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me su jaunimu j klausimą, ar

Olandi-

PASI

kuvysą aoa Korėjos, jei būtų

KAIP BUS SU 0LAND1 JOS 
APSIGINKLAVIMU .

Mandžuri’oje ir Į^inijoje reikė
jo bombarduoti jau prieš daa-

MRS. CLARE BOOTH Ll'CE, buvusi Kongreso atstovė iŠ Connec- 
ticut, prezidento I). Eisenhowerio skiriant* JAV ambasadore Ita
lijai. Kairėje jos vyras — M r. Henry Luce, žurnalu leidėjas. Mis. 
Clare Booth Luce yra katalikė. Jos paskyrimu turės dar Senatas , 
patvirtinti.

dėl Formozos naujos politikos, 
“Pravda” pagaliau prabilo, 
kad Ėisenhoweris nori išplėsti 
karą, užuot jį baigęs Korėjoje.Ar reikalinga Kinijos bloka

da, Taftas pasisakė teigiamai. 
Tačiau reiškė didelių abejonių, 
ar tai pilnai pasisektų. Jis nu
rodė ir priežastį — didžiąją

KOMUNISTŲ JRGOS 
KORĖJOJE

Korėja. — Komunistinė šiau-

būdu i
nuo K

Gedulo diena Olandi jopSuomi ja siunčia 
nukentėjusiens 6M namų

paskyrė tam reika-

Gelbėjimo darbai tebeina. Dau- 
gausia talkina Amerikos ka- 
riai, kurių į čia atsiųsta apie 
25,5000. Gyventojai iš pavojin 
gų vietų jau iškelti. Dabar vie
na dalis karių atsta tinę ja ar tvir
tina pylimus. Lėktuvais nuneš
ta tam reikalui apie mil maišų 
smėlio. Kita kariuomenės dalis 
renka ir degina gyvulių lavo
nus, liad nekiltų epidemijos. 
Tuos, kurie šio darbo imasi, 
pirma skiepija nuo šiltinės. 
Karves ir arklius, kurie tebe
stovi vandeny ir kurių per po
rą dienų nenumatoma išgelbė
ti, £ lėktuvų kulkosvaidžiais 
nušauja, kad jie ilgiau Besikan
kintų.

Olandijos vyriausybės ap
skaitymu, reikės apie 1-2 mi- 
liardų, kad būtų galima ątsta- 
tyti, kas sugriauta. Bet olan
diškas atkaklumas nežada pa
likti jūrai nė vienos žemės pė
dos.

Iš viso pasaulio eina Olandi
jai aukos pinigais, ir techniki-

Olandijos pasiryžimą ištesėti 
įsipareigojimus europiniam 
saugumui sutrukdė katastrofa. 
Jos biudžete buvo skirta 500 
mil., arba 32% viso biudžeto 
apsiginklavimo reikalams. Trys 
naujos divizijos turėjo būti 
paruoštos iki 1956 metų. Dulles 
su Stassenu ir Olandijos vy
riausybe aptarė, kaip naujose 
sąlygose Olandija galėtų tuos 
įsipareigojimus ištesėti. Ameri
ka, manoma, jai eis į pagalbą.

nimas neįvels Amer&os į karą 
su Kinija, atsakė: karas jau ei
na.'' Į klausimą, ar dabar su 
Chiang Kai-sheko kariuomene 
nebus taip kaip jos kovose su 
komunistais, kada ištisos divizi
jos pasidavė. Taftas atsakė: 
Tfumano vyriausybė sustabdė 
tada Chiang Kai-shekui tieki
mą; jei nacionalinė Kinija būtų 
tada tinkamai paremta, šian
dien pusė teritorijos būtų bu
vus jos rnko:e. Dėl Mandžuri- 
-jos bombardavimo Taftas pa
reiškė,
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shekas 
ir tai

CHIANG

New Y« 
Chiang 
Šininkas

nuo* bus nupirkti ir į Olandiją 
pristatyti jau tuojau 600 gyve
namųjų namų; ~ Tijus XII pa
siuntė apie 8,000 dol.

GEDULO DIENA

Vasario 8 d. Olandijoje buvo 
paskelbta gedulo diena. Net 
kareiviai ir darbininkai, kurie 
taiso pylimus, trumpam laikui 
pertraukė darbus.

Olandijos inžinieriai su visa 
am. karių pagalba skuba pra- 

• laužtas pylimų spragas bent 
laikinai Užkimšti. nes va-

į blokuojama ?
atvykęs į Washingtoną, pa
reiškė: jeigi^bus įsakyta blo
kuoti Kiniją,' tai turės būti

Ęonnozos. Pats admirolas pa- 
sftnkė už blokadą. 
Amerikos laivynui tai- nebus 
sunku įvykdyti. Jis nemano, 
kad blokada įveltų Sot. Sąjun
gą J karą?Grėičiausia ji galinti 
duoti Kinijai povandeninių lai-

— Čia atvykęs 
laivyno vir

te, kad Formo- 
600,000 vy-

Kmija turinti

rių.” Anglija, kuri nepatenkin-

saasgunos armija* Formosoje, 
stebi karintos manevrus, Ma- 

Mm* gaSaryl*. pratinan
tis Icettis i Kinijos žemyn*, kti- 
ej laikA užėmė kamnnistai. For- 
moza, kalbam*, visai rimtai 
ruošiasi Jnvazijan^,

60 kaimą Vokietijoje atkirsta, 
nuo pasaulio

Bonna. —Kai Olandiją iš
tiko potvyniai, Vokietijoje į 
vakarus nuo Reino Eifelio auk
štumose tiek prisnigo, kad 60 
kaimų pasijuto atkirsti nuo pa
sauli.

Žinios iš Europos paskubino komisarą
Washingtonas. — Aukštuoju 

Amerikos komisaru Vokietijai 
paskirtas Dr. James B. Con- 
nan, buvęs Hartvardo universi
teto prezidentas. Jo paskyri
mas buvo sutrukęs dėl jam da

kęs prieš privatines mokyklas 
Amerikoj ir dėl tokio nusista
tymo jis gali nebūti priimtinas 
Pietų Vokietijoje, kur mokyk
los yra konfesinės pagal tėvų

Prez. E2senhoweris pageida
vo, kad jis kuo greičiau vyktų 
į paskyrimo vietą, nes “ateina 
žinios iš “Europos”, kad misija 
reikalinga skubos.” Jis jau iš
vyko.

BAISIOS STALINO 
DOVANOS

Berlynas..— Netoli Berlyno, 
Cottbuse, devynerių metų vai
kas už pasižymėjimą iš moky
tojo gavo dovanų — Stalino 
paveikslą. Kai jį parnešė namo, 
motina paėmusi įmetė į pečių. 
Rytojaus dieną mokytojas pa
klausė vaiką, ar tėvai labai 
džiaugėsi dovana. Vaikas pasa
kė, kad motina sudegino. Tą 
pačią dieną moteris buvo suim
ta. Kai iš darbo grįžęs tėvas 
patyrė, kas nutiko, primušė 
vaiką, iki tas nebejudėjo, ir 
pats nusižudė.

krašte 
kad aviacijos bazės zanų, kur$^i$oemtų invaziją.

ĮMOftuig Kai- 
shekas J 'paramos iš 12 
mil. kiniečį^' gyvenančių už
sieniuose.

karo medžiagos dalį koeminb- * Wn — Admirolas
tinė Kinija ^gabenasi Anglijos A. RadfortL JAV laivyno Tol. ... , „ T .
faivsis. Rytuose kuris dabar yra . P**’*“;
________________________________ ________  Jėgos dabar 3 kartus didesnes

nei karo pradžioje. Jos dabar 
stovinčios prieš naują karo po-Kur dėti pabėgusius iš Rytą Vokietijos? 

