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SPAUDOJE
Lietuvos atstovybė prie Šven

tojo Sosto praneša, kad Vasario 
16 proga viename didžiausių Ro
mos dienraščių “R Giornale 
dTtalia” buvo paskelbtas krikš
čionių demokratų partijos stei
gėjo ir publicisto Luigi Sturzo 
straipsnis apie Lietuvą. Straips
nyje tarp kitko primena, s kad * ■ turi būti vandenilio bomba. To

kias žinias Amerikos visuome
nei paskelbė atomines nergijos

Generolas Chruščiovas su ginklu
> vėl itepasiseke

Floridoje aviacija vasario 
20 paleido Atlas raketą. Po
rą minučių raketa paskridu- 
si susprogo.

Tai jau šeštas Atlas mėgi
nimas. Pirmos dvi raketos 

nes _ 
Kitos 

dvi skrido gerai ir padarė po 
600 mylių. Penktoji buvo su- 
sproginta 40 mylių aukštyje.

Atlas turi būti toji raketa, 
kuri gabens j erdves naują 
satelitą. Bet kad ji pati nepa
jėgia pakilti.

Šen. Knowlandas pareiškė: 
jei jis pats nebus kandidatas į 
prezidentus, tai jis rems Nixoną. 
Žinia taip pat. kad Nixonas re
mia Knowlandą i Californijos 
gubernatorius.

Churchillo sveikata norma
liai taisosi. Jis serga plaučių už
degimu. Tačiau ir ligoje nenus
tojo rūkęs cigarų.

Prezidentas Eisenhovveris 
vietoj pasitraukusio Stasseno ža
da kviesti Į nusiginklavimo pa
tarėjus James J. Wadsworth. da
bartini Amerikos delegacijos 
Jungt. Tautose pirmininko pa
vaduotoja.

Ar Sovietuose valdžia vėl pereis į vienas rankas? 
---- :------------ ,-------- --------  4

dabartinė padėtis yra iš dalies 
padaras Churchillio ir Roosevel- - - _____ - „ .
to padarytų politinių klaidų. Jie komisijos pirmininkas L. Straus- 
nesuprato. kas yra marksistinė 
diktatūra, ir tikėjosi, kad Sovie
tai priims Atlanto pakto dėsnius.

i Straipsnis baigiamas: "Nėra 
galima, kad tarptautinės taikos 
sistemoje civilizuotom tautom 
su garbinga praeitimi, savąja 
kalba, kultūra ir tradiciją, būtų 
paneigta galimybė grįžti į ne
priklausomą gyvenimą; nėra ga
lima, kad įos liktų išbrauktos 
iš tarptautinių politinių žemėla
pių, atskirtos nuo tautų šeimos, 

. laikomos vergijoje primestam 
svetimam režime, persekioja
mos savo tikyboje, atskirtos nuo 
savo kultūrinės tradicijos, be 
vilties atgauti individualinę ir 
tautinę laisvę; viskas tas nėra 
ir neturi būti galima". (Pratęs
tume: neturi būti galima, kad 
Italijos vyriausybė ir toliau lai
kytų Lietuvos atstovybės rūmus 
ir kitą Lietuvos turtą perduotą 
agresoriui Sovietam ir teisėto 
Lietuvos atstovo prie Italijos 
valdžios ir toliau nepripažintų.

Sovietai vasario 23 -susprog- čiovas patvirtino, kad Sovietų gurno komisijos pirmininkus,
dino didelio pajėgumo bombą. * Sąjunga. įgijusi naują "baisų iš liudininku, buvusių Sovietio-
Jos galingumas skaičiuojamas ginklą, kokio lig šiol niekur ir se, parodymų padarė išvada, kad
vieno milijonu ar daugiau to- niekad nėra buvę." Prie jo pa- Sovietuose stiprės vieno asmens reikėjo ore sušproginti,
nų dinamito jėga. Greičiausia tai sigyrimo prisidėjo ir apsaugos valdžia, nors pati sistema nesi- iškrypo iš savo kelio,

ministeris Malinovskis. keis, •.
CHRUŠČIOVAS VIETOJ 

-------STALINO —.
Kariuomenės šventės priėmi

me Chruščiovas pasirodė su ge
nerolo leitenanto uniforma. 
Spauda kelia klausimą, ar Chruš
čiovas norės dabar jau vaidinti 
ir karini autoritetą, kaip tai da
rė/Stalinas. (

• #

Šen. J.O. Eastland, vidaus sau-

A ŠILO ŠVIESOJE demokratai pradSjo. rinkiminius Jmitingus, ku
rtuose labai aktyvus Trumanas.

— Pirmieji ^žinią apie naują So
vietų sprogdinimą paskelbė Ja
ponų šaltiniai. Tai Įvyko Sibire 

. per 2.500 mylių nuo Japonijos 
sienos.

CHRUŠČIOVAS TAI 
PATVIRTINO

Priėmime vasario 23 Chruš-

Harrimanas: Lietuva bus laisva

Lietuvos 
atgavimo 
priminė.

N.Y. Times daugiausia pain
formuoja ir apie Lietuvos rei
kalus. kiek jie susiję su Ameri
kos valdžios Įstaigom. Pakartoja
me mintis, kurias N.Y. Times 
rado reikalo perduoti savo skai- 
.tytojam apie Vasario 16 minėji
mą Nevv Yorke.

Laikraštis pirminė 
nepriklausomybės 
laiką, jos okupaciją:
kad Alto surengta meminėjime 
dalyvavo per 1000 žmonių, dau
giausia dėmesio nukreipia į tai, 
ką ta proga yra pareiškęs guber
natorius Harrimanas savo pro- 
kliamacijoje. paskaitytoje jo pa
tarėjo Enzo Gaspari.

Nevv Yorke vasario 20 su- 
imti trys privatiniai detekty- djos mintis.

Gubernatorius pareiškė A- 
merikos lietuviam, kad yra pa
grindo atgaivinti pasitikėjimą, 
jog Liet, bus vėl laisva. Krem
liaus pagrindai sudrebėjo nuo 
Lenkijos ir Vengrijos revoliu
cijų ir nuo viduje nuolatos vyks- • 
tančios kovos. Kremlius negali 
pasitikėti satelitų armija ir pa
sinaudoti jų ūkine pajėga. Da-

Red.)

KAIP ŠIAIS LAIKAIS

vaL Jie įtaisė turtingai Ce- 
i cfl Wolfson žmonai radijo 

siųstuvą jos lovoje. Siųstuvas 
buvo įtaisytas slaptai tarp 
matracų ir nedidesnis kaip 
cigarečių dėžutė. Detektyvus 
buvo pasamdęs jos vyras, ku
ris gyvena dabar skyrium ir 
norėjo sekti, kaip jo žmona 
elgiasi. Suimtas ir 
instaliatorius, kuris 
vam padėjo aparatą

telefono 
detekty- 
įtaisyti.

Beckui prikirpo 15 metų
Buvęs vežikų unijos preziden

tas Davė Bęck sn.. vasario 20 
nuteistas 15 metų už 1900 dole
rių pasisavinimą iš unijos ka
sos.
Kiek Amerikoje negrų yra ka

talikų
Katalikų misijos agentūra pa

skelbė, kad Jungtinėse Valsty
bėse yra 575,925 negrai katali
kai. Paskutinius metus jų skai
čius padidėjo 30.000. Negrų vai
kam yrą 343 parapinės mokyk
los; jose yra 83,384 mokiniai.

Indėnų katalikų yra 117.398.

barfinės silpnumas komunistinei 
sistemai gali būti lemiamas.

Neužmirškime niekada ir nuo
lat skelbkime pasaului, kad Ru
sijos sputnikas, skrisdamas erd
vėje, žvelgia į padėtį Kremliaus 
primestos vergijos, daug žiaures
nės nei vidurniais amžiais.

CHRUSCIOVAS su generolo 
uniforma, kurioj žurnalistai 
priskaitė 17 medalių ir juostelių

PRANCŪZUOS-TUNISO GINČAS TEBĖRA BE IŠEITIES
voje dėl Alžiro. Prancūzija 
žada sudaryti pasieniu nuo 
Tuniso “niekeno žemę” per 
15 mylių. Iš jošr iškelti gyven-- 
tojus. Tiki, kad žvalgyba iš 

cija. Amerika ir Anglija ėmė- lėktuvų galės susekti alžirie-

Amerika ir Anglija susirū
pinusios užgesinti gaisrą tarp 
Prancūzijos ir Tuniso. Šiuo 
tarpu tai net aktualesnis rei
kalas nei viršūnių konferen-

Atkreipia dėmesį i prokliama- s* tarpininkauti. Tarpininką- čius. norinčius pasprukti • Į 
rimo pirmininku paskirtas Tunisą ar iš Tuniso gabenti 
valst. sekretoriaus padėjėjas 
Murphy. Jis dabar Paryžiuje. 
Prancūzų spauda jį palankiai
sutiko ir deda viltis.

Tuo tarpu padėtis yra 
kia:

to-

PRANCCZU SIŪLYMAI
Prancūzija reikaląuja, kad

Tunisas" būtų neutralus ko-

ginklus. Ligšiolinė priemonė, 
įelektrintų vielų tvora, nieko 
nepadėjo.

Prancūzija nori, kad būtų 
sudaryta pasienio komisija 
tarp Prancūzijos ir Tuniso 
pasienio kontrolei, vadovau- 
jam neutralaus trečiojo.

TUNISO ATSAKYMAS

TEGUL ĮTAKINGIEJI VALSTYBES 
VEIKĖJAI PAS MUS ATSILANKO

Nixoną. vidaus reikalu sekreto
rių. darbo sekretorių ir kt. Cž 
už tai gali būti laukiami tokie 
kaip Mikojanas. partijos centro 
komiteto žmonės.

Taigi nebe pagrindo spe ri
mas. kad Washingtonas, atrodė 
atidaro duris ir Chruščiovui, 
nors pernai jų neatidarė mar
šalui Žukovui. Per vienerius me
tus tiek pasikeitė.

Nikitos veržlumas pirmyn • 
Amerikos atsakymas yra kom 
promisas tarp dvejopos opinijos 
Vakaruose

Kam tai' daroma?
Prezidentas kalbėjo laiške Bul- 
ganinui: tegul sovietų veikėjai 
teisingai supranta Ameriką ir 
amerikiečių galvojimą....

Kas mano, kad sovietų vado
vaujantieji veikėjai nesupran
ta Amerikos, tai pęr blogai apie 
juos galvoja. ..

Jei sovietų spauda skelbia, 
kad Tunisą bombardavo Ameri
kos lėktuvai ir amerikos bom
bom. tai ne dėl to. kad ji “neži-
notų

Nikita audringas, veržlus ir 
savim pasitikintis kavalierius. 
Jis nevaldo nei rankų nei liežu
vio. Tokis jis puolasi prie Ameri
kos su drąsiausiais pasiūlymais. 
O Amerika mandagiai ir dro
viai stumia toliau jo pasiūlymus. 
Lyg tardama: palauk, tik ne iš
karto ir nesiskubink: tegul pir
ma susipažinsim. pabendrau
sim.... Kai taip iš karto, tai ką 
jau ir kaimynai pasakys.

Nikita Chruščiovas neabejoja, 
kad savo pasieks: vasario 20 - 
spaudos šefo Ilijičiaus lūpom 
pareiškė kaip tikrą dalyką: 
viršūnių konferencija bus...

Dėl jos'jau ir nesiderėdamas. 
eina su kitais siūlymais: ati
traukti kariuomenes iš Korėjos. 

. . atitraukti atominius ginklus iš
Nato oigamzacijos nanui. Cekoslovakijos. Vo-
Boiguiba atsako, galim tar- jęiefij0S; beatome erdve paskelb- . • ..
tis dėl Bizertos su Nato. bet tj daJr įr Skandinavijos įraštus„ perlįstais, tai nuo to kad jis
tik ne Prancūzija. ir Itabja su Albanija Tai vardan pabuvos Amerikoje, pakilnos sa-

. .. ■ vo kruvinom rankom amerikie-taikos ir sugvvemmo.x - Tt i ciu vaikus, jis nepasadarys nei< Naujasis Maskvos atstovas J 1 t™-'
VVashingtone Menšikovas i visas * n!en os nel n
puses barsto užtikrinimus, kad 01OĮ€S men "os.

Švietimai vemetai vyksta i)i non sugvvemmo ir draugus- ... „ .
j-» « • r užsienius ne pažinti , bet ve k-kūmo ir vra dėl to ootimistas. ,' ti . Senatorius Eastland vasario

Jei Nikita vadina Ameriką im-

(Nukelta i 8 psl.)Amerika stumia šalin Lenki
jos ir Korėjos pasiūlymą, kol Ni
kita nesutinka su laisvais Jung
tinių Tautų rinkimais tuo;e kraš
tuose. Vadinas. Amerika nesu
tinka pripažinti status quo. Ne
siveržia per prievartą nė i vir
šūnių konferenciją.

Prezidento laiškas Bulgani- 
nui siūlo kitą dalyką: tegul mu
sų įtakingieji valstybei asmens 
važiuoja pas jus; tegul jūsiškiai 
važiuoja pas mus; tegul jie pa
mato, kad amerikiečiai nori tai
kos ir nesirengia karui.

Amerikos laikraštininkai (W. 
Lippmann) pritarė: tai gera idė
ja

James Reston (NYTi jau kon
krečiai kalba, kas tie "veikėjai”

Sibire mirė
Vincas Bielskio

'ielegrafo laidais atėjo žinia, 
kad vasario 11 Tomsko apygar
doje mirė ūkininkas knygnešys. 
Suvalkijoje plačiai žinomas vei
kėjas. Velionis buvo gimęs 1871

Už TRIUKSMAVlMĄ Brcwn patalini a i* Little Rock mokyklos, 
buvo pakviesta ir gavo stipendija mokykloje New Yorke.

Tuniso prezidentas Bour- 
guiba atkakę: Mes negalime 
būti neutralūs; mes nepadė
sime prancūzam gaudyti mū
sų brolių, uždarydami jiem 
sieną; visi prancūzai turi iš
sikraustyti iš Tuniso; visi 
pro Bizertos uostą.

Nelaukdamas, iki prancū
zai sutiks, Bcurguiba pereitą 
savaitę uždarė penkis Pran
cūzijos konsulatus. Taip pat 
Bizertos uostą užblokavo ir 
darbus sustabdė. Prancūzų 
kariuomenė, 
12,000, turi g;

Dr. Sjafruddin Pravviranegara. 
Indonezijos kariuomenės pa
skelbtos vyriausybės pirminin
kas.

Indonezijoje jau vyksta na
minis karas. Indonezijos vyriau
sybė pasiuntė aviaciją bombar
duoti Sumatros saloje sukilu- gali būti. Tai ne ūkininkai? ir in- 
rios kariuomenės pozicijų. Ka- 

kurios ten yra riuomenė prieš 10 dienų paskel- 
;yventi barakuo- bė nauja vvriausvbc. 

se. Civiliniai sunkvežimiai su 
maistu kariuomenei įleidžia
mi. bet nei karihinkai nei ka* 
reiviai negali išeiti į miestą 
pas savo šeimos narius. Bour- 
guiba reikalauja, kad pran
cūzai iš uosto išsikraustytų 
ir ji perduotų Tunisui.

Bizerta buvo mažas arabų 
kaimelis. Per 70 metų pran- 

_ cūzai pavertė iŠ jo didžiulį
• Prancūzuos vyriausybė su- Kanadoje kilo nemaloni isto- plagijavo iš Diefenbakerio kal: uostą kurjo galima kontro- 

skilo dėl pašto ženklo Liurdo rija. Buvęs užsienių reikalų mi- bos. Diefenbakeris tarptautinės guotj vandens plotus tarp Af- 
100 metų paminėti. MRP atsto- nisteris, dabar liberalų vadas, kariuomenės idėją kėlė 8 mė- jr Sicilijos — 140 my- svbe 
vas. katalikas, finansų min. Pearson pernai buvo apdovano- neriais anksčiau. Kaltinimą . . -J_ L____________________ _
Pflimlin stojo už ženklą — aiš- tas Nobelio premija už taikos Pearsonui pats Diefenbakeris • ir tarp A r os n Sardini-
kino, kad iš užsienio bus laimė- pastangas. Pearsonas 1956 Jung- irgi patvirtino. j°® — mylių- Prancūzam PRANCŪZIJA — ALŽIRAS
ta valiutos. Socialistų atstovas tinėse Taut. buvo pasiūlęs re- 
ir sykiu paštų ministeris Thomas zojjUciją sudaryti “tarptautinę 
prieš — bus nusikalsta valsty
bės atskyrimui nuo bažnyčios.

• Sovietų enciklopedija apie 
Staliną paskelbė visus sakinius, 
kurios tik kada vartojo apie ji 
Chruščiovas. Stalinas peikiamas 
už jo klaidas dėl tautybių politi
kos. užsienių politikos; išimtas 
jis ir iš genialių karo vadų. Skandalas dėl taikos premijos

bė naują vyriausybe.
Kokiu būdu komunistai 

siekia pripažinimo
šiaurės Korėjos komunistai 

pasigrobė pietų Korėjos 
t u va su 32 keleiviais. Į r 
lavimą lėktuvą ir kele 
grąžinti šiaurės Korėjos 1 
mu n ištai atsakė: grąžinsi! 
belaisvius, jei pietų Korė; 
vyriausybė pripažins šiaui 
Korėjos komunistinę vyru

žinieriai. bet stovi valdžioje ar 
arti valdžios. Mini prezidento 
šeimos narius, viceprezidentą.

kariuomeną Egipto — Izraelio 
konfliktui likviduoti. Tai jam Į- 

Lietuvių Pasaulio seimą orga- skaityta Į didelius nuopelnus tai- 
nizuojant panašiai kai kurie rei- kai. Dabar susisekimo miniseris 
kalayo, kad seimui paminėti žen- Hees paskelbė, kad ta mintis bu- 
klcly nebūtų .kryžiaus. vo visai ne Pearsono; jis ją

dar svarbiau, kad artimuose
• Lenkijos spauda "asmeny- kalnuose nuo 1952 prancūzai 

bės kulto” nevartoja — Gomul- padarė 2 mylių ilgumo tune- 
kos 53 gimimo dieną paminėjo liūs, kuriuose Įrengtos ligo- Paskutiniu laiku daugely miestų

Prancūzijos vyriausybe spau
džia iš vidaus baigti Alžim karą 
ir eiti i nuolaidas* alžiriečiam.

tik vienas laikraštis trim eilu- ninės, virtuvės, sandėliai - - rengiami mitingai už karo bai- 
1000 žmonių. Prancūzai alš- girną. Juos remia labiatisai Ii-

• New*Yorke snieco išveži* kiną, kad tai jiem reikalin• NawYorka sniego išyeži- kiną, kad tai jiem reikalin- beralai. radikalai, vadovaujami thomas C. Morgan patkir
mas kaštavo apiel, 750,000 dol. gas strateginis punktas kaip buv. nūn. pnn. Mendės-Frnce. Sj»«*JS»nhwn*3!M ’com'

BaLsupių k. Mariampolės ap. 
Tėvai mirus 1889 iš ketvirtos 
klasės teko jam gūžti Į ūki. Jo 
ūkis tapo vieta lietuviškom kny
gom. kurias į čia gabeno Kan
clerius. 1892 Mariampoiėj Įstei
gė pirmą lietuvišką krautuvę, 
kui i patarnavo ir poltiniam vei
kimui. čia pradėjo suktis “Siety
nas*. kuris .stengės perimi i* 
lietuvių rankas nusibankrotavu- 
sias dvarelius.

1897'buvo caro žandarų suim
tas. bet Sibiro išvengė. Tačiau 
areštas neatbaidė nuo darbo. 
1907 metais su entuziastų 
būreliu Įsteigė Mariampolėje 
vartotojų bendrovę ‘Žagrę’.. Jos 
valdyboje pasiliko iki pat pirmo 
jo karo. 1917 BieLskus buvo ir 
Vilniaus konferencijoje.

Nepriklausomoj lietuvoj vi<ą 
laiką darbvosi Mariampolės 
apskrities taryboje.

Nerūkė, negėrė, buvo visiem 
paslaugus. Išaugino 3 sūnus ir 
5 dukteris. Visiem davė aukštą
jį mokslą. Vieną sūnų Sibiro tai
ga palaužė prieš penketą metų. 
Dvi dukros tebetęsia jo tremties 
kelią.

Balsiojo birželio naktį Įsibro
vė enkavedistai, ir per 20 mi
nučių visa šeima jau riedėjo 
Maranųmlės vieškeliu negrįžta
mai tremčiai. Galulaukę dar spė
jo pasigriebti saujelę savosios 
sodybos žemės Gal toji saujelė 
JI ir gi vą palaikė per 17 tremties 
metų ’J Br-kas».



