOS MOKYKLA 
Pianas-Balsas — ir visi instrumentai 
Populiarintai - Klasikiniai. Prade

dantieji — Vaikai — Suaugę 
140 West 42nd St. New York 36, N.Y.

Tel. WI 7-0583

STATO, DAŽO, ĮRENGIA, 
CEMENTUOJA. TINKUOJA.

Ką tik planuoja! savo namams da
ryti, pasitarki! su žemiau pasiskelbu

siais dėl puikaus darbo!! 
GERIAUSIOS KAINOS’!

Dėmesio link 
ASTHMATINIO kosulio, 

BRONCHU NEGALAVIMO 
Nuostabūs vaistai gydo tuos 
simptomus. — Be injekcijų- 

Svarbus pranešimas 
ASTMA. BRONCHOM 
sius. Jei jum ir 
TINIO ATAKO 
smaugia, sunku 
pą bei ištisas

ASTORIA 
ka ir 2

Svarbiausioje Jūsų gyvenimo 
noje (Jūsų vedybų dieną) 
LEN’S BRIDAL SHOP gali 
dėti šiam reikale taip, kad Jūs 
ir Jūsų sužieduotinis niekad ne
galėsite užmiršti...

Jūs būsite apsiausti GRO2IU- 
MEILE - ŽAVĖSIU IR PUIKIU 
SKONIU.

Malonėkit tuoj užeiti. 
Jūs būsite patenkinti. — 
nos yrd taip prieinamos.

ŠV. ONOS APVAIZDOS 
MISIONIERĖS SESERYS 

kviečia jaunąs mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris
taus mažuosius darželiuose, parapi
nėse' mokyklose, dėstant katekizmą 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOR 

Our Lady. of Mt. Carmel Convent
Bamesboro, Pennsylvania 
Nereikia finansinių įnašų

CRANVVELL—A Catholic Camp for 
Boys, 7-14, Under Leadership of Je- 
suit Fathers, offers a vvell-rounded 
program of recreation and cultural 
activities. Ideally located in heart of 
Berkshires on scenic 400-acre esi ate. 
Featuring riding, svvimming, golf.Pri- 
vate 9-hole course. Also baseball. 
tennis, erafts, fishing, trips. Altitude 
1,250 f t. 140 miles from N. Y. and 
Boston. Modern eųuipment. Nurse.

Also inter school, grades 8—12 
For Catalog Write 

Rev. D. Augustine Keane, S.J.
Cramvell School, Box 115, 

Lenox, Mass.

■ HOLY ROSARY ACADEMY
1509 BEBGENLINE AVĖ. UNION CITY, NEW JERSEY 

Resident and day school for giris. Boys accrpted as day 
studente only. Grades 1-8 Kindergarten.
GIRLS HIGH SCHOOL — MARCH 19 

ENTRANCE EXAM. — — MARCH 2G 
SCHOLARSHIP — MAY 7th.

REGISTRATION for September 1955 will be accepted 
during week of March 14-20 from 4-5 p.m. and from 
6:30—8:00 p.m.

Skaitykite ir platinkite “Šv, 
Pranciškaus Varpelį”!

Paežerio kalnų stovykla 
Berniukai, 6-46. 2,300* pėdų aukš
tis. Smėlio maudynės prie Hun- 
ter ežero. 100 myl. nuo N. Y. C. 
Modernūs pastatai. Prausykla 
kiekvienoj kabinoj, šiltas purkš
tas. Geras maistas. įvairios 
poilsio ir auklėjimo 
pratybos. Suaugę, prityrę vado
vai. Kapelionas jėzuitas. Sezono 
mokestis $475 už viską. Katalb-

SKELBIA
STATEN ISLANDO VIENINTELE

Wholcsale Fisli. Co.

Plytinis namas su taverne ir baru. 
Banktam salė ir krautuvė. Kieme au- 
Banketam salė ir krautuvė. Kieme au- 
macijom paskambink

VVANTAGH—plytini* Ir nhlngic ran
di u*, 3 niien. 2 vonios, erdvu* 'ligo
nini* ir centrinė halė. Brodluma*, 
vėtrų langai ir sėtai, 
priedų, iškaitoma . Ir 
Arti kat. mokyklos 
$17,506. SU 5-3483.