Per dieną atbėgo į vakarų Berlyną 2500 
* ■
Berlynas. — Bonnos vyriau- JTO įga kreipėsi į visas

Berlyno kasdien po 1,000 pabė-. 
gėlių lėktuvais į vakarus. Jiems 
išlaikyti skyrė 90 mil. DM. 
Kraštų vyriausybėms suteikė 
teisę rekvizuoti butus pabėgė
liams apgyvendinti.

Berlyno burmistras Reuteris 
pareiškė, kad lig šiol išgabena
ma iš Berlyne po 500 bėglių 
per dieną, o atbėga po 1,500. 

' Vasariu 1 buvo rekordas —2,- 
500. Vakarų Berlynui daros ne
pakeliama našta, nes kasdięn 
Berlyne gyventojų skaičius 
padidėja po 1,000.

Europos Unijos gen. sekreto
rius iškėlė mintį dalį pabėgėlių 
prekelti į Prancūzijos tuštėjan
čius ūkius. Adenaueris ragino 
organizuoti jiems stovyklas ar
čiau prie pramorfės centrų;- kad 
jie galėtų gauti darbo; daliai 
siūlė emigruoti į Kanadą. Jis 
taip pat įspėjo, kad kas gali, 
nebėgtų, nes jų vietoj bus atga
benti mongolai ar kas kitas.

pabėgėlių i

ngoms ir didelėms kautynėms. 
Invazijos pradžioje komunistai 
turėjo 150,000, dabar 450,000 
kariuomenės.

tat sako, kad komunistai per
dėjo, nes su savo kariuomene 
dabar' je užimą tik-^ trečdalį 
fronto; du trečdalius Idiko ki
niečiai. Korėjiečių kariuomenė 
yra kalnuose, rytuose, šiaurės 
korėjiečiai yra netekę apie 
100,000 belaisvių.

EUROPA LAIKO EGZAMINĄ
... Dulles su Stassenu, aplankę 
7 valstybes, grįžo, bet jię pali
ko Europai rūpesčių. Pirmi 
šia jie ima reikštis Prancūzij 
je. Vyriausybė pažadėjo pada
ryti viską, nu
tartis patvirtintų. Bet Čiarū- 
nesčiai ir prasideda. / b-

SIOLO NAUJĄ RINKIMŲ' ...
ĮSTATYMĄ VOKIETIJOJE

Bomia. — Voį^etjjosuvyriau- 
sybė paruošė naują parlamento 
rinkimų įstatymą. Juo numato
mas parlamento natrių skaičius 

•iš 402 pakelti iki 484. Rinkimų 
apylinkių turėtų būti viso 242. 
Iš kiekvienos apylinkės būtų po 
vieną atstovą, kuris toje apy
linkėje gaus daaugiausia balsų. . 
Kiti 242 atstovai bus parinkti 
iš partijų sąrašų proporcingai 
gautam riialsų skaičiui. Pagal 
įstatymo projektą partija tik 
tada gali gauti parlamente vie
tą, jeigu ji surinks 5% visų 
pagrindinių balsų, nepaisant, 
ar savo apylinkėje asmuo būtų 
daaugiausia balsų gavęs.

Įstatymo projektą senatas 
atmetė. Tačiau vyriausybė pa- _ . ■ —
reiškė, kad ir be senato pritari- Londonas susi jaudiųęs dėl niirtes bausmes

Atėnai. — Vasario pabaigo
je numatoma Jugoslavijos, 
Turkijos ir Graikijos konferen
cija Atėnuose. Joje bus karinis 
bendradarbiavimas tarp šių 
trijų valstybių sovietų puolimui 
atremti. Tokiu būdu Jugoslavi
ja būtų netiesiogiai įtraukta į. 
Europos gynimo planą, nes 
NATO ji nedalyvauja. Ameri
ka tokiam regijoniniam paktui 
pritaria.

Kad surinktų reikiamą balsų 
skaičių, vyriausybė turi atsi
remta arba į de gaullistus arba 
į socialistus. De gaullistai la
biausiai priešingi bendrai euro
pinei armijai. Kad jų paramą 
laimėtų, Bidault ruošia patai
sas -— kad prancūzų armija bū
tų išimta iš europinės armijos 
ir panaudojama pačios Prancū
zijos nuožiūra, jei to reikės jos 
tautiniams interesams koloni
jose ir t.t. Jei tom pataisom 
galėtų papirkti de gaullistus, 
tai kažin, ar jos bus suderintos 
su amerikiečių supratimu apie 
europinę armiją? O To Mayeris 
negali nepaisyti.

Sutartim nėra draugingi rr

mo įstatymo projektas bus pa
teiktas parlamentui.

RAGINA DARBININKUS AT
SIKRATYTI KOMUNISTAIS

Washiagtoaas. — Senato ko
misija darbininkų reikalams 
paskelbė atsišaukimą į darbi
ninkus, kad jie kovotų su ko
munistų įtaka darbininkų uni
jose. Atsišaukime pabrėžiama, 
kad dar yra unijų, kurioms va
dovauja komunistai.

AMERIKO8 ATSTOVI 
ITALU AI

KUO VALDŽIA TURI 
REMTIS?

Rytų Vokietijoje dabar vieš
pačiu ią valdovu daros Ulbrich- 
tas, partijos gen. sekretorius ir 
Stalino patikėtinis. Juokas 
skelbia, kad Stalinui jis pranešė 
apie SĖD viduje susidariusius 
du sparnus: vieni yra komunis
tai iš įsitikinimo, kiti iš baimės. 
Ulbrichtas klausia Staliną, kat
ruo sparnu turi jis savo valdžią 
remti. “Aišku, tais, kurie yra 
komunistai iš baimės, nes įsiti
kinimas gali pasikeisti."

atstovu Italijai paskirta ponia 
Clare Boothe Luce, 50 metų, 
rašytoja, parlamento narys, 
perėjusi į katalikų tikėjimą. 
Tikima, kad senatas pritars.

Vengrija. Suimta ir čia daug 
žydų gydytojų, tarp jų ir ko
munistų vado Zoltan Vos švo-

Lc^ndonss. — Londonas buvo 
šiom dienom susijaudinęs dėl 
mirties bausmės, kurią teis
mas skyrė D.’W. Bentley, 19 
metų, elektrotechnikūi, ■> už 
žmgožudystę. Jis buvo padavęs 
malonės prašymą, bet vidaus 
reikalų ministeris ji atmetė. 
Daugybė londoniecių, tarp jų 
apie 200 parlamento narių, taip 
pat kreipėsi į vyriausybę, bet 
ir jų intervencija buvo atmes
ta. Nebuvo rasta pagrindo pa
sigailėti. Prie kalėjimo susirin
ko minia: motery’s šaul ė: jūs 

■ žudote nekaltą vaiką: vyrai su- 
• sikibo su kalėjimo sargais.

bausmę, kuri itin turi būti pel
nyta už policininko užmušimą. 
Tuo tarpu pats kaltininkas, ku
ris nušovė, kaip nepilnametis, 
buvo nubaustas tik kalėjimu 
neribotam laikui. Normaliai to
kie paleidžiami po 10-15 metų.

