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.daryti Amerika kovoje

VERTINA DULLES KALBA

Ko“ Amerika neturi4

Soutbamptono

PRIEŠ “TOTALISTIN|
belaisvių sukilimąDelegacija rengė
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Maskva. — Sovietai priėmė 
JAV pasiūlymą susirinkti kon-

Vardu pavadino tuos, kurie 
nori izoliuoti JAV ir ją su-

nijose. Dar 2 linijose streikas 
nebaigiąs. Darbininkai nubal- 
saVo darbą pradėti ir ginčą per
duoti spręsti tarpininkų komi
sijai.

XXXVnLNr. 8

l&tuvH (Sabrejet) pilotes, kaip 
. praneža kinu komunistu radijas, 

yra paimtas j nelaisvę.

GAISRAS DUŽIAUSIAM 
PASAULIO LAIVE

4

geros diplomatijos žymė esąs 
tikslumas, preciziškumas, ir

AUTOBUSŲ STREIKAS 
BAIGTAS

New Yorkas. — Didžiausias 
miesto istorijoje streikas, pra-

BIUDŽETO DlTO1UUS Joaeph Dodge (kairėje) tariasi »Va- 
shingtone su Kongreso atstovu Clarence Rrown (kairėje) ir Biu
džeto Komisijos pirmininku Clare E. lloffman (vidury).

.fe- . v . A. * ’ ..ąjRŽKSjt, . . -JSjį

-L ' -Oi - u- .■ -*$ . ■V'-.--. ' - u

sekretorius F. Dulles sausio 27

su

raStts, kad vienas Iš didžiausių

valgymo". \

tarp vakarų Europos ir komu- kas nuo to turės kentėti, 
rastinių valstybių. Joje tarpi-" *Ar ne ironija ~ sako laik- 
ninkauja Šveicarijos biznieriai.

■■ure" pažymėjo, kad Aust- juodosios rinkos tiekėjų yra 
vakarų Vokietija...

Spekuliantus su Sovietais 
laikraštis vadina šeštąja kolo
na ir sako, kad per 1951 me
tus jos apyvarta buvusi 225 
milijonai dolerių.

rijos sostinė Viena yra dabąr 
viehintefis miestas, kuriame su
sitelkia spekuliantai ir šnipai iš 
Rytų ir Vakarų. Daugelis stebė
tojų tvirtina, kad Maskva ty
čiomis palieka Vieną ’ atvirą, 
kad pro čia galėtų eiti Sovie
tams reikalingų medžiagų spe
kuliacija. Tuo tarpu Šveicari
jos Zurichas yra antras mies
tas, kuris šitai -spekuliacijai 
tarpininkauja, šveicarai —sa-

AR SUMAŽINS MOKESČIUS?
Washingtonas. -— Respubli

konų frakcijoje kilo aštresnis 
susidūrimas /dėl finansų komi
sijos pirm.-Reed siūlymo su
mažinti mokesčius 11%. Siūly- 
mąs po diskus jų nustumtas iki 
vasario 16 posėdžio. Atstovų 
rūmų "kalbėtojas” Martin ir 
kiti mano, kad vargu pasiseks 
mokesčius taip greitai mažinti.

su Austrija.

rankai.” Jų pavojuą didesnis 
nei bet kada JAV istorijoje. 
Kiekvienas amerikietis, kinis 
nėra praregėjęs šio fakto, yra 
kaip karys, kuris užmigo savo 
sargyboje. * \

Priešas valdo dabar trečdali 
pasaulio. Karą baigdamas jis 
turėjo 200 mil gyventojų, da
bar jo žinioje yra 800 mil. JAV 
turi 150 miL Amerikietis būtų 
vienas prieš septynis, jeigu jis 
neturėtų sąjungininkų.

Kai kurie sakė čia ir priva
čiai, kad karas neišvengiamas 
ir kad geriau jį prisiimti anks
čiau, nes laikas dirba priešo 
naudai. Prez. Einsenhcweris 
tam priešingas. "Mes niekad 
nesiimsime karo kaip priemo
nės savo politikai vykdyti-’’
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Kalbėjo Dulles ir > artimuosiuose rytuose 
sake:

DABAR JIS PASISUKO 
Japonuos unk

Paėmus jos didžiąją pramo
nę; iš Kinijos ir Mandžurijos 
žaliavų būtų gaminami ginklai 
tolesniems- kraštams nuka
riauti. Per ją būtų kelias atvi
ras į Korėją ir Indokiniją, Bur- 
mą, Siamą, Malajus — į Azijos 
ryžių aruodą. Stalinas apskai - 
to, kad su Kinija ir Japonija jis 
būtų nenugalimas.

PRIEŠAS TAIKO { ARABŲ
NAFTOS REZERVUS

Jie yra vieni iš .didžiausių 
pasauly. Derybose su Hitleriu 
1940 Stalinas parėįšk£» kąd< 
šiuos kraštus'jis laiko savo įta- “ 
kos sfera. '

Toliau Suezo kanalas, van
dens kelias tarp Europos ir A- 
zijos, dėl kurio kontrolės da
bar eina nesusipratimai tarp 
Anglijąs ir Egipto. Dar toliau 
Afrika, kurioje komunistai 
stengiasi sukelti vietines tau
tas prieš Vakarus ir kur yra 
didieji žaliavų rezervuarai Eu
ropai.

. Europoje svarbiausias reika
las — NATO (North Atlantic 
Treaty Organization), kuri tu
ri būti atsvara priešui. Jei 
Prancūzija, Anglija nenorės 
apsijungti ir eis kiekviena sa
vais keliais ir toliau "(kuo Dul
les nenorįs tikėti), tai 
AMERIKOS POLITIKĄ EU
ROPOS ATVILGIU REIKES

KEISTL
Iš lįgšiol pasauliui stiprinti 

kovoje su komunizmu Ameri
kos išleistų 40 miliardų dol. 
Europai teko Š0.

Pietų Amerikoje stiprus ko
munistų sąjūdis, o- taip pat ir 
fašistų. Dėmesio nekreipimas, 
kaip ligšiol, į šiuos kraštus bū
tų pavojingas.

Vaizdas rūstus — kalbėjo
Dulles,^- tačiau Rusijos komu- gerai diplomatijai daugiausia 
nistai*nėra antžmogiai ir jų 
strategija nėra nepalaužiama. 
Kalbėdamas, kokiu būdu tai 
reikės padaryti. DuYTes primyg
tinai pirma pabrėžė, kas neda
rytina.

onard Farbman pasiūlė, kad 
Jungtinės Valstybės imtųsi 

’ mobilizuoti ‘laisvųjų tautų jė
gas ir opiniją” prieš Sovietų 
•totabstinį bestk/Hskumą', kurį 
jie dabar vykdo prieš žydus.

Londonas, 
uoste sausio 28 užsidegė 
“Queen Elisabeth”, didžiausias 
pasaulio laivas 83,673 temų. Jis 
užgesintas. Išdegė viena kabi
na ir kitos apgadintos. Policija 
tiria gaisro priežastis. Neįro
dyta, kad tai sabotažas, nors

____ įtarimų yra. Juos kelia tas 
IŠ ANGLUOS Į AUSTRALU .- faktas, kad pereitą savaitę Li- 

JĄ PER 22 VALANDAS verpooly degė Kanados laivas 
"Empress of Canada.” Laive 
“Queen Mary”, kuriuo grįžo 
Churchillis iš atostogų, . buvo 
kilę-taip pat keli gaisro židi
niai. • • v

JĄ PER 22 VALANDAS
Londonas. — Dvimotonnis 

sprausminis bombonešis iš 
Londono į Australiją, tarp ku
rių yra 8608,5 mylių, padarė 
per 22 vai. Vidutiniškai per va
landą skrido 391 mylią. Skrido— Buv. prez. Trumanui pa

-siūlė parašyti atsiminimus. Ho- 7 mylių aukštyje: lakūnai nau- 
noraras pusė milijono dolerių, dojosi deguonim.

Estai sudarė egzilinę vyriausybę

Varšuva. — - Sausio 27 vėl 
nuteisti trys kunigai ir viena 
moteris“ nuo 7 metų iki gyvos 
galvos įprastiniu kaltinimu — 
už šnipinėjimą Vatikanui ir 
Amerikai.

kad sausio 12 d. Oslo, Norve
gijoje, po tam tikros konferen-

ir ką turi paryti?.
Tik komunistai sakos, kad jie 
pasaulio neperdirbs be prievar
tos. Jie ir Korėjoje nori karą 
tęsti, tikėdami, kad karas jiems 
duos pirmenybių. Tikiu, kad 
Eisenhoweris suras piemenių 
priversti priešą savo galvojimą 
pakeisti, kad ir jis norėtų tai
kos.. • . -

Reikia kitęae tautose sukur
ti tokią meilę ir pagarbą lais
vei, kad jos niekad negalėtų 
būti absorbuotos komunistinio 
despotizmo, totalistinės dikta
tūros. Valymai ir teismai Ry
tų Europoje k Kinijoje yra ne 
komunistų stiprybes, bet .silp
nybės ženklai. Sovietinis komu- 
nizmas negali pasigrobtų kraš
tų suvirškinti ir nuo šito persi
valgymo jam, gal -būt, ilgai
niui bus galas. JAV savo pa
vyzdžiais turi rodyti paverg- ■ 
tam pasauliui,^ kad laisvėje yra skelbė, kad Korėjos. belaisvių 

riaušėms vadovavo vienas iš 
komunistų karininkų, kurie da
lyvavo derybose dėl paliaubų.

Vadovybės pranešime sako
ma, kad 12 komunistų <grupė 
su rusų gamybos radi b siųstu
vais prislinko arti prie belais
vių stovyklų ir sumezgė ryšį 
tarp belaisvių ir komunistų de
legacijos paliaubų derybose. 
Jie surengė sukilimą, kuriame 
apie 200 belaisvių žuvo. Nors

geriau negu despotizme; kad 
mūsų taikos, o jei reikės ir ka
ri), priemonės yra išradinges
nės negu priespaudoje. JAV ne
siduos įgąsdinama, o visoms, 
•komunistų vergiją kenčian
čioms, prigąsdintoms ir gąsdi
namoms tautoms pasakykime: 
jus galime mumis pasikliauti.

Kalbą baigė priminęs, kad 
departamentas-bus išvalytas ir 
juo tauta galės-pasitikėti.

Korėja. — Jungt. Tautų ka
rinė vadovybė Tol. Rytuose pa-

Šios savaitės eigoje —“nieko 
nauja”, nieko, kas pastūmėtų 
toliau rutuliuotis santykius 
tarp Rytų ir Vakarų. Ta viena 
Dulles kalba nustelbia visus ki
tus įvykius ir susilaukia dau
giausia aiškinimų:

.Vertinama ji nevienodai. 
New York-Times mini, kad vie
tinių diplomatų tarpe ji pa
traukusi dėmesį savo neryšku
mu, nepreciziškumu.. Daugelis 
dalykų buvo užsiminta, bet pa
likta be aiškaus atsakymo. O nesiduotų, komunizmui virški

nami ir kad tuo būdų komuniz
mas savo vidurius pagadintų, iš 
tikrųjų reiškia tų . nepasiduo- < 
dančių žmonių naikinimą, nes 
ko bolševikai nesuvirškina, tą

Kare tarp dviejų 
valstybių žūsta žmonės iš abie
jų pusių. Preišinimosi kovoje 
vieno režimo ribose žūsta iš 
vienos pusės — tie, kurie prie
šinasi. Taigi vengiamo karo ir 
siūlomo priešinimosi vaisiai 
skirsis tuo, kad bus žudomi vėl 
pavergtieji, o ne pavergėjai.

Tačiau kur Dulles palietė Eu
ropą, jo žodžiai-jau rado atgar
sio. Prancūzų vienas laikraš
tis kalbą pavadino brutalia. 
"Le Monde” sako, kad ji reiš
kianti pradžią naujų santykių 
tarp Amerikos ir Europos. Ir 
vėt/^rikiša Amerikai, kad ji, 
ne kas kitas, apginklavusi Vo
kietiją ir įgalinusi tenai nacių 
atgimimą.

Tokios nuotaikos nebus pa
lankios Dulles ir Stasseno ke
lionei į Paryžių. Tačiau pažy
mėtina, kad Prancūzijos vy-^ 
riausybė sausio 28 dieną nuta
rė pateikti parlamentui patvir
tinti susitarimą dėl Europos ' 
armijos. Nors visuomenes nuo
taikos pasišiaušę, bet vyriau
sybė skaitosi su tuo, kas rei
kia.

Pastebima teisingai, kad . 
Dulles kalba tamsesnė nei pre 
zidento Eisenhowerio; dar tam
sesnė už tas, kuriąs Dulles kal
bėjo, kol jis nebuvo yąlstydb-5^' 
sekretorius. Aiškiau jo kalboje, 
kas nereikia daryti — atsiri
bojimas nuo karo. Neaiškiau, 
kas darytina. Dėl Korėjos ne
buvo aiškumo, o dar tamsesnė 
dėl bolševizmo stūmimo atgal 
iš okupuotų kraštų. Palaikyti 
pavergtų tautų dvasią, kad jie

kenkiąs vehgi tas pats netiks
lumas, nepreciziškumas. Jo ga
lima pasigesti ypačiai dėl to, jie nafldna. 
kad Dulles pažymėjo, jog vy
raus jo politikoj paprastumas, 
atvirumas, teisingumas.

derybos jau 9 mėn. nutruku
sios, bet paaiškėjus, kuo dele
gacijos nariai vertėsi, jas ten
ka laikyti iš viso baigtas. \

SOVIETAI STIPRINASI 
PRIE NORVEGUOS

Oslo. — Norvegų laikraštis 
"Morgenpost”’ praneša, kad 
sovietai sustiprino jėgas aši
galio srityje. Prie Norvegijos 
ir Suomijos sienos turi mažiau- 
siaa 50 aerodromų su 900 lėk
tuvų. Kai kurie aerodromai esą 
tik 15 kl. nuo .Norvegijos sie
nos.

recutfmta mm ps.ojir.-o

Koreja. — JAV armijos šta
bo viršininkas gen. Collins, 
lankydamas Korėjos frontą, 
rado, kad Pietų Korėjos ka
riuomenė stiprėja.

gūi^, kuris 1946 du mėne- 
šius buvo nuvykęs*) Ukrainą, 
nuvažiavęs į Nfeskvą, už tat jo 
pažinimas apie rytų kraštus 
ir jų klausimus yra paviršuti
niškas ir sprendimai lengvapt*

pasirinkta diški. Tik tuo, — rašo J. Ere
tas — galima išaiškinti, kodėl 
amerikietis galėjo taip paly
ginti Lietuvą su JAV nariu Te
ras aname teigime, nors to
kiam palyginimui jokio palin
do nėra. Kai skaitai tolaus ir 
panašius šūvftjs pro šalį, su
pranti, kodėl autorius pradžio
je įspėjo nelaikyti jo Sovietų 
reikalų žinovu. Bet tada kam 
iš viso ėmėsi plunksnos, -^bai
gia. vertintojas.

kad Norvegija nėra

zilinė vyriausybe. Jos pirminin
kas yra M. Johannes Sikker.

Norvegija buvo 
tam aktui dėl to — sako laik
raštis,
pripažinusi Estijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Vyriausybės 
nariai gyvena Stockhoime.

Iš kitų šaltinių praneša, kad 
vyriausybė veiksianti 1939-40 
metų konstitucija.

LIETUVĄ PRILYGINO

"LietuVos ir Latvijos nepri
klausomybę atstatyti mes ga
lime tiek pat kaip Rusija Te
ras nepriklausomybę" — para
šė amerikietiis John Ffecher 
savo knygoje "Tokie yra Ru-

Apie Sov. Sąjungą Šveicarijo-

tindamas, prof. J. Eretas

KADA KLAUSYTIS "AME
RIKOS BALSO"

"Amerikos Baisas" pranašė, 
kad nuo sausio 22 d. jo pirmoji 
programa iš New Yorko girdi
ma 11 vai. New Yorko laiku 
(7 vai. vak. Lietuvos laiku); 
antroji New Yorko programa 
perduodama iš čia 4 vai. p .p 

"Ji kartojama dusyk 11,15 V.v’
m. Mūšio nr. painforrmRjt, ‘ tr 4 vai. ryto New Yorko lai-

'-r t. ‘-.i.

