
Klausė,

pnpazini-

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.LAIŠKAS

;vai

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

nuo

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Now Avaitabte For 
PARiSHfcS. SCHOOLS. 

COUJBGB8, KTC.

VENGRUOS-AUSTRMOS pasienyje bolševikai tiesia'spygliuotąją 
tvorą. Rusus stebi austrų policininkas. \

Maskvos agentas Kadaras

• Syrija jau pranešė, kad ji 
leidžianti taisyti naftos vamz
džius, kurie buvo susprogdinti 
Anglijos, Prancūzijos, Izraelio 
karo su Egiptu metu.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinamas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTUA ir kitus kraštus 

vis dar laikoma

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Tėviškės žiburių nr. 10 ko
vo. 7 informuoja apie redak- 
toriaus dr.._A,_ Šapokos susi- 
rašinėjinią su Kanados minis- 
teriu pirmininku dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 
mo.

REDAKTORIAUS
“Pone, 
Kad Kanados

RADĖJO W0ANDK JAUZ0TUS ME 
TUS SKRIEJĄ PAS KIEKVIENĄ, 
UBTUVĮMDZRMO NEVP-YORKO

Sovietų tankai palaužė lais
vės kovotojų pastangas, ir Ka
daro režimas pradėjo kovotojų 
teismus. Teismuose buvo pri
taikytas “socialistinis turinys 
ir tautinė forma”, praktikoje 
tai reiškė — bolševikinis nu
žudymas senu vengrišku pa
pročiu kartuvėmis...

Pirmame teisme svarbiausi 
kaltinamieji buvo studentė, 
rašytojas ir žurnalistas. Medi
cinos stud. Ilona Toth buvo

kaltinama, kad sukilimo die
nom, dobdama klinikose davu
si vienam šnipui oro švirkštą 
ir tokiu būdų jį nužudžiusi. Su 
ja buvo kaltinamas teatro ra
šytojas Josef Gili ir žurnalis
tas Obersovszki, kad jie rūšy
se tos klinikos, kur dirbo Ilo
na, spausdino laisvės ..kovotojų 
laikrašti “Eulunk” (Mes gyve- 
riamėT. Teismui pirmininkavo 
taip pat moteris ir ta pačia 
Toth pavarde. Prieš ją pasiro
dė išblyškusi ir dar su mėly
nėm veide Ilona. \ ji atmetė 
kaltinimą, kad ji nužudžiusi 
oro švirkštu šnipą. Ir kai ji 
sakė, kad jos prisipažinimas 
buvo tardytojų išgautas kanki
nimo būdu, jos veido ženklai 
liudijo, kad tai buvo tiesa." Bet 
ji prieš mikrofoną kalbėjo, kad 
ji yra vienintelė fabriko dar
bininko duktė' ir kad ji lapkri
čio 4 rankine granata padariu
si sovietinį tanką “nebekovin-

Kai kitą kaltinamąjį, 26 me
tų šaltkalvį Goenczi, paklausė, 
ar jis sveikas, teisėjas gavo at
sakymą: “Ne,., rusai mane bai
siai sudaužė”. Teismo pirmi
ninkas kai tinimą j į sulig tuo 
žodžiu nutraukė ir paragino: 
“Kalbėk tik apie savo bylą”.

Buvo spaudos atstovų toje 
byloje. Ir jie rado, kad tai 
farsas, ne teismas. Kovotojai 
dėl Vengrijos laisvės dabar 
virto kankiniais sovietinio 
MVD rankose, nors ir prideng
tose vengriškom pirštinėm.

vyriausybė 
smerkia Sovietų Rusijos impe
rialistinę politiką, matyti iš 
daugelio vyriausybės žygių, 
tačiau savo nusistatymo dėl 
Sovietų okupavimo Pabaltijo 
valstybių, taip pat dėl tų tau
tų vedamos laisvės kovos, kiek 
mums žinoma, oficialiai Ka
nados vyriausybė dar nėra 
pareiškusi.

Vasario mėnesį viso pasau
lio lietuviai mini Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkū
rimo 39-tąsias metines. Man 
būtų labai malonu ta proga 
sužinoti Tamstos vyriausybės 
nusistatymą minėtuoju klau
simu ir per savo laikraštį per
duoti jį visiems Kanados ir 
viso pasaulio lietuviams.

Reikšdamas didžios pagar-

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

parodyti, kokia maloninga yra 
Maskva. Paskelbė, kad Mask
va pažadėjo už 250 mil. viso
kių gėrybių. Tačiau nutylėjo, 
kad laisvės sukilimą užgniauž- 
dami rusai sugriovė namų ir 
kitokios žalos pridarė už 500 
mil. dol. Kadaras tautos pa
lankumo nelaimėjo, nors sten
giasi ją suskaldyti.

Vengrų pogrindis tebevei
kia. Paskutinėm savaitėm vie
šumon pąsirodė jų pogrindi
nės spaudos įspėjimas:

“Toliau ginkluota kova, at
sižvelgiant į sovietu jėgas, yra 
neįmanoma ir betikslė. Mes, 
vengrai, turime dabar eiti 
Gandhi keliu”. Tai reiškia pa
syvios rezistencijos šūkį.

Komunistinė spauda negalė
jo nutylėti šios rezistencijos 
reiškinių, ir komunistų orga
nas “Nep Szababsag” dabar

T. ŽIBURIŲ PASTABOS
Dėl atsakyme minimų fak

tų T. Žiburių redakcija duoda 
papildomų žinių:

I. Minimasis pareiškimas 
1954 m. gegužes 17 d. įvyko 
šitokiomis aplinkybėmis.

Atstovas Zaplitny pateikė 
vyriausybei šitokį trigubą 
klausimą:

1. Ar Kanada yra pareišku
si formalų pripažinimą sovie
tų socialistinių Respublikų 
Sąjungai? Jei taip, tai kada? 
2. Ar Kanada yra pareiškusi 
įsakmų pripažinimą Latvijai, 
Estijai ir Lietuvai? 3. Jei

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RAINO TAlSVM
R ANGA

BROOK1.YN. N. t

ATSAKYMAS
“Mielas Dr. Šapoka,
Ministeris pirmininkas pra

šė mane atsakyti Jums į Jū
sų vasario 11d. laišką, kuria
me Jūs prašėte pareikšti Ka
nados vyriausybės nusistaty
mą dėl Sovietų okupacijos Pa
baltijo kraštuose.

“Kai Sovietų Sąjunga jėga 
okupavo Pabaltijo kraštus bei 
kitas Rytų Europos sritis 1939 
m. ir kai pradžioje pokarinio 
dešimtmečio sovietų domina
vimas buvo dar toliau išplės
tas tarpe rytų Europos tautų, 
Kanados vyriausybė ir tauta 
pergyveno tuos pačius jaus
mus, kaip ir'kitos laisvosios 
tautos. ,

“1954 m. gegužės 17 d. at
stovų rūmuose buvo konsta
tuota, kad Kanada kiekvienai 
iš trijų Pabaltijo valstybių 
nuo pat pradžios yra pareiš-

L? Vakarų. Vokietijos televizija 
4 kiekvieną 'sekmadienį duoda 
£ įvairiųtautųžurnalistų pasi- 
3kalbėjimus, kuriuose aptaria
mu^: naujausi politiniai įvykiai. 
~ Viename iš tokių pasikalbėji

mų buvo sukviesti įvairių tau- 
r tybių žurnalistai, dalyvavę 

Vengrijoje sukilimo dienom, o 
.vėliau atsidūrę vakaruose.

Tą dieną jie pasakojo veng
rų, nuotaikas. Esą vengrai reiš
kė baisų nusivylimą anglais ir 
prancūzais, kurie tom dienom 
puolė Sueso kanalą; vengrai 

-- laikė tą žygį sau durklo smū
giu į nugarą. Iki tol vengrai, 
pamatę anglus bei prancūzus 
Budapešto gatvėse, sveikinda- 
vO džiaugsmingai* plodami- ir 

* mojuodami. Po invazijos į 
Egiptą jie tik liūdnais veidais 

. tylėdami praleisdavo pro šalį, 
o jei sutikdavo, tai klausdavo: 
“Kodėl jūs mums taip pada
rėt?” Esą į šį klausimą buvo 
sunkiausia atsakyti. Viena 
anglė žurnalistė (Churchill) 
televizijoje atvirai prisipažino, 
jog tuo laiku Vengrijoje ji pir
mą kartą savo gyvenime gėdi
nosi savo tautybės...

Prancūzas žurnalistas papa- 
■ e šakojo, kad jam liūdniausią ir 

slegiantį įspūdį padaręs tas 
momentas, kai lapkričio pra
džioje sovietų tankai veržėsi į 
Budapeštą, o iš jo stengėsi iš
trūkti link Austruos ir užsie
niečiai. Tas prancūzas savu au
tomobiliu taip pat vyko, bet 
greitai patyrė, kad kelias jau‘j 
atkirstas sovietinių tankų, ir*| 

grįžo atgal. .... .__ . . , .. .. , , „nori įrodyti savo valdžią irVengrai dar tebetikejo, kad 
atvyks Jungtinių Tautų atsto
vai ir sulaikys sovietus.
- Kai pamatė minėtą prancū

zo automobilį su Prancūzijos 
vėliavėle, pamanė, kad atke
liauja lauktoji komisija, ir 
džiaugsmingai plojo. Koks tu
rėjo būti nusivylimas, patyrus 
tikrovę.'

SASnSL SDCKEN8TEIN. INC. 
TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS 

IiS Orehanl St. ItS Ortfcard St. JM Orchard St„ N. Y. C.
į <4t*|aercy 5-AM5

piosed Saturday. open Suriday 9 A. M. to 6 P. M. 
PrivaitariMMt S Are. Ind. Line. Train D iki Detancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias. iki Orehard St. <

Herojinė Vengrija virsta 
kankinių Vengrija. ••• ~

Vakarai nuramino savo są
žinę, išrinkdami komisiją pa
dėčiai Vengrijoje ištirti. Bet 
negalią tos komisijos rodo jau 
tas, kad jos neįsileidžia ne tik 
Vengrija, bet net Austrija lig 
šiol nedavė leidimo, nes So
vietų grasinimas už įsileidimą ..... 
yra realus, o Jungtinių Tautų 
globa — kaip mėnulio šiluma.

Mečys Musteikis /

kė: “Tai gali būti reikšminga | 
raida — ir aš tikiu, kad taip | 
yra — jog yra ženklų šios pa- Į 
dėties pasikeitimo satelitinė- | 
se pasienių valstybėse. Bet | 
nėra ženklų, kad vyktų koks I 
pasikeitimas, liečiąs paverg- Į 
tųjų tautų, kaip ukrainiečių 1 
bei pabaltiečių, centralizuotos | 
komunistų imperijos viduje”. I

Rusiškąją sistemą nūn. Į 
Pearson toliau vadina žiau- i 
riausios formos kolonializmu. 
(House of Com. Debatus, Vol. 
VII, 1956, 6789 psl.).

Tos pat dienos kitoje kalbo
je min. Pearson pareiškė:

“Aš mielai prisidedu prie 
komisijos narių reiškiamos 
užuojautos pavergtoms tau
toms Sovietų Sąjungoje, ku
rių laisvės troškimas nėra su
griautas despotizmo amžių. 
Aš vėl turiu galvoje Pabaltijo 
tautas ir ukrainiečius, kurios 
dabar yra pavergtos tautos so
vietų valdžioj”.

Toliau ministeris sako, kad 
laisvasis pasaulis turįs paro
dyti šioms pavergtoms tau
toms. kad jos nėra pamirštos i 
ir kad jos vieną dieną, duos 
Dievas, bus laisvos. Reikią 
stiprinti jų moralę, kuri esan- 1 
ti jų ateities laisvės geriausias ' 
laidas. (House of Commons 1 
Debates, Vol. VII, 1956, 6833 
psl). " .

ko tų valstybių pripažinimo 
de jtire niekad nėra atšaukusi 
(pabraukta “Darb?’).