Kaip anglai vogė raketų planus ” RAŠO ALMUS

Anglijos žvalgyba buvo laiko
ma pati geriausia. Bet kai vokie
čių reketų gamintojai iš Berly
no -dingo, tai ir anglai jlgai ne
žinojo kur. Tik prieš pat kn į 
jie patyrė, kad raketų centras

Raketos (3)

Nieko prie jos nerado, nes 
ji buvo suspėjusi įtartinus da-

yra Baltijos jūroje Peenemueh- 
de. Anglai labai tų raketų ne
vertino. Pats Churchillis žiūrėjo 
skeptiškai. Kiekvienas anglų 
moskitas — galvojo Churchil- 
lis — per savo “gyvenimą’ nu
meta 125 tonas dinamito. Nu- 

' ' meta su dideliu tikslumu. Tai 
z yra geriau nei raketa su viena 

tona, kurios taiklumas gali bū
ti 20 kilometrų į šoną.

Tačiau žvalgyba savo darbą 
dirbo. Didelėm pastangom Har- 
ris Denis Lowley, kurio žinioje 
buvo raketų sekimas,

pavyko įsprausti agentę į Pe- 
enemuendę.

Jai buvo elzasietė Elena Bich. 
kuri buvo apginkluota kariuome- 
menės kontražvalgybos doku
mentais.

Saugumo valdininkai vieną va
karą ėmė tikrinti civilių prie
varta atgabentų darbininkų la
gerį—pirmiausia lenkių baraką. 
Saug. buvo įspėtas, kad prieš 
kelias dienas vakare iš sunkvie- 
žimio buvo kažkas išmesta ir tu
rėjo dingti lenkių barake. Buvo 
jau 9 vai. vakaro, kai saugumo 
vyrai įgriuvo pas moteris ir be 
jokios atodairos ėmė tikrinti ne 
tik jų kambarius, bet ir jas.pa-

vo/ kad Elenos Bich tėvas yra . 
Londone ir kad ji pati Londo
nui tarnauja. Jis skubiai telefo- 

' navo savo viršininkam J Berly
ną, kad turi išdėstyti reikalą, 
kuris yra svarbus ir skubus ir 
kurio telefonu negali pasakyti, 
nes “priešas klausosi”. Jam lei
do atvykti. Bet pakeliui, prie 
Freiburgo, traukinį užklupo 
anglų lėktuvai. Kaiser vietoj bu
vo užmuštas. Prie jo rasti po
pieriai buvo perduoti jo žmonai, 
kad pasilaikytų, kas jai tiesio
giai priklauso, o kas yra tarny- 
biška, perduotų , vietos kontr
žvalgybai. Bet tai buvo tofis pa
krikimo metas, kada kontr
žvalgyba nebepasiuntė likusių 
popierių toliau. Jie pakliuvo jau 
1945 į prancūzų rankas. Ir tik iš- 
ten anglų žvalgyba patyrė, kad 
jos agentė Elena Bich išliko ne- ■

ŽINįOS 1S LIETUVOS 
.- —————-

Siūlo pakeisti ir Chruščiovo politiką
Lietuvos komunistę partijo

je kaip matyti iš jafpwdm, yra

“Pst! Priešas klauso! “Tai bu- 
■? . vo visoje Vokietijoje išgarsin

tas šūkis. Juo labiau jis buvo 
svarbus Peenemuende. Nuo 19- 
42 Vokietijos vyriausybė vis dau
giau ėmė dėti vilčių Į raketą. 
Labiau reikėjo saugoti ir jos pa
slaptis. Peenemuendėj 1943 pa- 

1 sirodė pats Himleris, SS vadas, 
pasirūpinti, kad paslaptys būtų 
saugojamos. Joms prižiūrėti 
jis paskyrė grupės vadą Mazov 
iš Stettino. Bet anglų žvalgyba 
dėl jo paskyrimo džiaugėsi:

"Mazovo paskyrimas tai mum 
’ palengvinimas. SD labiau susirū
pinusi vidaus priešais nei užsie
niniais. Pats AAazov yra plepis ir 
perdaug nugeria. Kas Peene
muende dedas, kas jam patikė
ta kaip didelė paslaptis, jis pa
sakoja savo partiečiam Zinko- 
witz smuklėje-/

Grobis nebuvo didelis — ar
batos dėžutė, nudžiauta iš virtu
vės, rašomojo popierio, pieštu
kų, duonos gabalų ....Už tat juo 
piktesniais žvilgniais lenkės dar
bininkės lydėjo tikrintojus. Gru
pės vadas jautėsi nuo tų žvilgs-suįmta tiesiog neįtikėtinu būdu, 
nių nejaukiai. “Palik tą — pa
sakė jis savo pareigūnui, • kuris 
buvo prisiartinęs prie vienos 
lenkės ir rengėsi ją apčiupinėti 
— matai, kad nėščia, ji tuojau 
turės sugriūti"....

Jam norėjos ko greičiau baig
ti šitą vizitą... Staiga jo žvitri 
akis užkliuvo stalą barake. Jis 
buvo užtiestas popieru. Popiery 
kažkokį vandeniniai ženklai bu
vo išmarginti skersai išilgai li
nijom. Tai buvo konstrukcijos 
planas. Iš kur jis čia atsirado. 
Viena lenkė prisipažino, kad ji 
dirba prie popierių lankstymo 
ir vieną iš jų pasiėmė stalui uz- 
sitiesti. .. Išsinešė popierį, išsi
vedė lenkę.

Nėščioji moteris dabar tikrai 
sugriuvo ant savo'lovos ir pra
virto. Po jos drabužiais buvo tai. 
ko saugumo valdininkai labiau
siai ieškojo—konstrukcijų brė
žiniai. išvogti iš dirbtuvės. Po 
pusvalandžio lauke sušvirkštė 
kažkoks paukštis, ir pavojingie
ji ryšuliai buvo perimti lenko, 
kuris buvo geležinkeliečio uni
forma ir laukė už lagerio tvo-

kuris tegalimas gyvenime ir ku
ris nebūtų pateisinamas litera
tūriniame veikale (bd.)

ANGLŲ LAIVYNAS viduržemio jūroje atlieka karinius pratimus, 
kariuose dalyvauja didieji kreiseriai ir sprausminiai lėktuvai. 
Apačioje lėktuvas išstumiamas nuo laivo j orą.

DAR APIE 7
SPAUDA

-------- ------------------------------

propagandos tikslą, Romos in- 
formacinė/lpauda labai aiškiai* 
atskleidė. Žinoma, italų komu
nistiniai laikraščiai, kaip Unitą 
ir kiti, stengėsi religines “lais
ves” okupuotoj Lietuvoj pavaiz
duoti kuo gražiausioj šviesoj, 
psservatore Romano ir katalikų 
laikraščiai apie lietuvių ekskur
santų spaudos konferenciją in
formavo santūriai, pažymėdami, 
kad ekskursantai iš Lietuvos ne
galėjo atskleisti nieko džiaugi- 
nančio, kad tikrasis lietuvių re
liginis gyvenimas yra žymiai 
sunkesnis, negu ekskursantai ga-

Juo karas labiau ųžsjtęsė. 
juo labiau reikėjo palaikyti dva
sią naujo ginklo pažadais. Rei
kėjo apie naują ginklą šnekėti. 
Ir juo daugiau buvo skirta pa- ros ... Tarp Peenemuende ir piežių su šimtais kitų šalių kata 
slapčių saugotojų, juo daugiau Londono kelias artimas, bet pa- likų. 
buvo apie jas plepėjimo. ketas keliavo pirma į Paryžių.

paskui j pietų Prancūziją ir iš 
’ten jį paėmė anglų lėktuvas, ku
ris buvo atgabenęs slaptai pran
cūzų sukilėliam ginklus

Vokiečių žvalgyba susekė, kad 
anglai turi žinių apie raketą. 
1943 saugumas ėmė aštriai sekti 
ir tikrinti, kaip iš Peenemuende 
išeina žinios. Buvo sulaikyta pa
ti Elena Bich ir patikrinti jos 
dokumentai. Buvo ji pati net iš
rengta iki nuogumo ir apieškota.

Europos LFB biuletenyje 
"Vidaus žinios" randam papil-

- domų žinių apie tuos 7 “maldi
ninkus”, kurie buvo atvykę į 
Romą ir norėjo gauti audienci
ją pas popiežių:

“Š.m. sausio pabaigoje ir va
sario pradžioje Italijoje lankėsi 
septynių lietuvių ekskursija, ku
rią lydėjo du rusai (tikriausiai 
enkavedistai). Ta ekskursija x 
sausio 25 lankėsi Lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje.

“Visą laiką globojama Sovie
tų Sąjungos pasiuntinybės prie 
Italijoj vyriausybės, ekskursija 
mėgino gauti sau audienciją pas 
Šventąjį Tėvą, tačiau jos nega
vo, nors anksčiau buvo gavusi 
audienciją Venecijojejaas Vene- - ‘Lietuyjuž ekskursantų oficia- 
cijos patriarchą kardinolą Ron- 
calli. Vatikane ji turėjo tenkin
tis. bendrąja audiencija pas po

šnipo dienos visada yra ne
tikros.

Ir Elena Bich buvo pagaliau 
iššifruota. Kariuomenės kontr-

“Vasario 4 dieną vienas ta
ki ekskunigas, kuris dabar dirba 
su komunistais, suruošė lietuvių 
ekskursijai Romoje spaudos kon
ferenciją katalikų laikraštinin
kam. šitoj konferencijoj laik
raštininkai lietuviams ekskur
santam iškėlė eilę klausimų, ku
rie atskleidė, kokia iš tikrųjų re
liginė “laisvė” yra okupuotoj 
Liet. Pvz. Į klausimą, kodėl su 
ekskursija nėra nė vieno katali-

Kiek katalikai vadovauja JAV gyvenimui - kl> k“n«°- ekskursantai tegalėjo
J VJ atsakyti, kad jie tik paprasti ka-

Po sputniko Amerika puolėsi 
kaltinti savo mokyklų, kad jos 
neparuošia reikalingų mokslo 
specialistų. Prie gausių kalbų 
prisidėjo ir katalikų mokslo at
stovai. Jie kritiką nukreipę Į 
savas mokyklas.

Jau 1955 Mrgs. J.T. EJlis, baž
nytinės istorijos profesorius Ka- 

. talikų Universitete, nurodinėjo, 
kad Amerikoje Katalikų Bažny
čia nepagamina tokių žmonių, 
kurie vadovautų Amer. intelek
tualiniam gyvenimui. Jo kaltini-- 
mą dabar įspūdingiau pakartojo 
kun. John J. Cavanaugh, buvęs 
Notre Dame universiteto prezi
dentas. Jis kalbėjo skaičiais:
"Šio krašto 35 milijonai katali

kų ir mūsų švietimo sistema !> 
Ii • gražu neparuošia vadovau
jančių asmenų pagal jų ska - 
čiaus proporciją. Iš Jungtini *

kia kritika gali sudaryti įspūdį, 
jog katalikų aukštosios moky
klos yra žemesnio lygio, o tai - 
būtų klaidingas įspūdis.

Toje polemikoje aiškėjo, kad
Amerikoje katalikų aukštųjų 
mokyklų, universitetų ir kolegi
jų, yra apie 250. Įtakingiausi 
moksle yra jėzuitai, kurių ranko
se esą 28 universitetai ir kolegi- 

, jos, bet kurie studentų turi 110, 
.934, arba 39 proc. visu studen
tų katalikų mokyklose.

Fakto, kad katalikų yra žymiai 
mažau vadovaujamose vietose 
nei jų gyventojų proporcija, yra 
ir kita priežastis, apie kurią pa
prastai nekalbama — tai tyli, 
bet atkakli iš netolimos praeities 
nebaigta . kova prieš katalikus 
Arielkoje. -prieš jų dalyvavi- 
rr Į viešajame gyvenime.

talikai. Į klausimą, kodėl nuo 
1945 m. nė vienas kunigas ne
galėjo atvykti j Romą, buvo at
sakyta, kad kunigai turėję daug 
darbo. Į klausimą, kodėl nuo 
1945 nė vienas vyskupas nega
lėjo atvykti į Romą aplankyti 
popiežiaus, nors kanonai šito
kių vizitų rekalauja kas penkeri 
metai, buvo atsakyta, kad šito 
reikia klausti pačių vyskupų, nes 
ekskursantai kaip paprasti ka
talikai to nežino. Iš eilės kitų 
klausimų paaiškėjo, kad per 13 
okupacijos metų Lietuvoje teiš
leista tik viena maldaknygė ir 
bažnytinis kalendorius, kad re
liginis jaunimo auklėjimas ap
sunkintas net šeimoj, kad visos 
vienuolijos uždarytos, ir eilė ki
tų dalykų.

‘ Kad ekskursija ir spaudos 
konferencija turėjo sovietinės

Įėjo viešai pasakyti.

kataliku yra tik 10. Iš vadinamu 
bizniui vadovaujančių asmenų, 
paskelbtų pereitą mėnesi Forbtfs 
žurnale, katalikų yra tik du, tarp 
jų Fordas antrasis yra konverti
tas. Net atsitiktinis pažvelgimas 
i dienraščius, savaitinius laikraš
čius ar žurnalus skatina kataliką 
paklusti, kur yra musų katali
kiški Saikai, Oppenheimeriai, 
Eirfsteinai".

si kritika susilaukė pasiprieši
nimo iš kitų tos pat rūšies publi
cistų. Tačiau_jįenuncigė.ji fakto, 
kad kat vadovaujančiose vie-

trcingai žymiai matose yra pro]
žiau, o tik nurodinėjo. kad lo

Toliau Vazalinskas patarė: 
“Siekiant įtraukti visus kolūkie
čius į visuomeninę gamybą čia 
sudaryti teritorines grandis. To
kiomis sąlygomis kartais 

tikslinga taip pat paskiriems < 
kolūkiečiams pavesti ....auginti 
prieauglį ir atpenėti kiaules".*

Buvo iškeltas taip pat klausi
mas, ar leisti kolchozininkam 
statytis naujus namus savo vien
sėdijose. Girdi, visą laiką kalba
ma apie kolchozinių gyvenviečių 
statybą, tuo tarpu toleruoja
ma auganti statyba viensėdijose.

Aštriausiai plenume buvo kri
tikuotas Lietuvos ūkio tarybos 
energetikos ūkio valdybos virši
ninkas Jegorov. Jo pasiteisini
mai buvo atmesti.

Tie ginčai rodo, kad
1. Lietuvos komunistų parti

joje kyla noro atsisakyti nuo 
stambiųjų kolchozų, kuriuos bu- 
vo taip .palaikęs Chruščiovas.

2. Partija prabilo apie kiau-
r______  lių pavedimą auginti atskiriem
“Paežerio” kolchozo, prie Pa- ‘ kolchozininkam, nebe “kolekty

vinei vadovybei”.
3. Tokiu būdu gyvenimo prak

tika verčia partijos žmones atsi
sakyti nuo anksčiau komunizmo 
garbintų metodų ūkiui pagerinti 
ir artėti bent iš tolo prie anks
čiau atmestų, kurie duoda progą 
pasireikšti laisvo asmens inicia
tyvai.

rimo ir blaškymosi. Neseniai

mus šalinti iŠ partijos "liberaliz
mą'; spauda šaukė prieš "nacio
nalinį komunizmą". O iš kitos

rime reiškiasi vis atviresnės 
kritikos. Tai matyti ir iš diskusi
jų dėl žemės ūkio.

Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto plenume buvo 
pasigirta augančiom kolchozų 
pajamom ir ieškoma naujų bū
dų žemės ūkiui pagerinti. Tie 
siūlomi būdai, palyginti su anks
tesniais laikais, savotiški. Gal 
net “gomulkizmu” atsiduoda. 
Maskvos “Komunistas” nusis
kundė, kad kai kurių respublikų 
ekonomistai einą per toli. Jie, 
girdi, nesirūpiną visos “didžio
sios tėvynės”, o tik savo regijo- 
no gerove. Panašių reiškinių iš
girstam ir šiame partijos komite
to plenume.

sakymų dalis nieko bendra ne
turėjo su klausimais—ir varg
šas vertėjas nebuvo įgudęs italų 
kalboje —o kiti atsakymai bu
vo migloti. Veltui don Gaggero, 
susijaudinęs savo kėdėj norėjo 
eiti į pagalbą savo lietuviams 
svečiams, pakreipdamas savo 
būdu perdaug aštrius klausi
mus ir paryškindamas per sil- 
nus atsakymus”.
KAM VISA TA KOMEDIJA BU

VO VAIDINAMA?
Maskva nori gelbėti savo ko

munistus Italijoje. Katalikiško
je italų masėje nori sudaryti įs
pūdį, kad komunistai neina 
prieš tikėjimą? TdTn buvo skir
tas Gromyko pareiškimas, kad 
Sovietai nori-gerti santykių su 
Vatikanu. Tam dabar lietuviai 
turėjo pasakoti, kad Lietuvoje įr kolūkiečiam sutikus, juos

Labiausiai priekaišta- 
nesirūpinimo miškais.

pasirūpinti, kad atei- 
kartom miško dar lik-

nevėžio, pirmininkas Zabielavi- 
čius sveikino partiją kaip “gerą 
šeimininką”, bet prikišo, kad 
žemės ūkio akademija nerodo 
didesnio entuziazmo “naujajam 
kaimui”, 
vo dėl 
Girdi, 

reikia 
nančiom 
tų. •

Sovietinės valdžios Lietuvoje 
pirmininkas šumauskas primi
nė, kad iki 1960 turi būti įvyk
dytos prievolės, bet iki.šiol pa
daryta labai maža. Jis siūlė dėl 
to kelti kolchozininkų,- mechani
zatorių, ūkio specialistų aktyvu
mą ir kūrybinę iniciatyvą.

Tam siūlė net atsisakyti nuo 
stambiųjų kolchozų.

“Kur ūkis prastai tvarkomas, 
kur žemių ir sodybų išskaldymas 
trukdo augti aktyvumui, reikia, 
atsižvelgiant į konkrečias sąly-

chorvedžiu|
dėmesiui |

Išleista II laida ®

Kalėdų Balsai
30 kalėdinių giesmių

li kalba^fRudos konferencijoje 
buvo rusiška. Vienas ekskursan
tas (Martinaitis) kaikraštinin- ________
kam priminė ir Gromyko kalbą, komunistai duoda laisvę katali- smulkinti” 
kurioj Gromyko pasakė, kad So- kam.
vietų Sąjunga norinti gerų san
tykių su Vatikanu’.

KOKĮ TARPININKĄ
MASKVA PASIRINKO . parašė apie Bažnyčios padėtį tavo, Šilutės, Varnių ir kituose 

1 Draugo korespondentas vasa- Lietuvoje iš savų šaltinių.
rio 15 ir 16 plačioj informacijo
je duoda papildomų žinių apie 
tą ekskunigą Gaggero, kuriam 
Maskva pavedė suorganizuoti 
konferenciją:

"Konfmenciją organizavo at- 
puolėlis «&komučiikuotas italę 
kunigas Gaggero, kuris neper
seniai su italų komunisiu vadais 
buvo lankęsis Maskvoje ir kal
bėjęs su Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų miniteriu Gromy
ko....

"Andriejus Gaggero 42 metų 
amžiaus ir šiuo metu Sienos 
miesto teismo traukiamas atsa
komybėn už valstybės įžeidi- 
mą".

Pačią konferenciją “B Giorna- 
le d'Italia” aprašė su humoru ir 
Gaggero rolę joje taip mini:

“Yra faktas, jog didesnė at-

Dar konkrečiau apie smulki- 
Italų laikraščiai pasidarę iš- nimą kalbėjo žemės ūkio minis-

vadas. kad komunistai tikslo ne- teris Vązalinskas. Jis- siūlė pir- 
pasiekė. Laikraščiai, priešingai, miausia smulkinti kolchozus Rie-

rajonuose.

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. ŠAUČICNAS

Kaina S1.00, 36 pusi.

Gaunama:

DARBININKAS, |
910 Willoughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. St. Yla ................  $2.50
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud.
'• de luze

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P. -
Aleksa............ .......................... ......................

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
balt.

2.00
4.50

1.00

2.50
4.00

GOMULKA AIŠKINASI
Lenkijos kompartijos sek

retorius Gomulka pareiškė 
Londono Times, kad Lenkijos 
užsienio politika lieka sude
rinta su “socialistinio fron
to" politika. •

Amerika Lenkijai vėl davė 
pagalbos už 90 mil. dol.

Kada su Sovietais susitars*
Amerikos diplomatas W. S. 