Lėkštelės vėl skraido viršum Japonijos
Tokio. — JAV aviacijos va

dovybė paskelbė piloto Įeit. D. 
C. Brigham pranešimą iš pe
reitų metų kovo 29. Leitenan
tas skrido žvalgybos sprausmi- 
niu lėktuvu Thunderjet 6000 
pėdų aukšty ir pastebėjo artė
jančią į lėktuvą lėkštę. Netoli 
lėktuvo ji staiga sulėtino grei
tį, pasviro ant šono ir sukosi 
233 sekundes vietoje per 20 
pėdų nuo lėktuvo, paskui pra
lenkė lėktuvą, sukosi priešais 
jį; galutinai šovė į viršų ir 
greitėdama Išnyko. Pačią lėkš
tę leitenantas taip aprašo: 
skersmuo apie 8 coliai, labąj 
plona, apskrita, blizga kaip po
liruotas chromas; jokių išsiki
šusių dalių neturėjo ir nepaliko

jokio išmetamo gazo ar garo. 
Jos metalinė žievė turėjo ne
lygumų. Jos greitį prie lėktuvo 
vertino 200 mylių.

gitas pranešimas paskelbtas 
be jokių paaiškinimų, bet ry
šium su naujais pranešimais 
apie pasirodžiusius viršum Ja
ponijos baltų žalių švieselių 
kamuolius gruodžio 29 daugely 
vietų. Sausio 9 tokį besisukan
čių šviesų kamuolį sugavo dvie
jų lėktuvų radarai, žinia, kad 
tik į šviesą radarai nereaguoja. 
Ten turėjo būti ir daiktai. Kai 
lėktuvas pasuko j šviesų pusę.

Vis tai dėjos netoli Sovietų
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eš Titopa

Ttto kelhs'i Londoną
įtikins svečią, kas -Anglijoje 
galvojama apie jo vykdomus

t’ žurnalistai; prisidėjo-dalis ang-
Pats Tito sušaukė tada Ju

goslavijos katalikų vyskupas 
ir jiems kalbėjo apie bendra
darbiavimą, o savo atstovui

padariusi prieš 400 metų. At
stovas Velebitas mėgino švel
ninti santykius, bet iš to nieko 
neišgjo. O jis sovietų kartote
kose esąs pažymėtas kaip “bri
tų šnipas”.

gen. Vlad. Vdebitui įsakė švel-

Jlkų rašytojas By^ynas Vaugh

” (turi 4 nril.
dalytojų) paskelbė straipsnį, 
tariame buvo išdtetyta, jog 
Tito teovoja ne tte ai katali
kai tat ir su graikų pravoda-

boję taip pat aiškinosi: “Ne aš 
pats noriu vykti į Londoną— 
mane pakvietė Churchillio vy
riausybė.
santykius su Vatikanu, jis tik;

»

Jau anksčiau JuBOklavijbs 
ątetovas Londone pranešė į 
Brigadą, kad nuotaikos Tito 
Mlonei 'Ubai nepatenkins. ,0^-

snio nepraėjo nė 4§ valandos,
Jugoslavijos atstoyas Londone 
Josif Brilej buvo paršauktas į
Jugosįaviją ir daugiau Londo
ne nebesirodė.

Keblioj padėty atsidūrė ir 
pats Edenas. Jis tada skubinosi 
aiškinti per “Daily Telegraph”, 
kad “Vakarų boikotas privers 
marš. Tito pasukti į Kremliaus 
pusę arba visiškai izoliuotis, o 
tatai religinės laisvės Jugosla
vijoje tikrai jau nepadidins. 
Į§įkiško ir kardinolas Griffi-

VVILUAM IL JACKSON, Prin- 
cetono bankininkas, prezidento 
D. Eisenhowerio paskirtas pir
mininku astuonių asmenų ko
misijos. kursi pavesta apsvars
tyti priemonės "psichologiniam 
karui su Sovietų propaganda.”

Santykiai esą įsitempę, Tito 
kažkam e ąs prasitaręs, Jr 
dėl to, jog Jugoslavijos dvasi
ninkai nesą patenkinti paties 
Tito viešais skandalais su mo
terimis, oficialių ir neoficialių 
žmonų mainikavimu. Oficialią 
žmoną dabar jau turi trečią. 
Pirma turėjo “dingti be žinios” 
Rusijoje (ji buvo rusė); antra 
slovėnų ūkininko duktė, kurią 
paskui padarė Tito kalino mo
kytoja, bet daugiau į savo rū
mus neįsileidžia; trečioji dabar
tinė (nors ir nepaėmė forma- - 
lauš persiskyrimo su buvusia), 
laikoma tikra amazone, per 
partizanų kovas išsimušusi iki * 
majoro laipsnio, vokiečių atra
mos punkto užpuolime savo 
ranka , du priešus peiliu nudū- 
rusi. Spaudoj viešai buvo apra
šinėjamos ir eilė kitų moterų, 
kurios viena po kitos buvo Tito - 
paskui išsiųstos iš Jugoslavijos 7^ 
ajr pačios pabėgo.

Jeigu Tito pasisakė padaręs 
tik tai, ką Anglija padariusi ' 
prieš 400 metų, tai ir žmonų 
mainikavimu jis, matyt, nori 
būti panašus į Henriką VIII.

Vr.-

MAU GAUDOMI IK &AUDOML Keaijoje, Afrikoje, veikU te- 
" roristinė Mau Mau organizacija, fedaati baltuosius Ir krikž&onis.

Ji skelbiasi kovojanti nž Afrikos laisve, bet jos metodai jųrtkni ko
munistų taktikai Aukštai matome Afrikos juodukus ir britų ka
rius, kurie paima j nelaisve viena Mau Mau partizanę. Apd&oje— 
jų būrys, paimtas i nelaisve. , -

SPAUDA

Pradėjus aiškintis dėl nuosavybės teisių

Kląsę nusivedę

Savaitinis čekcslovakų mo
kytojų laikraštis “Ucitelske 
Noving” viename ilgam? sau
sio mėnesio stralpmyje reikala
vo, kad ateityje vaikų darželio 
pasitaikščjoiūhų - ekskursijų 
tikslas būtų duoti vaikams pir- 
mąj karišką supratimą- Pa
vyzdžiu buvo rodomas mažo- 
Lcvosice miestelio vaikų dar
želis, kurte praleido rugsėjo 

‘ mėnfcsį kalnuose. - "Šito vaikų 
darželio vedėja pranešė, kad 
jos grupės vaikai pasš?kil<ščio- 
dami netikėtai sutiko sienos 
policininkus. Šis įvykis davęs 
jai progą išaiškinti vaikams, 
skirtumą^ tąrp pažangos (ko- 
munistinėšFFrtf-fašistinės <ne 
komunistines) Vokietijos ir 
skirtumą tarp pažangaus ir ka
pitalistinio pasaulio. Vedėja to
liau rašo, kad ji vedė? vaikus 
kasdieną vaikščioti blogais, 
sunkiais keliais, duodama jiems 
nešti mažus ryšulius. Vaikai, 
tuo pačiu laiku, turėjo išmkoti 
kopti j nedidelius kalniukus, 
nepastebimai, tyliai prišliaužti. 
Laiškas baigiamas pastaba? 
kad gražiausiai vaikai pergyve
nę dalyvavimą vienuose ka
riuomenės puolimo ir šaudymo 
pratimuose.

Kiek pasisektojo, turės atei- 
-tyje naujoji auklėjimo politika 
vaikų darželiuose, sunku pasa
kyti. Bet, kad ji jau davė vai
sių jaunųjų tarpe, rodo toks to

W fe

pačio laikraščio pavyzdys. 
Viename laiške 14 metų moki*^ 
nė rašo apie teismo posėdį, ku
riame ji stf savo klase dalyva
vo. Kaltinamas buvo vienas 
17-metis, kuris mėginęs perei
ti sieną. ‘‘Prieš pradedant tei
sėjas išaiškino mums liaudies 
teismo pagrindus. Vėliau supa
žindino mus su prokuroru, gy
nėju ir kitais* teismo nariais, 
galėję buvo ir kaltinamojo mo
tina,, ir mes, draiką,šu a gč- 
dijomės jos sūnaus, virtusio 
“išdaviku”. Šios klasės atvedi
mo į teismą bei naujosios auk-' 
Įėjimo politikos tikslas aišktei 
matyti perskaičius toljmešnę 
14-metes išvadą: “Męs niekuo
met neturėsime noro lankyti 
kapitalistinį užsienį, kur netei
singumas, priespauda ir bėda 
viešpatauja. Mes niekuomet . 
nebūsime mūsų liaudies demo
kratinės tėvynės išdavikais.”

Antonina Užumedžiūtė

A B R A M S
228 Rroadway, Brooklyn, N. V., 

(kampas- Roebling St.), pirmiau buvo 
391 Grand St., Brooklyn, N. Y., kuris 
jums maloniai patarnavo per 30 metų, 

skelbia
Viduržiemio išpardavimą 

pilnai aptarnaujanti vyrus ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko sukneles ir kt. Dydis 
12-20; 36-50. Ateikite su šiuo skelbimu 
ir gausite 10% nuolaidos. Mes kalba
me lietuviškai. TeL EV. 8-8858

KUN. A. ALBAVICIUS PARYŽIUJE
(LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS) -

rūpintųsi bedarbiais, nes tai. 
būsianti didesnė parama, negu 
suaukoti keli šimtai frankų. S. 
Bačkis į šį pasiūlymą atkreipė

Sausio 11 d. įvyko šalpos
Draugijos susirinkimas, kuria
me garbės pirmininku buvo pa
kviestas svečias iš Cicero, JIE, 
kleb. kun. J. A Alba vidus, dėmesį ir pranešė, kad ateityje
Kun. Albavičlus savo dviejų bedarbiai kreiptųsi pas jį, nes 

’ mėnesių kelionėje po Europą jis turįs kelis adresus darbui
- žada aplankyti lietuvių koloni-< gauti, šiuo metu Paryžiuje yra 

lietuvių bedarbių. Kun. dr. Ju
cevičius iškėlė klausimą, kad

jas Italijoje. Portugalijoje. Is
panijoje, Vokietijoje ir Angli
joje Svečias trumpai papasako
jo, kaip jis jaunas studentas ’š 
Romos atvyko į Ameriką, kur 
lietuvių kolonija laukė darbščių 
rankų. Jis taip pat perdavė 
visų užjūrio lietuvių, ypač iš 

f Chicagos. nuoširdžius sveikini
mus Paryžiaus lietuviams.

Toliau kalbėjo pulkininkas 
Lanskorooskis apie Klaipėdos 
kraštą, suminėdamas jo istori
ją ir jo prisijungimą prie Lie- 

' tuvos. Paskaita buvo baigta 
tylės minute už žuvusius ka

irius, beginant senas Lietuvos 
sienas, ir Beneto eilėraščiu 
“Plėšikas.”

Po paskaitos buvo svarstomi 
organizaciniai klausimai. P. 
Bačkienė padarė praneš;mą :š 
baltų Naujųjų Metų sutikimo 

• , vakaro, Venckus siūlė L. š-pos 
Draugi.ai įvesti skyrių, kuris

Miela gauti laišką iš kitu 
kraštų ir bičiulių. Darbininke 
dažau i rasite laiškų iš Europos 
ir kitų pasaulio kraštų, kur 
gyvena lietuviai. Ten gvildeaa- 
mes visos tos problemas, ku
rios šiandien lietuviui daugiau
siai rūpi.

L. š-pos Draugija pasisakytų 
prieš -svaiginančius gėrimus 
bet kokiose lietuvių ar tarp
tautiniuose pobūviuose.- Susi
rinkimas nutarė šiuos klausi
mus pavesti valdybai apsvar
styti.

Susirinkusieji pagiedojo il
giausių metų kun. kleb. Albavi- 
čiui. kuris šiemet švenčia 40 
metų kunigystės, ir pulkininkui 
Larskoronskiui. . kuriam šie
met sueina 60 metų. Susirinki
mas baigtas Tautos Himnu.

Ispanija rūpinasi 
žurnalistika

H’IVD
JACKJSlUi®

Ispanų žurnalistai neturėjo 
rimtos šios rūšies mokyklos. 
Dabar norima pertvarkyti iki 
šiol veikusią nedaug ko vertą 
žurnalistikos mokyklą į rimtą 
žurnalistikos mokyklą, kuri su
gebėtų išauginti žurnalistų ne 
tik Ispanijai, bet ir kitiems 
kraštams, ypač Pietų Ameri
kai. Jau 1946 m. tuometinis 
švietimo ministeris žadėjo per
tvarkyti iki šiol nepriklausomą 
žurnalistikos mokyklą. Ta
čiau šis reikalas pasiekė net 
šiuos metus. Iki šiol Ispanijoje 
nėra buvę geros žurnalistikos 
mokyklos. Vieni lankydavo tos 
mokyįdcs rehgiamus kursus, 
kiti pasiruošdavo ant greitųjų 
specialiuose vasaros ar žiemos 
kursuose. Tačiau dabar prieita 
išvados, kad visas žurnalistines 
studijas reikia pavesti univer
sitetui, kuris statydamas savo 
reikalavimus, sugebės pakelti •

Lietuvoje, Laisvosios Lietu
vos Komiteto žurnale, 2' nr. 
V. Rastenis rašė dėl nuosavy
bės teisių busimoj . išlaisvintoj 
Lietuvoj. ■ -

Dėl kilnojamo turto ir as
meninio vartojimo daiktui 
“Asmenims, netekusiems savo 
kilnojamojo turto dėl suėmimų, 
deportacijos, pasitraukimo iš 
gyvenamosios vietos, svetimos 
valdžios veiksmų ar kitų prie
žasčių, — neturėtų būti su
teikta teisė automatiškai atsi
imti jiems kadai priklausančius 
daiktus.” Tie daiktai turį pri
klausyti tiems, kurie juos tuo 
metu turi. O jeigu atsiranda 
daiktų be savininkų, tai juos 
turinti pęrimti valstybė..

Dėl namų ir įmonių: “Suval
stybinti namai bei įmonės lai
kinai turbūt turės likti valsty
bės.globoje. Tačiau atitinkami 
organai nustatyta tvarka galės 
perleisti tą turtą išsipirktinai 
privačion nuosavybėn.” "Išti
kusiems teks kurti gyvenimą iš 
naujo, lyg tos kadai turėtos, 
nuosavybės ir visai nebūtų bu
vę.”

Dėl žemės ūkio: “Manyčiau, 
kad pradžioje valstybė- turėtų 
kurį laiką pasitikti žemės val
dytoja. Valstybės organai tu- 

. rėtų teikti nuosavybės teisės 
kaip pradines, o ne kaip buvu- 

t šių nuosavybės teisių tęsinį.”
Tuos V. Rastenio planus pa

skaitęs Naujienų bendradarbis 
B. Juškys sausio 20 pyktelėjo 
ir liepė Rasteniui ne planus bū
davot!, b rinkti pinigus, kad 
juos galėtų parvežti j Lietuvą. 
Jį pykino, kam Rastenis visur 
siūlo valstybę ir valstybės or
ganus — kam “viską atlikti per 
visagalinčius valstybės čaba
nus:” Pagaliau: ‘Kas ta vals
tybė, kuriai ponas Rastenis no
rėtų pavesti dieviškas teises”..: 
“Atrodo, kad p. V. Rastenis 
šiuo plaifa norėjo sumušti so
cialistus, r siekiančius teisingo 
turtų pasiskirstymo kontrolės, 
nepaneigiant rtbbtos nuosavy - 
bės teisių.”

‘Taigi, V. Rastenis, tautinin
kų ideologas, už valstybės diri
gavimo ir nuosavybės nusavi-

žurnalistų lygį. Taip pat visur 
pabrėžiamas reikalas, kad žur
nalistai ne tik mokėtų perduo
ti žinias, bet kad jie gyvenime 
skleistų dvasines 
vertybes, religiją

ir moralines 
ir dorą.