1
L'-

Iš tikrųjų pasmerktasis Bent- 
ley patsai nieko neužmušė. 
Bet jis su jaunesniu draugu, 
šešiolikamečiu, vieną naktį mė
gino įsilaužti ir buvo policijos 
užklupti. Bentley jau buvo po
licijos rankose: poPcininkai 
stengėsi tik sučiupti jo jaunes
nį draugą, 
riko:
gas tada pi 
policininką šitas nepil
namečio kurstymas teismo bu
vo rastas pakankama priežas
timi Bentley skirti mirties

draugui su- 
”, Jo jtrau- 

Šūvi ir vieną

Parį amen tez kilo stiprūs de
batai. Publikoje sėdėjo juodais 
drabužiais apsitaisiusi ponia 
Van der Elst, pagarsėjusi ko
votoja prieš mirties bausmę. 
Darbiečaų organas, padaręs an
ketą, publikos nuotaikas rado: 
4:1 ūž pasigalėjimą. Nors par
lamente, prie kalėjimo, prie ma- 
nisterio pirminink o vidaus rei
kalų ministerio namų demonst
racijos nieko nedavė ir bausmė 
buvo įvykdyta, bet spauda ra
šo. kad tas įvykis gali didesnės 
įtakos peržiūrėti Anglijos bau
džiamuosius įstatymus dėl mir
ties bausmės ir juos griežtai 
pakeisti.

New YorkM. — Vyriausy
bės pastangomis uosto vilkikų 
streikas eina laimingai prie ga
lo .

socialistai. Kad juos palenktų, 
Mayeris galėtų atsisakyti nuo 
savo suplanuoto pareigų užkro- 
vimo valstybės tarnautojams 
biudžetą balansuojant. Socia
listai tuo itin suintCTesuotLįr 
priešingi tarnautojų suvaržy
mams. Bet jeigu Mayeris čia 
nusileis, tai bus blogai su biu
džetu.

Prisidėjo dar nelauktas nuo
taikos gadinimas -su socialis
tais: Mayeris pakvietė j sveika
tos ministerius Andre Boute- 
my, kuris yra buvęs ^maršalo 
Petaino vyriausybėje. Jom nu
raminti Mayeris dabar stengia
si savo ministerį atitrauKu at-> 
gal.

Ar tie rūpesčiai bus apveikti 
ir sutartysipatvirtintos, ar jie 
nuvers pačią Meyerio vyriausy
bę, tam prancūzai turi-laiko i- 
ki balandžio 23 .
Belgai pareiškė Dulles, kad jie 

nusistatys tada, kai paaiškės, 
ko prancūzai nori. Vokietijoje 
Adenaueris kaip ir Italijoje de 
Gasperi pritarė Dulles. Bet o- 
pozicija paskelbė, kad Dulles 
argumentai jos neįtikinę. Savb 
ruožtu Dulles pasakė, kad Vo
kietijos tautinei kariuomenei,' 
kaip nori opozicija, Europos 
armijos viduje nėra vietos. 
Vokiečiai ’ buvo nustebinti, kad 
jiem apsigalvoti Dulles lliko 
davė mažiau nei prancūzais^— 
iki balandžio pradžios. Iki tol 
turi paaiškėti, ar Europos vaF 
stybės karinio apsijungimo eg
zaminą išlaikys.

Bet Europai skirtas ir kitas 
egzaminas —

ar moka naudotis demokra
tija?

. Europos demokratijos viduje 
tiek ardančių jėgų, kad jos gre
sia pastoviai valdžiai, taigi ir 
tvarkai. Jos kankina Prancūzi
ją. Bet susirūpinusios tuo ir 
talija su Vokietija, nes be pas-' 
tovios valdžios nebus įmanomi 
ir Europos apsijungimo planai 
įvykdyti. O šiemet rinkimai 
prieš akis. Tad Italija ir Vokie
tija susirūpino keisti rinkimų 
įstatymus. Italija jau pakeitė: 
gavusieji 51 r> balsų gauna tuo 
pačiu 65S- parlamento vietų. 
Vokietijoje kitu būdu, bet to 
paties tiekiama — sumažinti 
mažų partijų skaičių (jų Vo
kietijoje 64). ir duoti vyriausy
bei tvirtesnį užnugarį.

k



Pavergtiesiems atėjo laikas organizuoti tikras savo valdžias

talką, -ftato mis daikteliai, 
moteriai reikalingus, bet ir ko

DU OLANDAI, vyras ir žmona, jūros potvyao užklupti, bėga, palike 
aamus ir vis* sava turtą.

skrybėlę "patempę-, FBI vyras 
paskambino į narną, iki , ;irio 
atvedė nepažįstamojo pėdsa
kai, ir paklausė namų va'd'zto-

jam ant kul

tal'ttetotataė rūeM; kohkritto. 
Tik apie ptepautitatii Ptate 
vyras, vakar matytas. Jis už-

dapty* kojinių reklamoje
Jiai fotografavo per sieną panelę Judy ir jos

Jį

bendradarbis pranešė,

tų slaptų raštų*turi-

sekama.
Vieną dieną Judy kreipėsi į 

savo šefą, prašydama savo 
darbui sovietinių agentų bylos. 
Šefas apgailestavo, kad tuo 
•taipu beturįs. Bet dėl visako

tamsiaplaukis vyras šoko pro 
duris iš traukinio ir dingo, 'tik 
vienam iš seklių pasisekė jį pa
sekti. Nepažįstamasis paėmė 
taksi, sėdo į autobusą, paskui 
vėl į
tė >tuo, kuris

moteris, viena iš moterų, 
; ’ įtarios dirba teisingtuno de-

rul Nelabasis sukurstė FBI . 
šefą sugalvoti klastą. Jis para
šė raštą Judy viršininkui, kad 
trys sovietų vyrai — suminėjo 
ir pavardes —iš tikrųjų dirbą/ 
amerikiečiams kaip jų šnipai. 
Bet FBI esą abejoja jų ištiki
mumu. Užrašė, kad tai laiškas 
labai slaptas. Judy viršinin
kas pasikviečia ją ir paduoda 
tą laišką, pavesdamas patikrin
ti žinias apie tuos tris sovietų 
vyrus, kokias departamentas 
turi žinias apie juos savo by
lose. Judy ėmėsi darbo.

II
&
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st'

iŽ i taesys sustojo prie trijų. Viena 
ta jų buvo Judy Cojdon. *.

Nieko įtartino
Judy, 27 metų, tainsiaplau- 

> itė, elegantiška, aistringa mu
zikos ir meno mėgėja, šalia. 
savo tarnybos ji bėgiodavo ar 
į New Yorko modernk^o meno 
muziejų ar į Washingtono ga
lerijas. Jos pažiūros buvo ra
dikalios. Bet kas jaunas nera- 
dtaahis. Tačiau tarįtautojk rū-. 
pastinga. Jos rankose buvo 

» svarbiausių Užsieniečių sąjū
džių bylos. , 

ii® valdininkas be senti
mento. Jis įtaria kiekvieną* 
kuris jam ^pavestas įtarti. Jis 
pasiteiravo namuose, kuriuose 
Judy gyveno. Gavo atsakymą: 
rami, inteligentinga mergina: 
daug skaito, daug rašo maši
nėle, parsineša daug laikraščių 
namo. Vaikinai SNe. niekados 
jie nesilanko. Tokios žinios iš 
namų šeimininko ir iš kaimy
nų. Nieko įtartino.