B. Lacy. kuris yra dalyvavęs 
derybose su Sovietų diplomą- 
tais, pareiškė: “žmonės turi 
būti pasiruošę išgyventi vie
ną generaciją, dvi, tris nesu
laukdami jokios pažangos 
santykiuose su Sovietų Rusi- 
la” •

o Alžire musulmonų yra tik 
r. kurie turi daugiau nei po

• Kairo universitetas esąs 
vienintelis pasauly, kurio stu- 

< dentam draudžiama vesti bei te-
J/iCK SOBLE kaMJtme •‘maiste” suvalgė, norėdamas nusižudyti , įlėti. s.

kurio stu-

Atlaidi? Šaltinis ................  ;....................
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus.

413 p..................................    —......
RELIGIJA IR-FILOSOFU A

Naujasis Testamentas ......  .........
Saulės giesmė. Ai Maceina. 454 p. ...........
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca. a 

264 p. ... ........ .......... ..........«...... ................
Pranašystės apie pasaulio galą, prel. P.

Juras, 111 p......... .-............... .........................
Džiaukis gyvenimu. O. Sweet Marden, 72 p.
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 

145 p................................ . ...... ...................
Ateitininkų ideologija. St. Šalkauskis . ......
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis.

139 p. .............................................................
Laisvė ir būtis. J. Girnius. 151 p. .............
Milžinas, didvyris, šventasis. Pr.

Gaidamavičius, 216 p...............
šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p.
Aušros žvaigždė, Marijos poezijos

antologija. A. Tyruolis ....... .....................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna ...............
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas. 260 psi. .... .................

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, IT d., St. Raštikis ... 7.00 
Kryžiuočiai I. II ir III t.. H. Sienkcvičius po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustinas 

n l. . ............................. :......
Lietuvos archj-vas (bolšcrizmo metai). 

436 p. .2... ............ . .. .................. ......
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

Vac. Biržiška. 100 p.
I^cgendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p.
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p.
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys

• ?■ BELETRISTIKA
Smilga irių akvarMė, Draugo premijos 

romanas, P. Jurkus .... ..........
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis. 101 p.

2.00

2.00
5.00
2.00

2.00

1.00
i. 0.70

1.00
3.00

1.50
2.00

2.00
3.00

2.00
1.00

2.00

6.00

1.30

1.00
0.50
2.00
5.00

5.00
1.50

2.50

3.00
2.00
1.20

3.00 
220 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00

Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mažalaite.
220 p. ....................................- ...

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus. 207 psl................---------- ----------

Kur .bakūžė samanota.. A. Vaičiulaitis _
Petras ir Liucija. R. Rolland. 112 p..........
Tipelis, humoristinis romanas. Pulgis

Andriušis. 240 p......... ................... ..............
Audra Žemaičiuose. VI, Andriukaitis. 218 p. 
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė ...... . .
Gabija, metraštis ... ...................................... .
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p.............
Susitikimas. J. Gailius. 155 p......................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p....... ...........
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 1.80 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. ............... 2.00
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Sibiro ir Amerikos pūgos

do, kad gyvenimas yra tik žiau
ri kova už būvį: už sotesnį duo-

čiu tarnauja sau; pripažindamas 
Dievą aukščiausiu tikslu, žmo
gus aiškiausai iš tos tikslo aukš
tumos įžvelgia savo antrinius

vis nejunta, kada ji plaukioja 
vandeny. Bet pabandykime ją 
iškelti į paviršių.... Ji spurdės,

nūs. Žmonės nugali prievartos 
ir gamtos kliūtis, nes sopamai 
jaučia, kokia yra brangi laisvė.

Tuo tarpu laisvėje tiek ne-

pinas, bet tai negali prieštarau
ti jo prigimčiai. Ims kas nors ir

By FRANCiaCAN FATKERS 
_______  >1 AMERIKĄ, 1-08 
ORGANĄ DARBININKĄ R* LIETUVIŲ ŽINIAS.

Gyventi nori kiekvienas gyvy
be apdovanuotas kūrinys: au
galai, gyviai žmogus. Visi jie 
saugo save, ieško ramesnės, sau
gesnės ir dėkingesnės vietelės, 
kad jokia pikta ranka ar kitos 
rūšies negerovė jų nepaliestų. , uos kąsnį, šiltesnę bei saugesnę 
Tik vienas žmogus yra iš tų kū
rinių, kuriam to visko dar neuž
tenka: jis ir saugiausioje'vieto
je neramus. Gyvena ir žmogus, 
kol sutinka auštančios dienos 
rytą, kol palydi jos gęstančius 
spindulius vakaruose, bet tik gy
venti ir pragyventi žmogui ne
užtenka, nes jis alksta kūnu ir

Sibiro ir Amerikos nebūtų ga
lima nė lyginti, jeigu šiam kraš
te neužeitų kai kada pūgos. Kai 
jos priverčia krūvas sniego, ir 
dar su šalčiu, gali pasijusti tar
tum Sibire: nėra kaip prava
žiuoti nei praeiti. Tiktai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse tai 
pasitaiko nevisur ir retai, o Si
bire visur ir dažnai, kai ten už
griūva gili žiema.

Iš Sibiro gilumos viena lietu
vė tremtinė rašo: “Mus užsnigo 
viršum langų. Jei neprasikas- 
tum, nežinotum, kada diena pra
sideda ir kada baigiasi. Atsikasa- 
me ir vaikštome lyg kokias tune
liais. Taip buvome suėję vasario 
16 Jono vardinių švęsti. Buvo 
Petrutė su Juze, Mikasė su Al
fonsu ir daug kitų. Visi atbrido 
per sniegą ligi pajuostės. Pri
siminėme jaunas dienas, padai
navome ir smagūs išsiskirstėme, 
palinkėję Jonui gyventi dar 
39 metus. Dabar jo nebepažin- 
tum — gerokai susenęs, plaukai 
praretėję, lyg būtų juos barstės 
visu keliu. “Tolimas tas kelias, 
bet mielas”.... Ar beprisimeni 
tą dainelę iš pavenčio”

Laiškas rašytas praėjusiais 
metais. Nebūtume čia jo prisi
minę, jeigu Vasario 16, kurią 
anie tremtiniai pernai prisimi
nė šaltajame Sibire, šiemet A- 
merikoje nebūtų užvertęs sibi- 

‘'“riškas sniegas. Tik tiek yra bend
ro, o kita skiriasi

ro ir sibiriška prievartą, kurios 
nėra Amer.Dėl to Amerikoje ga
lima ne tiktai neišeiti iš namų, 
kai sniegas užverčia, bet ir ne
nueiti į bažnyčią bei Vasario 
16 minėjimą, šiemet gi laimin
gu būdu sekmadienis kaip tik 
sutapo su Lietuvos nepriklauso
mybės švente. Sutapo ir sniegas. 
Ir jisai laisvoje Amerikoje iš
vertė į paviršių tai, ko šiaip jau 
ryškiau nepastebėtume.

Vasario 16 minėjimai, pa
ruošti su plačiom programom 
ir gubernatorių kalbom, nevie
noje vietoje buvo atidėti. Vienur 
tai galima buvo pateisinti, ki
tur—ne, ypač didesniuose mies
tuose, kur požeminis susisieki
mas nebuvo visai sutrikęs. Vie
nas gubernatorius nepabijo snie
go ir atvyksta iš tolo, kitas iš 
anksto paruošia ir spaudai iš
siuntinėja savo kalbą, kad ją 
pasakytų ne kurią kitą dieną, o 
Vasario 16, bet jos nebėra kam 
sakyti. Nėra kam sakyti nė Va
sario 16 pamokslų bažnyčioje, 
nors yra sekmadienis ir pareiga 
mišių išklausyti lengvai nenusi
kratoma. Atsitinka vienoje vie-

pačiu pagrindiniu dalyku — tai toje dar ir taip, kad pamaldose 
laisve. Čia sniegui kelius užver- už Lietuvą tedalyvavo saujelė 
tus, lieka laisvė kapstytis iš na- žmonių, o vakare parapijos salė

je susirinko keli šimtai kitokiam 
pagerbimui. Mat, pobūviui tikė
tai jau buvo išpirkti.... Negi pa
liksi namie, kai išlaidos jau pa
darytos.

Šitaip susidaro išvidinė žmo
gaus prievarta, kuria jisai save

Amerika skiriasi nuo Sibiro

mų arba juose tūnėti ir laukti, 
kol mašinos kelius prakas. Si
bire nėra nei tos paslaugos iš
šalies nei laisvės palikti namie. 
Kelią turi pats prasikasti ir bū
ti darbe. Kodėl tad žmonės Si
bire nepalieka namie bent va
karą, po dienos nuovargio, o pajungia laisvėje, nes praranda
brenda per sniegus ligi pajuos- pajautimą aukos, kuriuos reika- 
tės “Jono vardinių” prisiminti? 
Juos patraukia Vasario 16, drau
džiama ir dangstoma nekaltu 
pobūviu. Kelias į jį “tolimas, bet 
mielas”, kad ir veda per pusny-

linga bet kuriai kovai. Ir kovai 
net su sniegu bei pūga. Ameri
koniška pūga mus įgąsdino, o 
sibiriškoji tremtinių nųįbaugi- 
na. Toks ir skirtumas.

PAMESTIEJI
ROMANAS
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kertelę — kaip nors vegetuoti, 
pratęsti (savo susikurtą) nedalią, 
pragyventi. Taip ir nugrimsta 
įgimtas ilgesys laimingįau gy
venti, gęsta visos šviesos dar va
karo nesulaukus, sunyksta ne
rūpestingasis vos pradėjęs gy
venti. Sunku bus tokį įtikinti, 
kad

kiekvieno protingo kūrinio pa
ko, bet svarbiausia žmoniško šaukimas yra ne tik kova už bū- 
gyvenimo: sotaus, gaivaus, pra- vį, bet kur kas daugiau — kova 
smingo. » už vispusišką gyvenimo prasmę.

Tai nuo amžių kartojama'fm- kultūringumą. Tik įprasmintas 
sa, kuriai vis permaža skiriamą gyvenimas yra ir kartu tikrasis 
dėmesio ir pagal naujas sąlygas 
gilesnio įsijautimo. Visi tik sku
ba, bėga, veja dieną po dienos; 
gyvenimo šešėliai nuolat ilgė
ja, o tauresnio žmogaus troš
kimai netrumpėja. Skuba į erd
ves, mėgina pralenkti visokius 

“sputnikus”, klausosi jų prane
šimų, bet rūpimo visiems atsa
kymo nesulaukia:

kodėl žmogus neramus, ko
dėl jo dienos miglotos?

Daugybė tam priežasčių. Kas 
jas, kaip įvairių žmonių troški
mus, išskaičiuos? Viena iš jų 
dažniausiai besikartojanti, tai 
reikiamo ryžto stoka susikaupt: 
giliau dirstelėti į save, paskiau 
j kitus — ar tai būtų kerėjan- 
čios padangės ar darganiausia 
aplinka.

Kada kiekvienas rūpinsis pir
miausia savo vidaus pasaulio gie
drumu, tada kiekvienas bus tuo 
užsiėmęs ir nereikės pavydėti 
erdvėm ramybės, dangaus mė
lynei saulės spindulių, užteks jų 
čia sielos pasaulyje.

Aišku, pakeleivio nedalioj to
bulų dienų nesukurs, bet išpūs
tų akis ir mirgančios žvaigždės, 
išvydusios dvasia žėrinčius že
mėje meteorus — taurius žmo
nes, asmenybes. Susikaupti daž
niau dirstelėti pirmiausia į sa
ve yra būtina. Tada greičiau ir 
dėkingiau atsiskleis ne tik stra
tosferos erdvės, bet ir žefhės 
plotuose žmogus nebus prislėg
tas pakeleivis, o sąmoningas 
keleivis Įmanomos laimės ke’iu. 

Nekreipiant į tai dėme-io, 
tenka toliau nerūpestingai gy
venti sau ir kitiems. Nerūpestin
gasis ilgainui daros svetimas, 
atstumiąs, niekur nepritampąs: 
kas tuščias, neušpildys ir kito; 
kas svetimas sau. nebus sa
vas ir kitam. Tokiu būdu nerū
pestingasis nuklimpsta nusivy
lime, tada jam atrodo, kad švies
esnio gyvenimo viltis yra pasaka 
saulėtos gyvenimo dienos — ne
sąmonė. Tokiam pagaliau atro-

žmogaus buvimas.
Pačiu.buvimu gali pasitenkin

ti visi kiti žemėje kūriniai, kaip 
priemonė žmonių ir visatos ge
rove.

Pavojinga tikrajai, kiek tai
čia įmanoma, laimei ir perdide- jo paskirtį nurodo. Juo labiau 
lis savim rūpestingumas, t.y., 
gyvenimas tik sau. Retas kuris 
nebus girdėjęs tvirtinant, kad 
žmogus yra pats sau tikslas. Jei

tikslui, kuris yra priešingas 
žmogaus prigimčiai, Kūrėjo va
liai

Imkime pavyzdžiu smuiką. Jis 
vienas sau būdamas ant stalo ar

_ _ _ kur kitur, ne tik negrotų, bet ir
žmogus, esą, nebūtų pats sau nutars, kad jo tikslas paukščiu pajudėti nepajėgtų. Tačiau vir- 
vienintelis tikslas, tai jis ture- 4 J"xi “ “ “ ‘L“1’
tų kam nors kitam tarnaut, bū
ti jo įrankiu ir t.t

Lengva suprasti, ko ggrtas to
kios rūšies savęs apgaudinėji
mas.

Jei žmogus būtų vienintelis 
sau tikslas, tada jis pats tūrėtų 
būti sau laimės šaltinis: visko 
pilnas, nieko daugau nereikia 
siekt, gyvenk tik sau, nes nie
ko vertesnio ir auštesnio. už tą 
“aš” nėra. Kiek iš tokio “lai
mės” šaltinio laimės prisisemia- 
ma — liudja pati kasdienybė.

Kiekvienas kūrinys, taigi ir 
žmogus, nėra ir negali būti sa
vęs kūrėjas. Todėl ne jis sau 
vienintelis tikslas, bet pats Kū
rėjas — Dievas. Ne pastatas sau 
tikslą pasirenka, bet statytojas tikslus, būdingus įo prigimčiai

pašaukimui.
Žmogus tik tada savęs atsisa

ko, tampa kieno nors savotišku 
įrankiu, kada tarnauja primes
tam arba tokiam pasirinktam

• .. \

skraidyti ir visus “sputnikus” 
išvaikyt.... Ne tam Kūrėjas žmo
gų leido, netokias jam prigim
ties galias suteikė, todėl pana
šus pasišo'vimas skraidyt — 
tuščios pastangos, į paukštį pa
virsti prieš žmogaus prigimtį. 
Kitaip sakant, juo kūrinys yra 
ištimesnis Kūrėjui, juo jis savo- 
rankiškesnis neprarasdamas sa
vęs ir neišstumdamas kito. Ypa
tingai tai žmogui būdinga, nes 
jis yra venintelis Dievo paveiks
las ir panašumas, o Dievas yra 
jo aukščiausias tikslas.

Ta maudams Dievui, tuo pa- , sėda gera giliau susikaupti, sa
ve atkurti, sekant tobuliausią pa
vyzdį — Kristę, kad daugiau lai
mėtume didingo gyvenimo, 
saulėtų įo dienų.

Dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

tuozo - smuikininko rankose 
smuikas atgyja, savo paskirtį 
atlieka. Ir juo labiau smuikas 
pasiduoda virtuozo valiai, juo 
nuostabiau jis groja. Kiek ank
sčiau smuikas buvo nebylys pats 
sau, tiek jis dabar savas, tapęs 
savotiškai gyvu, nedaiktu. Pana
šiai ir Dievo kūrinys — žmogus 
vis labiau atgyja sau ir kitiem, 
kol jis rūpestingiau atsiduoda 
savo Kūrėjo valiai, Jo nurody
tam tikslui.

Visada žmogus ir jo sampro
tavimai nebus tobuli. Todėl yi-

PIERRE MAURICE

protingas kūrinys negalėjo bū
ti paliktas sauvalei. Tiesa, žmo
gus — ne pastatas; žmogus yra 
laisvės, pasirinkimo galios ku

KAUNO seminarijos bažnyčioje gavėnios metu

(Atkelta iš 1 psl.) 
20 teisingai atkreipė dėmesį, 
kad Sov. atsiunčia dvasininkų 
rūbais aptaisytus žmones, kad 
čia propagandą varytų. Anot jo, 
tai raudoneji agentai tie kuni
gai, gerai tam reikalui treniruo
ti.

Siūlymas keistis “veikėjais" 
teisingiau gali būti supranta
mas kaip nuolaida patiem ameri
kiečiam.

Iš vienos yra nepopuliaru lai
kytis “senos” linijos; kada-nuo- 
taikos masėje perdirbtos. Gallu- 
po institutas sako, kad dabarti
niu metu Anglijos masėje už 
prekybinius santykius su Sov. 
pasisako 79 proc. ir tik 8 proc. 
prieš, o Amerikoje už pasisako 
57 proc. ir 21 proc. prieš. Gallu- 
pas pastebi, kad per dešimtį 
metų nuotaika visiškai apsiver
tė.

Iš kitos pusės šokti iš karto 
į viršūnių konferenciją — su 
status quo pripažinimu, su kari
uomenės atitraukimu maskvi- 
nėm sąlygom būtų per didelis ir 
per staigus netikėtumas Ameri
kos visuomenei, kuri yra pripra
tinta prie tvirtinimų, kad Ameri
ka nepripažins Sovietų padary
tos neteisybės.

Pulti iš karto iki viršūnių Į 
šaltą vandeni pavojinga. Bristi 
iki kelių, apsiprasti ir nejausti 
tokio šaltumo — nebus toks šo
kas sau ir kitiem. Tada ir kai
mynai “nesidyvys”.

Šitikios prasmės galima Įžiū
rėti dabartiniuose santykių su 
Sovietais vingiuose.

Neaišku dar, kokiu tempu jie 
plėtosis, (b).

tarnybą, tuojau ves. Aš netie- — Ak, pone Enguerrandai, —Taip! turi tiesos. Aš tau patariu, be to, —Ką pasakysite apie tą vai-
siogiai žinau, kad jis nori pra- pažįstamas esi kaip labai gar- — Už pasikėsinimą nužudyti dalyvauti tardyme, kuris tuoj dinimą? Langinė atidaryta, stik-
dėti laisvas būdamas nedidelę bingas žmogus, kuris negali su- 
prekybą. tikti, kad jį apsupančių žmonių

— Jis to savo sapno negali širdyje galima rasti blogybės.
įvykdyti nei iš savo mažų paja- Jūs supraskite, kad versti tik
mų, nei iš kraičio, kuri duos vieną stalčių —tai būtų aiškus
prieglauda. išsidavimas namiškio. Jis są- rikęs.

—Jūsų pareiškimas yra ver-

— Kokią yra ta pasaka, ku- *’
rią skelbia mano vyras, pone
viršininke? Jūs įtariate Danie
lių Donadieu esant vagį, kuris

pasakysite apie tą vai-

las išmuštas, kabinetas išvers-
— Sumetimai — tai dar ne tas, tuo tarpu, argi nežinoma,

— Tai ir aš apie tai pagalvoju, moningai norėjo pašalinti įtari- 
bet jie gali verstis ir į skolą gau- mus, todėl atidarė langinę ir iš- tingas. Taigi Enguerrandai, aš 
darni mušė langą. Koks vaidinimas!

— Aha! geriau yra turėti ga- Sakykit, ar jūs niekados nepa- 
limai daugiau pinigų. Dar žodis: stebėjote tokio įvykio, dėl kurio 
ar jis tvarko rytais jums darbo jūs mestumėt įtarimą ant savo 
kambarį? tarno?

— Taip. — Tikrai, yra vienas įvykis,
— Ar jūsų durys kiekvieną dėl kurio aš beveik neabejoju, 

vakarą užrakinamos? Jis pirkdavo mano automobiliui
— Taip; mano tarnas, papras- visus reikmenis; turiu įrodymų, 

tai, turi kitą raktą. kad jis tais pįrkinias prekiavo.
— Nebent dar trečias žmogus — Aha!.... Štai pagaliau! Ar 

turėtų raktą, o šiaip mūsų įtari- neesate pastebėję, iš kitos pu
sės,* jo elgesyje visą tą pasku- 

atsakymu. Aš ją buvau bėįtariąs dėsnį ir didesnį atšalimą savo — AŠ galiu jums užtikrinti, tinį laiką tokių žymių, kurios iš
vien tik kaip sąmokslo dalyvę, religijai. kad niekas be manęs ir jo ne-
O kaip jaunuolis?