Patalavičim

mo pripažinimą kaltinamas ,Rastenis atmeta nuosavybės 
per dideliu uolumu socializ- srityje tęstinumą su buvusia 
mą skelbiant. Iš kitos pusės, nepriklausomos Lietuvos tvar-

■» Naujienos, socialistinis laikraš
tis, atmesdamas valstybes diri
gavimą ir reikalaudamos at
statyti buvusią nuosavybės pa
dėtį, pereina ^^kąpitalistoės 
sistemos šalini

Toliau: Naujienų bendradar
bio jaudinasi taip, pat,; kad V.

Drptnrmeato 
s, nebegali

ka. Rastenis mano: ar svarbu, 
kas kokį, turtą Lietuvoje tūrė
jo — gyvenimą kursim iš nau
jo. lyg niekas nieko prieš tai 
nebūtų turėjęs!/Naujienos tuo. 
tarpu griežtai reikalauja, kad 
kiekvienas, Lietuvoj^-turėjęs 
kokį turtelį, jį automatiškai at
gautų. Parvažiuoja, sakysim, 
žmogelis su sukaltais Ameri
koje kapitalais į laisvą Lietuvą 
ir nei sveikas nei išgrauš purpt 
ir nutupia savo buvusiame ūke
ly ar namely, kuris dabar yra 
nusavintas.

Kitados Naujienos buvo kal
bėjusios prieš tęstinumą politi
kos srityje, atmesdamos Lozo
raičio pretenzijas į 
prezidentus. š i a n- s‘ 
dien jos reikalauja tęstinumo 
ūkinėj srity. Tuo tarpu Raste
nis anksčiau reikalavęs tęsti- 

. numo politinėj srity Lozorai- ’ 
čio naudai, dabar atmeta tęsti
numą ūkinėj, nuosavybės sri
ty. Pagal lig šiblinę liniją.būtų 
buvę galima laukti, kad V. 
Rastenio parašas bus po tuo, 
ką paskelbė Naujienos, o Nau- 

’ j ienų bendradarbio parašas po 
Rastenio straipsniu: Lieka ste
bėti ,ar tolesnėje eigoje “kapi- 
talistėjančios” Naujienos pri- •. 
pažins tęstinumą ir politinėje . 
srity Loooraičio naudai ,ar “so- ; 
cialistinėjantis” Rastenis at- ! 
mes tęstinumą ir politinėj sri- ]

TeL EVergreen 6-5181
KARE EHMER — PORK STORES
Geros rūšies Įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
SS-M Myrtle Avenue

ClMMbUe, N. Y.

SS-tt F*re«t Avenue
RMgewoW,N. Y.

190-SS Reoeevett Aveaae
N. Y.

SS-S4 W^*Me Avenue
W„driie, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

185-24 Horace Harding Blvd 
Freah Meadows, Floahing 
219-17 Jamaica Avenpe 
..-Queens Viltage. N. Y. 
178 Rockaway Avenue
Valiey Strenm, N. Y. 

4S8S VVhite Plain* Rond 
—K.. Brenx, N. Y,

We*t^>08t Road
WHte Palios, N. Y.

STORE
GLBMDALE 27, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI SŪ g ± IVl/lOT. v 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

VVoodhaven 2 šeimų medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamba
rių, $10.500. 2 šeimų medinis, 11 kam
barių $ 9,700.

ARBATA NUO 
ŠALČIO

■«. Cypress Hill 3 šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimais. Dviejų florų 
kambariai tušti.

East New York 2 šeimų mūrinis, 
11 kambariu. $10.500. 2 šeimų medi
nis, 9 kambariai. $9,000. 3 šeimų mū
rinis, 13 kambarių. $9.000.

REAL ESTATE 
and INSURANCE
108-87 Liberty Avė, 

■ Richmond Hiil 19, N. Y.
<TPel. V/ 8-2239

Jeigu gauni šaltį vienų' 
gęl | po kitam,.kenti nesma- 

gurnus ' .skausmus ir 
X. ’ j^/ nuostolius, paprastas 

šaltis yra bereikalinga 
tok 'MS, bėda. ALENAN DRO' 
\ \ •' ARBATA NUO SAL-

CIO yra mišinys, šak
nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos 'kasdieną išsigert čpie. 
tai gal nei nėžiHrtfume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtų lėmeĮrsnis per
kąst. Ta arbata yra $2.00 už pokelj ir 
prisiunčiant j namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $2.30.

ALEXANDERS CO.
414 BROADVVAY 

South Boston 27, Mass.

| PARDUODAM NAMUS
Turime ge namų pardavimui —- Woodhaven, Richmond 

x HH1 te k apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOLNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNU8 EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, if svečiai būsite maloniai aptarnauti

t50Ž GRAND ST., kampu l aion Avė. BROOKLYN, N. Y.

“Pirmiausia užrik pas Adoma” 
’ Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR
REXL ESTATE REIKALAIS

Adam Rcal(y Co.
UIS EAST JEKSEY ST,

F.U7„ N. J.
Adam Stankūną* EL. 4-1578

$ Lithuanian
« Fiirnitiire Co. *

SO 84618
INSURED and BONDED

; J 82028 W. BrMdway *
> * SO.VB08TON, MASS. J

1111 i Mm—— 
ŠEIMININKES ĮSIDĖMĖKITE

Mūsų puodai yra amžinai nerūdyjamo plieno. Jie turi tri
gubas sienas ir dugnus. Juose verdamas maistas garais ir 
prie žemos temperatūros, dėlto nesunaikinami sveikatai 
reikalingi vitaminai bei mineralai.

ŠITŲ STA1LNESS STEEL INDU 
pilnas kocnplekta' kainuoja tiktai

$6935
Be to duodama ilgalaikė garantija ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Su užsakymais prašome kreiptis tiesiog į kompa- 
inją, kuri nurodys artimaiusią atstovą ir jums mielai pa
demonstruos naujus indus ir duos reikiamus jų varto$mui 
nurodymus. •

N R W F. N O L A N n
LUSTRĖ CRAFT CO.

639 EAST 7TH ST. Sfk BOSTON, MAMS.
TeL SO 8-7021
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Kovoja už Lietuvą P. Amerikos spaudoje
taMtazasUntava tikrai buvo

nes 1946 m. jis atvažiavo iš 
Pietų Amerikos ir Bostone bu-. 
vo vienas iš "Darbininko” re
daktorių. Bostone jis parašė ir

Įmf minimas Lietuvai vardas, 
takam! klausimai, ugdomas

straipsnių, ginančių Lietuvą; 
kat savaitraštis “EI Criterio” 
įdėjo jo kebasdešimts straips
nių. - Urugvajuje valdžios par*

tikristo religija”. (Po metų jis
č^ — “Lituanaa entre Fuego 
Cruxado" (Lietuva kryžminėje 
ugnyje, 474 psl.). Kitas kiek

eų praeitį, kultūrą . ir dienos 
reikalus.

Didis šis darbas ir toks būti
nas mūsų laisvinimo, -kovoje. 
Rodos, reikėjo čia sutelkti ne-*1 
maža žmonių, kad jie taip pla- . 
čiai paskleistų žinias, ir Lietu
vos klausimą iškeltų. Bet visa 
tai atlikta vieno privačia im- ;

- eiatyva, didžiu darbštutau ir 
kantrybe. Jis vienas yra keleto 
knygų ir daugybės straipsnių 
autorius, šis vyras yra

namų .b^tlistų konservatyvinio tavą ir pasauliui kalbąs tiesą, 
sparno brganas, žinomas . savo apie jos pavergėjus, — tai ‘Ku

mpa o Genghis Khah?" Kiti 
ispanų kalba parašy ti mažesni 
veikalai paminėtini: ‘Įjetras de 
la Cortina de Efierro” (Anapus 
geležinės, uždangos), “EI Pais

spgrrp brganas, žinomas/ savo 
liberaline kryptimi ir griežta 
Įjgįją antikomunistinėje kojo
je), jau atspausdinb per 160 
jo straipsnių, kurie turi bendrą 
pavadinimą ‘Ką slepia statini- 

. - - f-

O"—t
, kuris kaip šaulys nuolat pu- 

._ čia pavojaus ragus, nuolat 
skardena apie grėsmę laisvei, 
primena pavergtus kraštus ir 
nuolat šaudo strėles į laisvės 
priešą -—bolševizmą. Jis pasi
rašė ne K. Čibiras, bet Cashiar ___
ro Verai, šis slapyvardis yra KAMMUaAS ČIBIRAS lietuvi, spaudo, attache Urugvajuje, 

giliai prasmingas. Išvertus Be- . . *
tuviškai, jis reiškia tą, kuris 
tiesą kalba, kurio jokiais pa
pirkimais ar gudrumais nuo 
tiesos nenukreipsi, šį slapyvar
dį jis paveldėjo iš karo metu 
tragiškai Vilniuje žuvusio kun.
K. Čibiro ir dar Lietuvoje buvo 
pradėjęs taip pasirašyti.

Prieš 12 metų jis atsidūrė 
Argentinoje ir ten, niekieno 
neraginamas, savo raštais sto
jo ginti Lietuvos išlaisvinimo 
bylos. 1942 m. K. Čibiras buvo 
pakviestas (neoficialiai) spau-

tache prie mūsų pasiuntinybės 
Buenos Aires ,o nuo -1952 m. 
sausio 15 d. jis yra oficialus 
spaudos attache prie mūsų pa
siuntinybės Montevideo Urug-

Katalikiškas dienraštis Ar- 
• gentinoje “EI Pueblo” iki šiol 

yra atspausdinęs per 200 jo

MANNERHEIM
(Atkelta iš 3 psl.) . 

pavimas ir sovietinimas. Ru
munija per tą laiką suspėjo 
ginkluotis. Pasaulio istorijai 
Suomijos karas, turėjo tos 
reikšmės, kad Sovietų karinė 
galybė buvo nuvertinta, ir tai 
paskatino Vokietiją pradėti 
karą su Rusija.

Pačiai Suomijai šitas žiemos 
karas, kad ir brangia kaina, 
bet išpirko nepriklausomybę. Ji 
buvo didžiausiame pavojuje, 
kuris laimingai nustumtasvisos 
tautos įtemptomis jėgomis. Bet 
pavojus dar nebuvo praėjęs,— 
sako karo didvyris Mannerhei- 
mas.

nė uždanga.” Turėdamas savo de las Cfuces” ir “Diez anos de 
vedamiesiems straipsniams 
bendradarbių tarpe mūsų tau
tietį, šis dienraštis su ypatingu 
palankumu daug dėmesio sky-.
rė Lietuvai, jos padėčiai, troš
kimams ir kovoms pavaizduoti. 
Nė vienos kitos pavergtos tau
tos laikraštininkas nėra tiek 
pasinaudojęs, šio dienraščio 
skiltimis kaip K. Čibiras-Ve- 
rax.

Jis dažnai rašo ir kitų krą|- 
tų laikraščiuose: Čilės “Diaro 
Bust rado”, Venecuelos “La 
Religion”. Dažnai pasitaiko, 
kad K. Čibiro straipsniai apie 
Lietuvos laisvinimo bylą tuo 
pačiu laiku pasirodo net kelio
se sostinėse: Buenos Aires, 
Montevideo, Carącas. Taip pat 
Buenos Aires kultūros meno 
mėnesinis žurnalas “Histo- 
nium” yra paskelbęs eilę jo 
straipsnių lietuviškos kultūros 
klausimais. Dažnai jo straips
nius cituoja kiti žurnalistai bei 
kalbėtojai, nes jis laikomas 
sovietinės tikrovės, jos proble
mų ir kėslų kompetentingu ži
novu.

.Martirio”, kur apžvelgiamas 
Lietuvos' kryžiaus kelias.

Pietų Amerikoje dar neturė
jome ir neturime kito tokio 

' žmogaus, kuris būtų taip Lie
tuvą išgarsinęs svetimųjų tar
pe, kaip jis. Knygų ir laikraš
čių skaitytojai nežino jo tikro
sios pavardės, pažįsta jį kaip 
Casimiro Verax, tačiau jo raš
tų dėka jie daug žino apie nai
kinamą Lietuvą, ją prisimena 
ir užjaučia.

Lietuviškajame spaudos 
bare

• Mūsų^ laikraščio skaityto
jams jis yra gerai pažįstamas,

I spaudą jis atėjo 1925 me- - 
tais Vilniuje, pradėdamas ben
dradarbiauti “Jaunimo Drau
ge” ir “Kelyje”.-JTuo metu jis 

-buvo mokykloje. Tada Vilniuje 
nuotaikos buvę karštos: lenkai 
griebėsi visokių priemonių 
pjieš lietuvius, ir reikėjo daug 
energijos ir veiklumo, kad lie
tuviškasis jaunimas išsilaiky- 
ti/i -gis atsparumas ir veiklu
mas Ir suformavo darbštų ir 
veiklų K. Čibiro* charakterį.
1927 m. lenkams ūždarauFVil- 
niaus Mokytojų Seminariją, 
kurioje K. Čibiras mokėsi, jis
1928 m., atsidūrė nepriklauso
moji Lietuvoje ir kurį laiką 
dirbo “šaltinio” redakcijoje, 
Marijampolėje. Tuo pačiu laiku . 
jis pradėjo bendradarbiauti ir 
kitoje mūsų spaudoje, — rašė 
“Ryte”, “židinyje”, * “Tiesos 
Kelyje”, “Ateityje”, “Naujoje 
Vaidilutėje” ir Amerikos spau
doje, ypač “Drauge”. Jis gra
žiai suredagavo arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus biogra
fiją.
. Vienas iš to metų jo darbų 
yra Marijos Pečkauskaitės — 
Šatrijos Raganos biografija. 
Autorius stengėsi Šatrijos Ra
ganą paavizduoti kaip taurią 
asmenybę, didžią idealištę, to
dėl ir knygą pavadino “Gyve
nimo menininkė”. Išleido savo 
lėjomis, paskutiniais pinigais ir 
didesnę leidinio dalį išdovanojo 
ateitininkams, šiuo idealistiniu 
veiksmu pagerbdamas idealištę 
Mariją Pečkauskaitę. Ir toliau 
jis nori tęsti panašių biografijų 
eilę, parodyti mūsų tautos ide- munistinio fronto bentįrininkų 

ralistus, gyvenimo formuote®^ nežiūiraje> j > juos’ 4
Jis renka mėčmagą, kur pirmą 
vietą užkna didysis idealistas, 
darbininkų apaštalas ateitinin
kas Vytautas Etodziulaity.

Būdamas Kaune, šalia spau-

DB. JONASE. SALK, direk
torius medicinos mokyklos prie 
PfttsbarKho universiteto. yra 
tiek jaa pavaręs | prieki tyri
nėjimus polio ligos skiepams su
daryti, kad tikimasi, jug rudeni 
galima bus juos plačiai taikyti 
žmonėms.

dos reiškėsi įvairiose organiza- 
ijose. Jis buvo paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios vykdo
mojo komiteto reikalų vedėjas. 
Kaip šio darbo propagatorius 
jis 1937-38 m. lankėsi Ameri
koje. šiuo metu jis gyvena U- 
rugvajuje. '

Priešai ir draugai
Pietų Amerikoje buvo daug 

komunistų simpatikų. Dar po 
antrojo pasaulinio karo beveik 
niekas nedrįso praverti burną 
ir pasakyti teisybę. K. Čibiras 
yra vienas iš pirmųjų, kurie 
pravėrė akis ir parodė komu
nistų veidą. P. Amerikos kraš
tuose buvo ir lietuvių komunis
tų. Tad pirmiausia šiems ir ne
patiko K. Čibiro veiklą. Jis 
buvo ir tebėra šmeižiamas ko-

Jis renka m«
...... _ ... _ Jis
tęsia savo grumtį ir toliau. To
dėl jo populiarumas vis augo. 
Dabar, jis turi daug bičjplįų in
telektualiniuose P. Amerikos 
sluoksniuose. A. D.