“1956 m. rugpjūčio 1 d. p. 
Pearson dviem atvejais atsto
vų ’ rūmuose prisiminė sovie
tų užvaldymą Pabaltijo kraš
tų ir pareiškė savo simpatijas 
jų laisvės siekimams.

“Aš taip Tpat norėčiau at
kreipti Jūsų dėmesį į Ministe- 
rio Pirmininko pastabas at
stovų rūmučse lapkričio 26 
d., ir ypatingai į atitinkamas 
vietas jo lapkričio 13 d. laiško 
p. Bulganinui, kuriam tada 
buvo rašoma:

“Kanados vyriausybė ir 
tauta nesiekia turėti įtakos į 
Rytų Europos tautų pasiren
kamą valditnosi formą. Mes

taip, tai ar Kanados vyriau- f 
sybė tebepripažįstsf šias vai- f 
sįybes? (pabr. Darb.). j

Mr. Benedickson, 'vyriausy- L 
bes atstovas (finansų ministe- 
rio parlamentarinis pavaduo- g 
tojas), atsakė: g

1. Taip. 1924 m. kovo 24 d. g
2. Taip. Nėra buvę progos, S 

kad Kanados vyriausybė būtų, fi 
radusi reikalinga patvirtinti g 
ar atšaukti formalų šių vals- 1 
tybių pripažinimą de jure. 
Betgi 1947 m. bylos metu Ka
nados iždo teisme (Exchequer | 
Court of Canada) užsienių | 
reikalų ministeris painforma- I 
vo teismą, jog Kanados vy- . i 
riausybė pripažįsta, kad Esti- 1 
ja de facto buvo inkorporuota I 
į Sovietų socialistinių Respub- I 
likų Sąjungą, tačiau šito ne
pripažįsta de jure”. (House of 
Commons Debates, Vol. V,

kad jos galėtų 4770-psLJv^.................................. ;
padaryti ir kad n. 1956 m. rugpiūčio 1 d. 

taip pasirinktos vyriausybės savo kalboje parlamente už
gaištų eiti savu nepriklauso- Sįenių r. min. Pearson pareiš- 
mu keliu, respektuodamos ly
gias teises visų savo kaimy
nų ir turėdamos galvoje tik 
savų tautų reikalus bei troš
kimus derinant juos su Jung
tinių Tautų chartos princi
pais ir tikslais’’.

Nuoširdžiai Jūsų
T. Wainman-Wood, 

sekretorius

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BRpOKLYN, N. Y.

di firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus ,į SSSR. .

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo 
ir paskubtohnui siuntinių pristatymo į SSSR, kartu klijentų 

patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

11601 Jos. Campau Avė.. Detrolt 12.1.Cch.. Tel. TOwnsend 8-0298.
651 Albany Avė.. Hartford, Conn.. C.iapel 7-5164.
121 bo. Vermont St., Los Ange; 's, C-tlif.. Tel. DUnklrk 5-6550.
78 Sęcond Avė’.. York Ci N Y., Tel. ORcherd 4-1540.

Galima beveik viskas siųsi.—nr n ji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai Streptomicin. Penicll n, 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.

346 RIDGEWOOD AVĖ,
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record chaiigers).

Aptarnaujami rajonai: BrookĮyn, Maspetb, Woodhaven.
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HH1, Jamaica.

Bartas atitekamas jaityiario trrtsitra, pripaaato 
BCA lastitate, Nev Yertac

NAUJIENA: DABAR GALIMA SU STI 
“A N T I - P O L I O S E R U M” 

Taip pat siunčiamos'rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordijonal. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
'. Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, INC
BEDF(MU> AVENVE, BBOOKLYN M, M. Y. 

(Už kampo buvusios vietosi Tel. INgerson 7-8465. 7272 
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių pa-

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki' 

marus, etc<



INKAS

Vengrų tautine švente

paremti nė anuo metu.

TURTINGI
SKURDŽIAI

— Bet jis nė nemanė bėgti; 
atvirkščiai, jis dar pasiūlė min 
cigarą. Nedegiau cigaro, nes 
bijojau, kad jamęnebūtų ko-

Anuo metu Tfcngrai kovojo 
su carizmu, prieš kurį iš re
voliucijos sūkurių Jdlo vis di
desnis pasipriešinimas. Jei 
dar prisiminsime,. kad 1848 
metais buvo išleistas Karolio 
Markso komunistų manifes
tas, tai suprasime, kad būsi
mos bolševikinės revoliucijos 
daigai jau buvo prasikalę ir 
jie taip pat turėjo versti caro 
režimą. Bet koks įvyksta isto
rijoje paradoksas! Bolševiz
mas carą nuverčia ir caro vie
toje palieka. Vengrus, kurie 
visą laiką kovojo už savo lais
vę, bolševikai prispaudžia ir 
žudo dar pikčiau, negu caras. 
Tai kur gi nuvedė revoliucija, 
iš kurios žmonės tikėjosi su
laukti daugiau laisvės? Ji nu
vedė į nežmonišką prievartą, 
kurią šiandien kenčia ne tik
tai tos tautos, kurias Rusijos 
carai buvo pavergę, bet dar 
didesnis jų skaičius. Bolševi
kai pasirodė dar labiau godūs 
ir dar pikčiau plėšrūs.

Vengrų kovos už laisvę ir jų 
tautinė šventė tuo būdu yra 
simbolis visų pavergtųjų, šia 
proga visiem reikia parodyti 
dar didesnį sriHdarnmą ir 
šaukti į laisvąjį pasaulį teisy
bes. Praverstų lietuvių orga
nizacijom ir paskiriem asme
nim laiškais ir telegramomis

“Nadia išėjo į rytinę gatvę. 
Gatvė buvo trys kilometrai 
ilgio, ištisos guolio duobės... 
Pagaliau surado namo nume
rį 187. Sklypežtūkštis buvo ap
tvertas spygliuota viela. Lūš
nelė pusiau sulinkus į žemę. 
Nadia pasibeldė į aklinai už
šalusį langelį, kuris buvo 
auk^yjesuhg jos keliais. Su- 
girgždėjofentinės durys, pra- 
stūmė sniegą, ir prieš Nadią 
pasirodė sulysusi moteris; 
priejuostė viršum kartūninio 
drabužio, rankovės lig alkū
nių paraitotos...”

Tuo tarpu to kombinato va
dovybės vaizdas:

“Direktoriaus viloj susirin
ko svečiai. Pirmas pasirodė 
anglies tresto vedėjas, gražiai 
nuaugęs vyras, kailiais pa
muštu odiniu apsiaustu su 
nauja kailine apikakle. Pas
kui Ganiščevai, jis ir jo dažy
ta žmona, juodais iš Vokieti
jos importuotais drabužiais, tava O tai jau ne pagal par-

kiaulieną rado esant viriuotą.
— Ką tai reiškia “viriuo

tą?” — paklausė ponia Zuza-

Jerio “Plėšikai”.
Mūsų tėvynėtis Liudas Bar* 

nojus-vaidinęs plėšiką. Vaidi
nęs nuostabiai, be galo sujau
dinęs jį savo vaidinimu. O 
kai jis užgirdęs plėšikų vadą 
Karolį Moorą gale pasisakant, 
jog už jo galvą esanti paskir
ta aukšta kaina, jog jis pažįs
tąs neturtingą kurpių, turintį 
dvyliką vaikų, ir darant išva
dą: “Tam žmogui galima pa
dėti”, buvęs taip sugraudintas 
tokio tauraus pasiryžimo, jog 
net pats nusprendęs padaryti 
panašią auką. Jis žinąs, kad 
tas, kurs jį sučiupsiąs, gau
siąs sidabrinį nuopelno kry
žių; tad jis norįs man parody
ti, jog bičiulybė esąs ne tuš
čias žodis. Jis atėjęs į mane 
ir man atsiduodąs; aš galįs da
bar vesti jį į policijos valdybą 
ir gauti- sidabrinį nuopelno 
kryžių.

— Ir tą valandą tamsta nu
budai? tiesa? Juk aiškus daik
tas, kad tamsta visa tai sap
navai? — tarė panelė Lidija, 
tą akimirksnį {atvirusi naują 

teatre, kur buvę vaidinami 81- ’ ŠUko giją.

omo
SMO 
SMO

— Viriai — tai tokie vaba
liukai, kur mėsoje gyvena, o 
kas tokią mėsą valgo, skurdžia 
mirtimi numiršta.

Laidynė skalbėjos rankoje 
staiga liovėsi slankfojusL

— Aš taip pat nesu girdė
jęs. Tačiau išdavikas mikro
skopas parodė, kad Paskuby- 
los mėsos gaminiuose esama 
tokių nematomų žalčių, o kai 
tik tatai buvo patvirtinta, tai 
ir nuspręsta \visą jo mėsos at
sargą į Dunojų išmesti. Sį 
sprendimą įvykdyti man pave
dė. Tačiau kai atėjo eilė murk
telėti į Dunojų šiam besišyp
sančiam, tokiam skaisčiai rau
donam kumpiui, tariau pats čiau palikti itfaiftai šlykšti, 
sau: “Kuo tu, vargšeli, jiems — Ai, nerūstink tamsta 
nusikaltai, kad turi būti iš- Viešpaties Dievo, laikydama 
mestas žuvims suėsti? O gal save negražia! O kai dėl virių 
tu visai neturi tos nuodėmės, istorijos, tai joje nėra nė laše* 
už kurią tu pasmerktas. Aš tto tiesos; tai yra puikiausias 
verčiau nunešiu tave tauria- kumpis, neturįs nė mažiausios

OR. B. R- BURMESTER 
(Houston, Tex.) vttio ligos ty
rinėtojų suvažiavime SSrti, kad 
'mokslą* yra jau pakeliu j su
radimu skiepų nuo vėžio ligos.

vagystės, tiktai truputį nu
traukiau Dunojaus žuvims gro
bio. šis kumpis buvo jau nie
kieno, todėl nieko nenuskriau
džiau. Taipjau niekas nesido
mės, ar jis nuplaukė Dunoju
mi, ar nukeliavo į Stoties gat-

ninkas, sovebozų direktorius*____________ _______________
Tokia sugretinimas rodo gjgfcu ženklu prieš Sovietus, 

klasių skirtumą, žiauresnį iJę^jas padarė kompromisą: 
kaip carinėj Rusijoje. tegul autorius, jei nori, atitai-

Antra, kąs jaunimą labiau- so klaidas, bet jo atitaisymąs 
šiai traukė, tai inžinierius Lo- knygoje bus įdėtas kaip įva- 
patkinas. Jis taip pat herojus 
dar pagal seną sovietinę li
niją — jam jo mašinos svar
besnės už meilę. Bet jis ne- 
gąlįtenkintis tik (foną: “Vaį- 
gyti, žinoma, man reikią. Bet 
jeigu aš turiu tik tiek, aš ne
su laimingas. Kai aš savo iš
radimą įvykdysiu, ta...” Kai 
jis kalba: “Aš ją myliu”, tai 
galvoja aptęipašiną ir apie ją 
galvoja susitikęs net su Na
dia... Tačiau skaitytojai mate 
tas kliūtis, su kuriom inžinie
rius Lopatkinas turi susidur
ti — partijos biurokratiją, 
slaptąją policiją, teismą, ne
teisingus sprendimus. Mate 
Lopatkino istorijoje individo 
kovą su organizuotu kolekty
vu. Tai jam nauja. Tai disku-

sakė, kad aš dabar eičiau na
mo, išsimiegočiau ir iki ryt
diena nė akių neberodyčau.