Netrukus Judy pakeitė kam
barėlį. Gavo arčiau savo įstai
gos. Saugumas — tam jis sau
gumas, kad sektų merginą ir 
čia. Bet nusivylė. Nebent tiek 
susekė, kad Judy su vyrais^su- 
sfihka; tik niekad ne natalk 
Jfet būtų jiems įtartina, jeigu 

■yt*ma.^graži mergina nesusiti
kinėtų su vyrais. -

1949 m. sausio pradžioje FBI 
puolėsi sekti .kai Judy 

įsėdo į jauno vyro automobilį. 
Jie paskui. Sustojo Baltimorėj 
Ir nuėjo į viešbutį. Sekliai pas
kui, paėmė kambarį šalia to. 
kuriame apsistojo Judy ir jos 

•draugas. Su mikrofonu ir spe
cialiais foto aparatais, kuriais 

‘ esą galima fotografuoti net pro 
sienas, pratūnojo valdžios akys =grupių centrai sutartų.—mūsų 
ir ausys visą naktelę. Ir nei 
apie špionažą nei apie politiką 
Judy su savo draugu nė žo
delio. Rytą į mašiną ir Judy 
su draugu nuvyko į ki£ą mies- 
tą: Sekliai paskui. Ir vėl vieš
buty ta 
mi savo šefą, kad 
savaitgaliu pasinaudoti, nieko 
nepešę, saugumo vyrai grįžta 
namo. Pasitikrinus, kas tas 
per vyras, paaiškėjo, kad tai 
to paties departamer to vienas 

~ tarnautojas. įtarimas nepasi-

Vieną pentkadienf Judy pasi
prašė šefą, kad paleistų ją 
nuo pietų iš darbo. Ji atsidūrė 
Neu’ Yorke, užkandinėj suval
gė pyragaitį ir sėdo į požeminį 
traukinį, kai išlipo degė jau 
šviesos. Ji vaikščiojo gatve ret
karčiais pasidairydama pro pe
tį atgal. Stabtelėjusi prie 
brangenybių krautuvės, ilgai 
grožėjosi puikiais dirbiniais: 
juk ji mėgo meną. Vitrinos 
stikle staiga ji pamatė, kaip 
išaugo ir vėl sunyko tamsia
plaukis, gražiai apsirengęs vy
ras ir dingo restoranėly. Ji į- 
ėjo paskui ir prisėdo šalia. Ka
žin, ar jie matė; kad netoliese 
atsisėdo taip pat pora vyrų. Tik 
jie, žinoma, negalėjo girdėti 
apei ką buvo kalbarųa: kvaila 

-muzika užtrenkė visas kalbas.
Skubiai apsimokėję Judy ir jos

JAMES H. DOYUC* UtatnkA 
l'ni vers j te to atominė* laborato
rijos sekretorius, (Urbęs prie A- 
hombos su mokslittfnkti 4ohit

sumuitas prie vieną New Yąriw> 
narnu. Pagalbą teikia nMriMtia*

jo pavardė i . Valentinai Ūubi- 
’ ičevas. Jungtinių Tautų taroau- 
• tojus.

Abudu ttakte
Judy viršininkas gavo taiky

mą neduoti | rankas Judy lig- 
škMinta Mergina prapliu
po ašaromis* kiauedunia, ar 
tikrai taip'Uogai dirtahti. 
viršininkas nuramino, kad jai 
duos skubesnį ir jam ratkft’in- 
gesnį darbą; kad' r‘lyginimas 
lieka tas pats. Bet Judy liegd- 

• Įėjo ntirimti. Ji lankydavosi 
pas naują jos buvusių reikalų 
tvarkytoją, kuriai Judy paty
rimas tikrai buvo naudihgas. 
Tiesiog padėdavo naujai parėi- 
gūftei reikalus sUtitarkyti.

Vėl pasiprašė jimy penkta
dienį ankščiau išletšti. Hvyko 
ji vėl į New Yorką. Ją sekan
čių akių šiuo atveju buvo datl- 
giftu. Kai- ji sėdo į Išeminį 
traukinį vagone buvo finohių, 
beveik spūstis: apie ją ištisai 
spaudėsi agbntai. Kai nieko ne
nuvokdama mergina atidarė 
rankinuką-, nereikalingos, akys 
matė, kad ten yra mašinėle ra
šytas kažkoks popieris; Ji išli
po Iš traukinio, užsuko pas 
batsiuvį, kur j&į aUfaisė batelių 
diržiuką, paskui^fiėjo ir sute
musioje gatvėje susitiko jauną 
vyrą. Tai, vėl buvo Cubiče- 
vas. Ar ji ką perdavė jam, nu
slėpė tamsa.

^Tik kai

ta mktama buvo poteriu šui 
klijuota. Kai jį nutraukė, iš 
rėkiamos pabiro keliasdešimt 
slaptų dokumentų nuotraukų; 
tarp jų ir anas laiškas, kuris 
tebuvo tik pinklės Judy.

jGubiėevas buVo išbrr- tintas 
iš Amerikos, o Judy atsidūrė 
teisme. Aišku* > esanti nekal
ta; tai kas kad ji su vyrais su
si tikinėjau ti; Viktorijos liga 
serganti; ji žaidė teisme; Bet 
tėisi&as ėmėsi reikalo rimtai. 
Pasmerkė, Dėl jos keisto elge
sio atsisakė ir os advokatas. 
Stojo kitas, vardu Sokotovas. 
Beatvokataudamas susižavėjo 
Judy ir ją vedė; Nuteista, tai 
nuteista* bet visos viltys ape
liacija. Mr.

jinute. tais, kurie

atvyko 
iko, tokiu.

pat būdiL 
nei jai nusikratę

Draugas vasario 3 paskelbė 
prof. K. Pakšto straipsnį apie 
Vasario 16 minėjimą. Jame 
siūlo kviestis į minėjimus visus 
kitus pavergtuosius* ragina 
priimti rezoliucijas, kuriose 
būtų pasisakoma už Europos 
federalizmą ar už regioninius 
junginius ateities Europoje. 
Ragiha taip pat rezoliucijomis 
skatinti-organizuoti jau egzili- 
nę Lietuvos vyriausybę. Jis 
tašo:

“Vienas kongreso atstovas 
man pareiškė, girdi, jeigu Kini
ja nebeturėtų savo valdžios 
Formozoje, tai laisvosios Kini
jos klausimas jau būtų dabar 
U'nnirstas. .Jis pabrėžė^ kad 
Baltijos respublikoms jau at
ėjo laikas organizuoti tikras 
savo valdžias .užstaahiose) ne
sitenkinti mažesnė:
komitetais. Komitetai ne tiek 
ryškiai* neatšaukiamai pabrė
žia galingą ir visuotiną tautos 
laisvės troškulį ir’protingai or
ganizuotą neatlaidžią kovą už
tautos laisvę, kiek tai daro^vie-. pasaulio sutikta nepalankumu, 
nas žodis: VALDŽIA. Garbin
gų istorinių tradicijų tautai,

Kai kalbama apie laisvinimo 
organizaciją, kuri sėkmingai 
vadovautų kovai dėl Lietuvos: 
kai kalbama apie jos reformas 
ir konki-ečiai turima galvoje 
VLIKA. tai tos reformos būtų 
prasmingos šiomis sąlygomis:

1. jei JAV esantieji visų

LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS

Spauda

kurios nei viena generacija ne
sutiko svetimiems vergauti, de
ra organizuoti savo valdžią be 
svėttateta paakaitaiMOj! kuriam 
laikui — net be pripažinimo. 
TUfinie pasauliui iškalbingai. 
bei akivaizdžiai pasakyti: prieš 
jokiuš galinguosius galvos ne
lenkiame, patys žinome savo 
laisvės kėlius* patys mokame 
susiorganizuoti* susitarti ir au
koti 'Čia glūdi mūsų istorinė 
mftgtaMi paslaptis. Visuotinta

tvttfcM, darMfto, susitarimo 
simbotat Tad antroji rezoliu
ciją turi būti nukreipta į musų 

reikšmės pačių vadovybę, į Vilką; pra
šyti jį persiorganizuoti į val
džią tremtyje. 1918 m. rudenį 
Lietuvos valdžia organizavosi 
neturėdama savo žinioj nė vie
no kilometro žemės ir velk viso

dvasias, kurios prašomos nu
gramzdinti į pragarą, tai jau 
jų reikalas. Gal jau dabar jie 
jaučiasi kaip pragare ir neap- 
sikencia, kad jis primenamas? 
Bet ir Vitais panoro čia savo 
grašį prikišti. Ji rašo: “Vengri
jos katalikai per šimtmečius 
po kiekvienų mišių .atka Įbeda- -- 
vo maldelę į arkangelą Gabrie
lių...” L. Jonikas toliau prible- 
vyzgojo ir pridėjo net lotyniš
kus žodžius, kad geriau įtikin
tų skaitytojus, jogs jis katali
kų tikėjimo dalykus supranta. 
Deja, visu aukščiau paminėtu 
sakiniu pramovč pro šalį. Vie
na, ta malda Katalikų Bažny
čioje kalbama nuo Leono XIII 
laikų ir nėra dar nei šimtmečio. 
Antra, ji kalbama ne po kiek- 
-vienų tnišių/! Įt trečia,, kalbąma 
• į arkangelą Mykolą, o ne Gab
rielių... Taigi, kas žodis netie
sa. Geriau jau tiktų, tavoriš- 
čiau Jonikai, Vilnies skaityto- 
jarits duoti rusiškus savo.glo
bėjo žodžius: “Ja ni čerta ne- 
ponimaju'”

ta pati istorija... Keikda
vo šefą, kad neleidb jiems

pasiuntiniai tam susitarimai 
pritartų W- laikyti vyriausiu 
laisvinimo organu. ue-asmenį. 
šiokiu ar tokiu titulu prideng
tą. bet kolektyvą, sutartąjį 
VLIKą:

2. jei visos VLIKą sudaran
čios grupės atsisakytų nuo 
grupinės politikos, nedelsda
mos mestų sudarinėjusios atei
čiai “moralinį” kapitalą ir sa
vo jėgas skirtų dabarčiai pa
čiam Lietuvos laisvinimo, 
fuiipagandos reikalui:

jos

KARINT ATAKtMK. Cla matome Jungtiniu Taniu armijos <*n t u
riu*, kurie kalno ankštumoje stebi ir pranešinėja apie artHeriies 
taikiniu*. Po Mnarkio* ugnie* buvo užimta t ngkok sustiprnta ka?- 
VB. L'tmutta SM priešu.

3 .jei JAV esantieji grupių 
centrai sutartų vykdyti asme
ninę VLlKo reformą ir kiek
viena grupė siųstų į jį ne emig-, 
racinius likučius, kurie dėl ne
sveikatos negalėjo išemigruo
ti, bet laisvinimo darbe įgudu
sius politinius asmenis, auto
ritetus.

Tai paties gyvenimo diktuo
jami reikalavimai. Jų neįvyk
džius organizacija, žinoma, ga
li vegetuoti, bet tada pats dar
bas lauks darbininkų ir jį teks 

nudirbti arba kitoms organi
zacijoms arba privačiai parti
zaniškai dirbantiems asme
nims.

§iuo metu betgi nematau 
praktiškos galimybės, kad ga
lima būtų įvykdyti tokią asme
ninę reformą. O be jos visos 
kit<^ reformos nustok bet ku
rios reikšmės, nes tik nuo as
meninio tinkamumo lemiamai 
priklauso ir darbo rezultatai ir 
tarpusavio santykiai.

Mano giliu įsitikinimu, Vliko 
reformos klausimas pora metų 
pavėluotas. Konkretumo dėliai 
tik paklauškim, af galės, ar 
sutiks grįžti į Vokietiją, į Eu
ropą, politikai ir darbo autori
tetai, kurie galėtų laisvinimo 
kovą suaktyvinti: E. Turaus
kas. J. Matulionis. J. Kamins
kas. K. Bielinis, V. Sidzikaus
kas, D. Krivickas. J. Brazaitis, 
A. Damušis, P. Padatskis, V. 
Vaitiekūnas, V. Rastenis, A. 
Danta. J. Audėnas. J. Pajaujis. 
J. Pažemeckas, L. Šimkus h* 
eilė kitų.

Norėdami būti atviri sau ir 
laisvinimo kovai lėšas skirian- 

’čiai visuomenei; turime pasa
koti, kad iš suminėtų asmenų 
į Vokietiją tegalės ar tesutiks 
grįžti labai nedadgelis. Žymi 
jų dalis dirba naudingai Lie
tuvos Laisvės Komitete, dirba 
tą darbą, kurį Vilkas buvo įsi

organui, kuriame vyrautų Lie
tuvos laisvei Skirta darbe kon
kurencija. O tai tegali būti pa

VLIKO REFORMA AR EGZILINE VYRIAUSYBE?
rašęs į savo dąrtat programų-, 
kiti panašiose įtaigose yra įsi
jungę,^ . > r

Todėl, jei būtų pasiryžta 
vykdyti Vliko asmeninę refor
mą, tegalima bus ramutytis 
vėl likučiais. O tai-problemos
neišsprendžia* nes.Vliko auto- siekta tik sudarant egzilmę vy- 
ritetas turi kilti iš 4&Hm* iš 
nudirbamo darbo* o ne H pa
žadų dirbti, kaip tai dažftdi 

įkaitome. Kol to nebus, kol 
grupių centrai žiūrės su savo
tišku abejingumu* tol visa pro
paganda apie Vilką neduos po
zityvių vaisių.

Tenka prisiminti ir dar vie
nas momentas? parlamento pa
kaitalas, kokiu save laiko Vii-, 
kas, Užsieniuose laisvinimo kovą 
lengviau pakelia trumpesnėje 
distancijoje. Dgesęęi distanci
jai, kpd ta kova nenueitų į

jų tarpusavio sąskaitas* savo 
darbą turėtų perleisti tokiam

riausybę.
Dažnai girdimas argumen

tas, kad egzilinės vyirausybės 
niekas nepripažins. Tai jokis 
argVtttėhtas, nes tie veiksniai, 
kurie santykiavo su Vilku, tie 
tik santykiaus, bet gal daugiau 
skaitysis su egžilitie vyriausy
be, sudaryta iš pajėgiausių ir 
darbingiausių asmenų. .

Su egzilinės vyriausybės su
darymu užbaigsime tą “dipa- 
kišką” laisvinimo fazę, nes 
daug kur į ligšiolinius pasireiš
kimus težiūrėdavo su tam tik
ru nuvertinimu* kad tai DP 
sąjūdžiai.

nepasitikėjimu. Vakarų valsty
bės hesiskUbino mus pripažinti 
de jure. Britanijos ir Prancūzi
jos pripažinimo de jure teko 
laukti bent ketverius metus, t. 
y. iki 1922 m. gruodžio 20 d. 
Bet mes dabar pagrįstai di
džiuojamės tų laikų mūsų ilga, 
drąsia, atkaklia kova. Pakarto
kime jų 'žygį.”

Norėjo teisintis — išėjo melas

Vilnis sausio 30 gina Vengri
jos bolševikus, kurie Uždraudė 
katalikų bažnyčiose po skaity
tinių mišių kalbėti maldą į šv. 
Mykolą Arkangelą. Kad Veng
rijos bolševikai joje atrado mi
nint juos pačius, kaip piktąsias rodę tikrų savo pajamų.