VANDENYNŲ PASLAPTIS ŽIŪRONAI ATSKLEIDŽIA
Ultra trumposios bangos suranda paskendusius laivus, miškus ir kalnų grandines

Knygų autorius
Laikraštiniai straipsniai daž

nai nusimeta, nuskęsta spau
doje. Kad keliami kldiriimi iš- 
siliktų, reikia juos sutelkti 
knygoje. K. Čibiras ir nuėjo tuo 
keliu, pagilindamas savo pub
licistiką ir ją išvyj'ydamas į 
atskirus veikalus.

Vienas iš didžiausių jos darbų 
yra didelis, gerai dokumentuo-

Anglijos pilietė — Maskvos belaisvė
Nuotykis prasidėjo Maskvo- kaip telefonistė. Sovietai pa- 

je. Ten jis susipynė ir dabar kartotinai reikalavo, kad ątsto- 
pasiekė didžiausią įtempimą. < vybė ją išduotų. Atstovas at

sakė, kad mergina, ištekėdama 
už anglo, tapo Anglijos piliete; 
ji -tuo pačiu pereina į karališ- 
kosiosdidytoės globą, ir apie jos 
išdavimą svetimai valdžiai ne- - 
gal būti kalbos. Taip Klara li
ko atstovybėje ir tegalėję su 
vyru susisiekti tik laiškais per 
diplomatinį kurjerį. Nuo tada 
jųnegali Maskvos gatvėse pasi
rodyti ir net išeiti iš atstovybės

Prasidejo nuo kino. Besi- 
spraudžiant jaunas vyras užšo
ko tiesiai ant tokios pat jaunos 
merginos ir sumišęs greitai at-

pat angliškai. Abu buvo nuste
binti. Išsiaiškino. Jis buvo Al- 
fred Hali, Anglijos užsienių 
reikalų ministerijos tarnauto
jas, ji Klara Strunine, Maskvos

- studentė. Dar išaiškėjo, kad jos 
tėvas buvo bioltftjijos profeso- teritorijos- Atstovybės perso

nalas ją pamilo ir stengiasi su
trumpinti jos dienas tame ‘ka
lėjime.” Pats’ atstovas ja rūpi-?^- 
nasi kaip dukterim.

Bet štai naujas įvykis, kuris 
padėtį įtempi# /Maskvos , val
džia pranešė atstovybei, kad ji 
planuoja miesto šią dalį persta
tyti, ir paprašė kuo greičiau 
namus užleisti ir persikelti į 
kitus. Persikėlimas į naują bu
tą ir yra didžiausias pavojus 
Klarai. Kai tik ji išeina iš at
stovybės teritorijos, ją gali so
vietų agentai suimti. Atstovas 
pareiškė, kad ją pervešiąs sa
vo automobiliu, o taip pat pra
nešė pačiam Višinskiui, kad 
jeigu ponia Hali būtų suimta, 
tai jis įspėja, jog britų vyriau
sybė imsis tuojau atitinkamų 
represijų.

Nuo to, ar šitas grasinimas 
veiks sovietus, prikauso jaunos 
moters gyvybė. Mr.

rius Leningrade^- kovojo f: oa- 
te prieš -vokiečiui kaip c:Iir.is 
karys. 1945 m. jis žuvo. Arg- 

. las džentelmana^ jautė parei
gos pareikšti merginai užuo
jautą. Ji tikrai džiaugėsi, nes 
seniai norėjo ryšio s:i anglais. 
O gal ir Susidūrimas buvo tyčia 
suorganizuotas. Savo noru ar 
pagal užsakymus. 
Tolimesnis aiškini- 
tnas bąigėsi 1946 vedybomis, 
ir Klara atsidūrė anglų pasiun> 
tinybėje ir iš jos niekur nesi
rodė, kai Sovietai pareikalavo 
ją išduoti, kai Hali buvo per
keliamas atgal j Londoną, Kla
ra mielai pakavo savo daikte
lius. Bet Sovietų užsienių rei
kalų ministerija atsisakė duoti 
jai išvažiavimo vizą. Pasiunti
niui priežasties neaiškino. Kar
tojo tik: tai mūsų vidaus reika
las.

Klara, kuri tuo metu, jau bu
vo motina, dirbo atstovybėje

žemės rojus saloje tas", kuris leidžiamas lotynų 
Columbia universiteto pro- kalba. Jis žada pasirodyti 

4 kartus į metus ir kainuoja 
$150 metams. Žurnalo tikslas 
įrodyti, -kad lotynų kalba dar 
nėra mirusi ir kad visiems 
reiktų atkreipti dėmesį į loty
nų kalbos aiškumą, metodišku
mą ir gyvumą.

O galėjo, gal būt, karo visai 
nebūti, ar mažių mažiausia 
Suomija būtiį galėjusi atsilai
kyti — mano Mannerheimas— 
jeigu ji būtų buvusi geriau gin
kluota. Švedija būtų galė>isi 
sutrukdyti ir Rusijos invaziją 
| Suomiją ir, gal būt, Vokieti
jos į Norvegiją, jeigu Ji būtų 
priėmusi Skandinavijos karinio 
bendradarbiavimo sutartį. Le
miamasis momentas buvo—sa
ko Mannerheimas — 1939 m. 
vasarą, kai Sovietams pareiš
kus protestą, Švedija atsisakė 
nuo “Stockholmo piano” — 
ginti Aalandų salas bendrai. 
Tada Suomija ir buvo izoliuo
ta nuo pasaulio.

"Ateinančioms kartoms no
rėčiau pasakyti ir pabrėžti, kad 
nesutarimas savo tarpe skau
džiau sužeidė nei priešo girtfal 
ir kad vidaus nesantaika ati
darė duris įsibrovėliui.”

A19GU9OS SOSTO IPSDTNIAI, 
princu* OMries ir princesė An- 
■M, atmufti Mt ienkliakti, ka
rte NMriaJami taupymui lėnu.

Mėa EI rH t tos II karimacijos H- 
kitataa

Pavadžiom matuoja
Pro mūsų namus suko 

Varduva, nedidelis upelis, kur ? 
mes vasarą braidžiodavom ir 
maudydavomės. Negili jį bu
vo, — miestelyj, pasiraitojęs 
kelnaites, lengvai perbrisdavai, 
bet vienoje vietoję ji vadinosi 
Begalinė. Ten; kaip žmonės pa
sakojo, suleisdavo net pa va
džias, kol pasiekdavo dugną. 
Ir mums, mokyklos vaikams, 
šie k ei? metrai atrodė kaip bai
sios gelmės. Paskui išgirdome, 
kad Platelių ežere vienoje vie
toje esą net 50 metrų gilumo, o 
Baltijos jūroje net 300 metrų. 
Kokios gilybės!!! Ir kaip jas iš- - 
matuoja! Kiek daug pavadžių 
reikia J Tada įsivaizdavome,
kad ir vandenynus matuoja su 
pavadžiom, pririšę akmenį.

Panašiu būdu buvo išmatuo
tos ir jūros gelmės, bet vietoje 
pavadžių vartojo vielų lynus su 
didžiais švininiais svambalais.

Daug vėliau, pažengus fizi
kos mokslui, buvo panaudotas 
garsas. Vandenyje garsas 
sklinda apie 1400 metrų per 
sekundę, — daug greičiau negu 

. ore. Jei mes. vandens paviršiuje 
padaužysime du akmenys, tai 
jų garsas nueis į gilumą ir, 
atsimušęs į dugną, vėl sugrįš. 
Lengva išmatuoti laiką, 
kiek garso bangos sugaišta. 
Tada lengva nustatyti ir gilu
mą. Jei pasiųstas garsas su
trunka 6 sekundes, kol išgirs
tame aidą, tai garso bangos 
padarė 9000 metrų,—jos nuėjo 
ir grįžo. Tai toje vietoje bus 
apie 4500 m. gilumo.

1912 m. Trtanicos laivui su
dužus, kiti laivai irgi Išsigando, 
kad nepataikytų į plaukiančius

ledų kalnus. Tada pirmą kartą 
ir panaudojo garso aparatus, 
kurie nuolatos tyrinėjo, a? nė
ra arti kalnų, šie aparatai bu
vo įtaisyti laivų šone. Jie auto
matiškai kas‘viena ar dvi mi
nutės išleidžia garso bangas 
norima kryptimi. Jomis buvo 
matuojamas ir jūros, dugnas. 
Sugrįžusi banga tuoj perveda
ma ant popieriaus, — taip ga
na tiksliai galėjo išmatuoti jū
ros gilumą kiekvienoje vietoje.

Ultra trumposios bangos
Tuo pačiu būdu buvo pada

rytas ir naujas aparatas, kur 
panaudotos ultra trumposios 
bangos. Jos yra didelio dažnu
mo. 20,000 per sekundę, žmo
gaus ausis tegali pagauti tik 
ribotas bangas nuo 20 i’*i 20.- 
000 dažnumo. Kai kurie gyvu
liai geriau girdi negu mes. 
Londono centrinės Scctland 
Yard policija naudoja ultra 
trumpų bangų švilpukus. Atro
do labai keista, kai matai poli
cininką švilpiant ir nieko negir
di. Bet policijos šunes tuoj iš
girsta ir beregint prisistato.

Naujasis ultra trumpų ban
gų aparatas, kurį naudoja mo
dernūs laivai, yra paprasto ra
dijo didumo. Po laivo apačia 
yra įtaisyta tam tikra antena, 
kuri kiekviena kryptimi gali 
išmesti garso bangas. Toji pati 
antena jas grįžtančias ir pa
gauna. Tada bangos patenka į 
tam tikrą skalę, kur grafiškai 
pavaizduojamas jūros dugnas. 
Taip laivai ir nežinomuose van
denyse gali drąsiai plaukioti.

Kalnynai juros dugne
Ultra trumpųjų bangų apa

ratu tyrinėjimas jūros dugnas.

fesorius N. Nevell neseniai grį- 
jžo iš Raroia salos, kuri yra 
Ramiojo Vandenyno pietinėje 
dalyje. Minėtas mokslininkas 
tą salą vadina rojumi, nes "sa
kosi* nėra matęs tokių idealių 
gyvenimo sąlygų kitur. Tempe
ratūra pastovi, mažai lietingų, 
dienų, beveik kasdien saulutė 
maloniai šildo visą salą. Saloje 
gyvena 127 gyventojai, kurie 
turi 25 kiaules. Metų bėgyje 
tie žmonės dirba nedaugiau 20 
dienų, gi kitą laiką ilsisi. Jų 
darbas nepaprastai lengvas — 
surenka riešutus, kuriuos jie 
išmaino į įvairias prekes; tas 

..mainas vyksta 8 kartus j mo
tus, kai į salą atplaukia laivas. 
Saloje galima rasti.moderniau
sius įrengimus, jų tarpe šaldy
tuvus ir įvariausių kitų įran
kių. Maitinasi šio “rojaus” gy
ventojai beveik išimtinai kon
servais, nes pasigaminti maisto 
jiems tektų išeikvoti perdaug

— “Gražioji lytis”
— Teta, aš norėčiau tavęs 

paklausti vieno dalyko, bet ne
drįstu. Bijau, kad gali pykti!

— Gali drąsiai klausti, Jo
nuk, nepyksiu!

— Tai pasakyk man, tetule, . 
ar tu irgi priklausai “gražia
jai lyčiai.” .

Didesnė dalis yra lyguma, be
sitęsianti nuo 3 iki 6000 metrų. 
Ten pilna visokių įlankų ir dau
bų, ir atrodo panašu į žemės 
paviršių. Giliausios vietos yra 
ne vandenyno viduryje, bet ar
čiau kontinentų ir salų. Van
denynuose pastebėti ir dideli 
kalnynai. Indijos vandenyne y- 
ra du dideli kalnynai, perskirti energijos. Todėl jie jau i.* bc- 
dideliu slėniu. MM kurie galvo- vcįk užmiršo, kaip reiktų vai-
ja, kadetai esąs paskendęs kon
tinentas. 19 a.' vokiečių gamtos 
tyrinėtojas Haeckel šią vietą 
pavadino Lėmūrien.

Ultra trumpųjų bangų apa
ratai buvo tobulinami. Buvo 
pritaikyti elektroniniai didina
mieji aparatai, kurie mistato, į 
ką bangos atsimušė. Taip buvo 
surasti sudužę laivai, paskendę 
miškai. Skubąs delfinas šiame 
aparate atrodo kaip šviesus 
brūkšnis ,o žuvų pulkai mirga 
šviesos taškais.

Su šiuo naujuoju instrumen
tu buvo padarytį, keli bandy
mai. Juo buvo surastas 1951 
m. paskendęs povandeninis lai
vas. Su juo buvo tyrinėtos ir 
paskendusios žemės. Pagal se
nuosius 14 amžiaus pasakoji
mus apie 200 Siaurės Europos 
vietovių buvusios vandens ap
semtos. Šį faktą dabar patvir
tino naujieji tyrinėjimai. Prie 
Norfolk buvo pastebėtas nu
skendęs didelis miškas, kuris 
net 45 kilometrus tęsiasi į jū
ros gilumą. Jo medžių kelmai 
siekia net 3 metrus.

Norima ir toliau išvystyti šį 
išradimą —sukurti jūros gel
mių žiūronus. Tada bus galima 
ištirti jūros dugną kaip ir že
mės paviršių. A. V.

gius -pagaminti. Salos gyvento
jai naudojasi visais teigiamais 
moderniųjų laikų išradimais, 
gi ypatingų rūpesčių pas jiv>s 
negalima pastebėti. Tai tikras 
žemiškas rojus.

Nepakeitė įpročio
Amerikietis žurnalistas, nu

vykęs į Afrikos gilumas, užti
ko Kanibalų tautelę, kurios va
das savo laiku buvo Anglijoje, 
išmoko puikiai angliškai,* nes 
studijavo Oxforde. Užklaustas, 
ar jis dar trokšta žmogienos, 
pastarasis atsakė, kad jo buvi
mas Anglijoje to įpročio nepa
keitė, tačiau jis dabar, - valgy
damas žmogieną, naudojasi pei
liu ir šakute.

Naujas žurnalas
Sausio mėn. viduryje Romo

je pasirodė žurnalas “Latini

ATSIŲSTA PAMINĖTI
».J. Petraitis — KAIP JIE 

MUS SUŠAUDĖ. Išleido PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos 
Knygų Leidyklos leidinys Nr 
4 Išleista 1952 m. Viršelis L. 
Pretkelio. 221 psl., kaina 1,80 
dol.

AiiRust Gailit — TOMAS 
N'IPERNADIS, novelių roma
nas. Vertė H. K. Išleido knygų " 
leidykla Terra, 748 West 33rd 
SI, Chicago, III. šio romano 
autorius yra eąįas, vienas iš
kiliausių estų literatūros atsto
vų. ši knyga laikoma vienu (S 
geriausių novelių romano pa
vyzdžių, savo stiliumi, sąmo
jum, nuosaikumu, ryškiais ti-» 
pais ir gamtos aprašymais pa
gaunanti ne tik eilini skaityto
ją, bet rašytojus, literatūros 
žinovus. Tiražas 1000 egz., 314 
psl. Kaina 2,50 dol.

B. Stundžia — BURIAVI
MAS ir JŪRININKYSTE. LSB 
Jūrų skautų skyrius leidinys, 
spausdinta Toronte 1952 m. 
Tiražas 300 egz. Viršelis ir me
ninė priežiūra V. Bričkaus. 
124 psl. Kaina nepažymėta.

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Renatas Str„ IWgrwood, Brooldy a, N. Y. 