VVHOLESALE FISH
Restoranus, - Laivus - Institus 

31—35 PROSPECT STREET, 
GI 2-5472

Kasdien gaunama šviežia! Tiktai urmo 
GAUNAMA VISOS RŪŠIES ŠALDYTOS ŽUVIES

STOVYKLŲ prižiūrėtojai, nejaunesni 
kaip 18 metų vaikų stovyklavietėj 
netoli Klngstonį N. Y. Kreipkits dar
bo dienomis. Dienom — CĮ £-0360, 
vakarais — TR 9-6634. ‘

nudžiugins 
sergančiuo- 

neteko dar ASTMA- 
patirti, arba jus 

kvėpuoti, užima kva- 
minutes kosite dėl 

bronchų sutrikimo, nepraleiskite čia 
nepaskaitę.

Ir šiam reikale 
ric buvo atydžiai 
žinti tinkamais 
sergantiems 
kelių minučių bėgyje, 
injekcijų. Vartotojai, 
.nustebinti netikėtino greičio vaistų 
veikimu ligom sušvelninti, sakykite, 
kad didelis daiktas yra dvasios nusi
raminimas. ateinąs su pirmais gydy
mo ženklais, nes pašalina ateities a- 
takų baisumus žinant, kad jau galima 
gauti vaistų. Susitarta, 
raščio skaitytojai gali 
šiais nuostabiais vaistais, 
mitės, 
siuskit OREGON DRUC 
Dcpt. 
miršk 
vardę 
vaisių 
tereiks mokėti tik $5. plūs C.O.D. 
persiuntimo išlaidas. Gali atrodyti 
per brangu, bot iš tikrųjų tai tik keli 
centai už dozę, o palengvinimas ne
įkainojamas.

Romanas Arlauskas su Aus- . 
tralijos komanda dalyvauja pa- - 
šaulio korespond. pirmenybėse. 
Sydnejaus “Ches World” pa? 
skelbė Australijos komandos 1 
sudėtį į trečiąsias pasaulio ko- 
resp. p-bes: 1. R. Arlauskas 
(SA, Australian C. C. Champ- 
įph); 2. A. Willson NSW; 3. L. 
Endzelins SA; 4. H. Edwards 
NSW; 5. J. V. Kellner NSW; 
6. W. Poder.NSW. Atsargoje: 
A. Teters, Victoria ir Dr. C. . 
Barnett NSW. Apie komandą 
pasakyta: “... the team select- 
ed should give excellent ec- 
tount of itself”. Endzelins ir 
Teters—latviai.

Chicagos miesto p-bėse Povi
las Tautvaiša nutraukė partiją 
su Cohen kiek geresnėje padė
tyje. Antram rate Tautvaiša 
rungėsi su Heninu, o trečiam— 
susitinka su M. Turjansky. Alb. 
Sandrin įveikė Czerneckį, o Fi- 
shheimer su Golec baigė ly
giom. Visi kiti nebaigė partijų.

Keturių turnyre: K. Jakštas 
5:1, P. Tautvaiša 4:2, A. Zu- 
jus 2:4 ir V. Karpuška 1:5.

K.- Merkis laimėjo tašką Bos
tonui. Pr. sekmadienį Bostone 
įvyko rungtynės tarp Bostono- 
miesto rinktinės ir North Sho- 
re lygos “all stars”. Laimėjo 
Bostonas SYžA'/z. Bostono rink
tinėje lošė LŠK žaidėjai: K. 
Merkis ir Aleksis Klinuškovas. 
Abu laimėjo po tašką. Merkis 
penktoje lentoje laimėjo iš A. 
Helznerio ir Klinuškovas—šeš
toje lentoje — iš G. Rice.

Toronto “Vytis” pagerino 
padėtį su ukrainiečiais iki 
3^:1% (pustaškį pridėjo Matu
sevičius, Stepaitis dar nesulo- 
šė). Su estais pasiekta 2x/z\2x/z 
ir 1 nesulesta — Fabricijaus. 
Po tašką laimėjo: Vaitonis ir 
Sirutis, lygiom baigė -Rimas. 
Su vokiečiais pralaimėta lPz :4% 
(3 lygios: Vaitonis, Fabricijus 
ir Rimo). . ,

K. Škėma davė simultaną 
Detroito lietuviams. Jis laimėjo 
5, pralaimėjo 2 (K. Saudargui 
ir B. Petkauskui) ir lygiom 1 

(nukelta į 8 psl.)