Kaip galima pinigą Uždirbti?

Dabar yra laikas užpildyti 
mokesčių blankas. Ne visi są
žiningai parodo, kiek jie per 
metus uždirbo. Federalinis Iž
das tokius gaudo. Pernai sura
do nusuktų mokesčių 9.699.000 
dolerių sumai. Iždas turi savo 
agentus, kurie suranda,’ kas * 
mokesčius nusuka. Agentams 
išmokama 10 procentų. Vienas 
iš jų pernai uždirbo 73.087 do
lerius. Jis surado vieną firmą, 
kuri prekiauja sų užsieniu, ir 
kelis bankus, kurie nebuvo nu-

LFriųmetenta

Ar žiną, kad
♦ Viena Tasmanijos salos 

senutė nesentai gavo 8 Euro
pos lataką, rašytų dar Pirmojo 
Pasaulinio kiro metu, latakų.

tas butelyje HM Tasmantjot

paštui, o šte pristatė ji senu
tei. . • :

♦ Karalienės Elžbietos karū- 
nadjai siuvama viena vėHav* 
tik... 10 mylių Ilgumo.

♦ Prieš 1917 m., h y. prieš 
bolševikų revoliuciją. Rusijoje 
buvo 46,457 įvairių tikybų baž
nyčios. 1941 m. dar nesugriau
tų bažnyčių buvo 4225. Vien 
1936 m. —- reHgihio persekioji
mo metu buvo likviduota 42.- 
000 pravoslavų kunigų, 1000 
katalikų kunigų ir 200 protes
tantų dvasininkų.

♦ Prieš 40 metų vienas Syd-

tfilkey budėjo mieste. Bevaik-

iygafvln paketų. Priėjęs pa

tinhiku dabar yra turtingas 
Sydnėjaus miesto prekybfrrtn-

vo tėvyste Lietava priklauso 
rūpinamąją skatahri. Paskirk 
Jte MtaHš bent
reMmklgaj* piHMdriHm va
ržto mite. 16 d., «fdar- 
H-
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100 milijonų žmoniį atskyrė nuo laisvo pasaulio

kai, enkavedistai, viena I 
rūstų partija ir kad Ii-----
seimo rinkimų daviniai Pary- 
žiu. e sovietų atstovybės (19^

ADAS LYDA

LaikraRj tvarko Redakctad . ItMbija. Vyt. n* 8. SuSedSUa
tr kortapondenepas redakcija taiso savo nuuOOra NeuaudoU kalbama. ‘Tai pačių rusų rei- 

atnlpflntal aaucaud ir gražinami tiktai autoriams prašant, pavarde pasira- kalas** — buvo numojama ran- 
krtl stralpunfal MMtinai MretfMa redakcijos nuomone. Už skelbimu tuntu vįršum mHijonų

žmonių baisus likimas kitų 
perdaug nejaudino, išskyrus 
Rusijos kaimynds, tarp jų ir 
Lietuvą. Bet ir joje nestigo 
simpatikų “Sovietų eksperi-

PADEKIME LIETUVAI ATGAUTI*
LAISVĘ

Vasario mėn. 16 d. sukanka 
35 metai, kai lietuvių tauta 
paskelbė savo pągiryžimą būti 
nepriklausoma.

, šis tautos pasiryžimas buvo 
įvykdytas, ir nepriklausoma 
Lietuvos valstybė, įsikūrusi 
netrukus po pirmojo Pasaulinio 
karo, gyveno iki 1940 m. bir
želio rriėn. 15 d. Ji gyveno ir 
tarpo. Ji buvo pripažinta visų, 
didžiųjų valstybių, neišski
riant ir Sovietų Rusijos, kuri 
iškrhningai pasižadėjo visiems 
laikams bet kokių pretenzijų į 
Lietuvos žemes ir gerbti jos 
suverenines teises.

Tačiau antrajam Pasauli
niam karui beeinant, kai visos 
žmonijos akys buvo atkreiptos 
į Vakarų Europos tautų des- 
ratišką kovą su Vokietijos 
Hitleriu, Sovietų Rusija gink
luotomis jėgomis įsiverpė Lie
tuvon, ją okupavo ir įjungė į 
savo imperiją, padariusi apga- 
vingų rinkimų komediją šitam 
smurto aktui pridengti.

Šiandien yra žinoma, kad tas 
Lietuvos pagrobimas buvo iš 
anksto Rusijos valdovų supla
nuotas Kremliuje, drauge su 
hitlerinės Vokietijos valdžia. 
Rudoji nacių diktatūra buvo 
vėliau sunaikinta, tačiau jos 
piktadarybių talkininkai Mas
kvos tironai dar ir šiandien te- 
bevaldo mūsų tėvų kraštą Lie
tuvą. Jie uždėjo savo totalita
rinį jungą ir visai eilei kitų bu
vusių laisvų tautų.

Jie plėšia ir žudo savo aukas, 
vykdydami pasibaisėtiną ge
nocido — tautų eksterminaci- 
jos — politiką. Tūkstančiai 
mūsų brolių ir seserų buvo nu
galabyti arba nukankinti ka
lėjimuose ir Sovietų koncentra
cijos stovyklose. Dešimtys tūk-

stančių būvo išgabenti į Sovie
tų Sąjungos gilumą. Visiems 
lietuviams, kurie nesuspėjo ra
sti suagumą Vakarų šalyse, 
gręsia pražūtis nuo Kremliaus 
budelių rankų.

Minėdami 35-rių metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tį, mes, laisvojoje Amerikoje 
gyveną lietuviai,

privalome pareikšti grieš-

Lietuvos aneksiją ir tironišką 
Lietuvos žmonių slėgimą;!

mes turime kelti balsą Ame
rikos visuomenėje, valdžioje ir 
Jungtinėse Tautose reikalauda-

tuvos žmonių žudymas.
Su pasitenkinimu galime pa

žymėti faktą, kad laisvojo pa
saulio tautos jau suprato bolše
vikinės tironijos prigimtį. Jos 
jungiasi, giinkluojas ir rengia
si jėga atremti kiekvieną 
Kremliaus užsimojimą grobti 
svetimas žemes. Aiškiai ir 
tvirtai nusistatė prieš komunis
tinius agresorius Jungtinės A- 
merikos Valstybės, kurios va
dovauja šitoje kovoje dėl žmo
nijos laisvės. Naujoji JAV Ad
ministracija žada dar griežčiau, 
negu iki šiol, priešintis Sovietų 
imperializmui ir siekti paverg
tų tautą išlaisvinimo.