Skambinti tel HYacint 7-4677

i
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■niai, gyveną Auburn, Maine, 
sausio 31 d. švenčia savo vedy- lietuviškoje katalikiškoje veik

kusi 80 metų amžiaus, aktyviaikaktį. Lietuviškoje Lewistono-
Auburno, • Maine ;kole^joje dalyvauja kiekviename paren- 
Dauniai yra žinomi kaip susi- gimė. Jos nepaprastas uolumas 
pratę lietuviai ir sąmoningi ka
talikai Jie visų yra gerbiami 
dėl savo malonaus būdo ir no- 

,’ro visiems padėti.,
Nuo pat savo atvykimo į 

JAV pradžios — į Levvistoną 
atvyko prieš 53 metus — A. 
M. Dauniai tuoj įsijungė į lie
tuviškas katalikiškas draugijas mingos Mišios ir su jubilėjaus 
ir uoliai dalyvavo jų veikloje. . religinėmis -apeigomis, kurias 
Ypatingu uohSmu pasižymėjo atliks T. Justinas Vaškys, 0. 
Marijona Daunienė, kuri per F. M.
50 metų dalyvavo kiekvienoje

ir linksmumas žavi visus.
Tad nenuostabu, kad jubilia

tus pagerbti ruošiasi visa lietu
vių kolonija. Sausio 31 d. lie
tuvių šv. Baltramiejaus salėje 
Lęwistone ruošiamas iškilmin
gas banketas, gi Vasario 1 d. 
šv. Patriko koplyčioje — iškil-

Abu jubiliatai yra gimę Lie-

Elizahethas ruošiasi giesmių .šventei
—- Vasario 1 d. 3 vai. p. p. 

Elizabetbo lietuvių parap. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios cho
ro, vadov. komp. J. Žilevičiaus, 
rengiamoj giesmių šventėj da
lyvauja Metropolitan Operos 
solistas Algirdas Brazis ir 6 . 
chorai: Bayorme, N. J.— šv. 
Mykolo parap. vad. A. Jakup- 
čionio, Hąrrison, N. J. — So
pulingos Dievo Motinos parapi
jos choras, vadovaujamas A. 
Kačanausko, Newark, N. J. — 
Švčs Trejybės parapijos cho- 

’ ras, vad. M .Bernoto, Paterson, 
N. J.
jos choras, vad. V. Yusto, Rū- 

... tęs choras, vad. A Kačanausko 
ir vietos Elizabeth, N. J. šv. 
Petro ir Povilo parap. choras, 
vad. kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus. Pelnas skiriamas baž
nyčios bokštų taisymui. šiąja 
giesmių švente pradedamas 
giesmių švenčių ciklas, kuris 
eis per visas New Jersey hė- 
tuvių parapijas, kaip kad prieš

Šv. Kazimiero parapi-

keletą metų buvo ruošiamos 
dainų šventės, kurių ciklas bai
gėsi 1952 m. spalių 19 d. Har- 
risono Dairių švente.

— Sausio 14 d. Elizabetho 
Ijetuvių kolonijos Lietuvai 
Gelbėti Komitetas, kurį sudaro 
visų organizacijų atstovai, va
dovaujamas ilgamečio vietok- 
lietuvių veikėjo Džiovelio, buvo 
susirinkęs posėdžio pasitarti 
dėl vasario 16 d. minėjimo. Mi
nėjimui ruošti išrinkta šešių 
narių komisija, kurią sudaro: 
P. Džiovelis, J. Žilevičius, W. 
Senkus, K. Jankūnas ir Al. 
Zerikus. Minėjimą nutarta da
ryti kovo mėn. 1 d., 3:^0 po 
piet. Minėjimo metu nutarta 
steigti Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomensė skyrių, kadangi šiaip 
labai sunku sušaukti gausin- 
gesnį tautiečių susibūrimą.

- Programoj numatoma kalbos, 
deklamacijos, choro dainos. 
Jame pasireikš taip pat ir šios 
kolonijos mažieji. ’ *

tavoje, Raudėnų parapijoje, j 
Antanas Daunis gimė šeškų • j 
kaime 1873 m. gruodžio 15 d., 
Marijona 1873 nu. sausio 15 <L 
Raudėnų miestelyje. Abu yra 
ūkininkų šeimų vaikai. A. M. 
Dauniai moterystės sakramen
tą priėmė prieš 50 metų šv. 
Patriko < koplyčioje, Lewistone, 
toje pačioje koplyčioje, kur va
sario 1 d., 1953 m. vėl per iš
kilmingas Mišias atnaujins sa- 
vo moterystės įžadus. Auburne 
gyvena A. M. Daunių duktė 
Ona, kuri jau 25 m. dirba Lę- 
wistono Buicko kompanijos 
raštinėje ir sūnus Pranciškus 
su savo šeima.

Auburn,' Maine taip pat gy
vena Antano Daunio brolis Ze
nonas Daunis su žmona Uršule 
ir Marijonos Daunienės du bro
liai — K. Klemonskis ’ ir St 
Klemonskis.

Ilgiausių metų abiem jubilia
tam!

Skandi nelaime
Sausio 1 dieną tragiškai žu

vo Grasilda Vaznytė 19 metų 
amžiaus. Ją beeinančią keliu 
Auburn, Me. sunkiai sužeidė 
automobolis. Nuvežta į ligoni
nę už kelių valandų mirė. Gra
sildos motina Zofija Vaznienė 
ir sesuo Sela gyvena Auburn, 
Me. Velionė lankė švč. Marijos 
ligoninės-Lewiston, Me., gailes
tingų seselių mokyklą. Kaip 
sąmoninga katalikė Grasilda 
Vaznytė buvo visų gerbiama ir 
mylima.

Dalyvaujant gimnėms, gau
siam lietuvių būriui, gailęstin- 
gų seselių mokyklos moki
nėms, a. a. Grasildos Vaznytės 
laidotuvės įvyko sausio 14 d. * 
Iškilmingas laidotuvių Mišias 
atlaikė T. Justinas Vaškys, 
0.FM.

BROUS KAZIMIERAS, O.F.M.. daro amžinus jžaduž, kuriuos "priima T. 
Pradeiilcuf Giedgaudas, O.FM. Kairė jo čtbvi brolis Viktoras, dėžinėje brolis

kinus 3 metams įžadus, ku-

pats į pasaulį arba būti vado-

Iškilmės Pranciškonų nenuolyne
Sausio 24 d. Brooklyno lie

tuvių pranciškonų koplyčioje riems pasibaigus gali grįžti 
buvo retos ir iškilmingos apei
gos, pirmos tokios šiame nau- vybės atleidžiamas dėl įvairių 
jąjame vienuolyje. Brolis Ka
zimieras Gulbinas, O.F.M., pa
darė iškilmingus įžadus ir tuo 
prisiekė Dievui per visą savo 
gyvenimą likti pranciškonų or
dine, užlaikyti šv. Pranciškaus 
regulą, siekti tobulybės ir dar
buotis to paties ordino gero
vei.

Pranciškonų ordino nariai y- 
ra kunigai ir broliukai. Broliu
kai, nebūdami kunigais, turi 
ordine tas pačias teises, privi
legijas, dvasinius nuopelnus 
kaip ir ordino kunigai-tėvai. 
Ligi amžinųjų įžadų yra ilgo
kas Imlias. Pirmiausia reikia 
pagyventi vienuolyne kandida
tu, vėliau vienerius metus pra
leisti ,novicijate — bandymo 
metas. Po novicijato daro lai-

gimė

Rugelis

Prel. L Mendelicr laiškas parapijiečiams
„ '.. BALTtMORE, MD.

•apibėriams. Prel.Laiškas
L. Mendelis, sausio 25 d. para
šė laišką parapijiečiams, ku
riame dėkoja jiems už sveiki
nimus, maldas bei kitaip paro
dytą plankumą. Ta pačia pro
ga jis kviečia visus atsilankyti 
į parapijos mokyklos vaidini
mą, ruošiamą vasario 1 d. ir 
drauge siunčia bilietus j prieš- 
užgavėninę vakarienę, kuri bus 
vasario 8 d. 

/>

Grįžo iš* Korėjos. Baltimorės 
pažįstamus aplankė J. Man- 
kauskas, įstoję į karo tarnybą 
1951 m. Jis buvo pasiųstas į 
Korėją, kur tarnavo 16 mėnę- 

a šių, iš kurių beveik 9 mėn. 
T- praleido pirmose fronto eilėse. 

Fronte jo neištiko jokia nelai
mė, ir jis grįžo atgal pilnas * 
jėgų. Prieš atvykdamas į USA 
J. Mankauskas su broliu ir se
serimi gyveno Kassel mieste, 
Vokietijoje. Baltimorėje mokė
si šv. Alfonso mokykloje.

Altoriaus ir Rožančiaus, Dr- 
jos metinis susirinkimas įvyko 
sausio 25 d. Išrinkta 1953 m. 
valdyba: pirm. M. Vyšniauskie
nė, vicepirm. E. Sakevičienė, 
rast
šalka — O. Vakarienė. Dvasios 
vadu paskirtas kun. P. Damb
rauskas. Nutarta nuo ateinan
čių (1954) metų auką draugi
jai pakelti ligi $2.00; lig šiol 
buvo $1.20. Susirinkime 67 na
rės užsimokėjo .1953 metų au
ką. ‘

Sunkiai apsakomas skurdas
šią savaitę, sausio 26 ir 27 

d., šv. Alfonso bažnyčioje per 
visas noveaas kalbėjo kun. 
Wil)iam K. Dunn, šv. Tėvo Mi
sijų Pagalbos Palestinai narys. 
Jis, tik dabar grįžęs, iš Palesf 
tines, klausytojams papasakojo 
apie ištremtųjų arba pabėgusių 
iš šventosios Žemės arabų var
gus. Apie milijonas arabų yra

likusių visai be pastogės, be 
maisto, be vaistų ir be jokio 
turto. Tikra to žodžio prasme 
jie neturi nieko. Vargas ir mir
tingumas tiesiog baisus. Kalbė
tojas prašė aukomis paremti 
tuos vargšus, kurie taip skau
džiai yra nukentėję. Klausyto- 
jai į prašymą atsiliepė labai 
nuoširdžiai, v Pirmąją novenų 
dieną sudėta daugiau kaip $1,- 
100.00. ’

Philadelphijos lietuvių jaunimas judrus
Didingas 16 Vasario

— , - nuėjimas -----—
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės ir visų Philadelphijos 
atstovų pastangomis šiemet 
bengiamas labai šaunus Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas vasario 15 d., Lietuvių Mu- 
zikalinėj salėj, 2715 E. Alleghe- 
ny Avė., 3 vai. p.p. Programoj 
dalyvaus Pennsylvanijos gu
bernatorius J. E. John S. Fine 
ir ALT pirm, redaktorius Leo
nardas šimutis- iš Chicagos. 
Meninę dalį Išpildys Kaulinio ir 
Norkaus vedami chorai ir šo
kėjai.

Moksleivių ir jaunimo

Di Stefano Alice, mar-

i

Ona Jonušaite — Sesuo Marija Loreta

PUTNAM, CONN. Om Jomriaitė vieKolės Kairėje matome 
kun. St. Yla, ceaAn <— kun. V. Martiniai.

nę į Vienuoliją ir jos meilę 
Marijai. Kun. V. Martinkus, 
vienintelis dalyvių iš jos pažįs
tamų iš Lietuvos, pasakė jaut
rų pamokslą primindamas jos 
artimuosius, kurie šioje iškil
mėje negaM dalyvauti, tačiau 
džiaugiasi jos laime. .

Onutė nuo pat jaunystės jau
tė troškimą Dievui visiškai pa
siaukoti. Jos kelias į vienuoly
ną buvo sunkus, bet Ji ryžtin- 
•gai savo tikslo sfck? ir Dievo 
padedama nugalėjo begalinius 
sunkumus ir įstojo j N. Pr. 
Svč. M. Marijos Seserų Kong
regaciją. Sausio 6 d. Bažnyčios Mergaičių stovykla — Camp 
vardu kuri. V. Martinkus pri- Immaculata šįmet prasidės bir- 
ėmė jos įžadus. Ji gavo įžadų želk) 28 d. ir baigsis liepos 26 d. 
vardą — Sesuo Marija Loreta, tradicinė lietuvių susiartinimo 
kuris pavaizduoja ir jos kelio- švente, Putnam, Connc.

Mūsų vaikučiai ir jaunimas 
turės savo minėjimą Vasario 
16-sios atskirai, vasario 14 d.. 
5 vai. 'p.p. šv. Kazimiero para
pijos salėj. Programą rengia 
Philadelphijos skautai ir skau
tės, vadovaujant nepailstan
čioms skautėms Roznikienei, 
M. Raugienei ir skautui * K. 
Kazlauskui bei kitiems. Vai
kučiai ir jaunimas raginamas 
gausiai dalyvauti taip svarbia
me jaunimo minėjime.

Remia neturtingus mokslei
vius. Petras Balčius, vėl gau
siai surinko aukų Diepholzo 
moksleiviams sušelpti. Per vie
tos Balfo skyrių išsiųsta net 
$120 graži auka. Tai yra pavie
nių aukotojų sudėti pinigai.

Judrus jaunimas
Philadelphijos jaunimas la

bai judrus. Jų yra visur. Pa
rengimai, tautiniai šokiai, cho
ras, organizacijos, sportas — 
tai jų kasdieninė duona. Pas
kutiniu laiku vėl pradeda skaū- 
tia ir skautės rodyti savo gyvy
bės. Sveikinam. Penktadieniai 
yra nevien pasilinksminimo, 

bet ir atsigaivinimo bei darbo 
’diena. 7 vai. vakare jaunimas 
renkasi kas į Lietuviškus Va
karus, kas choran, kas į suei
gas. 9 vai. prasideda sportas 
Front ir Elisworth gatvėj. 
Sportui vadovauja K. Radaus
kas, H. Borisevičius, Janina 
Šabrinskaitė.

K. Kazlauskas laimėtojas-
Stalo kamuolėlio rungtynes 

Philadelphijoj laimėjo geras 
sportininkas Kazys Kazlaus
kas. Jis nugalėjo to sporto 
čempioną ir dabar pats gavo 
tą vardą. Lietuvių Bendruome
nė sveikina naują laimėtoją. 
Jis pasiryžęs tą sporto šaką 
iškelti į aukštybes ir lietuvių 
jaunimą sudominti tuo reika
lu. Sportui šauta patalpos mie
sto salėj, Front ir Elteworth 
gatv. žaidėjai registruojasi pas 
K. Kazlauską, 230 Mountain 
St.

priežasčių. Jei apsisprendžia 
likti ordine; daromi iškilmingi 
amžinieji įžadai, šiems jžadaiks 

f Bažnyčios, ritualas yfra nustatęs 
gražias ir jaudinančias apeigas, 
.kurios išreiškia pasaulio^ pali
kimą ir išsirinkimą vienuoliš
kojo tobulumo.

Broli! Kazimieras
1929 m. Scrantone, Pennsylva- 
nijoje. 1945 m. įstojo į šv. Ka
zimiero lietuvių pranciškonų 
vienuolyną Amerikoje. Novici- 
jatą atliko Patersone ir darba
vosi įvairiuose vienuolynuose, 
įsikūrus pranciškonams Brook- 
lyne, viršininkų siunčiamas 
spaustuvės darbams, kur ir 
dabar vadovauja rišyklos sky
riui.

Jo iškilmėse dalyvavo mo
tina iš Scrantono, teta Mrs. 
Shea iš Babylon, L. L, Mrs. 
Petkevičiene iš Scrantono, kuri 
yra taip pat motina kito seran- 
toniškio pranciškono — brolio 
Jurgio Petkevičiaus. Be gimi
naičių dalyvavo gražus būrelis 
draugų ir pažįstamų.

Šv. Mišias atnašavo ir T. 
Provinciolo deleguotas, įžadus 
priėmė T. Pranciškus Gedgau
das, O.F.M.

Ir Scrantonas gali didžiuo
tis, nes jau lietuviams pranciš
konams yra davęs du broliuku 
ir vieną klieriką. . Broliukai: 
Jurgis Petkevičius ir Kazimie
ras Gulbinas. Klierikas —Gab
rielius Baltrušaitis, kuris' 
studijuoja teologiją.

jau

NORWOOD, MASS.
Vasario 16 minėijmas, 

rengia ALR Katalikų Federa
cijoj 10-tas skyrius, bus ne 
vasario 15 dieną, kaip buvo 
skelbta, bet dėl svarbių prieža
sčių nukeltas į vasario 22 d., 
sekmadienį, 3:30 vai. p.p.