CALL LO 3-7291 
TO FLACE, 

CANCEL^OR CHANGE 
YOUR AD

DEER PARK, 2šeimų namas, 5 ir 3 
kamb. butai, garažas, užbaigtas rū
sys, aliejum, prie susisiekimo ir krau
tuvių. Arti traukinio stotis, kat. baž
nyčia ir mokykla. $17,700.

Deer Park 2-9633.

BARASEVTčD S ir SŪNUS: 
F U N E R A L HOME

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS :

Laidotuvių Direktorius ] 
84-02 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkway Station) 1

VVoodhaveji, N. Y. ]
Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

Tel. VIrginia 7-1499 !

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis ;
(ARMAKAUSKAS) ' į

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA »

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

W A IT K U S 
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS ’ 
Laidotuvių Direktorius \

ir Balsamuotojas ;
NOTARY PUBLIC ' 

Patarnavimas dieną ir naktC 
Nauja modemiška koplyčia šdr-' 
menims dykai. Aptarnauja Caąi- 
bridge ir Bostono kolonijas le- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

AUTO PIRKĖJAI DĖMESIO...
Mūsų nuoširdus Linksmų Velykų 

specialiai Jum duoda
Mes padėsim Jum padėti Jūsų 
bažnyčiai. Jūsų vardu išrašysim 
čekį $25 vertės už kiekvieną 
pirktą naują auto. (Proga bai
giasi per Velykas, bal. 10).

Plūs: Geriausias pirkinys mies
te su naujais ’55 Studebakers. 
Commd’r V-8, Delvd 
$1781. 3 metam mokėti, 
visam New Yorke kaip 
limas pralenkt pirkime.”

GERHARD MOTORS, INC. 
2431 Boston Rd.

(prie Pel. Pkway) KI 7-6565

T. V. AR NE T. V.
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami ir kuo pigiausia 
kaina.

Leiskite jums pristatyti paskutinio 
modelio TV, radijo, fonografo apara
tus. Jumk bus maloni . staigmena.

Kas tik reikalinga elektrinėj srity, 
mes galime pristatyti. Pamėgink ir 
užeik pas mus.

VERNON ELECTRONICS 
ENTERPRISES

204 West Ist Street
■9228 Mount Vernon, N. Y.

MUtual -1-1587 Keansburg 6^9258
DANIEL A. REILLY 

Laidojimo įstaigos 
801 D Street, Belinar, N. J. 

201 Ląurel Avenue 
W. Keansburg

DONGAN HILLS— Staten Island du 
penkių kambarių modernūs ranch 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van- 
nediu šildomi, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-5174. '

Jei taip, tai
CLOVE PARK RESTORANAS

Sunnyside, Jtaten Island 
taip Jums viską parengs, kad 
negalėsit niekad užmiršti.

Gardūs valgiai. Graži muzika. 
Asmeninis 
vieta.

Visa tai 
ma kaina. 
Mes taip 
rems, banketams, sociali) 
pobūviams. Valgyk—

TITE LAKE,
Pačioje Parko širdyje.

ZALETSKAS 
pUNERA L HOMl 
vĮ 564 E.4ST BROADWAY 

South Boston, Mass,
N D. A. Zaletakas. F. E. Zaletalu 
X Graborial ir Ba1*amuotojal
X Patarnavimas dieną Ir naktį ■
X Koplyčia šermenim* dykai -

NOTARY PUBLIC "
TeL SO 8-6815 ;

SOnth Boaton k«609 •

JAUNOS MERGINOS, 
norinčios savo gyvenimą pašvęsti 
Kristui ligoninėse, mokyklose, vidaus 

ir užsienio misijose, rašykite:
REVEREND MOTHER 
Sisters of St. Francis, 

Allegany, N. Y.

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Tel. STagg 2-5043 į

Matthew P. Ballas;
(BIELIAUSKAS) •

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS—Direktorius i
ALB. BALTRCNAS-BALTON :

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ATVIRAS NUO G A.M. LIGI 7:00 P.M. 
Vadovybe pridėjo daugiau padėjėju 

4 mergaitės greitesniam patarnavimui
Laikui sutaupyti drabužiai jau paruošti 

paprašius
— SPECIALIAI

DIRBK ROŽANČIUS
LAIKUI PRALEISTI AR 

UŽDARBIUI
Yra taupu, įdomu ir taip lengva!