Enguerrandas svyravo. Jo pa
skutiniųjų dienų abejojimai pa
sirodė tokie aštrūs, kad jis su
mišo.

— Pone viršininke, aš būsiu
atsargus, reikšdamas savo nuo- jei jis galėjo padaryti tokį da- 
monę apie jį. Pripažįstu, kad lyką, tai galima įtarti, kad tu- 
prieš kurį laiką buvau, nustebin- rėjo gana ilgas rankas ir 1000 
tas jo maištingumo. Ar aš taip frankų pagrobti. Ar jis turi rei- 
pat privalau jums pasakyti, kad kalų?
prieš kelis mėnesius iš mano — Ne, nieko aiškaus. Bet rei- 
stalčiaus dingo 1000 frankų: o kia pasakyti, kad po šešių mė*

savo maitintoją, sako teismas. įvyks.
Iš pasiaiškinimo, kuriuo aš pa
tikėjau, atrodė, kad teisėjai bu- įrodymai. Aš ir dabar manau, kad vagis buvo namuose ir, be 
vo per žiaurūs, bet po kiek lai- kad jūs proto nustojote. Gerai, abejonės, jis Čia yra? 
ko aš save klausiu, ar nesu apsi- aš eisiu į tavo kabinetą.

-Aš šaukiu Danielių!
— Bet, pone, kodėl jūs mane 

klausiate?

vieno slapto rašto išvogimas ir
— Taip, du: vaikiną ir mer- paskelbimas priešo laikraštyje, 

gaitę. Abu iš prieglaudos.
— Ar pasitikite jais?
— Mergaitė yra kukli, malo

ni, nuolanki, niekados nieko blo
go joje nepastebėjau. Aš manau 
galis atsakyti už jos garbę. Be 
to, mergaitė nebūtų turėjusi 
tiek drąsos. šias?

— Aš esu patenkintas jūsų — Taip, nors ir rodo vis di- mas to vyruko yra rimtas.

—Ir ar jūs įtariate savo au
gintinį?
— Aš negaliu pasakyti, kad tik

rai jį įtariu. Bet kai dėl to slap
tojo dokumento, kaip gi jis ga
lėjo patekti klerikalų laikraštin?

— Ar tas jaunuolis eina į mi-

— Ak, čia, tur būt, graži ko* turi rakto. Tačiau aš abejoju 
mediją, kad įsigytų jūsų pasiti- dėl jūsų tą įtarimo, kurį jūs nu- 
kėjimą. Man rodos, reikėtų ieš- rodote. Tai būtų bjauru! Ypa- 
koti nusikaltėlio, kuris pavogė tingai kas mane verčia abejoti, 
kalbamąjį dokumentą. Pride- tai sekąs dalykas: mano tarnas 
du, tai yra tik nuosekli išvada;

galvoju, kad mes nusikaltėlį jau 
turime. Mums belieka jį priver
sti prisipažinti.

— Aš dar abejoju. . - . ,, . -- „ .
— Leisk man veikti! Malo- padare nusižengimą? Bet tai 

šlykštu!
Viršininkas atrodė nustebęs 

tokia išvada. Paskui tvirtai tarė:
— Ponia, mano dalykas — 

išaiškinti paslaptį. AŠ esu pri
pratęs prie savo darbo. Aš nu
rodžiau, žinoma, su dideliu at
sargumu. tariamą vagį, bet bū
siu laimingas, jei tikroji kvota, 
kurią aš pradėsiu, galės paneigti 

dažė nustebimas. mano įtarimą.
— Jau? Bet kaip galima žino- Jis nutilo. Enguerrandas įėjo 

— Pripažįstu, kad jis pasku- ti? su savo augintiniu.
tiniu laiku vengė, mano žvil- — Jo nuomone — Danielius! Viršininkas be įžangos ėmė
gsnio. Bet tai aš priskąitau blo- Ponia Enguerrand uždususi jį klausinėti.
gai jo nuotaikai dėl rimtų pas- tarė: — Mano drauge, jūs galite

— Kas?.... Ką tu sakai? Bet suprasti, kokiu reikalu aš čion 
jūs iš proto išėjote! jus pašaukiau? Mes čia matome

Vyras išbalo: įsilaužimą blogai paruoštą, ga-
— Mano drauge, aš tau pata- na nevykusiai atliktą, ir man 

riu rimtai svarstyti savo žodžius, reikia apklausti visus, kurie gy-

duotų kokį nors išvidinį slaptą 
jausmą? Ar jis nevengė jūsų 
žvilgsnio?

nėkite pašaukti savo tarną.
Enguerrandas išėjo iš kabi

neto. Jo žmona laukė jo prieš
kambaryje.

— Na, ką sako viršininkas?
Jis pridėjo pirštą prie savo 

lūpų:
— Tylėk! Viršininkas tikisi tu

rįs nusikaltėlį!
Ponios Enguerrand veidą nu-

—Kad sužinočiau jūsų nu<> 
monę!

— AŠ neturiu jums duoti pa
rodymo; pagaliau, argi aš galė
čiau?

— Eikime toliau. Ar jūs turi
te Enguerrando kabineto raktą?

— Taip, nes jis man reikia 
anksti tvarkyti.

— Kada jūs čion ateinate?
—Kiekvieną dieną 7 valandą.

— Šią naktį, — ir viršininkas 
kirčiavo kiekvieną žodį, - ar jūs 
nebuvote prieš 7 valandą?

Danielius Donadieu, lengvai 
suerzintas, tvirtai žiūrėdamas į 
tris asmenis, tarė:

— Aš nesuprantu, ką jūs man 
norite pasakyti!

žino stalčių, kuriame aš laikau
paprastus pinigus, kurių aš ne
dedu nei bankan, nei spinton . ..

— Puiku!
— Bet aš klausiu save, kodėl ar, be vagystės minties, čia dar

jis tuomet turėjo išvartyti vi- nesislėpė kerštas....
sus baldus? — Gali tai būti, nes jis yra Tavo domėjimasis tuo jaunuo- vena Šituose namuose.

Viršininkas su pasigailėjimo staigaus budo.... Jis jau buvo nu- liu mane keletą kartų nestebi- Ir, vesdamas jį prie lango, pa- 
šypsnhi tarė: teistas dvejus metus kalėti.... no. Jei viršininkas jį įtaria, jis klausė:

tabų, kurias aš jam padariau 
dėl savo sūnaus.

■ Aš save klausiu tuo atveju.

Įsiterpė Engrerrandas:
— Pone viršininke, jūsų klau

simas man priminė vieną daly
ką, kurį aš buvau užmiršęs. 
Prieš 2 valandą, šį rytą, mano 
žmona mane pažadino, sakyda
ma. kad jai atrodę, lyg* kas 
vaikščiojąs prieškambary).

žmona atsisuko | jį:

daugiau)
f'

.1



KORY®
Mirė dailininkas George Rouault

Kai Simanas Daukantas mokė- ziejų prisimena, ir Adomas Mic
kevičius “Pono Tado” poezijoje. 

Šalia istorinės medžiagos na

PRIEDAS

‘ ■

Paryžiuje vas. 13 mirė vie^ 
nas iš šių laikų žymiausių daili
ninkų George Rouault, sulaukęs 
86 metų. Pagarsėjo jis šio šimt
mečio pradžioje.

Gimęs 1871 vitražų meistro 
šeimoje, tai profesijai ir rengėsi- 
Ankst susipažino su vitražo tech
nika, spalvotais stiklais, jų mis
tine nuotaika. Vėliau jis atsisa
kė tėvo dirbtuvės ir atsidėjo ta
pybai

Pradžioje vargo Moreau ir 
Rembrandto Įtakoje. Jam origi
nalų stilių susikurti padėjo tie 
patys vitražai. Iš jų ant drobės 
perkėlė žėrinčias mistines spal- 
i   j  -a-—v:— ------ 1 
piešiamiems daiktams ir žmo
nėms.

George Rouault daug vargo 
ir skurdo. Susitikęs su katalikų 
rašytoju Leonu Bloy, jo paveik-

si tuo pačiu metu, 19 amžiąus 
pradžioje, žemaičiuose gyveno 
garsus vyras Dionizas Poška, kimo Poška mėgo rašyti Gal tai 
Šiandieną mes jį prisimename 
kaip, rašytoją, bet anais laikais 
jis buvo žinomas kuo kitu—savo 
muziejumi

Poška mokėsi'Kražiuose, vė
liau raštininkavo Raseinių ba
jorų teisme ir, susižavėjęs Vil
niaus universiteto romantinė
mis idėjomis, pradėjo rinkti į- 
vairias senienas, lietuviškas kny-

buvo noras pasirodyti prieš ki
tus bajorus, gal Vilniaus uni
versiteto idėjų švystelėjimas. 
Parašė jis “Mužiką Lietuvos ir 
Žemaičių”, kur verkšlenda
mas apdainuoja baudaauninin- 
ko' sunkią dalį, vargus. Jis mato 
jų skurdą, bet nieko pats neda
ro tai padėčiai' pagerinti. '■

Kitas jo kirmys “Mužikėlio 
giesmė”, kur ūebėra tiek daug 
ašarų, kur daug įtikinamiau ap
rašytas baudžiauninko gyveni
mas. - ’

Rašė Poška- ir eiliuotus laiš
kus, rinko medžiagą žodynui 
bet visa tai buvo “naminiai” 
raštai, neišėję iš jo sodybos, ma
žai teveikę ano meto bajorus. 
Jie atrodė daugiau vertingesni 
lenkams, kurie domėjosi žemai- 

_______  _ čių praeitimi. Tai buvo senos nu- 
eities žinovas, ir retas universi- sigyvenusios epochos galas, pra- 
teto atstovas, ieškodamas. me- skaidrėjusios sąmonės menkas 
džiagos apie senovės žemaičius, švystelėjimas, 
nesilankė jo Baublyje, šį jo mu- ‘Tiek Poškos, tiek kitų anų me- 

”______ b tų žemaičių bajorų raštai vėliau
neturėjo didesnės reikšmės at
bundančiai lietuvių šviesuome
nei. Ir dabar tų raštų literatū
rinė vertė menka. Jie tik įdomūs 
ano laiko rėmuose, kai prieš akis 
iškyla romantiškasis Baublys 
ir pats jo sargas — Dionizas 
Poška.

tas, palinko į krikščionišką gy- mas, sugeba perkelti jas į religi- 
venimą, gilinosi į jį ir tai parodė nę nuotaiką. Dažnai mėgo vaiz- 
savo tapyboje. Jo kūrybą turi duoti cirko juokdarius, kurie ne
grynai religinį chakrakterį. Jis sužadina juoko, bet kelia pasi- 
pratęsė krikščioniškojo meno gailėjimą.
tradicijas iki modernizmo laikų. Būdamas grynai modernus dai- '

&VO mene Rouault sujungė ir liniukas, negalėjo pritapti prie ‘rt,ptat2“^ynu“i mvo dvi 
bizantiškas šaltas formas, ir vi- —i.i,.,—
duramžių religinį entuziazmą, ir 
renesanso pagarbą kūnui. Tą

dernus.
Labiausiai susitelkė ties tragiš

kąja krikščionybe, ties Kristaus 
kančia. Tartum nuo Galgotos 
kalno Jis žvelgia į visą pasaulį ir 

» 4 . mąsto, regėdamas žmonių men-
vas, juodus stambius apvadus kystę, išduotą “skausmo vyrą” 

—Kristų. Ciklų ciklais vaizduo
ja Kristaus gyvenimą, didžiąsias 
žmonių nuodėmes, kur sutelkta 
daug trapaus skausmo, ilgesio.

Piešdamas ir nereligines te-

oficlaliojo religinio meno, kurį 
randame bažnyčiose. Tiesa, jo 
paveikslai netinka kulto reika
lams: jie per grubūs, paprastų 
žmonių nesuprantami. Rouault 
neįsileido nei į Vatikaną, kai 
ten buvo rengiama dabartinio 
religinio meno paroda. Tik pra
eitais metais, kai Prancūzų pre
zidentas darė oficialų vizitą po
piežiui nuvežė kolekciją jo pa
veikslų, kurie pateko į Vatikano 
muziejų.

Ilgai Rouault nebuvo supras
tas. Jį iškėlė meno pirklys Vol- 
lard, išgelbėdamas nuo skurdo 
ir suteikdamas garsą. Tačiau 
pirklys mokėjo jį išnaudoti, nes 
vis reikalavo piešti ir piešti. 
1938 automobilio katastrofoje 
pirkliui žuvus, Rouault atsiėmė 
iš jo šeimos 700 savo paveikslų, 
iš jų 315 sudegino,. nes, jo ma
nymu, jie buvo blogi. Toliau kū
rė neskubėdamas ir pats savo 
paveikslus pardavinėjo.

rą Sijotuose, Girdiškės parapijo
je, jis atsigabeno dideli šimta
metį nuplautą ąžuolą, kurį vos 
apkabino keli vyrai Uždėjęs sto
gą, iš jo vidaus pasidarė kamba
rį—muziejų, šis ąžuolas vadino
si Baublys, taip pramintas ir jo 
muziejus. Prie jo prikalė savo
tišką įrašą, primenantį ąžuolo 
seną praeitį. '
' Poška pasidarė žemaičių pra-

K.

JONAS KŪGIS

SV. VERONIKA, dail. George Rouault paveislas

gianti Į laisvę, kovojanti

nio lauko savybės yra žmonijos 
A. D. plačiai naudojamos jūrų naviga-

A.D.

Čia spausdinamas straipsnis 
yrą iš praeito numerio. Straips
nis paimtas iš Aidy sausio mėn.

ŽEMĖS MATAVIMAI
Kiek plačiau sustojome ties 

TGM meteorologijos srities dar
bų ir problemų kompleksu, nes 
tai gal populiariausia ir prieina
miausią tų darbų sritis. Bet tai 
toli gražu ne viskas, ką užsibrė
žė TGM programa.

Dideli darbai numatyti prave
dant tikslius ir tikrus matavi
mus žemės gravitacija: nustatyti.

Jie matavimai organizuojami 
tiek plačiu mastu, kad jų vykdy
mo liniia iš vienos pusės tęsiasi 
nuo Thulės karinės bažes toli
moje šiaurės Grenlandijoje, iš
ilgai visus vakarinius ir ryti
nius Amerikos kontinento kran
tus, o iš kitos pusės — nuo Aleu- 
tų salų, Azijos krantais iki Aus
tralijos ir toliau iki Antarktikos.
Liaukiama tų matavimų įvykdy
mo dar ir kituose kraštuose. Ti
kimasi, kad tuo būdu bus paša
linta daug abejonių dėl žemės 
tikro pavidalo ir kad žemės geo
metrinė forma bus tiksliau nu
statyta. Tarp kitų gra
vitacijos tyrinėjimų numatoma 
jų padaryti ir Antarktikoje, kad 
nustačius, kokio storio ledo 
sluognis dengia tą kontinentą ir 
kokios po ledu yra uolos.

Daug tikisi iš TGM ir seismo
logija.

Toji mokslo šaka domisi že
mės drebėjimais, studijuoja jų 
kilmę ir jų plitimo būdą žemės 
plutos įvairiausioje medžiagoje. 
Čia ypatingai įdomu griebtis 
problemos, kaip numatyti būsi-

Šiandien jo paveikslų yra 
kiekviename didesniame moder
niojo meno muziejuje. 1953 N. 
Y. modernusis muziejus bu
vo surengęs jo apžvalginę paro
dą/kur buvo išstatyta apie 160 
darbų. Jų kainos buvo nuo 25, 
000 iki 100,000.

cijoje. Jos pasirodė svarbios ir mų, laimei nepaliečia tokių pa- 
naudingos geodezijoje, o pasku- lyginti nejautrių magnetinių į- 
tiniais laikais išryškėjo jų dide- rengimų kaip kompasai, bet pa
le reikšmė, jieškant mineralinių stebimi jautresniuose aparatuo- 
rūdžių klodų ir naftos šaltinių, se ir specialiuose užregistravimo 
Be to, žemės magnetizmas turi . įtaisuose. Lėtesni magnetinio že- 
didelių ryšių su aukštesiųjų at- mės lauko svyravimai sukeliami 
mosferos slųogsnių, būtent — kažkokių magnetinių reiškinių 
jonosferos, reiškiniais ir atsilie
pia tuo būdu į radijo bangų skli
dimą.' Todėl jau per šimtą metų 
žemės paviršiuje veikia apie 80 
magnetinių observatorijų, įvai
rių valstybių išlaikomų.
' Yra nustatyta, kad žemės 
magnetinis laukas esmėje yra 
gan pastovus ir nekintantis. Bet 
kartu nustatyta, kad tame lauke 
vyksta periodiniai svyravimai. 
Kai kurie iš jų yra labai lėti, 
vyksta metais, kaikurie daug 
trumpesni, matuojami dienomis 
ir net minutėmis ir sekundėmis. 
Tie magnetinio žemės lauko svy
ravimai, nors jie ir sukeliami 
milžiniškų energijos pasireiški-

žemės rutulio viduryje, o grei
tesnio tempo svyravimai ir su
krėtimai sukeliami priežasčių, 
kurių reikia jieškoti aukščiau
siuose atmosferos sluogsniuose 
arba dar toliau už jų.

Tais greitais žemės magneti
nio lauko svyravimais ypatingai 
domisi TGM programa.

Jie sukelia sukrėtimus ir pa
keitimus jonosferoje ir tuo bū
du sukliudo radijo bangų sklidi
mą.

Tie svyravimai didėja, padidė
jus saulėje dėmėms, o mažėja ir 
skaičiumi' ir intensyvumu, kai 
saulės dėmię kiekis mažėja ir 
saulės veiklumas aprimsta.

Tai jau duoda pagrindo ma- kio pat — apie pietų magnetinį 
nyri, kad tuos svyravimus sukę- polių ir trečios, galingiausios, 
lia kažkokie saulės spinduliavi- viršum ekvatoriaus. Ištirti toms 
m ai. kurių pobūdis ir esmė yra hipotetinėms elektros srovėms, 
nežinomi. Taip pat neaišku, ko- TMG bus panaudota, greta senu
kių būdu tie paslaptingi spindu- jų. eilė naujai įrengtų magneti- 
liavimai paveikia žemės magne- nių laboratorijų, tinkamai išdės- 
tinį lauką. tytų. Tuo būdu tikimasi surinkti

. . , * , . nauju duomenų apie magnetinio 
čia įdomu pažymėti, kad kaip žemės lauko periodinius kitėji- 

parodė pasaulinio masto praves- j^us-funkcijas ir apie jas šukė
ti tyrinėjimai ir matematine a- 
nalizė. tie svyravimai yra tokie, 
lyg jie būtų sukelti trijų milži- 
nižkų elektros srovių, šimtų 
tūkstančių amperų intensyvu
mo. praleistų viršutiniuose at
mosferos sluogsniuose: vienos 
— cirkuliarinės — aplink šiau
rės magnetinį polių, antros to-

liančius veiksmus, žinoma, čia 
neužteks vien tik žemės pavir
šiuje atliekamų stebėjimų. Juos 
reikės papildyti gausiais aukštų
jų atmosferos slųogsnių stebė
jimais. radijo bangų sklidimo 
sekimais ir pagaliau suderintais

(Nukelta i 7 psL)

DIDŽIOJI DERLIAUS SAUJA
Anglijoje veikia Didžiosios čia bočiai už laisvę tiek amžių 

Britanijos Lietuvių Sąjunga, ku- kariavo; Mielas klajūnėli, kur 
ri pernai šventė 10 metų sukak- sustosi tu; Užtrauksim 
tį. Tai progai atžymėti pasistatė naują giesmę, broliai; Mano sie- 
sau gražų paminklą — išleido loj šiandien šventė; štai ir Vil- 
didelę skaitymų knygą suaugu- nius ant kalvos; Dailus mūs Ne

munas pas Kauną; Svetimas 
dangus^ Juodoj žemelėj bus vie
tos; Gandras su kitais kaimy
nais.

šie skyriai apima mūsų kraš
to praeitį, žmones, papročius, sjmus žemės drebėjimus, šios 
senuosius padavimus, nepriklau- problemos tyrinėjimą prieš kele-

metų pradėjo Calif. Techno
logijos Institutas. Padidintas 
skaičius seismografinių stočių, 
aprūpintų naujais instrumen
tais, padarys eilę tyrimų ir tik-

siems ir augantiems, pavadin
tą “Sauja derliaus”. Ją paruošė 
K. Barėnas.