Mes eseame dėkingi šios že
mės valdžiai, kad ji niekad ne- 
sankcijonavo Lietuvos pavergi

amo ir teikia paramą lietuvių 
tautos pastangoms nusikratyti 
svetimo jungo. JAV Kongresas 
atliko be galo svarbų patarna
vimą visos žmonijos laisvės 
reikalui, ištindamas pasibaisė
tiną Katyno skeriynę. Mes 
esame įsitikinę, kad nemažes
nis pasitamavimas šiam reika
lui būtų, jei šios šalies įstatymų

junga atsitverė nuo laisvojo pa- 
šaulio dar pirmomis revoliuci
jas dienomis. Ji siekė tuo dvie- mentui” ir jų “kultūrai”. Buvo 
jų tikslų: nerodyti pasauliui, net rengiamos “Sovietų kuRū- 
kas daroma Viduje, ir neleisti 'ros”lparodes, 6 bolševikams 
žmonėms bėgti iš bolševikinio .
kalėjimo, kuriuo buvo paversta
visa valstybė. Tačiau apie tai
laisvajame pasaulyje iki antro
jo Didžiojo karo nedaug buvo

Lietuvon besiveržiant kai kas 
kalbėjo, kad jie “pasikeitę” ir 
leis tvarkytis bent taip, kaip 
“autonominei e Mongolijai”. 
Tiktai tautininkams ir krikš
čionims demokratams bus “šil
ta”... Vėliau pasirodė, kad pa
sidarė karšta net kraštuti
niams optimistams. Geležinė 
uždanga užsklendė visus, kaip 
koncentracijos stovykloje.

būdu geležinė uždanga buvo 
į vakąjus nukelta jųaždaug 
pusantro tūkstančio kilometrų, 
ir dar giliau į pietus. Dabar a- 
pie ją imta garsiau kalbėti, 
nes pasirodė, kad ji judoma: 
gaH slinkti vis toliau...

r

leidimo įstaiga ištirtų aplinky
bes, kuriose buvo pavergta Lie
tuva, taip kaip ir jos kaimynai 
Latvija ir Estija.

Ištisų tautų pasmerkimas 
vergijai ir fiziškam jų sunaiki
nimui yra nemenkesnė, bet 
baisesnė piktadarybė net už 
Katyno skerdynę!

Amerikos Lietuvių Taryba 
rengiasi netrukus kreiptis į 
83-jį JAV Kongresą ir prašyti, 
kad jisai padarytų tyrinėjimą, 
kokiu būdu Sovietų Sąjungos 
despotai įvykdė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos aaeksi ą. ir y- 
patingai, kaip jie pravedė tuos 
neva rinkimus, kurias jie mė-

. gina pateisinti Pabaltijo vals
tybių pagrobimą.

Grobikui turi būti nuplėšta 
kaukė nuo veido, kad jisai ne
begalėtų apgaudinėti pasaulio 
opiniją, sakydamas, esą, patys 
Lietuve -, Latvijos ir Estijos 
žmonės savo noru atsisakė sa
vo laisvės!

Mes tikimės, kad šitą Ameri
kos Lietuvių> 'Tarybos akciją 
nuoširdžia? ir energingai pa
rems visi Amerikos lietuviai. 
Jos įvykdymui reikės labai 
daug darbo ir stambių finansi
nių sumų;' tačiau jei ši akcija

Tai atsitiko jau naujo karo 
•dienomis. Bet ir dabar plačia
jame pasaulyje daugiau buvo 
prisirijoma Hitlerio ir nacių 
negu bolševikų, šie pasidarė 
antrojo Didžiojo karo sąjungi
ninkai, bet tokie, kad juos rei
kėjo už ausų traukti iš katas
trofos. Po to atsitiko taip, kaip 
toj lietuviškoj pasakoj su vil
ku ir gerve. Kai toji ištraukė 
iš vilko koserės įstrigusį kaulą, 
vilkas ėmė kalenti dantimis ir 
grasyti: “aš galėjau tau galvą 
nukąsti; ko dar iš manęs no
ri?”... Vakariniai sąjunginin
kai buvo tiek nuolankūs, kad 
davė Stalinui, ką tik jis norė
jo. Jis gavo Jaltos dovaną, ka
rui jau svyrant į pabaigąrTttcr

Ką Jaltoje Stalinas gavo?

Buvo baiminamasi ir lūku
riuojama aštuonerius metus, 
kol prezidentas _• Eisenhoweris 
pareiškė, kad Jaltos liūdnas e- 
pizodas istorijoje baigtas. Ta 
proga “New York Worid Tele- 
gram” vasario 4 d. įsidėjo 
straipsnį, parašytą Leon Den- 
nen. Jame jis pastebi:

“Tarp Vakarų ir Rusijos yra 
devynios tautos, buvusios ne
priklausomos, bet dabar visiš
kai užvaldytos Maskvos, kuri 
puikiai pasinaudojo Jaltos susi
tarimais. Tie kraštai yra; Es
tija, Latviją, Lietuva, Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Ru
munija, Bulgarija ir Albanija. 
Jie apima daugiau kaip 100,- 
000,000 europiečių... Anglija ir 
JAV derybomis Jalto’e davė 
Stalinui ženklą atimti joms 

"laisvę... Ypač slapti susitari
mai, kuriuos prezidentas Eisen- 
howeris atmetė, davė Rusijai 
teisę po karo “savo įtakos sfe
ron” įglausti ne tiktai rytinę 
Europą, bet ir šiaurinę Aziją.”

Toliau to straipsnio autorius 
nurodo, kad Jaltoje Stalinas iš-

siderėjo dar Kurilų salas ir 
pietinį Sachaliną, žemes, ku
rios priklausė Japonijai, ir ga
vo laisvas rankas kraštutinėje 
Mbngolijoje, MandžurToje ir 
dalyje Kinijos. Sąjungininkų 
pusėje kovojusio Cihang Kai- 
sheko nebuvo atsiklausta ir 
prie derybų , jis neprileistas. 
Derėjosi tiktai W. ChurchilHs 
ir D. Rooseveltas' su Stalinu^ 
Be to, Stalinas prišnekėjo pa-' džiui, Kaune buvo sudegintos 
sidalyti Korėją, kur vėliau jis 
užvirė naują karą.

Leon Dennen pažymi, kad 
Stalinas iš savopussė “paža
dėjo” duoti laisvę rytinės Eu
ropos tautoms ir Balkanams, 
bet tas pažadas nebuvo vykdo
mas. Priešingai, D. Rooseveltui 
darant Kongrese pranešimą a- 
pie Jaltos pasitarimus, 1945 m. 
kovo 1 d., bolševikai jau skan
dino kraujuose Rumuniją, nu-

anksčiau... Ji nežinojo, tajt-: 
pirmąją dieną mažai kam -bąkį 
suojant, rinkimai buvo pratęst 
ti. 6o kiek balsavo ir kaip tad-Jį 
savo — niekas ir niekada jtik-* 
rai ne sužinos. Kortelės, pavyz- <

Mickevičiaus slėnyje. Jų ir ne-.4 
reikėjo, jei Paryžiaus sovietų 
atstovas jau iš anksto Ilinojų ' 
šimtaprocentinius davinius...

Tai įvyko dar prieš Jaltą,

Vėliau jie savo komunistines 
vyriausybes sustatė visuose 
aukščiau paminėtuose kraštuo
se ir-rytinėje Vokietijoje. Tuo 
tarpu'Lietuva, Latvija ir Esti
ja. dar anksčiau buvo įjungtos 
į Sovietų Sąjungą...

totą, bet vėliau (Potsdame) 
bolševikams pridėta dar visa 
Mažoji Lietuva į pietus nuo Ne
muno. Visa ta sritis su Tilže, 
Gumbine ir Karaliaučium yra 
prijungta tiesiai prie Rusijos.

Pirmasis šūvis
-Bet grįžkime prie minėto 

straipsnio. Jis baigiamas pasta
ba, kad sovietinės politikos ži
novai pripažįsta, jog pokarinė 
Amerikos užsienio politika yra 
už tai atsakinga. Dėl to prez. 
Eisenhoweris ir valstybės sek
retorius F. Dulles paėmę kitą 
kryptį. Eisenhovveoo pareiški
mas,. kad slaptų praeities įsipa
reigojimų nebus paisoma, esąs 
“pirmas, šūvis psichologiniame 
kare su komunizmu”. Tuo tar-

Jalta ir Lietuva
Iš kitų šaltinių yra žinoma, 

kad Jaltoje Staliną užklausus, 
kaip yra su Baltijos valstybė
mis, jisai atsakęs, kad žmo
nėms buvo duota laisvė pasisa
kyti, ar jie nori prisijungti pu jis tikrai yra tik psichologi- 
prie Sovietų Sąjungos. Jie no
rą pareiškę... Tiktai Kremliaus 
diktatorius neužsiminė, kad ta
da Lietuvoje buvo sovietų tan-

nis. Bet vis dėlto pavergtie
siems gera žinoti, kad klaidos 
norima taisyti ir... pakelti gele
žinę uždangą.