Atsiųsk 10 c. (grąžinama pir
mu užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.
PITTSHIRE

385 Merrill Road 
Pittsfield, Mass.

Josepli' Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Ha 11 et t & Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS 

Laidojimo įstaigos nuo 1854 
HALLETT HOMESTEĄD 

FLUSHING, L. B , - \ 
Northern Blvd. and 147th St. 

FL 9-0062 ‘ .
Howard L. Hallett, Jr., Lic. Mgs.

Wesley Hallet, Treasurer 
Hallett Chapel, Astoria, L. I. 
8-17 Astoria Blvd. AS. 8-0011 
Donald P. Trudden, Lic. Mgs.

nuo 6 P.M. ligi 10 P. M. kasdien, 
sekmadieniais visą dieną užsisakyti 
vietą.

Gal parduosi
Jūsų vaikų geram 

drabužius... taip pat 
munijos rūbus, berniukų 
mokyklines uniformas 
dalykus.

‘ YOUNG FOLKS EXCHANGE 
Plainfield, N. J.

Tel. Plainfield 7-1258
300 ■ »E. 4th St. kanip. Roosevelt

Berniukams 8 ligi 14 ideali vasaros 
stovykla — 20-sis sezonas 

Birželio 26 ligi Rugpjūčio 20 
Kaina; $30 savaitei 

Dieniniams stovyklautojams 
$20 savaitei.

18 myl. nuo George Washington tilto

ITS HOME 
FIX UP TIME

■V" I

BUSS. SERVICES

Tiktai Brookiyne 
KAMBARIO IŠDAŽYMAS 

1 nuo $10.
Prityręs, darbas švarus, bet 

kuriuo laiku. Skambink 
l susitarti.

TE 6-0478

i ... B, ....... T T 1 ...... 1 .. T

į BUSS, OPPORTUNITY 
-flflSaV ITT-------------------C

! 1 VALET SHOP ®

1 išnuomojama, pilnai įrengta, puiki n
proga. k

HOTEL ONFORD
1 205 W. 88 St, N.Y.C. a

IEŠKOMA PARTNERIO 
mašinų dirbtuvei, pilnai įrengta. Turi 
būti gerai susipažinęs. Puiki proga 
daug uždirbti, vidutinį kapitalą inves
tavus.

TR 5-8202

ŠILTNAMIAI (2) O’akdale, L. I. 
Bįznis eina gerai, apie 2 akrai že
mės, Montauk Hway. Namas su 4 
miegam., šil. vanduo, ai. šiluma, pa
lapinė prie kelio. Tinkamam žmogui 
geras pirkinys. Savininkas pasitrau
kia. Tik betarpiai. Box J-2S, • Rm. 
830, 11 W. 42. NYC.

J FRYZERIU DIRBTUVĖ parduoda- 
-v ma, esanti Berkshires, 120 mylių nuo

4 N. Y. miesto, 2,400 kv. pėdų, viskas 
įrengta, galima tuoj dirbti. Kitom 
informacijom OR 5-0460. ’

BARAS IR RESTORANAS
PARDUODAMAS

46 St.. tarp 8 Avė. ir Broadvvay

MO 3-3010

1
MAISTO parduotuvė — Gera proga 
maišytam rajone. Kampinis plytų na
mas, 2 aukštų, geram stovy. Reta 
proga sumaniam žmogui, šeimos na
riui mirus, atiduoda su nuostoliais už

• ; $25,500. OL 9-8025, JA 9-9720.