— Tai ką dabar tamsta veik
si kiaurą dieną? ■— paklausė 
skalbėja.

— Eisiu į prieaukštį, atsi
gulsiu ir miegosiu iki ryto. 
Tiktai vieno dalyko norėčiau 
paprašyti tamstą, ponia Kapo- 
riene; norėčiau paprašyti, kad 
teiktumeis! mane pažadinti, 
Icai aš gerti norėsiu.

■— O iŠ kur aš žinosiu, kada 
tamsta ištrokši?

— Kiek tik kartų tamsta 
mane pažadinsi, aš visada bū
siu ištroškęs.

— Vadinasi, labąnakt!
— Labąnakt, penia Kapo- 

riene, labąnakt, panele!
— Mums tai: “labas rytas!” 
Policininkas nukrypavo laip- 

čiukais į savo prieaukžtį. ■
— Taurus, geras žmogus ta

sai Jonas, — kalbėjo panelė 
Lidija, — pergerta tai tamy-

Vengrų kruvinas sukilimas teikta globa, kaip ir dabarti- 
prieš Maskvą padarė juos ži- niam vengrų bėgliam. Gink- 
nrtmns vfamm- -pasRnlvni. Ligi lu, vengrai nebuvo kitų tautų 
tol mažai kas beminėjo tą de
šimties milijonų tautą, kuri 
po praėjusio karo pateko į 
bolševikų nagus. Mažai kas 
beprisiminė ir tai, kad veng
rai kasmet kovo 15 švenčia 
savo tautinę šventę jau dau
giau, kaip šimtas metų, šie
met į tai kreipiamas didesnis 
dėmesys, nes toji istorinė 
šventė ir praėjusi rudenį įvy
kęs sukilimas siejasi su rusų 
invazija, kuri nepasikeitė nė 
po šimto su viršum metų.

— “Taip, mane taip vadina, bet 
kas tamsta esi? Iš kur tamsta 
mane pažįsti F’ — “Oi, oi, drau
guži! Tai, vadinasi, taip ūmai 
užmirštame savo bičiulius? Ar
gi drauge negėrėme vakar vi
są naktį pas “Melitlabos” (Be
sako jus), paskui "Dviejų ožių”, 
"Tekio” ir kitose smuklėse? 
Taigi, aš esu gerasis tavo pa
žįstamas ir bičiulis, tavo gau
domasis Spacirauskas...”

— Ai, negali būti! Ir, žino
ma, vėl paspruko tasai niek
šas! Bet kodėl tamsta jo Besi
vijai? — sielvartavo Kaporie-

— Kur ten! Visa tai buvo 
taip tikra, kaip dabar tikrai 
čia kalbu. Gražiai pasiėmiau 
naująjį savo bičiulį už rankos, 
ir drauge huėjome į policijos 
direkciją. Nereikėjo net pės
tiems vilktis, nes gale aliejos 
stovėjo ir laukė.jo vežimas. 
Atvažiavome į direkcijos būs
tą, tačiau visą kelią laikiau jį 
tvirtai už apikaklės, nes bijo
jau, kad vėl neišslystų.

—- Ir galiausiai paaiškėjo,, 
kad tai buvo ne tikrasis špa- 
cirauskas!

— Neįspėjai, gerbiamoji. Tai 
buvo iš tikro ta pati asmeny
bė, kurios ieškojo Vienos po
licija. Tačiau visa bėda, kad 
tasai pakartuvės nebuvo pa
vogęs to pusės milijono. Į Peš
tą buvo atvykęs tiesiog pasi
linksminti. Su ta puse milijo
no į Ameriką pabėgo patsai 
Smirna Nitanas. Ir tą lordie- 
nę išsivežė taip pat tasai šmir
ma Nitanas. Vykusiai paskleis
tas gandas, kad pabėgęs apsi
vogęs Įraaininkay SporiTatlskas, 
tebuvo gudrus šefo mostas, kad 
policiją suklaidintų. Tas su£ 
suktuvas špadrauskas buver 
visai nekaltas ir doras žmo
gynas.

Europoje 1848 metais nu
vilnijo trečioji revoliucijos 
banga, prasidėjusi irgi Pran
cūzijoje, kaip ir 1789 (Didžio
ji revoliuucija) ir 1830 (Lie
pos revoliucija)1. Paliesda
mos kitus kraštus, jos sužadi
no pavergtųjų tautų laisvės 
troškimą — tautinį judėjimą. 
Lietuvoje tai atsiliepė 1831 
ir 1863 metų sukilimais prieš 
rusus, Vengrijoje — 1848 me
tų sukilimu prieš Austrijos 
imperiją. Vengrija iš jos išsi
laisvino ir pasiskelbė nepri
klausoma valstybė. Sukilimui 
vadovavo Lajos Kossuth, ku
ris buvo paskelbtas laikinąja 
valstybės galva {diktatorium) 
iki to laiko, kai bus kovos 
baigtos ir susidarys tvirta val
džia. Tačiau Vengrijai nepa
vyko laisvės išlaikyti. Aust
ram į talką malšinti vengrus 
atėjo rusai. Carui Mikalojui I 
jo generolas Paškevičius, len- priminti didžiųjų valstybių 
kiškos kilmės, 1849 metais ra- vyriausybėm ir Jungtinėm 
portavo: “Vengrija jau guli Tautom, kad yra atėjęs laikas 
po Jūsų šviesybės kojom.” reikalauti Sovietų Sąjungą 

į pasitraukti iš pagrobtų kraš- 
Angliją ir paskui į Ameriką, tų. Jei to buvo pareikalauta iš 
kur Washingtone buvo labai Izraelio valstybės, kodėl turi 
iškilmingai sutiktas ir jam būti pakenčiamas dar dides- 
suteikta JAV pilietybe. Ame- nis Sovietų Sąjungos nusikal- 
rikoje prisiglaudė ir kai kurie trinas ir nuolatinis grasinė
jo draugai. Vadinasi, išreikš- mas žmonių gyvybei bei tei
ta vengram užuojauta ir su- kai?

tijos. Uniją. Vakariečio akyse 
tai antikamnnistihis roma
nas. ’ a - ..

Knyga, jau išversta į vokie
čiu kalba. Kai Analiies vienas

išleistas Sovietuose sutiko- Įffl“ 
' liškai ir kreipėsi i sovietu aži romanas; Sovietai nenori «tond» wto, ui panarni

tarodyti Vakarams. ***£ ‘**”*aoeg-
- . * • ■ zemphoriai išparduoti, veįka-

x ........... ' >-y ta negalima, gauti- Kai laidė
me, tai tą patįmetodą rašyto- Po to atėjo uniformuoti apy- ris ctitto pooMtaino kitu 
jas pritaikė ir sovietiniam gy- linkės / partijos sekretorius, tok** gauti, tai atato- 
venimuL Ir gavus tokių vaiz- vykdomojo komiteto pfrnd- vybė įįĖjo jog knyy* fflei- 

dlmas bus brikomas nedrau-

"Tai ko dabar tafosta/ nori?” 
— paklausiau, raošdamasb 
čiupti, jėigu manytų bėgti. Bet 
jis man atsakė visai nuošir
džiai, kad jto buvęs vokiečių

Vasario 9 vidurio ir rytų Tarybai. Atstovybėj yra prel. 
Europos kilmės amerikiečių 
konferencija savo pirmininku 
vėl išsirinko prel. J. Balkūną.

Vidurio ir rytų Europos kil
mės amerikiečių konferencija 
veikia jau antri metai. Ją su
daro Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Rumu- 
nijos, Uarainos ir Vengrijos 
tautybių atstovai. Jie- atsto
vauja savo tautybių bendro
siom organizacijom.' Lietuviai 
atstovauja Amerikos Lietuvių

— šventa tiesa, — pritarė 
ponia Zuzana. — Tokiomis pa
sakomis mūsų niekas dar ne- 
pabaidė. Toks gražus kumpe
lis — mums jo mažiausia sa
vaitei užteks. Nuoširdžiai dė
kojame!

Kai skalbėja pasišalino kum
pio į šėpą padėti, Jonas tuo 
tarpu pašnibždėjo siuvėjai į 
ausį,

—Bet ir tamsta malonėsi 
to kumpio valgyti.

— Ačiū; sako, kad nuo virių 
veidas trinkstąs, jeigu net ir 
nenumirštama nuo jų. Nebū
dama ir šiaipjau graži, nemorė-

J. Balkūnas, adv. Drake-Dra- 
gūnas, V. Barčiauskas, M. Ki- 
žytė ir inž. Baltus. Kiekviena 
tautybė turi penkis atstovus. 
Viso tad yra 50 narių.

Konferencija turi savo įsta
tus. Konferencijai 1956 me
tais vadovavo prel J. Balko
nas. š. m. vasario 9 vėl konfe
rencija jį išsirinko pirminin
ku. Kiti valdybos nariai yra 
vicepirm. Andrew J. Valu- 
chek, čekoslovakų atstovas, 
sekretorius dr. J. Sluszka, 
lenkas, iždininkas Dimytro 
Halyczyn, ukrainietis, ir na
riai — Th. Robis, albanas, L. 
Christov bulgaras, Juhan Va- 
sar, estas,’ A. Stankevicz, lat
vis, Panfil A. Riposanu, ru
munas, Louis Yager, vengras.

t

Konferencija turi tris vei
kiančias komisijas, kuriose 
dirba lietuvių atstovai: M. Ki- 
žytė informacijai, V.* Bar
čiauskas — politinei, adv. 
Drake — finansų. Konferen
cija ruošia memorandumą 
Jungtinėm Tautom apie So
vietų intervenciją pavergto
se tautose. Memorandumą 
paruošti pavesta M. Kižytei. 
Rudeniui ruošia masinį visų 
dešimties tautų mitingą. Tai 
pavesta V. Barčiauskui.

Konferencija artimai vei
kia su Pavergtų Tautų drau
gų amerikiečių organizacija 
ir kooperuoja su Pavergtų 
Tautų seimu. Ji gerai žinoma 
ir J. V. vyriausybei, kuriai pa
siųsti keli pareiškimai įvai
riais pavergtų tautų klausi-

paątrodč ir gal nepaateodys, 
nes teoingrado “PraTda“ su- 
kSė didelį triukšmą prieš ro
maną, b Klevo rašytojų drau
gija pasipiktino, kąip famp. 
las jį galėjo spausdinti.

Knygoje pasakojama apie 
gyvenimą kambinate Sibire, 
kurį kietai valdo rūstus ir 
sausy Drozdovas, vedęs, bet 
persiskyręs fe susiartinęą su 
vietos jauna mokytoją NaMia.* 

.Nadia buvo susižavėjusi juo 
kaip sovietinio gyvenimo he
rojum, bet atšalo, kai pamatė 
kitą herojų, jauną inžinierių 
ir išradėją Lopatkiną, kuris 
sugalvojęs mašiną, turėjusią 
padaryti visą perversmą 
vamzdžių gaminimo pramo
nėje. Su savo išradimu Lopat
kinas vyksta į Maskvą; ten ei
na iš įstaigos į įstaigą. Vaikš
čiojimai baigiasi tuo, kad 
slaptoji policiją jį suima, iš
radimą atima, kai neturėjo 
dokumentų, kad tai jo išradi
mas, jį nuteisia ir išgabena į 
Sibirą, o jo išradimą atiduo- 

' da pritaikyti praktikai tam 
Drozdovo vadovaujamam 
kombinatui. Bet ten viskas 
genda, nuostoliai didžiausi, ir 
buvo atsimintas Lopatkinas; 
jį pargabena, ir viskas ima 
gerai eiti. Jis tarp kitko ir Na
dią veda.