žvalgas

" ir*
BROCKTONO BALFAS ATGYJA

Balfo aitrius veikia. Per 
paskutinius trejus metus liku
siųjų Europoje tremtinių šal
pos reikalais rūpinosi taryba ir 

1 tremtinių komitetas, nors šių 
organizadju tiesioginiai tikslai 
yra kiti. Taip buvo atsitikę 
todėl, kad anksčiau veikę net 
du Balfo skyriai per tą laiką 
nesiėmė jokio darbo, o nega
linčių išvykti iš Europos lietu
vių senelių, ligonių ir moterų 
su mažais vaikais šelpimas bu
vo gyvai jaučiamas. Todėl ta
ryba ir tremtinių komitetas 
karts nuo karto telkė lėšas ir 
vykdė rūbų vajus Balfo nau- 

"dai. #
Pagaliau galutinai paaiškė

jus, kad senų Balfo skyrių at
gaivinti nėra nei galimybės, nei 
prasmės, šių metų sausio mėn. 
pradžioje energingesnių ir 
veiklesnių asmenų iniciatyva ir 
pastangomis įkurtas naujas 
Balfo skyrius, kuriam gyvai 
pritarė visi sąmoningi lietuviai. 
Per keli£< dienas į skyrių įsira
šė 50 narių,% sumokėjusių nario 
mokestį iš karto už metus. Iš-' 
rinkta skyriaus laikinoji valdy
ba ir kontrolės komisija, pa
siųsti atstovai į Balfo seimą 
Bostone, kur jie pateikė eilę 
pastabų dėl bendros veiklos.

Vasario 1 d. 3 vai. Sandaros 
patalpose šaukiamas skyriaus 
narių, rėmėjų ir pritariančių 
šalpos reikalui asmenų susirin
kimas. Jame laikinoji valdyba 
pateiks veiklos planą, arti
miausius darbus ir sumany
mus, o taip pat bus padarytas 
platus pranešimas apie įvykusį 
Balfo seimą, išsiaiškinta eilė 
daromų priekaištų. Tarp kitko 
artimiausioje ateityje numato
mas narių vajus, lėšų sutelki
mo tikslu pramogos^ suruoši
mas ir kt.
Nepriklausomybės minėjimas

Jau kelinti metai, kai Lietu
vos Nepriklausomybes paskel
bimo sukakties minėjimas 
ruošiamas ypatingu kruoštu- 
mu. Šiemet tai šventei teikia
ma dar daugiau reikšmės, nes 
tai 35 metų sukaktis. Minėji
mu rūpinasi tarybos sudaryta 
speciali komisija, kuri kreipė
si į neįeinančias į tarybą orga
nizacijas, kad šios taip pat pri
sidėtų prie bendro minėjimo. 
Praktika parodė, kad kelių mi
nėjimų ruošimas skaldo lietu
vius ir rodo vieningumo stoką, 
dėl kurios gali džiaugtis tik 

' >mūsų priešai; Siekiama, ka i 
minėjimas būtų kuo įspūdin
gesnis ir didingesnis. .

Minėjimas įvyks vasario 22 
d. 3 vai. p.p. Programoje bus 

- trumpos kalbos ir stipri meni-

kurį

Prelato iškilmės
Naujo prelato kun. Ignaco 

Valančiūno iškilmės įvyksta 
vasario 1 d., 4 vai. p.p naujoj 
šv. Kazimiero parap. bažny
čioj. Apeigoms/vadovaus J.E. 
vyskupas V. Brizgys, kuris tuo 
tikslu čia atvyksta. Iškilmėse 
dalyvaus daug svečių iš visos 
apylinkės. Draugijos, parapi
jiečiai, pažįstami ir draugai 
nuoširdžiai sveikina savo bran
gų Prelatą. Visi ypač siunčia 
savo maldas už naujo Prelato 
sveikatą ir laimę. Tą pačią die
ną Prelatas švenčia ir savo 
garbingojo šventojo globėjo 
šv. Ignaco šventę. Ilgiausių ir 
laimingiausių metų.
Nauja tautinių šokėją grupė
Prie lietuvių ansamblio vėl 

pradeda lavinti šokėjus. Su 
jais sėkmingai dirba M. Klapa- 
tauskaitė ir V. Gasparėnienė. 
Tikima, kad šokėjai išsilavins 
ir galės tinkamai parodyti tą 
lietuvišką meną.

nė dalis. J minėjimą kviečiami 
žinomi amerikiečių politikai Ir 
vietinės administracijos ateto- v 
vai. Meninę dalį atliks, pa si žy- j

jungtinėmis jėgomis minėjimas 
bus pademonstruota vieninga v 
lietuvių kova dėl Lietuvos lais
vės, ’ mūsų ryžtas vieningai t 
dirbti, kol lietuvis savo žemėje ‘ 
bus pilnas šeimininkas.

Visos organizaicijos ir pavie
ni asmenys prašomi tą dieną 
neruošti -jokių parengimų, o vi- 

. są dėmesį nukreipti į ruošiamą ■ 
minėjimą. Bent vieną dieną 
metuose .skirkime tik Lietuvos ; 
laisvės reikalams. Kitiems rei
kalams turėsime pakankamai 
laiko prieš minėijmą ir po mi 
nėjimo. —pv. -

NUKRYŽIUOTO JĖZAUS 
SESERŲ PADĖKĄ

Nuoširdžiai dėkojame vsiems 
mūsų kongregacijos Wcrceste- 
rio skyriaus rėmėjams, o ypač , 
jų pirmininkei p. B. Milerienei 
ir visoms valdybos narėms už 
gražias Kalėdines dovanas mū
sų seneliams, vyrams ir mote
rims, -Brocktone. Tos dovanos 
mums visiems padidino Kalėdų 
švenčių džiaugsmą. Jūsų rū
pestingumas ir artimo meilės' 
šiluma atėjo mums į talką pra
džiuginant tuos, kurie paguo
dos atminimo ypač reikalingi.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

TeL OB 4-MSS. I

Dr. Jpseph Žabner |
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7th St, N. Y. City

VALANDOS
Trėč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt, 5.30-7.30

GERA NAUJIENA APIE
1 - ASTMĄ

Ar astma gera naujiena? Ne, bet 
pranešama, kad vaistai PENNYL tei
kia greita, nuostabu palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
matiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dai
gelis vartotoju, kurie anksčiau nuo tu 
priepuolių, nustipdavo ir gundydavo 
orą, dabar sū džiaugsmu pareiškia, 
kad po keletos šių vaistu dozių, gau
re tikrą palengvinimą.

Jei ir jus yargina astma bei astma- 
tiškas kosulys ir' kraujo susitvenkimas, 
tuojau nusipirkite PENNYL. Gailią 
gauti specialia kaina, jei atsiusite šią 
atkarpą j Oregon Drug Products, 
Dept. 604, Peekskill, N. Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės bonkas už $5«u Ų. nuo
laida nuo reguliarios kainos. ’•

Jūs neprivalote siunti'^inigęs. Su
mokėsite paštininkui, kai pristatys. 
Bet užsisakykite tuojau, nes vaistų 
kiekis specialia kaina yra ribotas.
Adresas ..............................................-.....
Vardas ir pavardė ............................... —

WILLIAM J. DRAKE
(dragūnas).

Lietuvis Advokatas
85-03 WAREHAM PL., JAMAICA, N. Y.

Tel. Jtmuira 8-7272

TeL EV «*44M 
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fenders straiięhtened — fomplete auto painting 

D U C O Reflnishinc
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekarrtas pigiai ir sąžiningai 

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brookiyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Llnden SL

Bsanaas^nBEoi^aBBi^BMaaBaBnaaMBaMaaaBiHMHiBaMi

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
KABARETAS

Baras, Restoranas, Sale
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant ^Nakties

Peledy1^ orkestrui
188S MADISON ST. ’ fcROOKLYN 27. N. Y.

TH. EV <rrj. .v
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StORTAS
gabeth bus žaidžiama mūšy aikštėje 
Ir prieš Eintracht ir S. C. New York 
— jų aikštėse. Jei mūsiškiai*iš liku-

br. S. Cherioff

—pasilikimas aukštojoj lygoj užtik
rintas.

Ant. Bagdžiūnas

ŠACHMATAI

sympalhies
the tournament by bis

Puikūs atsiliepimai iš Švedijos 
ir Kanados apie Vaitoni

FIDE pirm. Fo.se Rogard • iš 
Stockholmo, rašydamas Kanados 
atstovui B. Freedman. Toronto, iš
kelia P. Vaitonio sportiškumą, gra
žu jo elgesį ir garbingą pasekme 
stipriajam Saltsjobadeno tu nyre:

“..J should likę to report that Mr.
Vaitonis gained great

> during
friendly manners and by his- sport-: 
manship, and even if his ^core ihay 
have been not ųuite up to his own 
expectations, it was su.ciy never- 
theless honorable for a eompetilion 
of that formidable strengtn.”

Canadian Chess Chat 'sausio m.) 
prie šito priduria, kad turėdami iš 
tokių šaltinių išplaukiančius pagy
rimus. jie didžiuojasi Kanados meis
terio girtinu charakteriu ir 4o ko
vomis. kurios neša garbe jo naujam

NEPAVYKO

Ir vči iškritimo įš aukšt. lygos 
grupės pavojus padidėjo: prieš D.. & 
C. Brooklyn pralaimėta 3-3 (l-lk 
Kaip ir daugelis mūsų* vienuolikės 
rungtynių, taip ir pastarosios pra
ėjo su didele nesėkmės doza mūsų 
vyrams: Gražio paleista triuškinan
ti bomba atsitrenkia J skersini, kelis 
kartus priešininkų gynėjai palietė 
kamuolį ranka baudos aikštėje, dė- 
ja. teisėjo Smitt šis prasižengimas 
liko “nepastebėtas”. Kartais neno
rom braunasi galvon mintis (gal ir 
nesportiška). kad vokiečiai teisėjai, 
o ypač Mr. Smitt. aikštėje yra dvy
liktasis priešininkų žaidikas.

Po didesnės pertraukos mūsų vie
nuolikėje savo atsisveikinimo rung
tynes žaidė Kantz (jis pereina j 
German - Ungarians klubą). Ir rei
kia-pripažinti. kad šias rungtynes jis 
sužaidė'stebėtinai blogai. Gal tai bu
vo jo savotiška padėka lietuviams 
sportininkams už priėmimą i savo 
tarpą? Tas jo pasielgimas liko ir 
žiūrovams ir sportininkams nesu
prantamas. Naujasis puolikas Kuhn 
pasirodė vidutiniškai ir savo žaidimu 
nesiskyrė nuo kiekve+no mūsų puo^ 
liko. .Gal nauja aplinka, o gaj ne
įprasta mūsų žaidimo forma neleido
jam geriau pasireikšti. Ji antrame kraštui ir pačiam Povilui Vnitomui. 
kėliny pakeitęs Kalašinskas buvo iš Saltsjobadeno turnyro devynias 

. daug gyvesnis ’ijr i>avojingcsnis Eįric- Vaitonio partijas kiėjo Canadian 
šininkų vartams. Vartininkas HIS- 'Chess-CJhat, sausio nr.; jų tarpe 
vač yra momento žaidikas ir iki laimėtoji prieš Sanchez (Coiombia) 
šiol jis neįstengė vienuolikės kritiš- — ii lygiomis užbaigtos su Unzicker 
kame momente' išgelbėti. Jis pui
kiais paradais užimponuoja žiūro
vams, tačiau savo netiksliais išbė
giniais sudaro progą priešininkui 
pasiekti lemiamą jvartį. Likusieji 
šių rungtynių žaidikai: Modzeliaus- 
kas, Jančevskis, Jėgeris, Mileris, 
Steponavičius, Sabaliauskas. Jokū
baitis. Gražys stengėsi kiek jų fizi
nės ir techninės jėgos leido. Puoli
kai dažnai pasigėrėtinai priartėdavo 
prie vartų ir čia. kaip paprastai, 
“susimarinuodavo”. Ne paslaptis, 
kad Sabaliauskas savo techninėmis 
plonybėmis, Jokūbaitis savo -kovos 
dvasia ir Gražys savo miklumu yra 
mūsų vienuolikės stiprioji pusė, ta
čiau jie visi prie vartų persikombi- 
nuoja Ir vietoj “jujiškos" bombos 
išeina tik menkutis šnj-pšt.

Pirmo kėlinio 30 minutėje Gražys 
puikiai išnaudoja ĮtujpĄ nedavimą ir 
įxvimbina pirmą'jvarti. Po dešimties 
minučių mūšų.Bartininkai blogai iš
bėgant pantikti komuolio priešinin
kai lengvai išlygina.

Antrame kėliny žaidimas vyksta 
daugiausia aikštės vidury, Pagal 
žaid’mo eigą daugelis žiūrovų tikė
josi bent lygiųjų. Deja, du viens ‘ 
paskui kitą Brooklyn įvarčiai kelia 
pasekme iki 3-1 ir rungtynėms bai
giantis Jokūbaitis -švelnina iki 3-2.

Mūsų vienuolikei beliko tik ketve- 
rios rungtynės. Prieš Newark ir Eli-

(Vok.), Golombek (Ang.),.; Pilni!: 
(Arg.) ir Wade (hL Zel.>.
Hamiltonui Vaitonis laimėjo 6 tašk. 

Per Hamilton - St. Catharines rung
tynes P .Vaitonis laimėjo tašką ant 
pirmos lentos (prieš Barbachi) ir b^ 
to papildomai įveikė kitus 5 St. Ca
tharines žaidėjus.

Vaitonio simultanas Westone, pa
sibaigė jo laimėjimu plūs 12 minus 1 
(laimėjo C. J. Balter).

Kazio Škėmos partiją su Dr. M. 
J. Smith, kurioje Škėma per 17 ėji
mų pasiekė laimėjimą, patalpino su 
komentarais Chess- Review (sausio 
nr.).

The Chess Correspondent. pasku
tiniam nr., skelbia K. Merkio laimė
jimą prieš Beverage (1950 Grand 
National, Round 2).

Chess Review (sausio nr.) paskel
bė Jakšto laimėjimą prieš Page 
(1952 Class Tourn.).-

Amerikietis laimėjo Vienos turny
rą. Buv. JAV open pirmenybių nu
galėtojas Arthur Bisguier, kuris at
lieka karinę prievolę Europoje, lai
mėjo tarp. Vienos turnyrą:

Bisguier, JAV. 9 (iš 11 tšk.). Ne- 
delkovic", Jug., 7i.į?,Stoeckel. Austri
ja. 6>v, Gruenfbld. Aust.. 6. Rabar. 
Jug. 6: Paoli, Hal. 5'..., Beni. Aust.. 
5, Mendez, Brazilija, 5, Rellstab, 
Vok.,'?‘T.j ir kt. mažiau.

(Cer. 14UL SQ

gydomi pegniciliau. oda, hormo
nai. Kraujo Ir tyrtoal
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo U vai 
iki 1 vaL p.p-

Sales Help Wanted

CATHOLIC LEADS FUĘNISHED

men to be trained for sales. Average 
eamings $100 per week and up. Mušt 
be available 8 hours daily: 
pointment only cail:

Display

For ap-

N. y.

Vilią of the Sacred Heart
CALDVVELL, NEW JEfcSEY

Guest House for Wemen
VIELA OF THE SACRED HEART! 
While away your leisure moments in 
the ”Denver of the East" among 
majestic Pines of Caldrvell, Ne\v Jer- 
sey. One of the heatlhiest spots in the 
United States. Enjoy our religious at- 
mosphere, spacious grounds. and deii- 
cious home cooked meals. Guests ac- 
commodated at any time throughout 
the year. Weekly rates.

Phone: SISTER GRACE, 0. P. 
CAldweU 6-8723

I

INCOME PROP SALE

merginai ar moteriai. Apšildomas.
šviesus, galima naudotis vonia ir vir

tuve. Antram aukšte, gražioj vietoj. 
Nuoma $20 mėnesiui- Skambinti va» 
Jurais nuo, 6:30 ligi vėlumos.