Kaip pats pavadinimas rodo, 
Čia yra išgriebta sauja iš mūsų 
aruodų, kuriuos per metų me
tus pildė rašytojai. Pasiekti net 
seniausi laikai, pridėti ir dabar- 

, ties laimėjimai.
Knyga skiriama palaikyti lie-

Kur gimė
somą gybeniną, jo siekimus, at
skiras Lietuvos vietoves. Per 
knygos puslapius iškyla visa Lie

tuvybei. Joje sutelkta tai, kas tuva — kenčianti, dirbanti, žen- 
liečia Lietuvą. Vyresnieji čia 
ras, kas kadaise buvo jų pačių 
skaityta. Prisimins daugelį rašy
tojų ir jų mintis. Jauniesiems 
bus proga susipažinti su mūsų 
praeities ir dabarties literatū
riniu lobiu.

torių. Tai beveik visi rašytojai, su įvysiančiais seisminiais su- 
kurie nuo seniausių laikų kūrė krėtimais, su mikroseisminėmis 
mūsų literatūrą. Sudėti beveik bangomis ir su dirbtiniais sukrė- 
visi ir tie, kurie liko Lietuvoje timais-sprogimais žemės plutoje, 
ir kurie nėra per daug angaža- Tuo taip pat siekiama gausesnių 
vęsi komunistų partijai. Iš trem- jr tikslesnių žinių apie žemėsKnygon sudėti skaitiniai su- vęsi komunistų partijai. Iš trem- jr tikslesnių žinių apie žemės 

skirstyti skyriais, kuriem duoti tyje gyvenančių autorių irgi be- gelmių paslaptis.
tokie pavadinimai: veik visi surinkti. Pagaliau tenka paminėti dar

Ten, kur Nemunas banguoja; Išleido Nidos klubas Londone, vieną svarbią geofizikos sritį.
J žvaigždėtą dangų ir dumbliną Knyga turi 556 puslapius. Ji tik- Tai žarnas magnetinis laukas, 
žemę; Ilgą, ilgą pradalgėlį pievoj rai verta kiekvienam Įsigyti, nes ■ Jau daugelį šimtmečių, nuo 
Išvarysiu ;KaIveli, meistreli, mo- bus geras draugas ilgiems vaka- kompaso išradimo, to mągneti- 
kyk vaikus savo; Vienoj pusėj- rams. 
šlėkta, .antroj pusėj — dvaras;

Sv. Kazimieras?
ŠV. KAZIMIERAS gimė Krokuvoje. Vacelio pilyje, prieš 500 metų. 
Jo tėvas— Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos kara
lius; motina — Elzbieta, iš garsios Habsburgų giminės, šioje pilyje ka
ralaitis Kazimieras augo, mokėsi, kol tėvas įjungė į valstybės darbus.

Apie tai plačiai parašyta Zenono Ivinskio knygoje “ŠV. KAZIMIE
RAS". Ten sutelkta naujausia medžiaga iš Vatikano 4r-kitų archyvų. 
Knyga turi 222 psl. teksto, gausiai iliustruota šventojo gyventos aplinkos 
vaizdais.

. K

Knyga bus reikalinga šiais metais visiems, nes minime 500 metų 
šventojo gimimo sukaktį. Jos kaina tik 3 dol. Užsakymus siųskite: 
D*rtKak*% 910 WiBoeghby Av?., Brooklyn 21, N. Y.



Eina be vėliavų, nes jie patys vėliavos
Vasario 16 minėjimas Brockton, Mass.Sniego pūga dar nebuvo pa

siekusi Brocktono apylinkių, kai 
vasario 15, šeštadienį, 6.v. va
karo lietuviai rinkosi į Winthro 
po aukštesniąją mokyklą. Susi
rinko pilnutėlė sale — apie 300 
žmonių. Minėjimą atidarė Brock
tono Lietuvių Tarybos pirminin
kas V. Zinkevičius, jautriais žo
džiais priminęs kenčiančią Lie
tuvą ir paprašęs minėjimą pra
vesti E. Bliudniką.

Sugiedojus Amerikos himną, 
buvo perskaityta Massachusetts 
gub. Foster Furcolo dekliaraci- 
ja, kurioje pabrėžtas Sovietų o- 
kupacijos neteisėtumas ir išreik
šta viltis, kad lietuvių tauta iš 
dabartines priespaudos išeis, nu
galėtoja. Antrąją dekliaraciją, 
kuria Vasario 16 paskelbta saulinę kovą. Tai kova ir už pa- 

7 Brocktone liet dieną, paskai- čią Ameriką. Lietuviam toje ko
te pats miesto majoras William . voje reikalinga dar didesnio ryž- 
R. Derosier. Žodį tarė taip pat to. vienybės ir vadovaujamos 
miesto menedžeris William rankos. Ta ranka yra Vyriausias 
A .Gildea. Abu miesto pareigu- Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

- nūs pristatė Brocktono miesto (Vlikas), kuris daro, kad Lie- 
tarybos narys Ipolitas Monce-

tuvių susirinko prisiminti lietu
vių tautos laimėjimų ir kančių ir 
sustiprinti savo pasiryžimo ko
voti dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Tąi kovai reikia gyvos dvasios, 
kurią išlaiko tik savo tautos mei
lė.

“Kas savo tautai.miršta, yra 
jai lavonas, o lavonai nekovoja”. 
Reiškė apgailestavimą, kad lie
tuvybės merdėjimo reiškinių 
yra nemaža. Nusakęs, kaip So
vietų Sąjunga dabar stengiasi 
Ameriką apsupti tartum kokiu 
geležiniu lanku, pabrėžė, kad ko
va už Lietuvą įeina į bendrą pa-

tuvos reikalai nebūtų apleisti ir
vičius. Po jų kalbėjo buvęs
Vliko pirmininkas.

PREL. MYKOLAS KRUPAVI
ČIUS,

atvykęs į minėjimą iš Ahsonia, 
Conn. Savo kalboje pirmiausia 
pasidžiaugė, kad nemažas būrys 
senųjų ir naujai atvykusiųjų lie-

Philadelphijos 
žinios

užmiršti didžiųjų politikų. Vliko

ntol i Vilnių” (K. Banai- j 
čio) ir “Mes žengiam” (J. Gai- 
delio). ^Atvangos metu deklama
vo Petras Kaminskas. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

PAMALDOS IR RADIJO VA
LANDĖLĖ

Vasario 16 rytas išaušo su sto
ru'sniego apklotu ir pusnimis. 
Žmonės vargiai begalėjo iš namų 
išbristi. Nedaug prisirinko ir į

darbam yra reikalingos aukos. 
Kas kitaip negali pavergtajam 
Lietuvai padėtį, tai visada gali 
savo auka. “Visi turime čia au
kotis, nes visi lietuviai ten auko- §v. Kazimiero parapijos bažny- 

i Mišias už Liet, aukojo kun.,
Al. Abračinskas, pamokslą pa
sakė prel Pr. Strakauskas, pa
rapijos klebonas, priminęs tėvų 
žemės ir savo tautos meilę ir jos 
reikšmę doriniame žmogaus gy
venime.

Vakare iš Brocktono radijo 
stoties buvo transliuota valan
dėlė Lietuvai. Apie Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą ir 
Sovietų okupaciją angliškai kai- . 
bėjo Julija Jakavonytė. Brock
tono miesto mokesčių skyriaus 
viršininkė, lietuviškai — prof. 
B. Vitkus. Tarp kalbų buvo duo
ta lietuviškų dainų ir muzikos. 
Pusvalandis praėjo labai gyvai, 
pabrėžęs kovingą dvasią.

jasi. “Jie ten eina be vėliavų, 
nes patys yra tartum vėliavos.”

Po prel. M. Krupavičiaus rink
liava salėje davė puspenkto šim
to dolerių. Sudėjus aukas drau
gijų ir klubų, susidarė per 700 
dolerių.

Meninę programą atliko bos- 
toniškiai. Jauna solistė Daiva 
Mongirdaitė solo padainavo “Ej, 
už gojaus” (K. Banaičio), “Mano 
tėvynė” (A. Kačianausko) ir 
“Pradalgiuose” (A. Kačianausko; 
akompanavo muz. J. Gaidelis. 
Vyrų choras, diriguojamas 
kompz. J. Gaidelio, padainavo 
“O kad išauštų (J. Žilevičiaus), 
“Kad aš jojau” (VI. Jakubėno), 
“Tykus buvo vakarėlis’ (J.Stro-
Uos). “Gluosnis” (M. L. čiurlio- PAGERBĖ IP. MONCEVIČIŲ

FOSTER FURCOLO, Massa- 
chusetts gubernatorius, kuris 
Vasario 16 proga išleido lietu
viam labai paianią proklamaci
ją ir paruošė minėjimui Bos
tone įspūdingą kalbą, būdamas 
šiom dienom Washingtone, su
sirgo ir atsigulė ligoninėje pa
sitikrinti sveikatos.

vavo apie 400 žmonių, tarp jų 
kongresmanas R. Wigglesworth 
su žmona, miesto majoras Wil- 
liam Derosier, prel. P. Strakaus-

Lietuvių delegacija vasario 12 
buvo priimta Philadelphijos ar
kivyskupo John F.x O’Haros. De
legacija lankėsi Vasario 16 ir 
šv. Kazimiero sukakties proga ir 
prašė Arkivyskupą paskelbti 
maldos dieną už kenčiančią Lie
tuvą, o taip pat paremti lietu
vių tautos kovą už laisvę. Pra
šymas buvo išdėstytas arkivy
skupui įteiktame laiške. Arkivy
skupijos laikraštis (The Catho- 
Uc Standard and Time) pami
nėdamas delegacijos lankymąsi, 
įsidėjo delegacijos nuo 
trauką. Delegaciją sudarė prel. 
Ignas Valančiūnas —šv. Kazi
miero parapijos klebonas, kun. 
dr. Vytautas Martusevičius — 
šv. Jurgio parapijos klebonas, 
dr. Antanas Salys — Pennsylva- 
nijos universiteto profesorius, 
inž. Alfonsas Jurskis — Temple 
universiteto profesorius. Juozas 
Janulaitis — vyčių kuopos pir
mininkas. Bronius Cikotas — 
studentų ateitininkų draugovės 
pirmininkas, ir tautiniais rūbais 
pasipuošę —Genovaitė Mačiū
nienė ir Aniliora Pumpolytė.

METALINIS KUPOLAS, statomas prie Chicagos 
atominei elektros stočiai, kuri bus didžiausia Ame- 
riokje.

Vasario 16 vakare šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo su
ruoštos pagerbtuvės Ipolitui 
Moncevičiui, kuris yra vienas iš 
septynių Brocktono miesto ta
rybos narių. Pagerbtuvėse daly-

kas ir k. Ipolitas Moncevičius
yra baigęs Holy Cross kolegiją 
ir dalyvavęs praėjusiame kare 
Pacifike. Jis priklauso šv. Kazi
miero lietuvių parapijai, yra jos 
kolektorius ir šv. Vardo draugi
jos narys. (B.)

VASARIO 16 ROMOJE

Sniego pūgos ir neprivažiuo
jami keliai sutrukdė Vasario 16 
iškilmingąjį minėjimą. Minėji
mas atidėtas ir, tikimasi, galės 
Įvykti kovo pirmoje pusėje. Mi
nėjimo proga ruoštoji radijo va- 

* landėlė apie Lietuvą anglų kal
ba, negalint atvykti į radijo stu
diją kalbėtojams, neįvyko.

Inžinierių Ir teisininkų pobū
vis. įvykęs vasario 8, dalyviams 
paliko malonų įspūdį. Buvo 
rodyta du kultūriniai filmai, op
eros solistė JuZė Augaitytė pa
dainavo keliatą dainų ir arijų, 
bendraujant tarpusavyje pasi
vaišinta. Dalyvių tarpe matėsi 
daug svečių. Pobūvis įvyko lie
tuviu banko patalpose.

K.Č.

BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 16 mūsų bažnyčioje 

buvo iškilminga suma, kurią lai
kė klcb. kun. J.V. Kazlauskas 
išprašyti Lietuvai laisvės.“Pa
mokslą pasakė kun. Pranskus. 
primindamas, kad šiais metais 
sukanka 500 metų nuo šv. Kazi
miero gimimo in 350 nuo Dievo 
Motinos apsireiškimo Šiluvoje. 
Choras pagiedojo šilutiškės gar
bei giesmę.

Lietuvos nepriklausomybės 40. 
metų sukaktis turėjo būti mini
ma vasario 16, bet. dėl pasitai
kiusių sniego pūgų, nukelta į ko
vo 2, Minėjimas prasidės 4 va. 
popiet parapijos salėj. Kalbės iš 
N. Y. atvykęs J. Audėnas ir 
parapijos kiti. Meninę progra-

Roma. — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimo 
40 metų sukakties proga min. S. 
Lozoraitis kreipėsi į Jungtinių 
Tautų generalinį skretorių 
pareikšdamas, kad lietuvių tauta 
niekuomet nėra atsisakiusi sa
vo suvereninių teisių ir prašy
damas, kad JTO nariai nesiimtų 
jokių žingsnių, kurie galėtų 
teisėms pakenkti. Ta pačia pro
ga buvo nusiųsta nota ir Italijos 
užsienio reikalų ministeriui, ku
rioje šalia protesto dėl sovietų 
okupacijos ir padėkos už italų 
vyriausybės palankuma lietuvių 
reikalams, prašoma ir toliau 
remti Lietuvos bylą.

Panašaus turinio notą Įteikė 
šventajam Sostui Lietuvos pa
siuntinys min. S. Girdvainis.
Nepriklausomybės sukaktis bu

vo atžymėta specialiomis radijo 
transliacijomis. Italijos radijo- 
fonas perdavė turiningą bei pla
čią lietuvių dainų programą bei 
trumpą Lietuvos istorijos ap
žvalgą, skirtą italų klausytojams. 
Romos trumpųjų bangų siųstu
vas. tos pačios dienos vakare, 
davė dr. J. Gailiaus paruoštą 
specialią programą i Lietuvą. 
Taip pat ir Vatikano radijas at
žymėjo šią sukakti ilga ir gražia 
programa, kurios metu buvo 
transliuotos min. S. Girdvainio 
ir Vyskupo V. Padolskio kalbos.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
šv. Sosto, bendradarbiaudama , 
su min. Di Giura. Lietuvos 
Draugų pirm., nusiuntė ke
liems šimtams visos Italijos laik
raščiu ir žurnalų laišką, kuriame 
prašoma remti* tiek Lietuvos 
tiek visų kitų okupuotų kraštų 
laisvės bylą. Prie laiško buvo

pridėta plati dokumentacija apie 
Lietuvą. Specialus komunikatas 
buvo perduotas visoms žinių a- 
gentūroms. Šalia to informaci
nė medžiaga apie Lietuvą ir jos 
kovą už laisvę buvo nusiųsta vi
sam Romoje esančiam diploma
tiniam korpusui bei italų ir eg- 
zilų politikos veikėjams.

Šalia kitų laikraščių, kurie pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, reikia ypatingu 
būdu iškelti Vatikano dienraštį 
“L’Osservatore Romano” ir Ro
moje einantį amerikiečių dien
raštį “The Rome Daily Ameri
can”, kuriame buvo įdėtas visas 
JTO nusiųsto laiško tekstas ir 
labai šilti .simpatijos žodžiai Lie
tuvai. Straipsnis buvo papuoštas 
dideliu Vyties ženklu.

Vasario 16 proga Lietuvos pa- Liet. Mokytojų Sąjunga 
siuntinybę prie Šv. Sosto svei- šiais metais skiria 250 dol. pre- 
kino aukštieji Vatikano parei- mrją už jaunimo literatūrą. Gau- 
gūnai ir visas diplomatinis kor- ti 8 veikalai. Jury komisiją su- 
pusas. ■ <

mą išpildys solistas V. Barius, 
kvartetas, seserys Stulginskai- 
tės, bus deklamuojami eilėraš
čiai. pagros akordijonistai ir kt.

Lawrence žinios
Prel. Pr. Juras vasario 16, 

minint So. Bostone Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį, šv. Pet
ro bažnyčioj per sumą pasakė 
pamokslą.
Lavvrence Vasario 16 minėjimas 
dėl -blogo oro. nesusii inkus di
desniam skaičiui žmonių, nu
keltas į kovo 2 d. Tą dieną Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
paminėjimas Įvyks kartu su vy
čių numatytu parengimu. Pa
skaitą skaitys prel. Pr. Juras, 
bus meninė dalis.

Bostono arkivyskupijos 150 
metų nuo įkūrimo sukakties pro
ga. CYO rajoninės kalbėjimo 
varžybos įvyko Lavvrence: Iš 
daugelio parapijų jaunųjų kal
bėtojų antrą vietą laimėjo Vy
tenis Vasyliūnas ir gavo medalį. 
Kalba užtruko 6 minutes.

Rasa Vasyliūnaitė savo moky
kloje laimėjo namų ruošos var
žybas. suruoštas Bety Crocket 
firmos. Konkurse dalyvavo 100 
mergaičių, reikėjo atsakyti 180 
klausimų. Laimėtoja gavo spe
cialų ženklą ir pagyrimo diplo
mą.

Kun. A. KUmas. šv. Pranciš-
kaus parapijoj vikaraująs ket
virtus metus, paruošė ir sure
žisavo jau penktą vaidinimą. Tai 
nemažas įnašas į kultūrinį para
pijos gvvenimą.

SJ.

Lietuva atgaus nepriklausomybę
Los Angeles, Calif. — “Lie

tuva atgaus nepriklausomybę” 
— akcentavo savo telegramose 
Los Angeles lietuviams žymieji 
JAV politikai: viceprezidentas 
Richard Nixon, senatoriai — 
William Knovvland ir Thomas 
Kuchel. kongresmanai — Edgar 
Hiestad, H. Allen Smith. Craig 
Hosmęr, Patrick Hillings, Do- 
nald Jackson ir eilė kitų.

Los Angeles lietuviai minėjo 
šiais metais Vasario 16 tikrai iš
kilmingai ir puikiai: vasaro 15. 
šeštadienį, 8 v.v. įvyko viešas 
.minėjimas Patriotic salėje. Ry
tojaus dieną, sekmadienį, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos. Tą pat dieną 2 v. p.p. 
(Hollyvvood Roosevelt viešbuty
je. Hollyvvoode, buvo pagerbtas 
iškilmingų pietų metu Alto pir
mininkas Leonardas šimutis ir 
Alto vietos veikėjai.

Leonardo šimučio' kalba 
viešo minėjimo metu ir iškil
mingų pietų visus išjudino ir su
šildė lietuviška šiluma. Jis ragi
no ištverti kovos lauke, nes teks 
dar atlikti nemažai darbo ir 
skirti aukų, kol bus nusikraty
ta žiauriosios vergijos pančių. 
Reikia taip pat mažiau kalbėti 
saviesiems, o daugiau kitatau
čiam, sueiti su jais į artimes
nius ryšius, stengtis laimėti dau
giau draugų amerikiečių politi
kų tarpe. Džiaugėsi, kad Los 
Angeles Alto skyrius turįs ge-

Pavakare pasiuntinybėje Įvy
ko priėmimas lietuvių kolonijos 
nariams..

Roma, 1958.11.17.»

daro pirm. Št. Tamulaitis. na
riai: D. Augienė. Pr. Razminas. 
Aid. Šimaitienė ir Gr. Tulauskai- 
tė-Babrauskienė. Premija bus i- 
teikta balandžio 12.

rus ryšius su žymiais Kaliforni
jos politikais.
Leonardo šimučio pagerbimas 
Įvyko Hollyvvoodo Roosevelto 
viešbutyje vasario 16. 2 v. p.p. 
Buvo iškelti L. šimučio nuveikti 
darbai Lietuvos laisvinimui ir 
lietuvybei.

Po ilgesnį žodį tarė prof. M. 
Biržiška, dr. P. Raulinaitis, kun. 
kleb. J. Kučingis, teisėjas J. C. 
Peters-Petraitis, Kazys Luki-’s. 
Lietuvių Dienų vyr. redaktorius 
Brazdžionis ir k. \ \

Ta pačia proga buvo pagerb
ti ir Alto skyriaus steigėjai ir 
veikėjai. -

L. šimutis papasakojo savo 
Įspūdžių iš tų laikų, kai jis buvo 
Lietuvos seimo narys ir jam te
ko lankytis Įvairiose Lietuvos 
vietose. Taip pat savo kalboje 
kvietė visus jungtis Į bendrą Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Dalyvavo visa eilė kitataučiu
Viešame minėjime Patriotic 

salėje dalyvavo visa eilė žymių 
ir Įtakingų amerikiečių. Los An
geles burmistras, negalavęs. į 
minėjimą atsiuntė savo pava
duotoją Joseph Micciche, kuris 
burmistro ir savo vardu pasi
džiaugė gražia lietuvių veikla 
ir reiškė viltį, kad Lietuva, vėl 
atgaus laisve.