LAIVELIU PRIEPLAUKA
South Shore

$15,000 reikalingą, apie 3 akrai.
— Betarpiai ŠU 5-0832

BARAS IR GRILL— Nassau mies
tely. Įsteigta prieš 22 m., nominalinė 
nuoma, 5 metam išnuomota. Savaiti
nės pajamos $700 .plūs geros rūšies 
aplinka, 2» įėjimai i pagrindinę užei
gą, ilgas barąs. Su nuostoliais, 

už $11500. VA 5-0298

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI Į 
BROLIUS PRANCIŠKONUS 

Jauni vyrai, norintieji sekti Dieviš
kąjį Mokytoją ir turį palinkimą būti 

_ slaugais bei dirbti mokyklose ir ber- 
__ niūkų rehabilitacijos problemom už- 

siimti, gausite daugiau . informacijų 
Or rašydami: Rev. Brother Provincial, 
fe‘ Mount Alverno, Cincinnati 38, Ohio. 
ed____________________________________ -



jau

414 BROADWAY

Kreiptis:

JUOZAS GRABAU

ĮMINU

apgaudinėti 
ir bloga ga-

tairttaių šokių grupe, vad.St 
MhrbtpHangkp/ ir.-.toRgtiri r' 
“čigonų” operetes vaMfintejai.

J- Ahšm Vartę panęfečių 
■| pasitarimas, šaukiamas ko-. 
’*J»- 27 & tuoj po sumos. Bus 
į svarstoma parapijos 50 metų 
‘šuk&fcties minėjimas.

Maironio Mokyklos 
Tėvų Komitetas

Ona Barusauskiene, '
79 m. amž., gyv. 39 Autumn 

Avė., palaidota kovo 16 iš Ap
reiškimo bažnyčos Kalvarijos 
kapuose. Liko dvi dukterys — 
Anelė ir Teresė ir žentas Vin
cas Ragdžinskas. Laidojo S.

KIEK ŽYDŲ VISAME 
PASAULYJE

LB New Yorko pirmoji 
apylinkė 

Apreiškimo' par. mokyklos 
lituanistinei grupė ir šeštadie

ninei mokyklai įteikė auką----
kiekvienai po 142,34 dol.

DaiL V. K. Jonynas
šeštadienį išvyksta į Chica- 

gą, kur dalyvaus dail. A. Var
no sukaktuvinės parodęs ati
daryme. 1

Rytate 
^Bha^os Sval^ vakarais 7-.30. 
Abiem kaStom ims*jas veš <• 
nomas * pamokslininkaą tėv. 
Geraldas Motiejūnas, CP. Pir
mą savaitę kviečiami , v*M vy
tai ir/moterys, kalbą lietuviš
kai, antrą—- angl'škai. Misijų 
metu visiems yra gera pitoga 
atlikti velykinę ir pasinaudoti 
dvasinėm malonėm.

Dafl. Ad. Galdikas '>
pers’kėlė į naują butą. Da

bartinis jo adresas: 186 Hale 
Avė., Brooklyn 8, N. Y., telef. 
MI 7-4504.

“Buhalterijos klaidą”
kovo 26 d. 5 vai. p.p. aukš

tesniosios mokyklos salėje, 
Thomas Park,. Vaidins New 
Yorko skautų dramos sekči-

Religins koncertas
šv. Petro bažnyčioje bus 

kovo 20 d: 2:30 vai. Programą 
išpildys parapijos choras, Juli
ja Grimavičienė, Adomas Ba
rauskas ir smuiku Herkulis 
Strolia. įėjimas laisvas.

Bostono miesto parade
kovo. 17 dalyvavo Dariaus 

Posto legionieriai, Ivaškienes 
tautinių šokių grupė ir šv. 
Petro par. orkestras, kuriam 
dirigavo Alice Svang. Orkest
ras pasirodė parade pirmąjį 
kartą.

256 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Vinco Krėvės
paminklui statyti Bostono 

lietuviai suaukojo 224.50 dol. 
Aukų, rinkimą pravedė Faus
tas Kirša, J. Andrius, A. Jo
kūbaitis, Pr. Lembertas, Br. 
Mickevičius, J. Sonda ir P. 
Viščinis.

Mirusį ktm. V. Šarką, 
kuris buvo skautininkas, 

Bostono skautai prisinrns mi
šiose, kurias kovo 27 šv. 
Petro bažnyčioje 9 vai. r. 
bus giedotos mišios, kuriose 
dalyvaus parapinės ir litua
nistinės mokyklos mokiniai. 
Mišias giedos parapijos jaunų
jų choras, kuriam vadovauja 
seselė Elzbieta.

“Aušros sūnūs”
kuriuos pastatė akt Vitalis 

Žukauskas su Brooklyno vai
dintojų grupe, sekmadienį bu
vo nuvežti į Philadelphiją ir 
ten. suvaidinti. Kovo 26 d. gru-" 
pė vyksta į Baltimorę su tuo 
pačiu veikalu.