TeL TA 7-714*

Help wanted Female
- -—:—~—— -^2--—  —y
GREITŲ UŽSAKYMŲ VIRĖ

JA -PATARNAUTOJA
Norinti mokytis. Pastovus darbus. 5 
dieno* j savaite — kariais, vakarais,

be satyro*. Keeiptis:
Bronxville 2-0760—Ext,*Ut*

SLAUGĖS. (R>N. arba Ueeacod 
Practicals) Piieštėios darbams, 8 
valandos, 5 darbo dienos, valgis, skal
bykla, baldai. 1

Hospital — Havard ana Dumont 
Avesn B*Hyn. (IRT New Lota to Sa- 

, ratoga Avė. Stattan). TeL M 6-7080.

REIKALINGOS SIUVĖJOS
moterų paltų. Siuvimas dalimis. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas. Pui
kios darbo sąlygos. Arti, nuo visų susi- 
smekuno linijų. Kreiptis:

GfeNEVA CLOAK CO.
285 Jay St (Boro Hali), Brooklyn.

Pagalbininkė virtuvėje 
tvarkymui, 6 dienos savaitėje. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Apmo
kamos atostogos. Maloni aplinka.

Skambinti:
Buckminster 4-8258

KEPYKLOS PARDAVĖJA
Patyrimas būtinas. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

MANSF1ELD BAKE SHOP
5413 Chureh Avė. Brooklyn

Telef. Dickenš 2-6284

P.J. BAGDANAVICIUS, M.D.
Broeklyn 5, N. Y.

Šeštadieniai* 10—12 ryto ir susitarus.
TeL MAXN 4-Ž828

Matthew P. Palias
Ofiao teL GLemnore 5->QM

* Namų tei. GLenmore 9-4445

DR. VACLOVAS PĄPROCKAS
^ GTOjrrOJAB Dfc CHIRURGAS

1357 Bashwidc Brooklyn 7, N. Y-
Priėmimo valandos: ■ \

► 
>*

M. P. Ballaa — Direktorius

sdlen 2 ir 6—8 \p-, šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrų* ketvirtadienius'i* šventadienius.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS,
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
30. E. 60th St. New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Store Lase, Bay Store, L. L

Telef. Bay Store 3710
a

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šešt nuo 5 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

JOHIM DERUHA, M. D.
Inkstą, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitu ligų gydytojas.

Apžiūrėjimu ir kraujo tyrimu 3 doL Priėmimo valandos 10*2 ir 4-9. 
Mdcdus baigęs Europoje

188 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio’ stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

BBOOKLYN, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 
84-02 Jamafea Avė. 

(aš Forest Parkvray Statioa) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas IsHutuvns 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

'visose miesto dalyse. - 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

TeL Vlrginia 7-4480

YONKERS (198 Park Kili Avė.) 
3 krautuves, plytų-akmenų ir rėmų 
apartmentų namas, gražiame 2 akrų 
sklype. 11 butų (1—21,2, 3—3-jų, 2— 
34/,, 3—4-ių, 1—41/». 1—5 kamb.). 
Aliejum šildomas, su visais pagerini
mais. Pajamos $7,638. Išlaidos $5,200. 
Grynas pelnas $2,400. Patogi vieta— 
arti visa - kas. Parduodama tik už 
$32,000. Platesnei informacijai apžiū
rėk arba kreipkis:

SIUVĖJOS SINGER MAŠINOMIS 
patyrusios apykaklių įstatytojos, an
čių žymėtojo* ir kišenių įsiuvęjos 
mėgstu vyrų ir berniuku polo marš
kiniu. Pastovus darbas, geras atlygi
ntas. Kreiptis:-

L HUBERFELD
94 Livorną Avė., (near Saratoga) 

TeL HY 5-8917 Brooklyn

SAVINGS

"r

ACCOUNTS ?CORDIALLY 
ENVITED

V ?;-.x

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Annakauskas)

ANGELO ABATE
510 McDonald. Avė. Brooklyn 

TeL (IK 5-1818

SIUVĖJOS RANKOMIS
Turi būti patyrusios. Pastovus dalbas. 
Geras atlyginimas. Apmokamos ato
stogos ir šventės. Gydymas. Malonios 
darbe sąlygos. Kreiptis: 

HOWABB-CLOTHES 
48 Flatbush Avė. Extensien

Brooklyn fioer) ■

Latest 
Interest 

Rate

Credited and 
Compoundetj 

Quarterly

Moderniška Koplyčia
423 MetropoUntan Avė.

Brooklyn, N. Y.

*r>

LUNCHEONETTE
In Thgater Building: Business can be 
improved: Illnes forces sak;__ $2,500.

Phone BU 4-9140 — ’
Brooklyn: English speaking

SLAUGES—REGISTRUOTOS N. Y.
VALSTYBĖLĖ

Visiems slaugės darbams. Susidomi 
jusioms darbu — patyrusioms— pakė
limai. Pradinis mokestis — $265 mė
nesiui. ’ r-

T. B. Orientacinė programa
100 lovų T. B. Ligoninė,

TeL: DI 6-4000 Brooklyn

A Year 
On Regular Savings Accpunts

Interest starts the first of the month 
on suma from $25. to $10,000.

Deposits made on or. totore January 15 
will draw interest frnrn tto first of 

,. .. Jaiųuuy if left to tto end of the.
ąuarteįiy dividrad period. ’'

SIUVĖJOS BONAZ MAŠINOMIS
Kreiptis tik patyrusioms. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TEXTTLE CREATORS
‘ 601 W. 26 St., N. Y. C.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkuj&y at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

VOLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gafite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti gerefaiu 
_. laidotuvių.

$250"" - 
ąžuolinis 
karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime didelį pasirinki
mą karstu.
Audeklu dengtas .... nuo
Ąžuolinis ................... nuo
Mahagoni med. ........ nuo
Metaliniai ....z....... .. nuo

Nemoka už koplyčią

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė,
Telefonas EVergreen* 7-8479

$ 95
$250
$495
$385

PARDUODAMAS
SUNKVEŽIMIS

FORDAS?
nu)'., priedai bei papuoli 
mat priklauso mm m
džiag.ts tiekimo salyg"

GERIAUSIAS VISAM MIESTE

V-8 arba Six — tiktai Ford 
Pickup duoda Jums ši pasirin
kimą. Visai naujas 101 h.p. Cost 
Clipper SIX arba garsus sunk
vežimis V-8, dabar siekiąs 106 
h. p.!

TeleA ORt S-4257

SIUVĖJOS — SIUVĖJOS

atskirų dalių (section workers) spor
tinių drabužių. Geras pastovus atlygi
nimas ištisus metus. r

GREENDELL SPORTSWEAR 
981 Rroadway N. Y. City
IMMTOR’S OF1TC-E ASSLSTANT

E.xperieftced, Abk* to type well and do 
routine Laboratory Blood Counts and 
Urinalysis.

5 day week. Prominent Physiciąn. 
Refereneces.

Park Place near Nostrand Avė.
BTclyn. TeL: PResident 4-1788

SIUVĖJOS 
prityrusios prie 'yru ir moterų marš
kinių (section work). Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis: 

KLASS —.E. E. TOGS
602 Driggs Avė- Broaklyn, N. Y. 

Telef ST 2-1621

• SIUVĖJOS 
patyrusios siūti Sner mašinomis bliu- 
ies ir spdptinius drabužius. Pastovus 
darbas — geras atlyginimas. Kreiptis:

MIL — ART
2438 Atlantic Avė, Brooklyn

ToieL HY 8-1636

Mfmę prekyba aukite lygio, plati, fa* mes 
gražiai prekianjame kiekvieno 
sunkvežimiu, kūrino tik Jus

Forde
norite!

s u savoJei Jūs tuojau užmegsite derybas 
Fordo pardavėju, pamatysite, kad Jūsų senas 
sunkvežimis yra daugiau vertas, negu manote! 
Nedelskite. Įsigykite nauja Fordo sunkvežimi 
tuojau. Pilnas pasisukimas nuo F-l Pickups iki 
22.000 1b. G. V. W. Big Jobs. Jūsų pirkimo 
diena bus taupymo pradžia su, Fordo aunkve- 
žimiu!

FORDO SUNKVEŽIMIAI VAŽIUOJA
UŽ CENTUS!

Fordo sun^težimių taupymo rungtynėse Z iš 
4 Ford F-l nuvažiavo mylią mažiau kaip už 
2’4 cento! (Išlaidos už gazą. aliejų, patarnavi
mą—neįskaitant fiksuotų išlaidų). Pasižiūrėki
te duomenų didžiojoj taupumo varžybų galu
tinių rezultatų knygoje mūsų parodomajam 
kambary. Pamatysite, kaip mažai gali kainuo
ti, naudojant Fordo sunkvežimi Jūsų darbe.

SIUVĖJOS 
patyrusios prie Singer siuramują ma
itini. Darbas modernioj dirbtuvėj. 
Pastovus geras attygMmas. Kreiptis: 

CENTURY INTER1OR 
RECORATOR8

1184 Bedford Avė-, Brooklyn, N. Y.

»’ i

NAUDOJIMASIS FORDO

Nl RODYKITE PATYS DERMIŲ 
NUOLAIDOS SUMA!

Apskaičiuokite, kiek Jūsų senas sunkvežimis 
vertas, keičiant j naujo Fordo sunkvežimi — 
pasakykite mums atvirai — ir mes susikalbė
sime! Ateikite šiandien!

Manieuriat, Expert A Shampoo ** 
Aukštos klasės klientai. 5 dienos i 
savaitę. Pastovus geras atlyginimas. 
Maloni aplinka.

PAUL and ANDREI BEAUTY 
SALON

213 Middle Neck RA, Great Neri*. UL 
Telef GR 2-8117

MAŽIAU KAINUOJA

SUNKVEŽIMIU
^h'ORDO SUNKVEŽOIIhl ILGIA! LAIKO!

PM.Mudod*ml pookutiaiols 8.669 o» auakvrtnntą- TnrOtntcd •, 
duomenimis, draudinm šventai irodo. kad Fordo sunkvežimi* 
ilKiau laiko. <

F.D.

SIUVĖJOS
I>atyrusios dirbti overlock mašinomis 
prie rayon ir nylon apatinių kelinių 
‘panties). Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Malonios darbo sąlygos.

TRKOLOR MULS
13 E. l«h St, N. Y. C. / 

Tek-f. AL 5-8288

SLAUGE — REGISTRUOTA
Vyriausios slaugės pareigoms.
Atlyginimas $225 ir išlaikymas.
Kreiptis:

ASSOCIAT1ON HOME
891 Amsterdam Ave^ N.Y.C.

- * TeL AC 2-3324
- i

SIUVĖJOS
- (polo marškinių). Patyrusios dirbti 

Singer ir Merrow mašinomis.' Taip 
pat reikalingos sagų ir kilpų dirbėjos. 
(Section work).

M. and F- GARMENT CO.
682 B’way (5th floor), N. Y. C.

Tel. AL 4-24417

Help wanted—Malė

BLIUZIŲ SIUVĖJOS
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

apmokamos atostogos. Kreiptis:
Garment Accessories, Ine. (

166 RoebBng SU Brooklyn. N. Y.

MERGINOS 
šiek tiek nusimanančios siūti mašino
mis, gabios mokytis ištisus metus ge
rai apmokamo darbo, large pleating. 
dygsniavimas, Hstuvinėjimai. Geras 
atlyginimas, greitas pakėlimas.

BETTEK MADE REXALL
', 867 W. 36th, 8th A 

DUmSTĖ — ADMINISTRAVIMUI- 
patyrusi dietinėj virtuvėj. ADA 

'Kreiptis personalo skyriuje darbo 
dienomis:
Flower Flfth Aveuue Hospttal

1 E. M5 8tr^ N. Y. C.

PROSUOT0JA-4ik
Pastovus darbas valykloje. Geras at
lyginimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
MARTINSON CLEANERS
489 Central Park West, N. Y. C.

TeLMOHiU

MARINISTAI 
prityrę prie įšvirkštimo formų (in- 
jection mold>. Geras atlyginimas, pa
stovus darbas.

PIASTIC WARE. INC. 
238 William St., NY.C.

MACHINLSTS — LA THE HANDS 
First class only. Preciskm instrument 
work. Good pay. Overtime. Mušt 
speak English.

M’OODSIDE. N. Y. C. 
TW 8-8895 -

MffiUNG MACHINE HAND
Ist class, capable -own sėt ups. Preci- 
sion work. 5 day:;. Good pay. Over
time. Increases. '

AKEL.EY
AMERA X- INSTRUMENT (Y).

175 Varick St. New York City 
Spring on 8th lįst n 7th Subs.

CASTER, EKPERIENCED 
Steady producer White Meta! Lamp 
Parts, Solid A Siush work. Vacalion 
with pay. Yearly bonus. Mušt speak 
English. High vvage.

MI 2-8427 — Woodhaven. L. I.

EVPERIENCED DIE MAKERS
Sheet Metai Mechanics Experienced 
on Precision Cabinets, Chassis and 
Office Filing Eųpmt.

Experienced Bench Hands, Disc 
grinders riveters, fitters. Good vvage*. 

ART LLOYD METAL PROD.
2873 Cropaey Are., Bklyn 
lrt-CLAS8~MACHINIST 

LATHE HANDS —
Work on plastic injection molds. 

PLASTIC M ARE, INC.
238 WHMam St. or 2 Duane St. 

—- N. Y.

GENERAL PRINT SHOP 
HELP

GROUP INSURANCE 
BLUE CROSS' 

. PAID HOLIDAYS

VELVERAY CORP.
Brighton Avenue & M'alnut Street 

Clifton, N. J.

GRegory 3-4300

Real Estą t e
BAY'RIDGE — 1MMEDIATE POS- 
SESSION, HANDYMANS SPECIAL 
2 family, 40x100; 12 rooms, 3 baths, 
oil bume r, 4 ga rages; near Ridge 
Blvd;needs repairs and dccorating. 
$11.300

HOGAN & GALVIN
6926 4TH AVĖ. SH 8-5300

Open Evenings and Sundays

C.AMBRIA HE1GHTS
Atskiras plytinis 7 kambarių namas 
(3 miegamieji, porčiai. 2 vonios, gara
žas), alyva šildomas, venetians storms 
screens, iškloti laiptai, pilno dydžio 
rūsys, plačios pastogės (atlie). Arti 
susisiekimo linijos, krautuvės, mokyk
los ir bažnyčias. Kaina $15,500. Sku
biai parduodama -- kreiptis pas savi
ninką.

HoH« 54>397

Investuokite J M(;11;AL FUND& In
formacijų reikalu kreipkitės j atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, C/O Ifa 
Kaupt 4 Co. 111 Broadway. Room 515. 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchangc. Tel. WO 4-6000

M A C KINIS T
ALL AROUND 

Ist CLASS 
Steady Job Top Pay 

SmaE Ebop 
CH *2-3890

YONKERS
Solidžios konstrukcijos akmeninis 3 
šeimų namas. 2 automobiliams gara
žas. Afirvą^ apkūrenamas karštu van- 
deniujNiiMR& žaldytarMū, 3 kros
nys, bei ki
ti ir^^Vfap Ceris rezidencinis rajo
nas, HRLrt^-patogumai. Ttift-as pir- 
Mnvg^^Helnama .kaina.

GOLL
338 St. Johns Avė.,

Yorfkers, N. Y. Yonkers 3-2638
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sunki operacija
BALF pirmininkui kan. prof. 

J. B. Končiui sausio 28 d. šv. 
Vincento ligoninėje, 11 Street 
prie 7 Avė., New Yorke, pada
ryta labai sunki operacija. 
Kan. J. B. Končiui gali tekti il
gesnį laiką ligoninėj pagulėti.
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Vasario 8 dieną, sekmadienį, 7 vai. vakare
Šv. Juozapo parapijos salėj* 1080 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y

JOE THOMAS

Mairoafe

atestatų įteikimo aktas — iš
leistuvės įvyks šį sekmadienį, 
vasario 1 dL, Apreiškimo para
pijos salėje 4 vai. p.p. Progra
moje iškilmingas atestatų įtei
kimas, dalyvaujant gen. kon
sului J. Budriui ir kitiems 
aukštiems bendruomenės at
stovams, — ir vakaras-koncre- 
tas, kurio programą išpildys 
oper. sohst M. Nainytė-Dobu- 
žinskienė, pian. A. Afrozinskas, “ 
rašytojai J. Aistis ir L Žitke
vičius, bei M. Liuberskio vado
vaujamas Operetės choras. Po 
koncerto šokiai, grojant Joe 
Thomas orkestrui.