Los Angeles burmistras Nor- 
ris Poulson Vasario 16 proga iš
leido specialią proklamaciją, pa
minėdamas 705 metus nuo Lie
tuvos valstybes Įkūrimo ir 40 
metų nuo nepriklausomybės pa
skelbimo. Panašią proklamaci
ją išleido ir Kalifornijos guber
natorius Goodtrin J. Knight,

Minėjime dalyvavo ir gražią 
kalbą pasakė didelis lietuvių 
draugas prof. dr. Malbone 
G r aha m. Be to. dalyvavo žymūs 
respublikonų partijos pareigū
nai — Carl Lindstrom .Robert 
Agnevv ir Ivo Lopizich. kurie 
tai pat tarė po žodį. Lietuvius 
ta proga sveikino: latvių atsto
vas V. Baltkajis. estų — B. 
Nurmsen. vengrų —dr. F. De- 
Balogh. čekų — Mrs. J. Kracik 
ir sirijiečių — W. Neima. <

Minėjime dalyvavo lietuvių 
krepšininkas veteranas Pranas 
Lubinas ir filmų bei televizijos 
aktorė Rūta Kilmonytė, kuri ir
gi tarė keletą žodžių lietuviškai 
ir angliškai.

Minėjimo programą pravedė 
Leonardas Valiukas.

Programa buvo ilgoka. Pirmą 
kartą Los Angeles lietuvių isto
rijoje buvo gauta tiek daug te
legramų iš aukštųjų krašto po
litikų ir pilamą kartą dalyvavo 
tiek žymiu šviečiu.

Meninę programą
atliko šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Broniaus Bud
riūno. dainininkė Liucija Zai- 
kįenė ir tautinių- šokių grupė.
vad. Stasės Fledžinskienės. Cho
ras padainavo J. Gruodžio “Op. 
op”. A Račiūno “O Nemune". 
Pianinu palydėjo vietos lietu
vaitė Alice Dotts. Dainininkė L. 
Zaikienė padainavo B. Dvariono 
“žvaigždutė” ir St. Šimkaus “Oi 
greičiau, greičiau". Pianinu dai
nininkę palydėjo komp. Br. Bud- 
riūnas. Tautinių šokių grupė pa
šoko sukčių ir kepurinę; akor
deonu grojo Vladas Gilys.

Iškilmingos pamaldos.
įvyko šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje vasario 16. 
kleb. kun. J. Kučingis, raginęs 
išlikti tikrais lietuviais, nepasi- 
nerti i materializmą, pamirštant 
lietuviškuosius reikalus, jungtis 
visiems Į Lietuvos vadavimo dar
bą. Lietuviškas giesmes giedojo 
parapijos choras, vad. komp. B. 
Budriūno. Buvo renkamos aukos 
bažnyčioje Lietuvos vadavimo 
darbui paremti.

Daugiau auku nei praėjusiais 
metais

Aukų šis metais surinkta dau
giau nei praėjusiais metais. Iki 
šiol surinkta 1000 dol. Aukos 
dar vis plaukia. Jos siųstinos: 
Mrs. Marian Aftukaš. 228 Mt. 
VVashington Drive. Los Angeles. 
Calif

IS VISUR
• Dr. Viktoras Ausenka 

Brazilijoje, Sao Paulo mieste 
baigė teisių mokslus ir užsi
ims advokato praktika. Jis 
yra gimęs ir augęs Brazilijo
je

• Rudolfas Mekšraitis ir 
Bronius Skadas Brazilijoje 
baigė medicinos mokslus ir 
gavo teisę verstis gydytojo 
praktika.

• Montrealyje, švenčiant 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, lietuvių delegacija 
lankėsi pas kardinolą ir įtei
kė jam Lietuvos vaizdų al
bumą ir tautinę juostą. De
legaciją sudarė Tėv. Borevi- 
čius, St. Kęsgailą, I. Lukevi- 
čienė, J. Lukoševičius, J. Kar
delis, S. Pakulytė. Apsilan-- 
kymo proga kardinolas su
teikė ganytojišką palaimini
mą kenčiančiai Lietuvai ir 
visiems Montrealio lietu
viams.

• Branford. Conn. mirė
Marija Kisėlienė, gimusi Mar- 
cikonyse. Paliko vyrą Domi
ninką, sūnų Algį, Antaną, 
Donatą, 3 dukteris ir seserj 
Palaidota iš šv. Marijos baž
nyčios šv. Agotos kapinėse.

• Solistė Prudencija Bič- 
kienė, laimėjusi American 
Opera Auditios konkursą ir 
geriausios Indiana valstybės 
dainininkės vardą, dabar ke
lis mėnesius dainavimą stu
dijuoja, muzikos konservato
rijoje Cinciimati, Ohio.

• Jonas ir Anelė Andriu
liai, šiemetiniai Draugo ro
mano konkurso mecenatai, 
paskyrė 500 dol. lengvo žan
ro dainos konkusui.

Alfonso Nykos Niliūno ei
lėraščių ,rinkinys “Balandžio vi
gilija" išleista Chicagoje. Išleido 
Vytautas Saulius. Knyga turi 
96 puslapius.

Muzikos Žinių žurnalas at
skirais lankais leidžia lietuviu 
muzikos vardyną. Paskutinis 
lankas baigiamas muziku Juozu 
Gaubu.

Aloyzas Baronas parengė 
religinių pasakojimų ir legendų 
knygą velykinėmis temomis, pa
vadintą “Valandos ir amžiai’. 
Knygą išleidžia Liet. Knygos 
klubas Chicagoje.

A. Tamošaitienė audžia ki
limą šv. Kazimieras Vilniaus 
miesto globėjas.

Mergaičių Dėmesiui!
Kovo 7. 8 ir 9 d. įvyks uždaros 

rekolekcijos vyresnio amžiaus 
mergaitėms Nekal. Pradėtosios 
vienuolyne. Putnam. Conn. 
vadovaus Tėv. Antanas Jurgelai
tis. OP.

Kovo 14. 15 ir 16 dienos ski
riamos jaunesniosioms mergai
tėms dl-16m) Rekolekcijų ve
dėjas — Kun. Antanas Paškcvi- 
ČIUS;

Visos mergaitės labai kviečia
mos pasiruošti Didžiajai Velykų 
šventei. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį 8 v. vakare ir baig
sis sekmadienį 2 vai. Apie savo 
atvykimą prašome pranešti laiš
ku arba telefonu: Immaculate 
Conception Convent. R.F.D. 2. 
Putnam. Conn.. Walnut-8-5828

AKTEJA DIDŽIOJI SAVAITE.

Svarbu suprasti jos gražias ir prasmingas aĮM'igaš įsigyk. '

DIDŽIOM SAVAITĖ.
Visi Didžiosios Savaitės lotyniški tekstai su 

_ lietuvišku vertimu.
Kaina $10 0

I) A R IH MVK A S
910 WiDoughby AvrM ' Brooklyn 21. X. V.

Ė JAU GALIMA GAUTI :
I “Draugo" premijuotą -

; I’AI LLM’SS -M UILU S Z

LSMIL<; Alc.ię:
L A k V A R E L £ į
Z 527 pusi •fe’ *

? . KAINA $5.00 Į

• Kreiptis t Darbininko Z
Z administraciją • /

X 910 UUJAHGHRY AVK t
Z ■' * *
• BROOKLYN *1, N. Y.
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Minėjime dalyvavo ir pagrin-

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ

JOSEPH PINTO verkia prieš pat vestuves dingusios New Yorke 
sužadėtinės Irenos Arzedi.

Anglijo* vienas vyras sustojo 
prie karalienės Viktorijos pa
minklo. Ką jis kalbėjo, neskel
biama. žinoma tik tiek, kad 
bronzinė Viktorija jam nieko ne
atsakė. Už ją atsiliepė policija 
kuri tą vyrą pritatė teismui 
Teismas nerado jo įkvaišusio 
bet rado pasielgus nedžentelme
niškai ir priteisė vieną parą pa
sėdėti: Teismo sprendimas bu
vo toks: “ joks džentelmenas ne
kalba su damaj kuri negali pa
reikšti savo puomonės’. Įdomu 
būtų žinoti, kokią nuomonę jis 
išreiškė apie tą karalienę. Teis
mas už niekus negriebia.

Su kuo sutapsi....
Londonietė Miss Listinghof 

turi šuniuką, kuris neloja kaip 
šuva, bet kniaukia it katė. Jo 
šuniška prigimtis pasikeitusi dėl 
to, kad ji mažiuką, nuklydusį ar 
pamestą, išauginusi katė. Šune
lis dėl to laikosi savo “motinos 
kalbos“.

Reikėjo nelaimės
Portugalijoje, Porto miestely

je. didvyriu buvo paskelbtas ka
tinas Bonzo. Gražus tas katinas 
sliuoginėjo paupiu erzindamas 
nedidelį šuniuką. Šis lojo ir ata
tupstas traukėsi o besitraukda
mas įkrito upėn. Katinas šokte
lėjo į pakrantę, kiek pastrypčio- 
jo, bet nugalėjęs vandens baimę 
nėrė upėn ir šuniuką išnešė dan
tyse. Nuo tos valandos jiedu su
gyvena kaip geriausi draugai

Politika sporte
Austras Othmar Schneider, 

kuris lavina amerikiečių sporti
ninkus — slidžių (sK) komandą, 
gavo iš bolševikų pasiūlymą mo
ksli rusus. Jam pažadėtas dide
lio atlyginimas už penekrių me
tų darbą. Treneris Othmar 
Schneider, kuris gerai prisime
na. kaip bolševikai valdė Austri-

Vasario 16 Toronte
Toronto, Ont. Keturiasdešim- ninė programa. Didžioji salė 

toji mėtinė sukaktis nuo Lietu- buvo pilnutėlė.
vos laisvės atstatymo Toronto Minėjime dalyvavo ir pagrin- 
lietuvių kolonijoj šiemet buvo dinę kalbą pasakė Kanados užs. 
paminėta dar niekad- nebuvusiu 
gražiu pasiruošimu. - Minėjimą 
ruošė KLB Toronto apylinkės 
valdyba, kuriai vadovauja ener
gingas visuomenininkas J.T. Si
manavičius,

Minėjimo programa'buvo pra
dėta visą savatę anksčiau per 
radiją, ir viešose salėse. Per ra
diją kolonijos choras “Varpas”, 
vadovaujimas muz. St. Gailevi
čiaus, ir torontiečiai lietuviai so
listai davė lietuviškų dainų pro
gramas, International Institute 
buvo skaityta paskaita anglų kal
ba “Žvilgsnis į istorinę Lietuvą 
ir jos kultūrą”. Prelegentė — 
rašytoja St. Prapuolenytė.

šventės išvakarėse, vasario 
15, 12 vai. buvo lietuviškosios 
radijo valandos “Tėvynės Prisi
minimai’. Vedėjas J.R. Simana
vičius skyrė tam reikalui visą 
programą. Girdėjome gerai pa
ruoštą kalbą KLB Krašto Valdy
bos politinio skyriaus vedėjo J. 
Matulionio ir Pasaulio Lietuvių 
Seimui ruošti komiteto pirmi
ninko prel. J. Balkūno, kreipi
mąsi į Kanados lietuvius.

Lietuva Kanados spaudoj
Sū “smuikais” lietuviškais 

reikalais, kai šiuo metu ruošia
ma dirva viršūnių konferencijai, 
nelengva pralysti į angliškąją 
spaudą. Bet kai tuo pačiu laiku 
artėja ir Kanados rinkimai, tai 
rašančiajam šias eilutes Vasario 
16 išvakarėse pavyko paskelb
ti po rašinį visuose trijuose To
ronto dienraščiuose. Priminta 
Lietuvos praeitis. Vasariol6 ir 
dabartinė lietuvių tautos trage
dija.

politikos vairuotojas dr. S. Smith 
Iškilmingo akto dalyje dar bu

vo nemaža kalbėtojų ir sveikin
tojų iš savųjų ir svečių pusės, 
kaip draugingų mums tautų, 
taip lygiai ir Kanados valdžios ir 
savivaldybės atstovų. ‘

Meninė dalis
Šios dalies gražiausiuoju ir į- 

spūdingiausiuoju punktu, be a- 
bejonės, laikytina St. Šimkaus 
kantata “Atsisveikinimas su tė
vynė’, kurią ypač puikiai išpil
dė Toronto lietuvų choras “Var
pas”, vadovaujamas muz. St. 
Gailevičiaus, ir solistai: S. Ma- 
šalaitė, Slava Žemelytė ir V. Ve- 
rikaitis Akomponimentas — 
Carl Tapscott. i

.Toliau tas pats choras ir solis
tai davė pasigėrėtinai gražią pro
gramą—savų ir svetimųjų kom
pozitorių. Be to, lietuviškasis 
jaun. pasirodė su V. Tamulai- 
čio paruoštu fragmentu “Vasa
ris be tėvynės” ir Toronto skau
tų taukinių šokių grupė “Ginta
ras’. vadovaujama V. Torūtos, 
akordeonu pritariant A. Žioba- 
kui, pašoko trejetą tautinių šo
kių.

Programai vadovavo Irena 
Šernaitė — Meiklejohn, progra
mos ir scenos, dailininkas —T. 
Valius. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu.

1 Apie minėjimą salėje ryto
jaus dieną dar kartą rašė visi 
Toronto dienraščiai.

Pr. Aiženas

Mi nė j imas
Vasario 16 iš ryto lietuvių ka

talikų ir liuteronų baž. bu
vo atlaikytos pamaldos ir pasa
kyti pamokslai. Po pietų 4 va. 
milžiniškoj Odeon teatro salėj, 
talpinančioj 2,500 žmonių, įvyko 
iškilmingas šventės aktas ir me-

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

IJETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėin. apsiaustam.
Muitas už vilnonas atla>kiu> yra mažesnis, negu už pasidtas sukneles 

Vilnones m.-džiag’u* iŠ ritiniu, ir atlaikas pačiom prieinamiausiam kainom 
visam mieate Jums siillo 3 stambion krauti*,'*

C RFCKFIKTFIN Inr 118-125-130 ORCHARD ST..IrLVtlLIVj I LIIŲ IHU.f cor. Delancey. NYC., GR 5-4525
S Beckensteine krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiška* Ir ukrainietiSkai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skarotos.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
1G1 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeleL GR 5-8160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.
Jurgio liet mokykla neturėjo merikos ir baigtas Lietuvos him- 
tokio įspūdingo ir gražaus Va
sario 16 minėjimo. Jis Įvyko se
selių mokytojų rūpesčiu ir pas
tangomis vasario 14 parapijos 
salėje. Minėjime dalyvavo visa 
mokykla.

Po trumpo dienos momentui 
pritaikinto seselės Francinos žo
džio vyko meninė programa, ku
rią atliko kiekviena klasė atski
rai ir visi kartu. Visa programa 
alsavo nuoširdumu, gyvumu, lie
tuviškumu. Gražiai iš programos 
išsiskyrė mažieji n ir UI klasės 
mokiniai, kurie scenoje būriu 
sustoję meldėsi Sveika Marija 
už Lietuvos laisvę. Nouširdžiai 
dainavo VU ir VIII skyriai.

Vasario 16 šv. Jurgio mokykloje
CLEVELAND, OHIO

Jau bene 20 m. parapinė šv. Minėjimas buvo pradėtas A-

nais.

KURIASI SESERS BENEDIKTINES
at-
SU-

Tenka pabrėžti, jog visa pro
grama buvo pravesta lietuvių 
kalba, kuria kalbėjo ir trečios 
kartos lietuviukai, anksčiau jos 
nemokėję. Visa programa buvo 
įrašyta į plokštelę.

Mokiniai tą dieną buvo ne tik 
šventiškai nusiteikę bet ir pasi
puošę. Visos mergaitės, kurios 
turėjo tautinius rūbus, jau iš ry
to atėjo į mokyklą jais pasipuo
šusios. Mažieji berniukai dailiai 
atrodė, pasipuošę tautiniais 
raikščiais, šventiškai išdekoruo- 
ta buvo ir pati mokykla. Korido
riai buvo papuošti lietuviškų tul
pių motyvais ir šūkiais “šv. Ka
zimierai, globok mūsų Lietuvą”, 
“Lietuva brangi, mano Tėvyne” 
ir t.t. Klasėse žėrėjo pačių mo
kinių gaminti lietuviški kryžiai.
Už jų pagaminimą pirmąją pre
miją laimėjo Vyt. StočkuslI — 
Zita Rekešiūtė ir m—Danguolė 
Tamulionytė. Specialiu pagyri
mu atžymėtas ketvirtasis — Jo-

SIUNT1NIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth, N. L1158 East Jersey Street

Kai prieš aštuonis mėnesius kimus, gavo gana palankų 
dvi lietuvatės benediktinės, ge- sakymą ir po dviejų dienų 
rų žmonių paragintos, pirmą rado dabartinę vietą, kuri ilges- 
kartą atvyko Į gražų, tiesiog lie- m laiką laukė pirkėjų. Vieta

- tuvišką New Hampshire, čia jos jom buvo ne tik labai tinkama,
nepažino nei vieno asmens. Su- bet ir prie širdies, nes po ilgų ir h •
siradusios telefonų knygoje vy- sunkių kelionių, bandymų ir ne- seP“ Zupansik.

ją. atsakė: “Geriau man gauti 
nedidelį atlyginimą iš amerikie
čių negu didelį pažadą iš rusų”.

Valdžia, kuri bijo vaiku
Vengrijoje. Budapešte, teis

man patraukta kaltininkai, kurie 
“kėsinosi nuversti liaudies de
mokratiją”. Visų amžius—ne di
desnis kaip 14 metų. Tokia ten 
ir demokratija, jeigu vaikų bi
jo.
Demokratijos meilė dėl senatvės

“Kai turime gerokai jau sens
telėjusi karalių (75 metų), o la
bai jauną kronprincą (11 me
tų,). ir kai šiuo metų norime per
žiūrėti konstituciją, kiek ji gy
venimui atitinka, yra palanki 
proga mūsų krašte įvesti res
publiką“. Toks sakinys yra pa
reiškime. karį Svedjos parla
mentui įteikė 24 socialdemokra
tų atstovai. Klausimas: kur jie 
buvo ligi Šiol, kai karelus dar 
buvo jaunesnis, o kronpnncas 
negimęs?

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EL 4-1711

& =
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

2 skupo kurijos adresa, nuvyko pasisekimų labai troško ramy- visa toji diena mokykloje al- 
pasikalbėti. Apvaizda tikrai bū- bės ir pastovaus darbo pragy- savo lietuviškos mokyklos dvas- 
vo joms gailestinga ir kitą die
ną jos gavo pasimatymą sū Man-

Lietuvos nepriklausomybės chesterio vyskupu.
40 metų sukaktį minint, progra- Labai maloniai priimtos ir pa- 
mą išpildė šv. Juozapo parapi- susakiusios savo planus ir troš- 
jos mokyklos mokiniai, vadovau
jami seserų pranciskiečių. Pra
dėta Amerikos himnu, o vėliau 
pamarginta skambiomis lietuviš
komis dainomis. Nors nevisi vai
kučiai lietuviai, bet sutartinai 
visi neblogai tarė lietuviškai 
Programos dalyviai vilkėjo tau
tinių spalvų drabužius. Čia jau 
nuopelnas jų mamyčių.

Prel. M. Urbonas, šv. Juozapo 
parapijos klebonas, tarė žodį, 
ypač pabrėždamas parapijos 
nuopelnus auklėjimui ir mokslui 
Ta pačia proga paskelbė, kad 
Erie vyskupijoj šiuo metu pa
skelbtas centrinės aukštesnio
sios mokyklos statybos vajus. 
Viso parapijos įpareigotos ati
tinkamai prisidėti. liet. Piliečių 
klubas tam tikslui paskyrė 15, 
000 dol. ir parapinės mokyklos 
reikalam — 5000

Už tokią stambią auką kleb.

Du Bois, Pa venti ir kitiem padėti. ja. Tai nuopelnas tų nenųilstan-
Po trijų mėnesių jau turėjo čių seselių, kurios neša sunkia ir 

visus nuosavybės dokumentus atsakingą jaunimo auklėjimo ir 
ir nemažai draugų, kurie pripil- mokymo naštą. Su ypatinga pa
de jų nameli vartotais, bet dar garba lietuviai mini mokyklos 
gerais baldais, o vietinės gero- vedėją seselę Franciną, kuri bu
stos seserys padėjo įrengti kop- vo šio minėjimo iniciatorė. Lie- 
lyčią, kurią vyskupas pats pa- tuviai lygiai didžiuojasi savo jau- 
šventino ir laikydamas pirmas nuoju prieaugliu, kuris gebėjo 
šv. Mišias, nepagailėjo gražaus 
pamokslo gausiai susirinkusiems 
žmonėms.