Beveik kiekviename mieste 
Rūta turi apmokamus atsto
vus, kurie plečia saldainių par
davimą po daugeli lietuviškų 
krautuvių. Krautuvės ir nesu
tiktų gauti mažesnį uždarbį, 
kaip gauna iš kitų.

Negalima lygintis ir su im
portuotais saldainiais, nes jo
kiais eksportiniais primokėji- 
mafe ar valiutų kursų skirtu
mais pasinaudoti negali..

Šviežius ir gerti išlaikytus 
saldainius gausite: Būto, 740 
Sntter Avė, Brooklyn 7, N.Y, 
O. ir J. Ginkų saldainių preky
boje, 495 Grand St, BTdyn, 
N. Y, Šaulienės maisto pre
kyboje, 61 Lafayette St, Pa- 
terson, N. J„ Baltic Ftoriats, 
502 E. Broadway, So. Bostone, 
Mass. Daugelyje vietų ęhica- 
goje, Clevelande, Detroite Ir 
visur kitus.

NevHuokfte su velykiniais 
užsakymais. (Skelb.)

: LUerat&ros meno vakaras
2 Balto 100-as skyrius D. 
New Yorke- minėdamas savo 
veiklos dešimtmetį, kovo 27 
d. 5 v.v. Apreiškimo par. sa
lėje rengia literatūros meno 
vakarą. Programoje — prof.

V. Brazaičio žodis. Savo kūry
bos skaitys: J. Aistis, O. Aud- 
rone-Baič'ūnienė, A fcirau- 
dušienė, V.. Jonikas, P. Jur- 
kus, Nelė Mazalaitė, J. Tyslia- 
vąj. Žitkevičius ir St Zo- 
barskas. Be to — Landeno, N. 
J. Moterų Dainos ansamblis, 
vadovaujamas S. čerienės-

* ‘Rūta mažiausiai perša savo 
gaminį, bet tik nori painfor
muoti šių saldainių mėgėjus.

Rūta yra vienintelė visoje 
Amerikoje gaminanti . pagal 
lietuvišką skonį ir receptus 
šokoladinius saldainius iš ge
riausių medžiagų, be gadinan
čių skrandį ir dantis rūgščių 
ir prieskonių, ką daugumoje 
jau ir patys^ vartotojai paste
bėjo. .

Rūta yra savaranki ir nieko 
bendro neturinti su kitais sal
dainių leidėjais ir jų pavadi
nimais.

Jau nuo pat gamybos pra
džios senų ir gerų tos srities 
žinovų ir visose vietose varto
tojų buvo ir yra pripažinta 
kaipo geriausi saldainiai.

Savo gamyboje Rūta dar 
nėra tiek pajėgi, kad išleistų 
daug rūšių saldainių, bet yra 
patenkinta jau ir tais įsit'kmu- 
siais vartotojais, kurie tinka
mai įvertino esamą kelių rūšių 
gaminį, kuklų įpakavimą ir y- 
ra huolatftaSfe ptokėjate. Ne
siskundžia ir tais, kurie pasi
renka ir ne Rūtos gaminį, su
lig skonio sau, arba, bilei 
ką, gražiai dovanai

Rūta 
vartotojų 
myba, papuošta tik į gražią 
dėžę, bet duoda gryną, gerą 
kartu ir brangų gaminį, be 
to ,turi nemaža ir kitų išlai-

Parapijos orkestrui
paremti sodalių ir ŠV: Var

do draugijos whist party, ko
vo 5, ddvė 107 dol. pelno^ 
kuris įteiktas orkestro globė
jui kuri. A Kneižiui.

kovo 20 d. 3 vai. p.p. tauti
ninkų namuose skaitys paskai
tą “Lietuvių kova dėl kultū
ros.” Paskaitą rengia studen
tą santariečiai.IŠNUOMOJAMI 3 kambariai 

(gyvenamasis, miegamasis, 
virtuvė ir vonia) • puikiai į- 
rengti 2 ar 3 vyrams, Wood- 
haven prie Forest Pkwy sto
ties.- Kreiptis: MIchigan 2- 
3126.