Romanas — nieko ypatin
go. Kūrybiniu atžvilgiu lai
kosi sovietinės schemos, ku
rios teigiamas herojus turi vi
sas kliūtis nugalėti. Neišeina 
nei idėjiniu atžvilgiu iš par
tijos ribų, tereikšdamas par
tijos rėmuose kūrybinės lais
vės reikalavimą.

Tačiau nepaprastas buvo 
romano pasisekimas taip jau
nimo. Apie ji kalbėjo per vi
sus tris mėnesius. Buvo ir su
sirinkimai, kuriuose jis buvo 
diskutuojamas. O klausytojai 
į tokius susirinkimus kai kur 
kopėčiom pro langus lipo. 
Jaunasis sovietinis skaityto
jas įžiūrėjo romane pirmiau
sia sovietinio gyvenimo susi
dariusį klasinį skirtumą. Jei 
socialistinis realizmas reika
lavo ryškinti tą klasių kon
trastą buržuaziniame gyveni-

visada sako: tam tereikia*tik-
ros drąsos.
Nepirktas kumpis ir brangus

Stradivarijus
Vėl sugirgždėjo laiptai. Jo

nas grįžo.
— Tai, tai!! kad kiek būčiau

kažką užmirkę*
Ir ištraukė iš po apsiausto 

gražų, rausvą kumpį.
— Sį daikčiuką atnešiau — Kaip gyvą, aš dar nieka- 

tamstai, ponia Kaporiene, jei- da nesu girdėjusi apie tokį 
gu teiksies jį paimti iš'manęs. stebuklą.

Ponia Zuzana dėjosi nusi
gandusi,

— žiūrėkite, žiūrėkite! Kas 
čia yra? Visas kumpis! Oi, oi, 
pone Jone, iš kur imi tokius 
brangiui daiktus? Ar tamstai 
pinigai iš dangaus krinta?
• — Kad tamsta kartais ko 

nors pikta apie mane nepama
nytume!, papasakosiu visą šio 

Jcumpio istoriją, jeigu tams
toms bis įAmi '

— Pasakok, pesaįcok! — su
šuko atMyl moterys.

—* Kaip pmaulis pagulta,
— Taigi, ir jis pasirinko visada buvo sakoma, kad ja- 

sunkų kąsnį duonos. Dar ko yna yra gerų fe negerų žmonių.
gero posmais kada nore koks — Atikus aptirtas.
valkata. Kiek jau kartų varg- — Tačiau krttų tėvai nie
žas buvo sužeistas. kada negirdėfef kad šiame pa- jam Kaporui. Būsi jam puikus ydos.

— Bet tai papiktinimas! — AŠ manau, kad jam ne šaulyje esama $srų ir negerų priedas prie ruptaeks jo duo- Kad tamstos tiesa labai
— čia jau nebe peptietini-k taip skauda nuo piktadario kiaulių. Sis atradimas buvo nelis. Viriai tanai ar ne viriai nevienoda, nettnia, kada reikia

mas, čia vieniškas paged!- Apetito, kiek nuo išlavintų žino* lemtas mūsų ’rivOizuotajam — bala jų nematė; jam napa- tikėti tamstoa žodfiaiB.
mas! Na, dabar tiek ir bėro* nių patyčių. amžiui. Taigi šiomis dienomis, kenks tokie nematomi gyyCk — Vyrai gaH tikėti tuo, ką
gėsiu sidabrinį kryžių! Tiek — O kas besakyti tada, kai kada miesto gydytam paritini nfiiai, nes jis neturi mflEros* kalbu tarnybos parrigm eida-
dabsr ir beragėriu nspęęras* į jį svaido atomais tr švilpta! tikrino vtių misininkų krante- tomri*. Ir, mstotat aterifam mss, o msteeps tos* ką jems
tą alfos priėdę! Bttfasmpa- Kaip jis tada gali tverti? Jb veš, pas vieną S jąją visą Tokiu btidu aš juk nspodsrlsn . į amf pritaMte.,
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vas yra kaltas, jei girtas au
tomobilio vairuotojas pats už
simuša ir ūžmuša'ldtas, visai 
nekaltus žmones? Taip pat nė 
Dievas yra kaltas, jei lėktu
vas dėl piloto neapdairumo ar 
gedimo krinta žemėn ir visi 
keleiviai užsimuša. Negi nori-

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

būtų kitaip, Jis nebūtų nei 
Amžinasis Gėris, nei Aukš
čiausia Meilė, nei Geriausias 
Tėvas, nei Dievas. Bet taip 
nėra. Tai tvirtina viso pasau
lio tautų balsas. Jos priespau
doje ir {vairiose nelaimėse, 
kovose bei laimėjimuose šau
kiasi j “kareivijų Viešpatį” — 
{ viso pasaulio vyriausią šei
mininką Dievą, prašydamos 
pagalbos ir Jam dėkodamos.

yra žemėj. Bet argi Dievas čia 
kaltas? Jau nekalbant apie 
blogio pagrindinį šaltinį, ku
ris plaukia & mūsų pirmųjų

KMGHTS OF LCTHUAN1A WLOA 
BRADDOCK, PA.

TALARSKI
FUNERAL BOSE

dainomis. Tolimesnę koncerto 
dalį išpildė iš Romos atvykęs 
solistas Stasys Baranauskas ir 
Mainzo operos sopranė ame
rikietė Selene Laird. Galingas 
tenoras laimėjo ypatingas 
publikos simpatijas. Su malo
numu, p kiti net su ašaromis 
akyse klausėsi jo meniškai iš
pildytų Itetuviškųjų kompozi- 
torių kūrinių, J. Brahmso dai
nų ir arijų iš Carmen ir Aidos 
operų. Solistams akomponavo

me, kad Dievas kiekvienu to
kiu atveju darytų stebuklą — 
pakeistų žemės traukos dės
nius. Tačiau daugiausiai blo
gybių žemėje atsiranda iš lau
žymo moralinių prigimties 
dėsnių, kaip tai tvirtina gar
sus prancūzų XVII šimtme
čio pamoksliningas ir rašyto
jas vyskupas Jacųues Benig- 
ne Bossuet: “Daugiau yra pa
saulyje žmonių, nuėjusių mir- 
tin dėl savo gyvuliškų palinki
mų nevaldymo, negu žmonių, 
žuvusių viso pasaulio karuose. 
Sakykite, ar pasaulio tironai 
yra išradę baisesnes kankini
mo priemones už tuos žmo-

: . R. X :

Darbo valandos: Treč. Ket. Penkt « P, M. 9 P. N. 
Šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M.

Patartina telefonuoti prieš atvykstant. Klijentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

H kur piktas žemėje?
Kiti vėl prikiša Dievo Ap

vaizdai: "Jei Dievas tikrai rū
pintųsi pasauliu, nebūtų taip 
daug blogio žemėje?"

Iš tikrųjų, daug blogybių

Trūkta®j® K Ktiprtos radijo stoties WIZ>A, 155* kyfoeyele® 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.

Jei norite Sojė radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

DievM iria ne tik viso pa- išsemiamas gėris. .Jei Jis ne- 
saulio ČArejas, bet ir jo Vai- sirūpintų savo tvariniais, kur 
dytojas. Dievo nuolatinę glo-. 
bą pasauliu ir Jo kūriniais va
diname Dievo Apvaizda. TodS 
meldžiamės į Augščiausį kal
bėdami: “Tėve mūsų, kurs esi 
danguje”, a šv. Rašto Išmin
čius šaukiasi: “Tavo/Teve, 
Apvaizda.viską valdo, Apvaiz
da, kuri siekia nuo vieno pa
saulio krašto iki kito, ir kuri 
viską išmintingai tvarko” 
(Sap. 14, 3). Kristus apie tai 
mums dar aiškiau pasako. Jis 
užtikrina mums, kad mūsų 
net galvos plaukai yra visi 
suskaityti (Mat 10, 30). Taip 
toli siekią Dievo Apvaizda. V& 
dėlto atsiranda žmonių, net ir 
katalikų, paveiktų netikinčių
jų, kurie drįsta priekaištauti 
Dievo Apvaizdai

juoja: “Jei Dievas būtų, aiš
kiai matytųsi Jo Apvaizda, 
tuo tarpu dažnai mes regime 
ką kitą”, i

Reikia būti visai akliems, 
kad neįžiūrėtume Dievo Ap
vaizdos pasaulyje. Tik prisi
minkite Kristaus pamokslą 
ą^t^kąJno,©. Jis mus paguos 
ir įtikins: “žvilgterėkite į 
dangaus sparnuočius: jie nei 
sėja, nei pjauna, nei į kluonus 
krauja, o jūsų dangiškasis 
Tėvas juos maitina. Ar gi jūs 
ne daug daugiau verti kaip 
jie? Kas gi jūsų gali savo rū
pesčiu padidinti savo ūgį vie
nu mastu? Ir kam jūs bailiai 
rūpinatės savo drabužiu? Įsi
žiūrėkite į laukines lelijas,

žemė kasmet atneša gausų 
derlių žmonėms, o miškai žvė
rims. Visiems užtektų kasdie
ninės dumtos, jei pasaulio 
turtai būtų lygiai padalinti, 
jei nebūtų karų ir skriaudė
jų..'Bet ir tada (bekalbant jau 
apie stebuklus), kada mums 
atrodo,, kad mes esame netei
singai skriaudžiami ir kančia- 
me už kitų nuodėmes, Dievo 
Apvaizda visados budi su mu
mis. Tai patvirtina mums šv. 
Augustinas (354—430): “Die
vas neprileistų nei vieno blo
gio žemėje, jei Jis nebūtų tiek 
išmintingas ir galingas k. ne- 
galėtų išgauti didesnio gėrio 
iš esamo blogio”. Tik prisi
minkite Senojo Įstatymo šv. 
Rašto Juozapą, kuris savo 
brolių buvo parduotas pirk
liams į Egiptą. Vėliau, kaip ži
nome, jis tapo Egipto viceka- 
raliumi ir maitino visą žydų 
tautą tremtyje. Tad žinokime, 
kad Dievą mylintiems viskas 
išeina į gerą. .

Presly.patenkintas rto im- 
tas ptonliln- 
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ranAs lietuviškomis liaudies Keliaujančio cirko direkto- i 
riUB Parker 1956 kai kur i 
Texas aplankė naktinį klubą, į 
Pamatė vaikiną sfc svajingom , 
aktai dainuojanti ir kelius vir-1, 
pinanti, o i gitarą daužantį i (- 
kaip Afrikoje laukiniai į btig- i 
nūs. Vaikai mušė jam | taktą, - 
o merginos staugė. “Fantastiš- j 
ka”, pasakė Parker, fr netru-

UeteviųAaerikasPlliečiąmaUs
KS, lūpų pieštukai suPreeley *< •mmMMMm

WHII___ 7430 kifocydes — Kledford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite taj 
nors pasveikinti ar pranešti, ■ tai asmenfgtai įduokite ar siuskite 
TedSJtrf ANTANUI F. KNEiaUI — UauenSka MMKe HMdr, W Uot- 
ta*e 8a, Nenroed, Mase, Skyriai: KJthaaniaa Foiattaie C®. —• A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: 16orwood 7-1449; SOutk Boston S-4418 ar 
8-194O; KIrktand 7-SSSS.