HARTFORD. CONN.380 MARLE AVENUE,

i*-
JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

NICHIGAN FARM SURISStebuklingos gyduolės, kurios pa-

Fountain. Mlelrigan

nariams nuoširdžiai dėkoja.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

351 Parit Street. New Britais, Coan.

MEC1SLOVA8 KAVALIAUSKAS

Užsakymu* siųsti;

FRANCISCAN FATHERS 4310 N*. Br**d 8», PUto, Pa.

taip Įspūdingai prisiminti savo 
kenčiančią tėvynę ir jai kaip sa
vo motinai atiduoti tinkamą pa
garbą.

Liet. Ražytojy Draugija ir 
šiais metais skiria 500 dol. pre
miją už geriausi praėjusi ųmetų 
literatūrini veikalą. Premijuo- 
tiną knygą išrenki viri draugi-

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICp.

Dali. J. Pauttoniaus ap
žvalginė paroda surengta Jauni
mo centre Chicagoje. Kovo mėn. 
ji bus perkelta Į Detroitą, o vė
liau Į Montrealį.

Maloniai patarnauja l'etuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

24 Prvspert Street. Hyde Park, Mas*. TeL Byde Farfc 3-3*75

rio 21 d. Balsų tikrinimo komisi 
ją sudaro: J. Agustaitytė-Vai- 
čiūnienė. St. itis, Alb.
Valantinas. Premija bus įteikta 
Chicagoje.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖM

plaukais.
Aš dabar turiu plaukus tokius, ko- 

R.Pa. kius turėjau būdamas 14-20 metų.

PETER LISAUSKAS 
59-15 53rd Arenus, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-5*87

V1CTOR ABECUNAS

GEORGE GALONAS 
14** Canlff, Detroit, Mlch. TeL T. O. 8-7582

STANLEY METRICK 
18*4 W. 47tb SL, Chicag*, I1L Tel. Tarto 7-83*3

JOHN SHURNA
5418 S®. Alba**, Chleaf*. m. TeL Grvvchffl 8-7783

AIXAN STEWART

skelbtam*.- /
Su padMcos pagarba

Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
834 N. Dentefto Street, Baltlmore, Md. T

Linden, N. J
Alto Lindeno skyriaus valdy

ba praneša Lindeno ir apylin
kės lietuvių visuomenei, kad nu- 
matytasai Lietuvos nepriklauso
mybės iškilmingas minėjimas 

au vasario 16 neįvyko dėl siautusios 
New Jersey sniego pūgos, kai 
buvo nutrauktas visoks susisie
kimas. Dabar minėjimas Įvyks
ta kovo 2 d. 3 v, p.p. toje pat 
salėje, 340 MitcheU Avė. Linden 
N. J. su ta pačia menine progra-

Laisvė už nelaisvę
Alžiro sukilėliai pasiūlė Pran

cūzijos vyriausybei tokius mai
nus: už kiekvieną teroristą, ku
li, nebus nužudytas, bet pasū
dytas i kalėjimą, jie paleis ne
laisvėn paimtą viena prancūzų 
kareivi

Ligi šiol išmokėta jau virš 10 
tūkstančių dolerių, bet dar 
prieš akis stovi stambi 25 tūks
tančių paskola ir kiti rūpesčiai 
beruošiant seneliam poilsio na- 1U D* D fr |Z yll A Q 
mus. Bet jos yra tikros, jog Die- L n Zj 1 L A O
V3S jų neapleis, O Marija atves Stebuklingos gyduolės, kurios pa- 
joms gerų žmonių padėti. Juk ir naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 

ma, tais pačiais kalbėtojais ir kitos seselėms liet, sunkiai platanas, šias gyduoles privalėtų 
garbės svečiais. Kviedame visus kūrėsi o kaip gražiai jos iėau- 
dalyvauti. gusios dabar—visi žinome. Pla- nėra dažai. Nėra nieko už jas geres-

. .......................... ‘ ‘ ‘ nio iki šiol išrasta. Kreipkitės neati
dėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jeigu ’ 
nebūsite pilnai patenkintas, jums pi
nigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kit se valstybėse kai- 
prei. M. Urbonas, seserys moky- jos nariai sla tu ’ ai ivi.nu. Na- bėra neužgyventį. Reikia tik Die- na su prisiunthnu. 
to jos ir visi parapiečiai klubo riams buv< iš ui iri vokeliai, vą maldauti apsaugos nuo naujų

kurie buvo sugrąžina iki vasa- pasaulio sukrėtimų, apie kuriuos 
tiek daug kalbama ir rašoma* 
Jaunos ir energingos lietuvaitės, 
kurios jaučia pašaukimą pasiau
koti Dievo tarnybai Čia galėtų 
nemažai padaryti, ypač atsiduo
damos maldai, kurios Marija Fa- 
timoj taip labai prašė ir tiesiog 
reikalavo, kad išvengtų Dievo žmonėms, kur e nenori būti žilais 
bausmės visas pasaulis.

čioje ir turtingoje Amer. tiek 
daug vietos ir darbo, jog dar 
šimtais metų kursis nauji vie
nuolynai ir niekad jų nebus per
daug. nes ir žmonės auga labai 
sparčiai ir dar dide’i plotai te-

FLORAI. HERB CO.
Box 305, Clinton, Ind., Dept. 9

PADĖKOS LAIŠKAS
fc-jAS, radęs Jūnj Florai Herb Co. 
skelbimą laikraštyje dėl žUų plaukų 
pašalin mo, abejojau. Maniau, kad ga
li būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs Jūsų Florai 
Herb. įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas

Marijos Apsireifikimo Liurde jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro Bfičto gražiai parašytą knygą 

tve. P. MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE
Knygoje aprašyti visi Marijos paairodymai, Jos prašymai bei 

Liurde vykstantieji stebuklai.
Knyga 510 pusi., gražiai įrišta, kainuoja tik 1 <1ol.

Dabar jau nnudoįu tuos vaistus vie
ną karta savaitėje ir žilų plaukų lie
pas* rėdo.

Aš už tą Jūsų malonumą labai esu 
dėkingas tam. kas tuos vaistus išra
do. Taip pat patariu, kas neneri būti 
žilas, gali pilnai parinaudoti Jūsų 
vaistais ir bus Jums taip pat dėkin
gas. kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai aėiū. ši ma
no padėkos laUUuk-jei norėtumėt, ga
lite ir latkrašėiuose paskelbti, tik ne-’- 
norėčiau, kad būtų mano pavardė

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriuliu ir jų šeimos, Fountaln, Midi.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Miehigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 

. patį geriausių sūrį.



Kreiptis —

HAVEN REAL

87-09 JAMAICA AVĖ.,

TEL. VI 7-4477

7 20.^9
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Dr. A. Grigaitis

TARPTAUTINIAI GEOFIZINIAI METAI
(Atkelta iš 4 psl.)

JJA

340 Ridgewobd Avė, Brooklyn 8, N. Y.
Tel.: APplegate 7-0349wick Avė Brooklyn 21, N. Y.

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

• DVIGUBAS BUČKIS su trečiu iaimčjimu. Carol Heiss, 18 metų 
iž Ozcn Park, Paryžiuje tretįjį įnirtą laimėjo figūrinio čiuožimo 
varžybas. Ją sveikina dvi austres: Ingrid Wendel, laimėjusi ant
rąją vietą, ir Hanna Walter — trečiąją (deš.).

IŠPARDAVIMAS

ABRAMS, 228 BROADWAY (kampas Roebiing Street, 
prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.

Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania skaitykite "Aidus" 680 Busl> 
..41 West 82nd Street

New York 24, N.Y.

• TELEVIZIJOS APARATAI,
» VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

į orą, o iš jo patenka į sveiko į. maistą Vaikai kūdikiai, 
maitinami krūtimi, rečiau ir 
lengviau serga bet kokia liga. 
Didelės svarbos turi .kūdikių

Bačiulis, Petras, dipl. ekonomis-

Gaunama DARBININKO administracijoje

Brooklyn 21, N. Y.

Kaina $2.00

Užsakymus siųsti: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avenue,

Vaikų gripas
■ . i

Gripu vadiname ligą, kurią ras. šio kataro priežastim yra ne 
kelia mažytės bakterijos-vy rusai. vyrusai, bet bakterijos, gyve- 
Jie yra tiek maži, kad galime nandos nosies, burtos, ryklės 
pastebėti tik per mikroskopus, gleivinėse, ši liga dažnai pasi- 
kurie padidina keliasdešimt 
tūkstančių kartų. ■

Gripo vyrusų galima rasti no
sies, ryklės-gerklės gleivinėje. 
Kas serga gripu, tas vyrusus ga
li lengvai perduoti kitam kalbė
damas, čiaudėdamas, kosėda
mas. Kartu su mažomis seilių da- ~____ ___ ______ _____ ___
lėlytėmis gripo mikrobai pauola vaikas turėtų normalų vystymą-

žmogaus organizmą, valgant iš 
bendrų indų, naudojant bendras 
knygas ir žaislus.

Gripu gali susirgti bet kokio 
amžiaus žmogus, vaikai iki 13 
metų suserga dažniau nei suau
gę-

kartoja. Ja vaikai suserga šaltu 
metu, kada oras drėgnas ir ne
pastovus. Ypač šį katarą vaikai 
gauna nepripratę prie šviežio 
šalto oro. Vasaros metu ši liga 
pasitaiko retai.

Kaip apsaugoti vaiką
Pirmiausia reikia žiūrėti, kad

Todėl, jei tik leidžia sąlygos, 
reikia vaikus išnešti į gryną orą, 
dažnai vėdinti kambarį. Šiltu 
metu gimušį kūdikį laukan ga
lima išnešti veik nuo gimimo 
dienos, žiemą — po keturių sa
vaičių jau galima pavežioti ke
letą valandų, žiūrint koks oras. 
Vaikai pripranta prie vėsumos 
ir užsigrūdina, rečiau nusąlą ir 
rečiau serga. Gydytojui leidus, 
nuo mažų dienų vaiką galima 
pratinti kambaryje prie oro vo
nių, o vasaros metu prie pavė
sio. Vaikas turi gauti jam reika
linga maistą, anksti gulti, anks
tį keltis, pasivaikščioti.

Priežiūra susirgus
Susirgęs vaikas pirmiausia tu- ‘ 

ri būti gydytojo priežiūroje, kad 
išsaugotų nuo komplikacijų. Li
gonį reikia paguldyti atskirame 
kambaryje. Kambarį vėdinant, • 
reikia ligonį pernešti kitur. Nau
doti atskirus indus, rankšluos
čius. .Serganti motina gripu, mai
tindama kūdikį, turi užsidėti ant 
burnos ir nosies marlės maskę 
arba užsirišti burną ir nosį pap
rasta skepataite. Kosint ir čiau
dint, nusisukti nuo kūdikio.

Prie sergančio vaiko neleisti 
sveikų vaikų. Kai nukrinta tem
peratūra, dar porą dienų palai
kyti kambaryje, kol praeis gal
vos skausmai, silpnumas , iš
blyškimas, kol sugrįš normalus 

T . . ... apetitas.Į gripą panašus yra ūminis r 
viršutinių kvėpavimo takų kata-

Gripo pažymiai k
Nuo užsikrėtimo iki susirgi

mo praeina 1-3 dienos. Liga pra
sideda ūmai. Temperatūra paky
la iki 103-105 laipsnių. Pas kū
dikius arba nusilpusius tempera
tūra gali būti neaukšta. Skauda 
galva, dingsta apetitas, atsiran
da nosies sloga, kuri apsunkina 
kvėpavimą, čiudėjimas, kartais 
kraujavimas iš nosies. Vaikai 
blogai miega, blaškosi, neretai 
kliedi. Kartais ant lūpų prie no
sies iškyla mažos pūslelės.

Kartais pas vaikus gripas pra
sideda užkimimu, kosiuliu. Tai 
atsitinka dažniausiai naktį. Atsi
randa sunkus kvėpavimas.

Gripas nusilpinina vaiko jė
gas, taip kartais pirmose susir
gimo dienose prasideda kompli
kacijos.

Dažnai suserga plaučių įdegi
mu. Tada pakyla temperatūra, 
kvėpavimas darosi dažnas, no- 

, sies šnervės išsipučia.
Kita 'dažna komplikacija — 

ausų įdegimas. Tada pasireiškia 
temperatūra ir skausmas vie
noje arba abejos ausyse. Gripas 
pavojingas sergantiems džiova. 
Dažnai po gripo aprimęs tuber- 
kolozinis procesas paaštrėja ir 
pereina i aktyvią formą.

saulės astro-fiziniais stebėjimais. 
Kai kurių žinių nepavyks gau
ti net raketinių sviedinių pagal
ba siunčiamais į aukštus atmos
feros sluogsnius aparatais. Bet 
jų tikimasi gauti, panaudojant 
dirbtinį satelitą.

PRIEMONĖS
Pabaigoj noriu pridėti keletą 

žodžių apie tas naujas tyrinėji
mų priemones, kurias TGM lai
ku mokslininkai ruošiasi gan 
plačiai panaudoti.

Pirmoje eilėje tai įvairios ra
ketos, kurios įgalina atlikti di
džiuly atmosferos sluogsniy 
aukščiy tyrimus.

Žmonėms palyginti lengvai 
prieinama ir geriausiai pažįsta
ma žemiausioji atmosferos dalis 
—troposfera, kurioje koncen
truojasi apie 80% visos atmos
feros.

Apie 12 km. aukštyje nuo že
mės paviršiaus prasideda se
kantis atmosferinis sluogsnis— 
stratosfera, po jos seka apie 30 
km. aukštyje ozonosfera ir apie 
80 km. aukštyje jonosfera, už 
kurios iki nežinomo aukšto tę
siasi ekzosfera, palaipsniui pe
reinanti į kosminę erdvę. Visos 
tos sferas nėra kažkokie arbi- 
tralūs atmosferos padalinimai į 
sluogsnius. Jos skiriasi viena 
nuo kitos temperatūra ir chemi
nėmis bei elektrinėmis savybė
mis.

Stratosferą galima pasiekti 
specialiais balionais. Jos tyri
mas nesudaro ypatingų sunku
mų. Bet didesnių aukščių reikš- 
kiniams tirti reikia jieškoti ki
tokių priemonių. Jas ir sudaro 
įvairūs raketiniai sviediniai.

Jų vartojimo pradžios reikia 
jieškoti vokiečių per karą išras
tose ir pradėtose vartoti V-rake-

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

Lenkaitis, Alfonsas, Jeronimas, 
Jonas ir Juozas ir Lenkaitytė, 
Leonidą, vaikai Miko ir Agotos, 
išvykę Brazilijon. *
Lenkauskas, Kazimieras ir Pet
ras, sūnus Vincento.
Linartas, Juozas, gyveno Edmon- 
ton, Albertą, Kanadoje.
Liorančas, Mikas, sūnus Kristu
po, iš Tauragės vai.
Mackevičius, Leonas (Mackie- 
wicz, Leon), gimęs Vilniuje 1928 
m., miręs Vokietijoje 1944m. 
prašomi atsiliepti turintieji ži
nių apie jo artimuosius. 
Miller-Janušytė, Viktorija, d. A- 
domo. k

Morkunaitė, Zosė, gyvenusi 
Kaune.
Raskilas, Motiejus, sūnus Kazi
miero.
Riaubytė-Brazienė, Marijona, gy
veno Kewanne, Illinois. 
Šatas, Stasys (Szatas, Stanley), 
gyvenęs Saginaw, Michigan.

Šedys, Stanislovas, sūnus Kaži- vedusių juos Į pražūtį. Tieskime 
miefo ir Uršulės Jasiulytės. tik pagalbos ranką. Kiekviena | 
Svilainis, Ignas, sūnus Vinco. parama bus kibirkštėlė šviesos S 
Treiderytė, Elena. jų niūriame gyvenime. Tokios i
Vasauskas, Jeronimas, sūnus kibirkštėlės kartais paveikia b 
petr0 žmogaus sąžine, ir jis atgauna %

prarastą pusiausvyrą. Mūsų 
Žilinskas, Jonas, iš Kulių. krikščioniška pareiga yra pade- 

ti, o ne teisti. f

Bauža, Jonas ir Juozas, sūnūs 
Petro.
Bauža, Pranas, sūnus Simo.
Blažaitis, Jurgis, iš Alvito vai. 
Vilkaviškio ap., dingęs 1944 me
tais.
Brazienė-Riaubytė, Marijona, gy
veno Kewanee, Illinois.
Čepaitis, Juozas, kunigas, iš 
žvįrgždėnų par.
Daugirdas, Jonas, gimęs 1896 
m., gyv. Čikagoje.
Gesiunas, Juozas, gyvenęs Leon- 
rodplatz A 19, Eichstaette, Vo
kietijoje.
Greičius, Vincas, sūnus Juozo, 
Sartininkų vai., Tauragės ap. 
Janušytė-Miller, Viktoria, d. A- 
domo.
Jaras, Pranciškus, sūnus Kazi
miero, iš Airiogolos.
Jasiulis, Jonas ir sesuo Kazlaus
kienė, Elzbietai
Katilius, Jonas ir Katiliūtė, Pra
nė iš Marijampolės.
Kazlauskienė-Jasiulytė, Elzbieta, 
ir brolis Jasiulis, Jonas.
Leleika, Juozas, ir jo sūnus Ba
lys.

Jie turėtų 
būti laimingi

Žmogus tarytum audros supa
mas laivas — per savo amželį, 
blaškomas; ir mėtomas, susidu
ria su įvairiomis neledmėmis: li
goms, badu, karų baisenybėms. 
Daugelis palūžta arba, įvarių ap
linkybių veikiami, nebetenka va
lios—nuslysta nuo tikrojo žmo
gaus kelio ir nebemato šviesesno 
rytojaus.

Netekę viso, kas žmogui 
brangiausia: sąžinės, gero vardo, 
sutrypę savo turimus gabumus, 
jie eina lyg kalinių gretos. Vei
dai susimąstę, akys įdubusios, 
judesiai sunkūs. Paklysta minty
se, ieškodami priežisčių, nuve
dusių juos į kraštutinumą. Jų 
tarpe viena didžausių — alko
holis.

Kadaise ir jie buvo žmones, 
džiaugėsi ir sielojosi gyvenimu. 
Šeimos židinys juos šildė. Šian
dien, netekę pusiausvyros, lin
guoja lyg vėjo pučiamos nen
drės.

Skubi gatve,f o tave sustabo 
išpurtęs nelaimingo veidas, tie
sia ranką išmaldai. Palyginti 
dar jaunas vyras, tačiau gyveni
mo žiauriai nuskriaustas. Norė
tųsi klausti, kodėl jis pasirinko 
pražūtį. Bet laiko maža, nelai
mingasis skuba alaus stiklu nu
raminti troškulį ir vėl kitam 
ranką ištiesti.

Tuos žmones gaubia šaltis, 
alkis ir didelė nežinia. Pamažu 
jiems geso valia, kol nuėjo tais 
keliais. Tada neteko darbo, šei
mos. Liko gatvė ir alaus stiklas.

Tokių žmonių pasitaiko ir mū
sų ztarpe. Gera akis, tokios lai-, 
ku pastebi ir Įspėja, jog laikas 
susivaldyti. Lašas po lašo ir ak
menį pratašo — sako lietuviška 
patarlė. Visos žmonų ydos ir 
blogi yprociai prasideda pama
žu, kol kartą nuveda prie pražū
ties.

Tokie žmonės tikrai reikalin
gi moralinės ir materialinės pa
galbos. Nesistenkime jų teisti

WINTF.R (i VRDEN TAVERN Ine.

pareugiiiianis, susirinki 
z marus, etc.
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1883 MADISON ST
Tet FV t-MMta f Pi I* Kor«H

BROOKLYN 27, N. Y

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybinių taksų (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginię perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Joseph Andrusis Insurance
VVOODHAVEN 21, N. Y.

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 

sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

R e du b 1 i i
Wine & Liquor Store

tose (Vergeltugs). Bet tokios, ra
ketos kaip V-2 jau yra pasenu
sios, per brangios ir per sunkios 
—sveria apie 15 tonų. Nei jos, 
nei jų patobulinimas, raketos Vi- 
king (apie 4 tonų svorio), nebus 
vartojamos per TGM.
' Geofiziniam tyrinėjimams ge
riausiai pasirodė tinkamos ma- • 
žesnės, ....saugesnės ir pigesnės 
raketos,

kaip pvz. Aerobee raketos, 25 
pėdų ilgio ir sveriančios apie 
vieną toną. Kokį aukštį galima 
jomis pasiekti, daug priklauso 
nuo jų apkrovimo įvairia apara- , 
tūra. Aerobee raketa, jei ji leng
vai apkrauta ir neša tik apie 120 
svarų aparatūros, tikimasi, gali 
pasiekti apie 175 mylių aukštį. 
Surastas būdas pavartoti ir daug 
mažesnes raketas, kombinuojant 
jas paleisti į erdvę iš balionų 
tam tikrame aukštyje. Balionas, 
pripildytas helijaus, iškelia ra
ketą iki 15-20 mylių, pareinant

tuo būdu tirščiausius atmosferi
nius sluogsnius, su didžiausiu 
pasipriešinimu, o toliau raketa 
jau skrenda savo jėga.