Šv. Vardo draugijos 
metinė šventė kovo 13 pra

ėjo sėkmingai. Daug dalyvavo 
šv. mišiose ir pusryčiuose. 
Tarp svečių atsilankė dr. J. 
Kapočius ^ Bostono ir kiti 
žymūs asmenys.

praeitą vasarą savox žento, ne
tikėtai ribstojoir savo dukters 
Birutės / $ j^jiaučeliūnienės.
Prieš poią savaifių sta^ga su- ... ._____ _____ _ _______t
sirgusi turėjo operaciją, po RŪTOS SALDAINIAI' r 
kurios trumpai pagyvenusi . <&kmriaį kad gera prekė pa
mirš. šermenyse ir laSdotuve- ti reklamuoją bet ar tai 
se dalyvavo gausus būrys pa- tiktų ir Rūtai, sunku pasaky- 
žįstamų ir draugų. Velionė pa
liko dvi mažas dukreles -— ke
turių ir pusantrų metų, kurias 
toliau auginti pasiėmė jos mo
tina ir sesuo. ...

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—ItM kOocyeles — MarMebeat-Satan, Mm.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 Ud 12 vaL vidučBento. Jeigu norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, taf asmeniškai {duokite ar siuskite 
veMM ANTANUI F. KNEUTOI -skMvaafaa BmBo Hmr, 5» (M- 
tage St, Nerwaed, Maaa. Skyriai: irihuaniaB Famitare Ca. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Websfter Avė, Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwMi riM»; 8Oatth Biatia S-MU ar 
8-l»M; Kirktai 7-86*3.

Amerikos žydų komitetas, 
savo metiniame Almanache 
nurodo, kad ižydų visame pa
saulyje yra ap:e 11.870.000 
galvų. Taigi išeitų, kad dabar 
esant žemėje ap'e 2% miliar- 
do gyventojų, žydai sudarytu 
maždaug %%•>'

Pagal valstybes žydai pas
kirstomi taip: JAV k — 5 mi
lijonai, SSSR — 2 milijonai, 
Izraelyje — 1% m’U Anglijo
je 450.000, Prancūzijoje— 
300.000, Argentinoje 360.000, 
Kanadoje— 230.000, Brazili
joje — 120.000 ir kitose vals
tybėse po mažiau. Vokietijoje 
iš anksčiau buvusių 600.000 
dabar tebegyvena tik 23.000.

P. S.

Mar dd Plato turnyre Ar
gentinoje pirmauja jugoslavas 
B. Ivkov ir vaigras L. Szabo. 
Naidorf pralaimėjo naujajam 
Argentinos meisteriui Panno.

Lietuviai Marshal 
Bes.

New Yorko lietuviai rung
tynėse prieš Marshall Reserve 
veda santykius 2%—iy2. Pas
kiros pasekmės: B. Vasilfevas 
1 — W. A. Radspinnero, M. 
Paškevičius y2 — Murphy 
y2, A. Šukys 0 — S. Zarkin 
1, S. Trojanas 1 — F. Dom 0. 
E. Staknys — J. Gore ir J. 
Vilpišauskas — A Cook parti
jos užsitęsus atidėtos. S.

i/I trijų veiksmųVS. Čiurlkmie- 
komediją, Brooklyno vai- 

*tfintojų grupė, vadovaujama 
‘akt. V. Žukausko, vaidins ba-

• ~^^andžio U d. 5 v. Apreiškimo 
lį- -par? salėje. Dalyvauja: Vikt.

£ 'Dėdinienė, Liięija Kašubaitė, 
v; ' Marija Žukauskienė, Roma 

A-Tilvikaitė, Tadas Alinskas, 
Juozas Lapurica, Vyt Kydolis, 

^Zigmas Zubrys ir Edv. Liogys. 
^Gegužės 3 d; “Pinigėlius” su-

' vaidins Patersone.

Talkininkavimas perkant ir perduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir tt 
Sąfajagas ir geltas patosvavtaas.

tn BEDF0RD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
/ TeL 2-7524

N. Azijos sodalės
kovo 20 d. 3:30 vai. p.p: su

sirenka šv., valandai šv. Petro 
bažnyčioje. Pamokslą sakys 
kun. J. Svirskas. Po pamaldų 
parapijos salėje bus susirinki
mas ir vakarienė.