- Z tinkime DifHįb1 Apvaiždos, bet

MUMIS RŪPINASI?
įstatymų leidėjas nėra auto
rius kančią kurios seka pa
leistuvius, vagius ir žmogžu
džius. Dievas leidžia šviesti 
saulei ir lyti betai geriem ir 
blogiem žmonėm^ bet Jis lai
mina tuos, , kurie vykdo Jo 
šventą vali£ ir laikosi Jo įsa
kymų. • >

gi būtų Jo gerumas? Dievas 
yra aukščiausias meilės šalti
nis. Je» Jis paliktų mus pačių tėvų gimtosios nuodėmės, di- 
mūsų aklam ūkimui, kur gi dele dalimi blogybės pasanly- 
būtų Jo dieviškoji meilė? Die- je atsiranda kaip pasekmė 
vas ynu geriausias ir mieliau- laužymo Dievo duotų fizinių 
rias irisų tėvas. Kaip kiekvie- ir moralinių dėsnių. Negi Die- Dar kiti’ beviltiškai Dudė
nas žėmiškasiš tėvas rūpinasi 
savo vaikais, arba kaip net 
žvėrys, remdamiesi jiems Die
vo duotu instinktu, maitina 
savo mažyčius ir gina juos 
nuo priešų, taip nepalyginti 
daug dagiau mumis rūpinasi 
mūsų dangiškasis Tėvas. Jei

BOSTON 1S,MASS.
Sekmadieniais 

12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 
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1. Vieni jų sako: “Jei Die
vas tikrai rūpintųsi pasauliu, 
Jam tektų gana sunkus už
davinys — rūpintis saule, mė
nuliu ir žvaigždėmis, debesi
mis, lietumi, audromis, per
kūnija, vėjais ir metų laikais, 
jūromis, ežerais, upėmis bei 
upeliais, lygumomis, kalvo
mis, kalnais, kalneliais bei 
pakalnėmis, visais mineralais, 
paslėptais žemės širdyje ir jū
rų gelmėse, visais žolynais, 
augalais ir gėlėmis, visais gy
viais iki mažiausiam, dviejais 
milijardais žmonių, gyvenan
čiais ant žemės ir Jų reikalais. 
Ar gi Dievui, kurs yra karalių 
Karalius ir viešpataujančiųjų 
Viešpats, nepaprastai laimin
gas pats savyje, būti smulk
meniškam ir taip nusižeminu
siam?"

Tokiomis ar panašiomis 
kalbomis žmonės įžeidžia Die
vą, nes jie neigia Jo dieviškus 
privalumus: visagalybę, iš
mintį ir meilę. Jie elgiasi taip, 
kaip kad maži vaikai su' savo 
tėvais, viską savo matu ver
tindami. Tikrai yra vaikiška 
manyti, kad Dievas, sutvėręs 
pasaulį, toliau nustotų juomi 
rūpinęsis. Negalima manyti, 
kad Dievas, sutvėręs žmogų 
savo paveikslu ir panašumu, 
būtų žmogų palikęs jo paties 
likimui — tenkinti savo gei
dulius, ir paskui išnykti ne
žinioje? Tai būtų nesuderina
ma su Dievo išmintimi, Jo 
garbe ir mūsų laime. Pagaliau 
kaip galime galvoti, kad Die
vas, padalinęs žmoniją tauto
mis ir pažadėjęs Joms gerovę 
ir laimę, jei jos laikys Jo įsa- 
kymusf būtų palikęs pasaulio 
tautų šeimas be jokio augš- 
tesnio tikslo^ uždavinio ir pa
šaukimo? Juk Dievas yra ne-

gyvenimę
KUN. J. LEMOYNE

vą šv. Petro bažnyčioje, šv. 
Mišias aukojo preL A. Buett- 
ner, Vokietijos R. Kat. vys
kupų įgaliotinis užsieniečių 
sielovadai Vokietijoje Ir vokie
čių sielovadai užsieniuos^. Pa
mokslą apie Lietuvos Bažny
čią ir jos kančias pasakž tėv. 
Manfredas OJJd. Cap., Main
zo kapucinų Vienuolyno virši
ninkas, ilgą metų eilę gyvenęs 
Plungėje. Pamaldų metu gie
dojo solistai M. Panse-Sima- 
niukštytė ir Stasys Baranaus
kas.

Po akademinės dalies sve
čiams ir programos dalyviams 
buvo suruoštas pobūvis pran
cūzų karininkų klube Mainz- 
Goensenheime. Pobūvį paruo
šė Ribokienė, talkinama Cir- 
pienės ir 4204 LS sargybų kuo
pos vyrų.

šventę suorganizavo ir fi
nansavo lietuviškieji LS dali
niai prie JAV Kariuomenės 
Vokietijoje. Praktiškajam or
ganizavimo darbui dalinių va
dai buvo išririkę 3 asmenų ko
misiją: kapt H. Bervtagas, 
kttn. Br. Llubinas ir kapt. J. 

^Matulaitis. B.L(Eli).

I ■ “Mės jaučiamės esą parei-
I ■ goti skelbti Lietuvos laisvės

troškffiaą ir jos kančias” —
■ kalbėjo kapt. H. Bervingas,

| ■ atidarydamas Lietuvos Nepri-
II ■ kiausomybės minėjimą Main-

ze, Vokietijoje, vasario 24 d. 
=T • ■ JBalę, kur kasdien buvo triukš-

■ mingi Užgavėnių baliai, tą sek- 
H ■ madienio priešpietę gaubė 
H _ Į rimtis ir susikaupimas. Lietu-

viškomis trispalvėmis apjuos-
■ ta Vytis bylojo įvairių tautų

. ■ atstovams: Lietuva yra gyva;
I ■ i1 priešo naikinama visokiais 

būdais, tačiau jos sūnų ir duk- 
teni širdyse laisvės troškimas 
nemarus.

pčįJB Efr- C. K. Girtautas lietuvių, 
į B vokiečių ir anglų kalbomis iš- 

----  x . I I • B sak® Uetuvių valią ir teisę į
. apvaizda h-to. Roki. II buv- Kaune nepriklausomą valstybinį gy

venimą. Lietuvos tragediją 
sujungė su šimto milijonų 
įvairių kitų tautų žmonių tra
gedija anapus geležinės už
dangos. Tvirtu žodžiu perspė
jo laisvąjį vakarų pasaulį, kad 
nepasiduotų sovietinės taikos 
iliuzijai, kada toji “taika” tik 
leidžianti bolševikam sustip
rėti viduje ir taip pasiruošti 
dar didesniem užgrobimam.

Po paskaitos Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai išsiskleidė - Oft •«!!
tautiniams šokiams. Šokius Presley 20 1T111 
perskyrė | dvi dalis M. Panse- . Vartas

ŠV. JONAS BOSCO 
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA
GAUNAMA: ‘♦Darbinink®’’ admiaistraeij®j.

DMfiulė 755 psL knyga — $5A9

3. Geriausi ir {vairiausi gūrinai (Ngtausiomn kaino- {jį

B
4. Lietuviški maisto gaminiai. ¥

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, {vairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnau^nti seną fotografiją?
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Lowell, Mass.
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas pas mus įvyko 
vasario 17. Po 2 vai. popiet pa
maldų bažnyčioj, Vytauto klu
bo svetainėj 3 vai. prasidėjo 
kalbos. Angliškai kalbėjo bu
vęs miesto majoras John Jo
nės ir kun. Morisette, lietuviš-

Leimonas iš Bostono.
Meninę dalį atliko parapijos 

choras, negausus skaičiumi, 
bet gražiai padainavęs keletą 
dainų. Pianu skambino jaunas 
ir talentingas Grauzdė iš Na- 
shuos, N. H., solo dainavo bu
vusi Lietuvos operos solistė S. 
Daugėlienė iš Manchesterio, N. 
H. Dvi mažos mergaitės, Nor- 
kūnaitė ir Heamal, atstovau
damos Lietuvą ir Ameriką, pa
sakė atitinkamus eilėraščius.

Minėjimą rengė Vytauto klu
bas, parapija ir SLA 173 kuo
pa. Lietuvos laisvinimo reika
lams aukų surinkta $135.25.

L

Juozapas Kežys, kilęs iš 
žerdetiškių km., Deltuvos v., 
iki 1938 metų gyvenęs Bosto
ne; jo vaikai — Edvardas ir 
Halina, sesuo Kastutė žente- 
lienė su sūnumi Ignu žente
liu, gyv. Bostone. Ieško jų se
suo Kaselienė iš Vilniaus. Ra
šyti Onai KaraleviČienei, 119 
Inslee PI., Elizabeth, N. J.

Miliauskienė-Balkutė, duk
tė Mataušo, iš Genonių km., 
Onuškio valsč., gyv. New Yor- 
ke. Taip pat Jonas Balkus. 
Juozo sūnus, ir jo sūnūs Mo
tiejus ir Feliksas. Ieško Ona 
Balkutė iš Sibiro. Atsiliepti: 
Mlldred Zalesky, *484 Bailey 
Avė., Union, N. J.

• Okup. Lietuvoje komisi- 
ja prie mokslų akademijos 
globoja istorinius' medžius ir 
kuo nors išsiskiriančias vieto
ves. Būdingas komisijos susi
rūpinimas tokiais paminklais

kurty kovotojai triušk’.io prie-

(šitai jis attiko su daiL Vyt. vengrų reformatų bažnyčios naujus dirvonus plėšiant taip 
sRaulimdčio pagalba). Pager- — —
bimo iškilmėse devdančty
tautybės reprezentavosi savo _______ ___ _
tautinėmis vėliavomis, iška- paraše,'‘klienai tautailK 
bintmnis už garbės svečių sta- , 
lo, tad kitų vėliavų rikiuotėj 
savo spalvomis švietė ir mūsų 
tautos vėliava.

Į pagerbimo iškilmes susi
rinko keli šimtai svečių — pil
nutėlė Rainbow salė. Tai buvo 
visokių tautybių mišinys. Ga-\ 
na gausiai čia buvo atstovau
jami ir lietuviai. Iš oficialiųjų 
žmonių buvo matyti LB C. 
pirm. St. Barzdukas ir nariai 
vicepirm. dr. Alg. Nasvytis su 
žmona, sekr. K. Augulis, narys 
kult, reikalams Alf. Mikulskis 
šu žomna, LB apyl. vald. pirm. 
J. Virbalis ir nariai P. Balčiū
nas, P. Gruodis, Alto skyriaus 
pirm. L. Leknickas ir vicepirm. 
A. Augustinavičienė, “Dirvos” 
red. B. Gaidžiūnas su žmona, 
iš visuomenes — inž. P. J. 
žiūrys, Ig. Gatautis, Šamai, 
Kamėnai, Salasevičiai, Apy
niai, Kazlauskai, Vyt. Braziu-' 
lis, J. Puškorius, J. Navickai
tė ir kt.

Pagerbimo iškilmių progra
mą, pradėtą Amerikos himnu 
ir invokacija (ją atliko ukrai
niečių katalikų šv. Petro ir 
Pdvilo parapijos klebonas), 
sudarė sveikinimai ir kalbos. 
Pagrindinis vaidmuo čia ati
teko lenįęų dienraščio leidėjui 
ir didžiosios Clevelando ame
rikiečių spaudos atstovams — 
dienraščių “The Cleveland 
News”, “The Cleveland Plain 
Dealer” ir “The Cleveland 
Press” redaktoriams. Meninę 
programą pravedė J.-M. Le- 
wandowski, vadovaująs lenkų 
radijo valandai toje pačioje

' stotyje, iŠ kurio oro bangomis 
sklinda ir lietuviškasis mūsų 
žodis bei daina. Po tikrai silp
no lenkų choro, po menkai pa
ruoštos ukrainiečių katalikų 
mokyklos tautinių šokių gru
pės, neminint italų dainai at
stovavusios jų solistės, ameri
kiečių solisto, vengrų solistės 
ir latvių solisto, mūsų Čiurlio
nio ansamblis, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio, su savo 
pranešėja A. Orintaite, su sa
vo kanklių orkestru ir lumzde
lių muzika, su savo organizuo
tumu, drausmingiūnu ir, svar
biausia, su savo daina tuoj pa
traukė visų klausytojų dėme
sį. Porą dainų ansamblis taip 
pat atliko su mūsų soliste A. 
Stempužiene, taip pat gražiai 
tinkančia reprezentaciniams 
uždaviniams. Lygindamas vi
su ryškumu pamatai, kokį di
delį turtą mes turim, ir širdy 
suskamba pasigėrėjimo gaida

t 'I****dalyvauti.

ime.dėl ją, Basdruomenė yra tetariu 
rhn» tik pa- . šeimynai o mes jos ųsriai. -Josi 

reikalai —- mūsų reikalai, jog 
rūpesčiai —- mūsų rūpesčiai, 
jos laimėjimai — mūsų laimė* 
jjmai. E šio fakto išeidami ir
drįstame teigti, jog tas neatlie- ■
ka pareigos savo tautai, kuris

JUNGTINIŲ TAUTŲ kariuomenės daliniai (danai, ir norvegai) užima Ga-

svarbiame lietuviu kultūros 
puoselėjimo darbe.