Tokios mažos raketos, kaip 
Rockoon yra jau išbandytos ir 
su jomis manoma pasiekti apie 
100 mylių aukštį.

Apie dirbtiną žemės satelitą 
ir apie raketas aš čia plačiau ne
rašysiu. Jų detališkesnius ir gan 
vaizdžius aprašymus galima ap
tikti mokslą populiarizuojančio- 
je ir net informacinėje spaudoje.

TGM ir savo programiniais už
simojimais ir plačia, tarptautine 
organizacija, ir vartojamomis 
priemonėmis, ir instrumentaci- 
ja yra tikrai išimtinis įvykis 
žmonijos gyvenime. Ne be rei
kalo L. V. Berkner, Mokslinių 
Sąjungų Tarptautinės Tarybos 
pirmininkas, yra išsireiškęs, kad. 
tai didžiausias istorijoje puoli-’ 
mas prieš žemės ir jos atmosfe
ros paslaptis.

bulus Instrumentui pnmetiniti apie kosminius spindulius. Instru
mentai gaMs bOtl kontroliuojami M tsmts.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei

kitoms progoms

BANGATELEVISION

Parduodama už žymiai mažesnę kainą, neilgų verte siekia; 
pav. paltas, kurio kaina $50, parduodamas už $18.00; 

topperis—$25.00, parduodamas už $10.00; 
suknelės vertos $15.00—už $5.00.

DĖMESIO
Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse 

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Brooklyn 21, N. Y

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

PRITYRU- 
YORKE

WZ
RADIJO VAIANDA JAUZ0HUSMB 
.TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJČ NEVP-YORKO 
N-J. I R. CONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR.

Kristaliniam Karste IĮ '
Kaina $2.00. 4*4 pusi. I l K v CTOTlS^TJIMTIk^

400.500
Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo VaičelhTno

ŽYMIEJI KARO VADAI
Kaina $3.00 215 pusi.

Ii
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Tel. EVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

v*

Balto vajus,

Mintys dažnai nuklysta praeitin

PARALYŽUOTIEJI aalčs iudinti rankas, pasinaudodami aparatu, 
kurį čia demonstruoja New Yorko gydytojas dr. S. Landauer.

Mirė dr. Anatouįus Ehbergas
Vasario22 ankstų rytą, eida

mas iš savo darbo, iš Green- 
pointo ligoninės, širdies prie
puoliu mirė dr< Anatolijus Eis*

' bergas, buvęs Lietuvos kariuo-

____ AND TRAVĖL €0.. INC
(LICENSED BY THE U4&&R.) 

135 West l4th Street, CHeteea 3-258?

Kiek duoda bingo
New Jersey bingo , žaidimas 

yra legalizuotas, bet valsty- 
bės kontroliuojamas. Kontro
lė parodė, kad 1957 buvo 22, i i<»i it uuuici, n.<u uuuu u ua- 

pročiais, tarsena, tai nesiskiria bingo žaidimai, dalyvavo
KEVIN ANTONELM, nuo purtą paralyžuotas džiaugiasi dova- P* «««*», uu neaisairia c n ------------------------m
nomis, kurias gavę H Maaaachuaett* gubem. Focter Furcolo ir1 
Bostono arkil^kvysk. Richard J. ęushlng.

Šv. Petro parapijos pobažny- 
tinėje salėje sekmadienais 3 v. 
p.p. per visą gavėnią bus rodomi

H.

MASPETH
Liet, parapijos bažnyčioje ga

vėnios pamaldos yra kaip ir kas 
metai: trečiadienių vak. 7:30 
— Graudūs Verksmai ir palai
minimas, penktadienių vakarais 
7:30 —Kryžiaus Keliai ir pa
laiminimas, sekmadieniais 4 v. 
p.p. —ir Graudūs Verksmai ir pa-

MM
ŽINIOS

BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES MINĖJIMAS

Dėl siautusios audros ati
dėtas Vasario 16 minėjimas 
įvyko sekmadienį, vasario 23, 
Webster salėje. Rengė vietos 
Altas.

Minėjimas sutraukė apie 
1000 žmonių. Skautam įne
šus Lietuvos ir JAV vėliavas, 
operetės chorui sugiedojus 
himnus ir maldą žuvusiefins 
už Lietuvos nepriklausomy
bę, invokaciją atkalbėjo kun.

Atidarymo žodį tarė Alto 
skyriaus pirmininkas J. Tys- 
liava. Jis ir Vadovavo visam 
minėjimui. Sveikinimo kalbą

- pasakė Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone J. Kajeckas.

valstybės gubernatorius, ku
ris buvo pasižadėjęs kalbėti 
vasario 16 minėjime,' dabar 
nedalyvavo. Jo kalbą perskai
tė N. Y. valstybės šen. Gaspa- 
ri. (Apie Harrimano kalbą 
plačiau pirmam puslapyje). 
Prieš jo kalbą M. Kižytė, Liet. 
Informacijos Centro direkto
rė, perskaitė Harrimano prok
lamaciją, kuria skelbia Lie
tuvos diena.

PreL J. Balkūnas savo kal
boje pasisakė dėl Amerikos 
politikos klaidų, dėl projekto - 
siaurinti Amerikos Balsą ir 
uždaryti kai kuriuos skyrius.

Pertraukos metu rinktos 
aukos. Salėje surinkta 1700 
dol., neskaitant bilietų už 
įėjimą.

Antros dalies pradžioje M. 
Kižytė perskaitė visą pluoštą

Pašarvotas Garšvos laidojimo 
koplyčioje. Antradienio vakare 
7 v. koplyčioje bus kalbamas ro
žančius. Laidojamas iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios vasario 
26, trečiadienį, 9 va.

Neries stipendijų fondas,
kurį savo donaeijomis įkū

rė dr. J. Kazickas ir dr. K. 
Valiūnas, paskyrė po 100 doL 
dviem Vasario 16 gimnazijos 
baigiamosios klasės goriau
siems lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos mokiniams. 
Gimnazijos dir. T. Gailius • 
laišku padėkojo Tondo pirm. 
A. Simučiui.

Skautę sueiga.
Vasario 14 įvykusi skautų su

eiga sutraukė gausų būrį skau
tiško jaunimo ir praėjo nuotai
kingai . Nepriklausomybės su
kakties proga į skautus kalbėjo
dr. H. Lukaševičius ir kun. dr. metų. Ta 
Nekrašius. Padaryti ir nauji pa- muziejus 
skyrimai. Jūrų skautų laivo va
du paskirtas L. Karmazinas, jo 
pavaduotoju V. Ramanauskas; 
Vilkiukų draugovės drauginin
ku paskirtas V. Kirkyla ir už 
uolumą dirbant su vilkiukais jis 
buvo pakeltas Į skiltininko laips
nį. Įteiktos dovanos skautiško 
pažangumo konkurse laimėju
siems vilkiukams: 1 vieta—K. 
Snieškai, 2 v. R. Šileikiui, 3 v. 
E. Vaičiuliui. Sueiga baigta Tau 
tos himnu. Po to buvo lauželis 
ir pasilinksminimas.

v.v. Liet. Atletų klubo salėje, 
1332 Halsey St., inž. J. Vil- 
galys skaitys paskaitą: /‘Pas
tatų struktūros sprendimas 
pagal šių x dienų architektų 
reikalavimus.

torius Vitalis Žukauskas, jau 
pasibaigė. Jo balansas bus 
paskelbtas kovo 1 Lietuvių 
Piliečių Klube užbaigimo ak
te. Pradžia 7 vai. vak.

" Ateities žuralo koncertas' 
bus balandžio 13, ne ba

landžio 12, kaip bjivo anks
čiau skelbta.

Balandžio 12 V# Verikaičio 
kvartetas koncertuoja Water- 
bury, Conn.

Brooklyno tiltas 
šiais metais sulaukia 75 

proga Brooklyno 
balandžio 26 ren- 

bus atidaryta paro- 
vaizduos tilto isto-

BARASEVICIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. BroadsSy 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČirS 
Laidotuvių Direktorius 

Tek ANdrerc 8-2590

Nežiūririt audros, iškabini 
Lietuvos vėliavą

' Vasario 16 Bostone siautė di
džiulė audra, kokios nebuvo jau 
daugel metų. Buvo sustabdytas 
bet koks judėjimas. Tačiau kon
sulas A.O. Shallna, kuris gyve
na Cambridge, Mass., vistiek ke
liavo į So. Bostoną. Jis kasmet 
prie konsulato iškelia Lietuvos 
vėliavą. . Po vargingos kelio
nės jis pasiekė Bostoną ir mėgi
no vėliavą pakabinti lauke, bet 
stipri pūga ją plėšė žemyn ir 
draskė. Tada konsulas Shallna 
lietuvišką trispalvę pakabino iš 
vidaus ant lango, taip kiekvienas 
galėjo matyti, kad konsulatas, 
nežiūrint audros, švenčia Lietu
vos nepriklausomybės 40 metų 
sukaktį.

Lietuvos .. Nepriklausomybės ; 
40 metę sukakties minėjimas, 

kurį sutrukdė audra ^engia
mas kovo 2 d. 2 vai. p.p. So. 
Boston High School salėje to
kia pat programa, kokia buvo 
skelbta anksčiau. Amerikos Lie
tuvių Tarybos Bostono skyrius 
prašo visus Bostono ir apylin
kių lietuvius ,tą dieną gausai ir 
labai punktualiai susirinkt į sa
lę. Pagrindinis kalbėtojas prel. 
M .Krupavičius yra tikrai paža
dėjęs antrą kartą atvykti į Bos
toną ir pasakyti kalbą. Taip pat 
tikimės, kad aukštieji valdžios 
svečiai aplankys mūsų minėji
mą. Bus graži meninė dalis, ku
rią sudaro parapijos mokyklos 
mokinių scenos vaizdelis, sese
lių parengtas, solistė Stasė Dau
gėlienė, O. Ivaškienės taut. šo
kių grupė ir parapijos choras, 
vedamas muz. J. Kačinsko. Įei
dami Į salę visi minėjimo daly
viai gaus gražiai atspausdintą 
programą su iliustracjomis ir 
aukų vokelį. Organizacijos ir at-

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WATTKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR $>6434

NEW YORKAS

laimino. Ir tai buvo paskutinysis 
atsisveikinimas, palikęs širdy 
neišdildomą atsiminimą.

Bėga nesulaikomai dienos, nu- 
nešdamos vieną po kito tuos, ku
rie prieš 40 ar daugiau metų ry
žosi skirtis su tėviškės laukais ir 
kryžiai apstatytomis sodybo
mis. Likusieji jaučia, kad niekas 
nebeužpildys praretėjusių gre
tų. Jie lieka vienui vieni. Jaunie
ji eina savais keliais. Juos žavi 
automobiliai, prabanga. Todėl 
nenuostabu, kad širdis atsive
ria tiems, kurie juos išklauso ir 
bendrais jausmais dalinasi. Nie
kas jų taip nežavi, kaip praeities 
atsiminimai. Jie grįžta tada Į 
tėviškę pamatyti ir paleisti že
mę, meldžiasi prie kryžiaus, skiri asmenys prašomi parodyti 
prieš kurį kadaise, eidami lenkė ypatingo dėmesio mūsų Nepri- 
galvą ir dėkojo Aukščiausiajam klausomybės pasklebimo 40 me
ili suteiktas gėrybes. tų sukakties minėjimui!

_ ______ _____ _______ Religiniai filmai

KEARNY, NEW JERSEY

žmogaus mintys dažnai nu
klysta i praeitį. Ir sapne kartais 
matome praeities vaizdus, svar
besnius Įvykius bei pergyveni
mus. Bendri, praeities atsimi
nimai, talpinami laikraščiuose ar 
knygose, taip pat godžiai skaito
mi. žodžiu, mintyse dažnai es
ame Kaune, Vilniuje, Šiauliuse, 
Panevėžyje ar tėviškės pastogė
je.

Mūsų senesniosios kartos at
stovų pašnekesiuse taip pat 
dažnai prisimenama praeitis. 
Juos čia ir liesiu, nes jie jaučia
si vieniši. Jų gretos retėja, jau
nesnieji' jų nebesupranta, neat
jaučia. O tie žilagalviai, nors ir 
sunkose sąlygose gyvenę Lietu
voje, tačiau labiausiai apie ją 
kalba. Mato tėviškės laukus, ža
liąsias geltonomis gėlėlėmis pa
sipuošusias pievas, pamena šie
napjūtę ir saldžiai nusnaustą 
popietę kvepiančio šieno kupe
toje, vakaro kaimo tylą, girdi 
šventvakaryje griežiant armo
niką ir toli toli nuaidančias dai
nas. Naktigonės ramiosios nak
tys jiems neišnyksta iš akių.

Nepamiršta jie ir pavasario 
grožio: žydinčių sodų, kukuojan
čios gegutės, apie kurią supinta 
tiek daug gražių lietuvišku pa
sakų, ankstybojo padangėje ve- 
versėiio, inkilo mūsų paukščių 
karaliui — gandrui, margojo ge
nelio. ištisas dienas kalenančio 
kvepiančiuose pušynuose, ir vi
sų kitų paukšteliu

Gali šnekėtis su tais žiliagal- 
viais mūsų tautos atstovais iš
tisas valandas, ir vis randi kal
bos. Jie beria savo atsiminimus 
iš gražios jaunystės dienų, dar 
tėvynėje praleistų. Džiaugiasi ir 
įspūdžiais dalinasi, kai iš bran
gios tėvynės atskuba laiškelis gJ 
nuo brolio, sesers ar artimiau
siojo, pasilikusio tėvynėje ir ne
matyto daugiau 40 metų.

žemaitis, aukštaitis dzūkas 
ar suvalkietis — visi vienos mo
tinos Lietuvos vaikai. Jei ir ski
riasi truputėlį kalbos būdu ir pa

gia balių, 
daą kuri 
riją ir jo statybą.

Mirė
Jonas Svereika, Darbininko 

skaitytojas, gyvenęs 107-023 
110 St. Richmond Hili, mirė va
sario 16. Palaidotas iš Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse. Paliko žmo
ną Juliją, 4 dukteris ir 1 sūnų.

The New York Times
Vasario 16, sekmadienio, lai

doje buvo Įdėti du mažyčiai skel
bimai Lietuvos nepriklausomy
bės proga. Pirmasis buvo pačia
me pirmame puslapyje. Ten bu
vo parašyta, kad šiandien Lietu
va švenčia savo nepriklausomy
bės dieną. Antrasis buvo sporto 
skyriaus pirmame puslapyje. 
Ten buvo parašyta: komunistai 

niu šildymu. Prie Jamaicos kiaulės dar tebėra okupavę 
linijos. Skambinti VIrginia Lietuvą. Po. skelbimu pasirašė 
8-5218 Lithuanian Memorial Post.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Nashua, N. H.

J. B. S h a 1 i n s •

Laidotuvių Direktorius

TM APphgatę 7-7083

5. Naujai išpuošta šokių salė

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALE. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykoms.
Pralinksmink savo gimines, siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj savo dėmesį. \ \

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis. 'jS? 4. Lietuviški maisto gaminiai

Netv York 11, N. Y. 
v. Sąjungos respublikas

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su šildymu ir garažu, 342 
Henry St., Brooklyn, Tel. HY 8- 
0085.

kų sodybų. Dar vis pamena, kaip 
motinėlė ar tėtušis išleido į to
limą šalį, priglaudė prie širdies, 
pabučiavo ir kryžiaus ženklu pa-

AV viceprezidento Nixono, 
valstybės sekretoriaus Dulles,

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. ♦
Koplyčios nemokamai visose Į 
miesto dalyse; veikia ventiliacija į

TeL VIrginia 7-4499

, arba pas pavad. K. V

■
M Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-.

J KAIAUSK4 asmeniškai ar telefonų F.V 4-9672 J

>4 >:

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

Latvijos ir Estijos pasiutinių. 4 kambarių butas. Su centri-
J. Matulaitienės vadovau

jama moksleivių tautinių šo
kių grupė pašoko: kubilą, eže
lį, sadutę, malūnėlį. Didelio 
pasisekimo susilaukė Sadutė.

Programą baigė operetės 
choras, diriguojamas Mykolo 
Cibo. Choras padainavo: Lais
vės daina — J. Žilevičiaus, 
Kur giria žaliuoja — J. Gu
davičiaus, Pasakyk mergele 
— J. Žilevičiaus, Namo — 
Br. Jonušo. Akomponavo A. 
Mrozinskas.

Minėjime buvo pristatytas 
Nepriklausomybės akto Sig
nataras J. Kairys ir kiti garbės 
svečiai. Minėjimas baigtas 
apie 8 v.v. Šokių nebuvo.

Aidę žurnalas šiemet skiria 
premiją už literatūrinį veikalą. 
Jury komisijai jau atsiųsta 11 
knygų. Premijos įteikimas bus 
Toronte balandžio 27 d. Koncer
tuos solistė Antanina Dambrau
skaitė. Išvakarėse, balandžio 26 
Prisikėlimo parapijos salėje bus 
parengimas Aidų naudai.

Išnuomojami kambariai dviem 
vyrams, ar vienam, arba vedu
sioms bevaikiams. Graži vieta, 
žiemių pusėje Woodhavene, 
Skambinti VI 7-8936.

Išnuomojamas suaugusiem

Vasario 16 minėjimas dėl di- religiniai filmai Filnąų rodymą 
dėlių šalčių ir pūgos numatytu suorganizavo parapijos šv. Var- 
laiku neįvyko. Rengėjų Komi- do draugija, 
tetas tą minėjimą atidėjo kovo Vedė '
2 d. Minėjimas numatyta pro- Vasario 8 d. šv. Petro parapi- 
grama įvyks par. salėje 4 vai. jos Bažnyčioje moterystės sakra- 
p.p. Kartu su Lietuvos Nepri- mentą priėmė James Nee su 
klausomybės 40 metų sukakties Diana Česnulevičiūte, 
minėjimu mūsų parapija iškil
mingai paminės ir savo globėjo 
šv. Kazimiero šventę. Rengėjų 
komitetas ir parapijos kunigai 
maloniai kviečia visus gausiai 
dalyvaut.

Vasario m. 20 d. šv. Kazimiero 
parapijos kapinėse palaidotas 

‘ vienas iš senosios kartos lietu
vių, kuklus ir malonus Nashuos 
gyventojas, Antanas Trakymas, 
gim. 1885 m.

Pakrikštyta.
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je vasario 9 d. buvo pakrikšty
ti:

™ 84-62 JAMAICA AVĖ.
Arnoldo Plevoko ir Vivijanos (prie Forest staūon) 

Gailiūtės-Plevokienės sūnus' — ~ — —
Douglas ir Karolio vardais. Tė- i 
vai gyvena 40 Train St. Dorches- i 
ter, Mass. i

Vincento Jakimavičiaus Jack- , 
mouh ir Irenos Kengrytės-Jaki-

P.S. mavičienės sūnus Povilo ir An- 
------ tano vardais. Tėvai gyvena 37

Holyok St. Quincy, Mass. 
r

Ernesto Naudžiūno ir Floren-
" ; Karčiauskaitės-Naudžiū- 

nienės sūnus Karolio ir Andrie
jaus vardais. Tėvai gyvena 446 
Crescent Avė., Dorchester, Mas.

^.’S.aSmenU; SUdS1° ” 

vo įkibę tvirtai į žemelę, pamilę 
x laukų ir miškų grožį. Iš jų šir- 

džių dar ir dabar veržiasi veno- r 
das romantizmas — ilgesys se- į 

-r niai, sesniai matytų tėviškės lau- | 
Ini czvlvhii Hor vfc namona fr ain j

I supke. Afrikos PiHečiiĮKl«l>»s
| ADVOKATAS {M

GaSma siųsti tik naujas preke* \
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Pristatymas garantuojamas. Kiekvienas siuntinys apdraustas, r Turime neribotą pasirinkimą prekių.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v
900 Lfterary Road, \ C 632 W. Giraril Avė.,
Cievelaad 13, Ohio 
Tat TOnsr 1 -1441' ,

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-
37 Sheridaa Avė. I 2 tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

BrooMyn 8, N. N. | mokamai

i* 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms
—J m nuomoja už prieinamą kainą. .Wi