TELfiVIZUOS ir RADIO TAISYMAS
B A N G A

BROOKLYN, N. Y.

ŠACHMATAI

(Atkelta Iš 7 p.)
(su Hjasevičium). Škėmai buvo 
įteikta Petro Padolskio dovana 
<$10.—). Škėma antru kart 
laimi tokią P. Padolskio dova-

Al. Mrozinsko
piano studijos mokiniai ren

giasi koncertui, kuris- įvyks 
balandžio 23 d. Apreiškimo 
par. salėj. Al. Mroz:nsko stu
dija veikia jau 4 metus.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
't

parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su
gausto ktijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

Brooklyno Ma:ronio Mokyk
los Tėvų Komitetas yra gavęs 
pimgmes aukas mokyklos nau
dai iš Lietuvių Atletų Klubo, 
Lietuvių Piliečių Klubo, Siu
vėjų 54-to Lokalo ir SLA 38- 
tos kuopos^ Ta’p pat yra įtei
kęs savo auką dar p. V. Kurk- 
letis. Visiems aukotojams, pa
laikantiems mūsų mokyklą, 
tariame nuoširdų Ūetuvišką a- 
Sū.

z«nnĮNREtoM Kursuose,
kųrtitos rengia New Yorko mydžiai, LX; N.Y. 

stud. S-gos ' ^tyrius, sekmad., 
kovo 20 (L, 9*30 ryto, paska> 
|ą apfe reportažą skaitys Sa
lomėja Naskeliūnaitė. /

' Bethoveno festivafis
Brooklyno filhannoriija 

Academy of Music patalpose 
, gegužės 3, 5 ir 7 rengia 
thoverio festivalį. Bilietai 
dabar pardavinėjami.

l LAISVES VARPAS
Naujosios angluos lietuviu 

j KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
J WBMS, MttfeflMpBteB Boston 15, Mass.

Sekmatfientete 1230 iki 1:00 vaL pietų metu
VEMJAS — P. VIŠČINIS 

SI Bunker Ave^ Bešoktai 4, Mas*
I TeL Brodcton B-1159-R.

DitagiM
Jddvo 19-20 dd. ruošia iš- 

vj*ą j Atlantic <3ty, N. Jz, kur 
’ bus Nėw Jeraey Pašto ženklų 

^RriAėjų klubo paroda Hotel 
ZiJeffeason. Nariai ir rinkėjai 

< X kviečiami dalyvauti. Nakvynės 
teikia Jt užregistruoja — Mo- 

' tįsau, 107-33 11T St, R:ch- 
mond Hill 19, N. Y. Telefonas 

, •VIrginia 83138. '

Jonas Kuraitis
kovo 10 mirė. Paskutiniu 

laiku gyveno Lexingtone.

J. Aramas su P. Giidvataūte 
susituokė vasario 20 N.

Prasidėjimo bažnyčioje.
Kwšt Pato.

X' batos formoje nuo
\\ -' £ų ligų: skilvio ne-
£* virškinimo, inkstų

(kktoeys), odos iš
bėrimo, gerklės užkimimo,
plaučių ’ uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuEavimo, per
šalimo, (fieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, liemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

griūdamas prie traukimo 
Petras Kiršlys. Taip pat pasly
dusi susižeidė P. Baikienė. Ji 
sveiksta namie.

da yra naminė
J gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ,ir šėk- 
lų. Ji vartojama ar-

PARDUOAMA
52 šeimynų puikūs rūmai 

puošniai įrengti. Kaina $200,- 
000, grynais $50,000, pajamų 
$34,600. Galima pirkti susidė
jus {kėliems asmenims.
* 19 šeimynų namas su. karš
tu vandenių. Pajamų $7,164.

2 šeimynų namas su apšil
dymu, $10,0061 Grynais 
$4,000.

Taip pat yra h? kitų dides
nių ir mažesnių namų įvai
riuose rajonuose.

Norintieji pirkti ar parduo
ti, tesikrdpia į:

Juoraa Grabn, 227 Bedford 
Ave^ Brooklyn 11, N. Y., TeL 
ST 2-7524.

AniaMA KneiHo 
vedama radijo valanda nuo 

kovo 27 pradės savo translia- 
~cijas iš Mectfordo radijo sto
ties sekmacBeniais nuo H vaL 
ryto ligi 12 vidurdienio.