Šie žodžiai skirti bendruo-. neatlieka jos savo bendruome
nei. Jų gi pagrindinės — soli
darumo mokestis, dalyvavimas 
balsavime, aktyvus dalyvavi- 
mas susirinkimuose. Šis meti

.menei jos metinio susirinkimo 
proga. Jis įvyks kovo*mėn. 17d. 
11 vai. (sekmadienį) lietuvių 
salėje. Darbotvarkėje — miru
siųjų pagerbimas (Čiurlionio

lais pagrindo), buvo pažymė
sią produktas. Ir *:šituo būdu ansamblis), rnfemų’ komėijos 

mūsų tautos vardas pateko į papildymas, valdybos praneši- 
menu sąrašą. S. B. ' mas’ rinkimų komisijos prane-

CLEVELANDO BENDRUOME
NES METINIS SUSIRINKIMAS

Viena pačių aktyviųjų Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
narių— padalinių yra Cleve
lando apylinkė, šiuo metu va-

BALTI MORĖS ŽINIOS

Ar mes jį išlaikysime?'
J. Virpša

ROCHESTER, N. Y.
Šv. Jurgio Sėtuvių parapija savo artimųjų tarpė atšventė 

kitam metais švenčia 50 metų 75 metų sukaktuves.' 
sukaktuves, kurias rengiasi iš- Rašytojas Jurgis Janiais 

dovąujama aktyvaus ir nuošir- , kilmingai paminėti: išleisti, pa- 
daūs behdrtJominiriko pirm. J. rapijos istoriją, prie bažnyčios 
Virbalio. x pastatyti liet, tautinį kryžių,

Clevelande bendruomenės atnaujinti parapijos salę ir kį
idėja kažkaip rado geresnę Parapijai vadovauja jaunosios 
dirvą negu kitur, čia iš dalies 
tenka dėkoti kelis metus apy
linkei vadovavusiam dabarti
niam LB pirm. St. Barzdukui 
bei visai grupei lietuvių ben
druomenei dirbančių ir dirbu
sių.

Praeitais metais Clevelando 
lietuviai juto stiprią bendruo
menės įtaką kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime. 
Bendruomenė didele dalimi 
buvo tuo centru apie kurį su
kosi kultūrinė • lietuviškoji vei
kla. Tačiau netik moralinę bet 
ir finansinę paramą vietinės 
organizacijos gavo iš organi
zuotosios bendruomenės. Ji rė
mė lituanistinę mokyklą, jau- 

f;

kartos veiklus lietuvis k’ebo- 
nas kun. Pranas Valiukevičius, 
laikinai vikaro pareigose yra 
kun. Ant. Račaitis.

Juozas ir Teresė Daudai, ko
vo- 3 šventė 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuVes. šv. Jur
gio bažnyčioje buvo užprašę šv. 
mišias. Juozas ir Teresė Dau
dai yra veiklūs ir susipratę se
nosios kartos lietuviai. Nors

čiasi tvirti. Juozo Daudos mė
giamiausias užsiėmimas tai ro
žės, kurių jis yra išauginęs 
įvairiausių rūšių. Ilgiausių me
tų!

Juzė Sedlickienė, veikli se
nosios kartos lietuvė, kovo 6

mielai sutiko“būti Bendruome
nės nuorganizuotų lituanistinių 
kursų vedėju. Kursuose moko
ma lietuvių kalbos pagrindai, 
Lietuvos istorija, geografija ir 
kt.

Ateitininkai kovo 3 šv. Jur
gio parapijos salėje savo na
riams ir svečiams surengė bly
nų pobūvį, kurio programoje 
J. šipaila gražiai padeklamavo, 
Krokvtės padainavo. Ateitinin
kų skyriui šiais metais vado
vauja dr. A. Stankaitis.

Lietuvių Bendruomenės cho
ras kovo 10 Įvykusiame susi- 

, rinkime išrinko valdybą: pirm, 
agr. Jonas Pupininkas, iždin. 
R. Armonaitė, sekr. A. Kur- 
kulis, ūkio reik. ved. Ona Ado
maitienė. Chorui vadovauja 
muz. P. Armonas, kuris yra 
šv. Jurgio parapijos vargonin-

§v. Alfonso par. kleb. prel. 
L. Mendelis šiomis dienomis 
išsiuntinėjo visiems parapie- 
čiams laiškus. Laiško turinys 
apima ne tik gavėnios rimties 
pamaldų tvarką, velykinės at
likimo laiką, bendrą susikaupi
mo paraginimą, bet kartu pa
teikia ir mokyklos išlaikymo 
metinę finansinę apyskaita. 
Mokykla, mūsų visų pažiba, iš
laikyti brangiai kaštuoja, todėl 
ją visi turime remti.

Mūsų bažnyčia, būdama 
miesto centre, greit aprūksta 
ir dažnai reikalinga valymo. 
Gražinimo darbai prasidės vos 
tik atšilus orui' Tuo reikalu 
laiške kreipiamasi į kiekvieną 
dirbantį vyrą ir moterį prisi
dėti aukomis.

Didžiulės laivų statymo ir 
taisymo dirbtuvės pradėjo dar
bus pilnu tempu. Didelis parei
kalavimas įvairaus tipo specia
listų, kurie nusimanytų šiuose 
darbuose. Statomi nauji laivai,

Columbus, Ohio
Nors Columbus yra gausiai 

lietuvių gyvenamos Ohio val
stybės'būstinė su puse mili jo
no gyventojų, bet pačioje sos
tinėje lietuvių nedaug tėra pri
siglaudę. Naujųjų ateivių čia

parapijoje. Programoje buvo 
Z. Prūso žodis ir meninė pro
grama, išpildyta iš Clevelando 
atvažiavusių Kazėno okteto ir 
jaunųjų menininkių — Laimu
tės Obelytės ir Ingridos Sta
šaitytės. Tenka pastebėt', kad 
Kazėno oktetas jau antrus 
metus iš eilės atvyko be at'y- 

\ ginimo išpildyti programą Va
sario 16 minėjimuose. Už tai 
jiems priklauso nuoširdi Co
lumbus lietuvių padėka.

Po minėjimo buvo L.B. Co
lumbus apylinkės lietuvių me
tinis susirinkimas. Išrinkta 
nauja apylinkės valdyba iš tri
jų narių, kurie pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas dr. 
Ant. Jasys (Columbus); sekre- 

’ torius dr. Z. Prūsas (Chi’li- 
cothe) : iždininkas kap. P. Sie
kas (Newąrk). Revizijos ko-

da bažnyčioje, šiuo metu cho
ras rengiasi religiniam kon
certui.

Lietuvos laisvės kovai remti

Praeitą savaitę mirė seno
sios kartos lietuviai: Mykolas 
Bartulis ir Adomas Totorius.

Mariją Ufinskaitę praėjusią 
savaitę sužeidė pravažiuojąs 
automobilis. Gydosi namuose. 
Marija Ulinskaitė yra veikli 
lietuvė, JAV atvykusi prieš 6

riaus veikėjas, praeitą savai
tę buvo susirgęs ir apie savai
tę namuose lovoje išbuvo.

dėjus Columbus apylinkėse 50 
mylių spinduliu išsimėčiusius 
lietuvius naujųjų ateivių gal 
susidarytų arti šimto. Seniau 
atvažiavusių ir čia gimusių He-, 
tuvių skaičius nėra žinomas. 
Spėjama, kad yra apie du šim
tus. Kadangi savo parapijos 
neturėjo, nebuvo susiorganiza
vę. Iš pradžių mielai prisidėjo 
prie naujųjų ateivių lietuviško 

, darbo, bet vėliau dėl pastarų
jų nuolatinių barnių, išsišoki
mų ir blogo pavyzdžio pasida
rė pasyvūs.

Columbus ir apylinkių lietu
viai yra susiorganizavę į L.B. misijon išrinkti: V. Sakavičius, 
Columbus apylinkę.'šios apy
linkės valdybos rūpesčiu vasa
rio 24 buvo suruoštas Vasario 
16 minėjimas, kurį pravedė 
pirmininkas kun. Saulius Lau
rinaitis, dirbąs svetimtaučių

inž. P. Dagys ir P. Visockis. 
Naujoji valdyba jau pradėjo 
ruoštis šokių vakarui su trum- 
pa; programa. Vakaras turėtų 
įvykti Atvelykio išvakarėse, 
balandžio 27.. Z.

perdirbinėjami į tinkančius 
arktikos ekspedicijai. Gera 
proga būtų lietuviams susido
mėti, nes bendrovė sutinka 
ateinančius išmokyti darbo.

Tautinių šokių grupei 
sukelti reikolinga pinigų su
mą, kad ji galėtų dalyvauti 
Chicagoj ruošiamam festivaly, 
įvyksiančiam birželio mėnesy, 
Liet Bendruomenės pir. Balys 
Brazauskas kreipėsi į lietuvius, 
prašydamas paremti laisvomis 
aukomis. Ypač tai turėtų atsi
minti tie, kurie dažnai verkšle
na, kad mūsų kolonija nepasi
reiškianti už Baltimorės ribų.

Amerikos legiono lietuvių

kviečia karo metu tarnavusius 
laivyne, kariuomenėj, aviaci
joj ir marinuose įsirašyti į lie
tuvių postą, kuris garbingai ir 
naudingai darbuojasi lietuvy
bei ir mūų kolonijai. Kovo 24

Bull Roast nuo 1 ligi 6 vai.

L. Spaudos kioske šiuo me- Ateitininkę sondraugty 
tu labiausiai perkamos kny- posėdis įvyko kovo 10 šv. Al-

raščiai Anapus teisybės; J. Sa
vickio Žemė dega II d. V. 
Hugo Vargdieniai 4 i, H, Sen-

užsibrėžtą programą.

Vasark) 16 minėjime ir po jo, 
yra gauta aukų 1,015.50 dol. 
Minėjimą rengė vietos Alto 
skvriaus valdyba.

Matysime Rūko Dundulį ir 
BubuQ. Neseniai susiorganiza
vusi dramos mėgėjų grūpė, kevičiaus Kryžiuočiai II d. O 
pradėjo repetuoti A. Rūko 
Dundulį ir Bubulį, linksmą 3 
veiksmu nutikimą. Režisuoja 
Andr. Cieminis. Manoma sce- 
noie su nauju vaidinimu pari- 
rodyti gegužes mėh vidury.

taip pat vienas kitas dar nu
perka ir St Raštikio atsimi
nimus kovoje dėl Lietuvos. Ši 
knyga lapkričio-gruodžio mėn. 
buvo labiausiai perkama kny-

Pranciškonai buvo paskelbę

pė, vadovaujama Stasio Ilgū
no, su atsidėjimu mokosi ir 
kartoja lietuvių tautinius šo
kius. kad tinkamai galėtų pa
sirodyti Jaunimo šventėje, ku
ri įvyks ateinančią vasarą 
Chicagoje. Jiems mielai grie
žia J. Šipaila ir Jonas Adomai
tis.

Chicago, m.