Visą lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Stud. Ateitininkų Draugovė 
ruošiasi apžiūrėti Jungtinių 
Tautų pastatą New Yorke šį 
šeštadienį, sausio 31 d. Visi 
stud. ateitininkai prašomi susi
rinkti prie Apreiškimo parapi
jos salės šeštadienį 1 vai. p.p., 
iš kur visi drauge vyks. Taip rengiasi statyti operetę “Rau- 
pat dalyvauti kviečiami ir visi 
moksleiviai ateitininkai.

Apreiškimo parapijos choras

Park, yra vienas iš Korėjoje penktadienį, sausio 30 d., 7 
pasižymėjiKių karių, kurie bu- vai. vak. šaukia savo susirinki- 
vo atgabenti į Washingtoną 
dalyvauti prez. D. D. Eisenho- 
werio inauguracijos iškilmėse. 
Si Korėjoj kovojusių karių

mą, kuriame vicekonsulas Vyt. 
Stašinskas padarys pranešimą 
apie Pabaltijo kraštų bendra
darbiavimo formas. Susirinki- 

grupė pradėjo inauguracijos mas įvyksta Baltic Freedom 
paradą. Sausio 31 d. Piliečių 
Klube, Brooklyne, Amerikos 
Liet Veteranai ruošia, jam iš
kilmingą pagerbhną.

House, 131 E. 70th St.: (va
žiuoti IRT - Lexington linija 
iki 68 gatv. — Hunters Col- 
lege).

st.,

Prašymus norintiems 
studijuoti Boston College rei
kia paduoti ligi vasario 21 d.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti 
žinių į Darbininką, prašom 
skambinti telefonu SO 8-8251 
ir pranešti žinią, kuri bus ne
mokamai išspausdinta laikraš-

Diskusijos imigracijos 
įstatymų reikalu

kurias rengia Bostono arki-\ 
vyskupija ir Boston College, ■ 
vyksta John Hancock Hali va
sario 6-8 d.d. Paskaitas skaito 
Bostono kolegijos ir Harvardo 
universiteto profesoriai. Ak
tyviai dalyvauja pats arte. Cu- 
shing, keletas jėzuitų. Iš lietu
vių aktyviai dalyvauja taip 
pat keletas asmenų. Kun. A* 
Abračinskas_bus diskusijų pir
mininku vasario 7 d., 3.30 p.p.

Religijos mokytojams kursai 
arkivyskupijoje veikia kiekvie
ną ketvirtadienį 7 vai. 30 min. 
468 Beacon St, Boston.
A. Gustaitieiiės organizuotas 

dramos ratotis,
kuris sėkmingai pastatė “At

žalyną”, dabar rengiasi gast
rolėms į Hartford ir Worcester.
Taip pat ieško naujo veikalo, nių žydą su silkėmis” ir kitą 

programėlę, kuri visus malo
niai nuteiks. Bilietų kaina tik 
$1. Rengėjos

Baleto spektaklis
Liet. Valst Teatro baleto 

artistė T. Babuškinaitė kovo 
1 d. So. Bostone rengia didelį* 
baleto, spektaklį. Bus pastaty-

Ark. Cushing vardo High 
School, esanti So. Bostone, 
skelbia, kad norinčios ten įsto
ti mergaitės į 1, 2, 3 klasę turi 
atvykti patikrinimui tarp va- 
sąrio 8 ir 14 d.d.

Arkivyskupo Cushing 
vardo kolegija.

veikianti 435 Boylston
Brookhne, seselių vedama, 
skelbia, kad mergaitės, norin
čios ten studijuoti ir laikyti pa
tikrinamus egzaminus, prašo
mos pranešti savo pavardes ir 
adresus ligi- vasario 5 d? Pa
tikrinamieji konkursiniai egza
minai Imis vasario 7 d.

HENRIKAS KAČINSKAS, 
^Lietuvos Valstybinių dramos 
teatrų aktorius, jcuris sukūrė 
lietuviškoje scenoje per 100 ne- 

- pamirštamų vaidmenų ir kuris 
šį rudenį minės savę 30 metų 
scenos darbo sukaktį.

ALBINA KATILIŪTE, 
Lietuvos Valstybinių teatrų 
aktorė, dabar^vaidinanti su pa
sisekimu ameriikečių teatruo
se, atvyksta iš Hartfordo ir 
dalyvaus “Darbininko” kon
certe, kuris įvyks- vasario 8 d.

te susitinka scenoje mūsų dra
mos geriausios pajėgos. Pirmą 
kartą lietuviškai atliks koncer
tine forma visą yęikalą. fcioje 
formoje bus labiausiai išryš-

riame dalyvauja apiė’30 baleto 
studijos mokinių. Spektakliui 
dekoracijas gamina dali. V. 
Andriušis.

SOMERVTLLfcS K. M. 4- 
ta kuopa ruošia š. m. vasario 
8 d. Užgavėnių blynų vakarą.

Vakaro pradžia 4 vai. p.p., 
Cafnbridge’s Liet. Katalikų 
Klubo salėj (Harvard st. 163).

Visus kviečiame maloniai ap
silankyti ir pamatyti “Užgavė-

Tėvai paulistai skelbia,
kad katalikų tikyba ne kata

likams bus dėstoma 5 Park St. 
beveik kas dieną, pradedant
i sausio 12 d. Ten pat duodamos 

instrukcijos apie mišrią mote
rystę.

Seselė Elzbieta,
tik šių mokslo metų pradžio

je atkelta į mūsų parapijos mo
kyklą, dėsto nuoširdžiai lietu
viškus adalykus 6, 7,- 8 skyrių 
parapijos mokykloje besimo
kantiems naujų ateivių vai
kams. '
- “Meliodijos” radijo valanda

silpnokai beskamba. Prane
šėjai labai šlubuoja, kalbėdami 
lietuviškai, pačios ‘^pidiodijos” rengiasi ir inscenizuos J. Kru-

mino “Sekmadienio popietė.” 
Tai bus stropiai parengtas žo
dinis ir muzikinis montažas.

Į meninę programą rengėjai
. kviečia visus. Po programos 
"Wus jaunimo pasilinksminimas.
“Sekmadiėnio popietė” bus at
liekama parapijos salėje po 
bažnyčia.

Moterų Sąjungos 4 kuopa 
vasario 8 d. 4 vai. p.p. Katali
kų Klubo salėje ruošia pobūvį.

Katalikų spaudoš platintojų 
ir korespondentų vietos lietu
viai pasigenda.

P. Puzinas, Camb. Boti. Co. 
savininkas, išvyko atostogų į 
Floridą.

Mirė. J. Tamnlynas, sausio 
24 d., palikęs žmoną, dukteris, 
sūnus, anūkus'ir daug giminių 
bei pažįstamų, ir Jasutienė, 
sausio 23 d., Arfingtone, pali
kusi vyrą, seseris ir daug gi
minių. Kirit P*tr.

las”, kuri bus vaidinama gegu
žės 17 ir 24. Vietinės ir apy
linkių organizacijos bei drau
gijos maloniai prašomos tomis 
dienomis nerengti jokių paren
gimų.

“Aitvarų” kvartetas
šią savaitę išvyksta tolimes

niam žygiui. A. Kačanausko 
vadovaujami, “Aitvarai” šeš
tadienį, sausio 31 d., dainuoja 
Chicagoje, Dl., Lietuvių Audi
torijoje. Kitą savaitgalį, vasa- kinta mintis ir žodis, šitaip pa- 
rio 8 d., jie dainuos Newarkep statytas veikalas amerikiečių 

teatre eina su dideliu pasise
kimu. ' ■■■ •. -

Jurgis Blekaitis koncertine 
forma režisuoja Balio Sruogos, 
vieno iš geriausio mūsų dra
maturgo, “Milžino paunksnėj” 
dramą.

Studentų suvažiavime 
invokaciją

vasario 7 d. 10 vai ryto An
gelų Karalienės parapijos salė
je praves kun. V. Pikturna. Va
sario 8 d- pamaldos Apreiški
mo parap. bažnyčioje, kurių 
metu pritaikintą pamokslą pa
sakys kun. J. Pakalniškis.

Suvažiavime jau yra pasiža- 
... ^ję dalyvauti gen. kons. J.

Budrys, vicekonsulas Ą. Simu
tis, • prel. J. Balkūnas, Liet. 
Vyčių pirm. A. Vasiliauskas, 
prof. V. K. Jonynas ir eHė kitų 
žymių asmenų. Amerikos Bal
so atstovas P. Labanauskas jau 
pranešė, kad suvažiavimo syar- 

Jbesnius momentus užrekorduos- 
ir persiųs ) Lietuvą. "

kurį nori dar šį sezoną pasta

IŠNOMUOJAMI

6 kambariai su apšildymu — 
1880 Belmont Avė., Bronx. 
Kreiptis ten pat pas sargą.

t" £ r

N. J.
Krinka Bimbos “armija”
Sausio 25 d. Bimba rengė 

110-06 Atlantic Avė., taęh- 
mond HiU, vakarienę. 
Tačiau į tą raudonskūrių pobū
vį susirinko vos aštuonetas vy
rų ir trys “stahanovietės” rno-^ 
teriškos. Iš ligšiolinių savo kar
vučių Bimba jau nebegali pri- 
milžti nė pusės puodynės. Ma
tyt, suuodę, kuo jo “Laisvė” 
kvepia, buvę Bimbos pasekėjai 
krinka kiekvienas savo keliu.

Foto V. Maželio.

Raudonasis Tvanas 
fietuviŠkaiĮ

kartais taip primityviai skam
ba, jog ima baimė, kad nekel
tų pasipiktinimo ir nekenktų 
lietuvių vardui amerikiečių tar
pe.

Cambridge, Mass

Jaunimas gražiai pasirodys
Vasario 8 d. Bostono moks

leiviai ateitininkai rengia* tra
dicinę metinę šventę su įvairia 
prograam. Iš ryto bus bendros 
Mišios ir bendra šv. Komunija. 
Po to bus bendri pusryčiai.

5 vai. p.p. bus meninė dalis. 
Jau ilgesnį laiką moksleiviai

S, BanujėVičins ir Šonus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadtvay 
South Boston, Mass: 

JOSEPH BARACEVICIUS 
laidotuvių Direktorius 

Tel.SOuthBoston 8-2590

Visi maloniai kviečiami i JOK J. STUKO lietuviško 
RADIO ‘RŪTOS” ORGANIZACIJOS RUOŠIAMĄ * 

DIDŽIUU MUZIKOS IR
MENO VAKARĄ -

SEKM.U). VASARIO (FKB.> R 1953 *

Šv. Jurgio Draugijos salėje
180 New York Avesue Newark, New Jersey
PROGRAMOJE- 1. “Rūtos” Liet Radio Tautinių šokių ir . 

Dainos Ansamblis, kuriam vadovauja Alg. Knčanauskas 
ir Aldoną' Cvirfcaitž; muzikinis vaizdelis “Aušrelei beauš
tant”. 2. — “Rūtos” Ansamblio rinktiniai solistai. 3. — 
‘.‘Aitvarų Vyrų Kvartetas”, vadov. muzikui Algirdui Ka- 
čhnauskui.

mos pradžia 4 vL ikp. BOfetas $L25» įskaft. taksus. 
Šokiai, grojant JOE THOMAS Orkestrui 

iš New Yorko, 7:30 v. v.

las, pirmiaiEia pasirodęs šve
diškai, paskui išverstas į suo
mių ir danų kalbas ir turėjęs ’ 
skandinavų kraštuose nepapra
stai didelį pasisekimą, šiomis 
dienomis išeina lietuviškai. Lie
tuviškąją laidą paruošė pats 
autorius.

Knygoje nepaprastai gyvai 
pavaizduotas Lietuvos gyveni
mas, užplūdus ją raudonajam 
tvanui .

‘ Veikalo dydis: 328 pust 
Kaina: $3.50.
Kadangi knygos spausdina-

: mas labai ribotas kiekis, pra
šome paskubėti užsisakyti ją

Į šiuo adresu: Stepas Zobarskas, 
j 188 Logan St, Brooklyn 8, N.
I Y. (2 k.)

Parapijos metinis banketas gūnai. Visi lietuviai kviečiami 
įvyks •Robert auditorijoj vasa-p uoliai šventėj^ taip pat daly- 
rio 15 d. Kleb. kim. P. Juškai- 
tis tikisi pasveikti ir kaip kas
met dalyvauti bankete ir 
džiaugtis kartu su visais para
pijiečiais. Kunigai j. Petraus
kas ir J. Naudžiūnas taip pat 
deda pastangas, kad parapijos 
metinė puota praeitų kuo ge
riausiai.

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. ZaletrioM, F. E. Zaletaka

.Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia Šermenim* dykai '

NOTARY PUBLIC
■M. 80 S-8SU

FUNERAL HOM1

e

IŠKILMINGAS

Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo 35 metę sukakties

. JeeefiM Thmulevičiatč, gimusi 
1913 m. Kabeliuose, Muztelkoje. Rąžy
ti: Rev. J. C. Jutkevičius, 153 Steriing 
St., Worcester 4, Man.

Sekmąffieoį, VASARIO 15 i, Pradžią 4 vai. po pietų 
HALL

New York, N Y.llth St. ir 3rd Avenue
Kalbės: Adv. Antanas A. Ofia, Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas ir Charles Eersten, Member of the U. S. 
Congress. «

Koncerto programoje: ALGIRDAS BRAZIS, Metropo-

Povilui Sakui A. Mrozinskas.

SL564
Rragftą NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

vauti.

rinkime sausio 18 d. išrinkta 
nauja šiems metams valdyba, 
kuri pasiryžusi uoliai darbuo
tis lietuviškoje dirvoje. Į nau
ją valdybą daugiau išrinkti 
jaunesniosios kartos asmenys.

tuvos 35 m. nepriklausomybės 
sukakties minėjimą ruošia va
sario 22 d. Robert auditorijoj. 
Numatoma turininga progra-

dalyvauti aukšti miesto parei-

katalikiškieji lietuviškieji rei
kalai. Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas numatytas ruo
šti vasario 15 d. kartu su pa
rapijos metine vakariene.

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

1*7 WEBSTEB AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvip Direktorius 

ir Balsamuotojas
YlOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčfc šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir i kitus miestus.
K sitale šaukite: Tel. TR 94434

Lietiiviy Radio Draugijos Programos ;
Nvijoj Aaglijoj

su dviem kambariais užpakaly par
duodama arba Hnomuojama. GeA 

bizniui proga. Talp pat parduodami 
namai 6 šeimynoms ir 2 krautuvės.

139 Berry St, Brooklyn 
THef. EVergfeen 4-5843

IŠNOMUOJAMI 
5 kambariai; du basemente ir 3 
pirmame askete, be apšildymo, 
Kaina; sužinosit
vietoj. (Seniais
nuo 5 vai. vak. — 23 Linden

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bsngornis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 

naujienos, muzika. 
cauND rr, t«l ev. 4-mm

►. CONKUS AD JEZAVITAS
Muzikos Dir.

BBOOKLYN 11, N. Y.
3. VALAKAS

Direktoriai

Braagtą BOtę KONGROTIENĘ ir sūnų Vytautą, svečioje

JUOZO KONDROTO
gilini ūžiančiame

F- ir K. ANDRUAKEVIČIAI

M £ GE J V • A M A T E U R

TALENTŲ POPIETIS
«s

įvyks eekmąditaį. Vasario-Feb. 1

368 W. Brondway, kampas E Str., South Boston
Po programos pasiviešimas su skaniais užkandžiais, 

gėrimais. Gros linksny® Falcons orkestras.

Kviečia STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

M