Jei ieškai savo giminių ar

MICHIGAN FARM SŪRIS I

Jūs esate mimuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michtgan Farm Sūria. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jonu kr AngoBnos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, MSch.

Jeigu abejojate, paprašykite pamčąinimul. Jūsų skonis jums

H. W. FEMALE

tcl tw t-aar

Tek RA 3-lMt

TeL Hyde Park 3-»W

S51 Park Street, New Brttata, Cm.

JONAS JAKUBAUSKAS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETER LISAUSKAS 
C9-15 S3rd Avenue, Maapeth, N. T.

mnSMi

LATCST 
1NTFREST 
MAT*

JAN. & JULY 

nw»n<h. on d.-popiti'

RAVINGS ACOOUNTS CORDIALLY 
INV1TED

r.OMPOUNOEO 8CMI-AIMNUALLY

Int*rcrt b'-itinF th* flrrt d*y th^ r„

£ a. h . M * *«*"*«• rfnyn Af April and O-fob^r 
th* flrrt 3 bualne«« 4»,vr ,.r MI ,Mh„r wh.„ |rft
nnfll 1h” -nd fb- prrt<w|.

GEORGE GALINAS
1400 Caniff, Detmt, Mfeh, ;

THE f f
/\l^U)lUui

SAVI NGS BANK7
—««o»£y»r»WnmD »r»
*•» CaMera nmnnąr •* MbUm* Aveaoe

board and room. 40 hour week.
$15 differential pay for even- 
in< shifto, literai personnel 
polfcfe*. — Town of 9.000 in 
the meontains.

83-bed hospital comprised of 
43-ted general hospital and 40 
bed retired miners. Startinę 
pai $300 per month with pe* : 
riodical increases. Nurses ho- į 
me. reasonable charge for

Renristered 
NURSES

Lfthusnians , 
P. O. Box 1109, Chicago 90, UI.

kad Jūs tiek išpopullarinot BBehl«an Farm Sūrf, kuri* paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat| geriausią sūrį.

MICDGAN FARM CHEESE BAIBT, INC. 
Vieninteliai što sūrio gamintojai FOVNTAIN, MICH.



NURSING HOME

FUNERAL DIRECTORS

DiSPLAY
BELLE HARBOR

TRUST

Tefef. CHI 2107
Great Northern

ChapehinaU Iscatttši
Jotai J. PfaHBps

Licensed Manager
TW 4-8389

FRANK McGUIRE {£), N. 
Carotina universiteto krepšinin
kų komandos treneris, išrinktas 
geriausiu 1957 metų krepšinin-

SKAITYK VARPELI, (domus,

Degtinė* buteliuk** kiekvienam 
stalui 10 žmonių 
Gėlės

Arbatpinigiai įkaitomi I ta

EVERGREEN 
NURSING HOME

Catalog.
H. E. Hillman. Director, 

8618—llOth SU Richmond HilI, 
New York. TeL VI 9-7362

Spraying, For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Pruning, Bracing 
Fully covered by Insurance 

Landscape Foresters LtiL, Ine. 
85 PenCeld Ed. BroMJriHe

LIETUVIAI PER LIETUVIUS— LIETUVIAMS!

tinęs organizacijos nariu.
4. FASK-te neregistruoti lie

tuvių sporto vienetai bei spor
to klubams nepriklausą pavie
niai sportininkai registracijos 
atlikimui reikalingas instruk
cijas gali gauti kiekviename 
FASK-te registruotame sporto 
klube arba tiesioginiai atitin
kamos sporto apygardos sek
retoriate.

5. Vykdomųjų organų adre-

DARBINIMKAS — vtof Ertu- 
vii/ bižiulik Ji* du kartos pw 
savaitę mža naujienas K viso

, DErfM
Nltes Sandays and Holydays 

WHitePIs 9-9371
Agency 

Saster of Margaret vti°tim»*
32 E. 57tb SU New Verk, N. Y.

LA MONTE VISŲ MODELIŲ 
VIRTUVĖS KABINETAI

Standartiniai ir pagal užsakymą. 
Visas darbas garantuojamas 

Nebrangios kainos—$7.95 ir daug. 
Pareikalavus siunčiama planas 

Specialu* atsižvelgimas 1 instituci
jas ir dvasiškiją. Aplankykite ar 
rašykit šiom Brooklyno krautuvėm: 
369 Knickerbocker Avė., VA 1-3492 
687 Manhattan Ave^ " EV 3-8582 
Teatneša La Monte tikrą grožį į 

Jūsų namus.

FOLLOW ET. FRANCIS 
Franctecao* Med priesta for par
tekę*, mteafon* and *choota. To 
learn about the religtous prlest- 
hood in the Orter of the most 
boyish of sašnt*, write to: Voca- 
tion Director, O. F. M. Conv^ SL 
Franci* Sunlinary, staten laland, 
14, New Torte. GIbraltar 8-1090.

vių Atletų Klubas, 1332 Hal- 
sey St., Brooklyn 27, N. Y. 
Ręgistruojamasi telefonu pas 
LAK sporto vadovą A Bag- 
džiūną MIdway 7-0935, 4irba 
raštu Atletų Klube, pažymint 
“Attn., Table Teniss”. New 
Yorko ir New Jersey apylinkių 
dalyviam registracijos termi
nai-kovo 20, trečiadienis, o 
kitom vietom — kovo 23, šeš
tadienis, 9,30 vaL priešpiet. 
Pirmenybių pradžia 10 vai. 
Rengėjai yra nusistatę laiky
tis griežto punktualumo, todėl 
patartina nesivėluoti. Vieti
niai žaidikai, esant reikalui, 
gali pradėti žaisti išskirsto- 
muosius žaidimus jau penkta
dienį — apie tai geriausiai pa
siteirauti penktadienio vaka
re (apie 6 vai.) Lietuvių Atle
tų Klube EVergreen 2-9790. 
Atrodo, pirmenybės sutrauks 
nemažą dalyvių skaičių, nes 
pagal Fasko išleistus nuosta
tus į bendras visos Amerikos 
lietuvių žaidynes tegalės va
žiuoti, užėmę apygardinėse 
pirmenybėse pirmąsias vietas.

-r . •' 
LA S

Weddtags and all Sodai Affaira 
ReaaonaMe prie**

TA 2-9611

For Business or ^ofidąys 
by Consulting vrith 

Woodstočk Yrami Buraau Ine. 
12fr W«at 44th St. 

' N»wYorfcCity’-« 
PL 7-082$

Journalism, Music, Pre-Medical, 
Radi* Seeretarfal 

Gymnasium, Swimming Pool 
FULLY ACREDITED 
Fbr Residents Apply 

REGISTRAR, Tarrytown-on- 
Hudson. Westchester County N.Y. 

For Day Rfegistration Apply 
—REGISTRAR,—221 East 71st SL, 

< New York 21, N. Y. 
Branches: Arlington, Va, 

Los Angeles 
Ouebeck City, Bogota, Paris, 
London, Barcelona, Rome.

FASK-to ir Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos — A Biels- 
kus, 12700 Speedway-Overlook 
St, East Cleveland 12, Ohio

Rytų Sporto Apygardos — 
A. Vakselis, 85-09 88th St.,

Hotel
118 Wwt 57 St., Nuw York 

7*1. CO 5-0535
Kasdien tokiai prie gero* *akminė» 
tunikos ano 9:30 vata iki 2:39 ri- 
durnakčto.

tini* roliginfo žurnalas.
tam* tto $240. Rąžyk:

Francfocari Fathar* 
Konnabunkport, M*.

Kanados Sporto Apygardos 
— J. Gustainis, 262 Garden 
Avė, Toronto, Ont.

7-jų Sportinių žaidynių 
I-sis ratas

1. FASK-tui pavedus, 7-jų 
S. Amerikos Lietuvių Sporti
nių žaidynių I-jo rato varžy
bas vykdo Kanados Sporto 
Apygardos Komitetas, š.m. ba
landžio 27-28 d. Toronte.

2. Žaidynių programa:
a) krepšinis vyrams, mote

rims ir jauniams;
b) tinklinis vyrams ir mo

terims;
c) stalo tenisas vyrams ir 

moterims — komandinės ir 
individualinės varžybos. Jau
niams ir mergaitėms — tik in
dividualinės vienetų varžybos;

d) šachmatai — komandi
nės varžybos ant 5 lentų.

3. Smulkesnės informacijos 
yra išsiuntinėjamos visiems 
FASK-te registruotiems spor
to klubams ir bus paskelbtos 
spaudoje vėliau.

FASK-tas

4 Room Furnished Basement. 
ApL with Ges & Electricity Elderly 
Couple, or widow wūh chSd over 
16 or elderly lady. In Erchange for 
Housework. Small & Salary.

Nep. 4-2944.

:t&kb iŠ ffiįdįnių.ir 17:13 iš 
partijų Rfrynji vieta atiteko 
lenkų tampriai, nors pasta
rai pralaimėjo lietuviams 
3^:2įį. lietuviai laimėjo 
prieš estusf; Ymcą ir lenkus, 

ir vie- 
imas universite- 
>je lošė Rama- 
»nčiiist Sinika, 

Cip&jąuskąs* Petrauskas, Juo- 
zapavičius b Abromaitis. Pa- 
sižymėjo ta^ų rinkime M. Si- 
nika, sukoręs 4^:^ trečioj 
lentoj, GenSus 4:1 antroj ir

.tento® Antram ; dti* frai&us 
sau vėl ofisų

iubo ųzst' gynusį, a. 3.pa8KS» 
/Njw»rĮnw tš/ačaftm HnržalėR 
Siaučiant stipriam- vėjui, la
bai aj^aulingoje aikštėje irisą 

komanda sužaidė Man- 
kiai. Saugų linijoje išskirtinas 
Starolis, nepametęs galvos ir 
nepasidavęs visuotinai depre
sijai, bet savo žaidimu įrodęs, 
kad ir rezervinėje esama ne
blogų žaidikų. .. .

SekmadijHiį vėl prieš 
< Netvarką

Tur būt, niekada, nebuvo 
progos mūsiškiams atsirpvan- 
šuoti už patirtą pralaimėjimą

Manhattan arba Martini
Alyvos ir seteriai 
Daržovių mišrainė 
Sriuba
Kalakutas arba vištiena

COLLEGES
PHUUPS FUNERAL HOM£ 

79-82 Metropetttaa Avė. 
Middle Vfllage

Chroniniams ligoniams •—sene- 
liams. sveįkstantięrns.. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
toh Avė. Yonkers, N. Y.

Newark SC — LSK 5:0 (2:0)
Vėjuotą sekmadienį nuke

liavę į Farchers Grove, N. J, 
mūsų LSK pirmoji futbolo ko
manda buvo išskirta iš toli
mesnių taurės varžybų, žino
ma, su tokiu sąstatu — ketu
ri rezervistai — daug ko ir ne
buvo galima tikėtis. Mūsiš
kiai šį kartą žaidė šiuo sąsta
tu: Bilkanych; Vaitkevičius, 
Daukša; Starolis, Arens, Jo
kūbaitis; Butrimas, Vitiukas, 
Remėza, Gražys, Didžbalis n 
(Kerekes). Pasekmė 5:0 buvo 
tikrai mums per aukšta. Nors 
Newarkas ir vedė žaidimą, bet 
už įvarčius, bent pirmam kė
liny, galėjo padėkoti tiktai 
mūsiškiams. Pradžioje varti
ninkas nesugraibė lengvo ka
muolio ir priešininkas pasiekė 
pigų įvartį, o neilgai trukus, 
Arensas nenorėdamas atsilik
ti, paduodamas prastai ka-

CARS TRUCKS
CONVERTIBLES 

Authorized 
Volkswagen 

OVERSEAS 
Local Delivery 

Cha*. J. Wm*, Ine. 
215 - 22 Jamaica Ava. 

Ouaens VHkga HO 4-2929

“a^TEJFtTON ČathoHc'groups and 
arganteaticm seeklng sununer camp 
facilities; wę bave available ter 
tauaei&at^ ' salė 4 fully eųoipped 

' camps with capadties from 50 to 
400. AU are within 75 mlles of N.Y. 
and reasonably ■ priced. Also a 
number of ęxcetięnt undevdoped 
camp sites. ' -

_ BLAIRSTOVra* REALTY AGENCY 
Press BIdg. Hghwy 94. Blairstown, 

z N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appL

KUR KITUR, JEI NE 
PIRE ISLAND

susitiksite malonių žmonių aplinkoj, 
kuri Jum* sudarys džiaugsmo? Ir 
niekur kitur Flre Istand, kaip tik 
LIONEL galėsite gauti vieno kam
bario butų (Rouseketping Apart- 
ment) vedusiai porai ot *290.00 vi
sam sezonui ar su visukuo, k* Jūs 
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti, žvejoti, linksminti* ir kai
tinti* saulėje. Platesnių informacijų 
<dM savaitė* ar mėnesio atostogų, o 
taip pat ir lemas kaina*, tetrauki- 
tž* dieno* motu UL 54499, vaka
rais NEwtown 94S91.

THE LIONEL,
Kismct Botoh, Flr* Istand

MANHATTAN 
4TftAVEUSEąV1CE 

^aemBring in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

and Great Britam. 
55 West 42nd St. 

New York 36, M. Y. 
CH 4-6410

TlilS OLD 
WATEBSIDE INN 

LUNCHEON — Mon. thru Fri. 
DINNER — Thurs. - Fri. - SaL 
/T?amper your apetite at our

. * $2.75 SMORGASBORD 
Thurs. - Fri. - SaL Evenings 

EAT ALL YOC WANT 
Banquets • Parties • Weddings 

CALL FI 8-8021 
® SouthfieM Rd. 

(continue on Greenwich Avė.) 
Ample Parking Stamford

VILLAGE PRIVATE
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door

SVETAINE
50 iki 300 žmonių 

Kaina asmoniui 
$6.95

Kasys tttona kovo 17 d. 
duoda šiiųottaną^ 
tūriams /Šs^riimal

Bostono tarpklubinėse lie
tuvių B komanda pralaimėjo 
naujajam lygos meisteriui 
Cambridge Red^ santykiu 3:2. 
Po tašką laimėjo dr. K. Bobe
lis ir Gediminas Kuodis. Pa
našus likimai ištiko lietu
vių pirmąją komandą, kuri 
pralaimėjo Bbstono meisteriui 
— Boylstono klubui 
Tašką laimėjo A. Keturakis, 
įveikęs Terrill ir pustaškį Ge
diminas Šveikauskas, sulošęs 
lygiomis su pirmos lentos žai
dėju H. Lyman. Bostono Sun- 
day Globė paminėjo Lietuvių 
B komandos laimėjimą prieš 
Harvardo klubą ir plačiau at
žymėjo Kazį Merkį iš So. Bo
stono, kaip vienintelį Postai 
meisterį “Chess Reriew” są
rašuose iš $000 žaidėjų.

Massachusetts moksleivių 
#(Schoolboy) turnyras rengia
mas Bostone kovo 23-24 ir 30- 
31 dienomis. Dalyvauti gali vi
sų High a?'žemesnių mokyklų- 
mnkinfcii (ki 18 metų amžiaus 
Rungtynės bus Boylstono 
Chess Chibe. Pradžia kovo 23 
d. 9 vai. ryto ir sekmadienį 1 
vai. p.p. Iš čia keturi pinnieji 
bus įkelti į baigmę kitam sa
vaitgaliui, R kuriame dalyvaus 
įsikvalifikąyję iš kitų Massa
chusetts .vietų. Registruotis 
per K. Merkį tel 8-1282 
iki kovo 20 d.

Maskva. Sovietų pirmeny
bes laimėjo nauja žvaigždė M. 
Tai, Rygos studentas, sudoro
jęs penkis didmeisterius Bron- 
steiną, Keresą, Tolušą, Pet- 
rosianą ir Taimanovą. Stovią: 
M. Tai 14:7, Bronstein, Keres 
po 13į£, Toluš, Spassky po 13, 
Cholmov (Vilnius) 12V&, Kor- 
chnoj, Petrošiau po 12, Bole- 
slavsky HVž, Taimanpv 11. 
Vladas Mikėnas (Vilnius) 18- 
tas su 8 taškais iš 22 dalyvių.

Smyriovo-Botviniko 24 par
tijų matčas pasaulio čempio
no vardui gauti, pradėtas pir
mojo naudai. Smyslovas veda

VVilliam Lombardy, buv. 
New Yorko, valstybės meiste
ris išvyko f garsųjį pietų Ame
rikos Mar dėl Platą turnyrą, 
Argentinoje.

F. A FROMM R. N. IHRECTOR 
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC CITY, MEW JERSEY 
Atlantic City 5-5853 •

Ypatingai skubiam reikalui esanti užsakymai priimami telefonu Londone. CHI 2107. Telefoniniai užsa
kymai automatiškai Irstomi piokžtolto per trampų laikų.
ORO PABTU siuntiniai Lietdr* pasiekia, per 10-15 dienų. Paprastu—per 44 *a%*aitcs. Oro paštu 1 ki
logramo persiuntimas kaštuoja 3 doL 30 centų, gi sekantis 1 <toL 30 centų.
Siuntinio Iki 22 Ite pasiuntimas, įskaitant visas Išlaktas, atsieina (paprasto paštu), 6 dol. 88 centai.

Pofeon for rato and mice 
Cratadn* -VBarfturta* 

(1) poond Container — 08c. 
Special rate*/to ibstitations 

Mail or phone GE4-O128 
’ Five Btar EKtermtaatlng 

004 Rugby 1UU BtooMyu, N. Y. 
Mr. BUDD — ’ Mr. SMUTKO

5ŲMME lt HOMF5

BLAIE»TOWN YIC

VtMMDSIDE ZŪNE z
(2ND SECTION^ ; J 
1 (NOWOPEN)

Nauji 2 šeimų lytiniai jomai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambari^— 
dup’es. 4 miegamieji 2 $»ob, 
Taip pat'5 kambarių Jalas. 
Moderni virtuvė. KariM^^lm- 
dens šildymas. Ypač ;jfi^eli 
kambariai; garažas ir pojiSus. 
30 metų morgičius, 2 brikai 
iki požeminio,-lŪLminjičsg: iki 
42 gt '

(APPLICATION FOR 
(APTS ACCEPTEDZ

Associate Terrace Homes 
50th St and 31st Avė.

Atvira iki 8 vai vakaro.
Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St stoties 

46 St Erit _ .
RA 6-1550

1. Visiems š. Amerikos lie
tuvių sporto vienetams bei pa
vieniams sportininkams pra
nešama, kad metinė sportinin
kų registracijos prievolė pri
valo būti atlikta iki š. m. ko
vo 15 d.

2. Registraciją vykdo spor
to apygardos per savo ribose 
esančius sporto klubus, pagal 
FASK-to nustatytą tvarką. 
Registracijos instrukcijos yra 
išsiuntinėtos visiems FASK-te 
registruotiems š. Amerikos lie
tuvių sporto vienetams.

3. Registracijos prievolė yra 
privaloma visiems sportinin
kams — tiek naujai įsiregist
ruojantiems, tiek registraciją 
pratęsiantiems bei atnauji
nantiems. Registracijos neat
likęs sportininkas automatiš
kai nustoja būti lietuvių spor-

PABCEIA TO RU88IA, INC.
.? 131$ Bedfer* Ave^ 

BrooidįyB M; N. Y.
Atidacė oflaų šiuo adre*u:

651AlteayAwų

Marymount 
Colleges

Conducted by the Religious of the 
Sacred Heart of Mary 

Liberals Arts Confen B. A aad

IŠ EUROPOS
IR PIGIAU IR ŽYMIAI GREIČIAU!

Hnitop for boys 5—16 
HilI Manor for giris 5—16 
Catholic Services at camp 

Separate camps on mountain lake 
near Hancock, N. Y. 2200* Alt. 
Daily riding, expery instruction 

inetaded in fee. AU tand and 
water sportą Baseball, rifUng, 
water skiing, dancing. Mature 

staff. Own farm. 150 ml. N. Y. C. 
Also open June and Septi '

Gripsholm 
Restaurant

324 East 57th Street
New York 22, N. Y.

Finest Swedish Smoergasbom 
Luncheon—Cbcktails—Dinner

PL 9-6260
OCEAN VIEW 

NURSING HCIME
AGE — CHRONIC.-

tumjraa kovo į28 pavirto į 
apygąsdines Amerikos rytų 
pakraščio iieturių pirmeny
bes. Prie numatytų vyrų, mo^ 
terų ir jaunių vienetų prisi
deda dar komandinės ‘'varžy
bos. Taip pat laikantis Fasko 
nustatytų normų r^istraci- 
jos mokestis pakyla asmeniui 
iki 5Q eL, komandai — $3.00. 
Atrodo, kad susilaukus daly
vių iš provincijos, pirmenybės 
tą patį šeštadienį nebus baig
tos ir nusitęs ligi sekmadie
nio. Pirmenybių vieta: Lietu- Rrieš Newarką~ 

taip skubiai, kaip šį kartą, 
dienį jų aikštėje pralaimėta, 
bet šį sekmadienį savo aikštė
je ir su pilnu sąstatu kalba, 
atrodo, bus visai kitokia. Be 
to, Eintrachtui pereitą sek
madienį išplėšus lygiąsias su 
Gottschee, norėdamas užimti 
penktąją rietą, LSK negali 
šių rungtynių' pralaimėti; 
reiktų bent lygiomis pabaig
ti. Pirmosios pradeda 2:45 v., 
rezervinės (jei mūsų pasiro
dys), 1 vai. Jauniai taurės 
varžybas žaidžia taip pat New 
Fanners Ovai 11:30 vai. prieš 
Brooklyn DSC. Jaunučiai jau 
šeštadienį Metropolitan Ovai 
žaidžia atidėtas taurės rung
tynes prieš German Hunga- 
rians.

Jauniai laimėjo
žaidę sekmadienį taurės 

varžybų rungtynes, mūsų jau
niai prieš B-W Gottschee lai
mėjo 2:0 (0:0). žaidė: Nemic- 
kas; Reventas (antrą kėlinį 
Svalbonas), Rimavičius; Kru- 
šinskas, Stanaitis, Remėza II; 
Setikas (antrą kėlinį Kirkilą), 
Budreckas, Klivečka, Pagatas, 
Kleiza. Krušinsko ir Kleizos

Cooks, waitress, chambensaids, 
couples — kitehen help, būties 

available for poštkms in rectories.
Apply:

a Lida Bonfield
šiais metais daugiausiai dova
nų turėtų nukeliauti Water- 
burin, nes apie Philadelphiją 
jau senokai beveik nieko ne
girdėti. Kažin, ar New Yorko 
“seniai” išdrįs išeiti naujo pa
vasario ieškoti? Iki šiolei buvo 
pravestos dvejos apygardinės 
pirmenybes: pirmąsias 1954 
laimėjo Daukša (Brooklyn), o 
antrąsias 1955 —Kazlauskas 
(Philadelphia).

šūviams pasiekus tikslą, LSK 
pasekme 2:0 taurės varžybo
se pasistūmėjo pirmyn. Turė
dami savo grupėje neperstip- 
riausius varžovus, mūsiškiai, 
atrodo, turėtų kvalifikuotis 
baigminėn grupėn. Liko žais
ti prieš Brooklyną (šį sekma
dienį) , Hoboken ir Nuova Ita- 
lia. Atletas