įkai nuojaihą laimėjimą Lietu
vos laisvės byloje..

Tad kviečiame talkon kiek-1 
vieną lietuvį, kuriam yra bran
gi mūsų tėvų žemės gerovė ir 
laisvė. Sujunkime savo jėgas! 
Dirbkime ir kovokime, kad 
Lietuva, nusikračiusi bolševiki
nės tironijos jungo, galėtų vėl 
atsistatyti, kaip laisva, nepri
klausoma ir demokratinė Res
publika!

Amerikos Lietuvių Tarybos
Vykdomasis Komitetas 4* AWOL GRUPE vyksta i Tolimuosius Rytas.

Italija meldėsi už kankinamus katalikus

Sausio 25 visoje Italijoje bu
vo meldžiamasi už kankinamus 
ir persekiojamus katalikus a- 
napus geležinės sienos. Spe
cialios pamaldos už “Tylos 
Bažnyčią” buvo daugelyje lta- 
lijos miestų. Palestrinos Kated
roje tėvas Garizzi tarp kitko 
per pamokslą pareiškė, kad 
persekiojamieji savo kančia 
kitus moko branginti laisvę ir 
Kristaus tiesas. Visoje Italijoje 
buvo išplatinta daug atsišauki
mų ir vaizdų, rodančių komu
nistų brutalumą.

Italijos katalikiškos akcijos 
generalinis pirmininkas prof.

davė visos Italijos radijo sto
tys. Kviesdamas katalikus pri
siminti kenčiančią Tylos Baž
nyčią, prof. Gedda pastebėjo, 
kad tas tikėjimas, kurį Dievo 
Sūnus atnešė į pasaulį, tikėji
mas, kuris apšviečia žmogaus 

.gyvenimo kelią visais laikais ir 
kurį žmogus vertina daugiau 
negu savo gyvybę, šiandien y-

ra draudžiamas, ištisoms tau
toms. Kenčiančiajai Tylos Baž
nyčiai šiandien priklauso 3 mi
lijonai vokiečių katalikų, 23 
milijonai lenkų, 12 milijonų 
čekų ir slovakų, $ milijonai 
vengrų, 5 milijonai ukrainie
čių, 3 milijonai rumunų, 3 mi- . 
lijonai Pabaltijo valstybių ka
talikų, 100,000 Albanijos kata
likų, 57,000 — Bulgarijos, 6 
milijonai Jugoslavijos ir 4 mi
lijonai Kinijos katalikų. Iš viso 
yra apie 100 vyskupijų, kur 
komunistai visomis priemonė-" 
mis stengiasi išnaikinti religi
ją, persekiodami kunigus, nie-% 
kindami bažnyčias ,gąsdindami 
tikinčiuosius, o ypatingai ga
dindami jaunimą per savo mo
kyklas, kuriose mokoma ateiz’-, 
mo ir ištvirkimo... Tas perse
kiojimas paliečia kiekvieną 
kataliką ir kiekvieną garbingą 
pilietį, jis įžeidžia žmogaus 
širdyje įdiegtą moralę, jis su
naikinimu graso kiekvienai šei
mai ir kiekvienai tautai...”

Draugo Justo sapnas
ADOMAS VYGILS

Ankstų rytmetį draugas 
Justas grįžo namo iš “Aukš
čiausios Tarybos” posėdžio. Iš
lipęs iš amerikoninio automo
bilio, aukštai iškėlęs savo gal
vutę, ištempęs ir taip jau ilgą 
savo kaklą, stengėsi išdidžiai 
bei iškilmingai įžengti savo 
“prezidentūron”, kaip jis pats 
mintyse vadindavo savo gyven
vietę. Kitoje gatvės pusėje,, 
prie išdarytos dar maisto 
krautuvės “Raudonoji Kiaulė” 
bangavo ir ūžė nemaža grūs
tis žmonių, daugiausia moterų 
bei paauglių vaikų. Jie tripse- 
no kojomis ir stengėsi nuvyti 
įkyrų rytmečio šaltį ir nemie
gotos nakties nuovargį. Minia 
nekreipė nė mažiausio dėme
sio į sustojusi juodai tvyskan
tį automobilį ir išsikapsčiusį iš 
jo “draugą”. Jam tai pasirodė 
užgaulu. “Gyventojai galėtų 
daugiau domėtis savo val
džia...” — pągalvojo jis, —“ir 
apskritai, kaip čia draugas 
Maisto Pramonės ministras ne
pajėgia išsiversti be tų uode
gų... Jūk pagaliau visi tie žmo

nės daugiau ar mažiau paval
gę... Tai kam gi čai reikalingos 
tos eilės?...” — išliejo jis min
tyse savo pyktį.

Dar daugiau suerzino jį du 
vartų sargybiniai milicininkai 
ir enkavedistas, snaudęs būde
lėje. Jie visai nepaisė jo, iškil
mingai ir lėtai žingsniuojančio 
pro vartus. Vienas jų taip ir 
liko atsukęs jam savo nugarą, 
o kitas dargi tuo metu visa 
burna nusižiovavo. “Po vel
nių”, — pagalvojo j» —“sme
toniniais laikais tai taip, bro
liuk, išsitemptum, nepakrutė
tum... o dat^ir jokios pagarbos 
savo aukščiausiai valdžiai, jo
kio išauklėjimo, rūpužės; Puš
kelių tai bijot, kad į snukį ne
duotų, o į savuosius — jokio 
dėmesio...”

Stengdamasis neparodyti jį 
užliejančio pykčio, įėjo į na
mus. Nuvargęs, surūgęs, neiš
simiegojęs... Ak, kaip jis ne
mėgdavo tų naktinių posėdžių! 
Sėdi per visą naktį. Svarstai. 
Projektuoji. Kalbi. Dar pasigin- 

čyji, įro(finėjL..O po kebų berg

ždžių valandų, jau prieš rytą, 
koks nors draugas Smenfiovas, 
arba tavoriščius Trofiniovas, 
visą laiką tylėję, ištraukia iš 
puikaus smetoninio, lietuviškos 
gamybos portfelio maskvmius, 
rusiškos gs&nybos įstatymus, ir 
juos, rankas pakėlę, vienbal
siai priimame ir — baigtas 
kriukis. O kiek laiko tuščiai su
gaišta, naktis nemiegota. Daug 
smagiau būtų tokią naktį pra
leisti linksmų draugų kompa
nijoje prie degtinės stikliuko... 
Nors ir pasigeri, ir galvą vė- 

. liau skauda, bet žinai, kad 
bent smagios nakties būta.
Įėjęs savo kabinetan, drg. Ju

stas numetė švarką ir sudribo 
fotely, ant kurio nugaros ma
tomoje vietoje buvo ęrikaMa 
metalinė lentelė su šitokiu iš
kilmingu užrašu: “XVII parti
jos suvažiavimo proga paskelb
tų soclenktynių laimėtojo baldų 
fabriko "Raudonasis Plaktu
kas” dovana Aukščiusios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
kui". Paėmė čia pat gulėjusį 
naują, dar nežiūrėtą “Tiesos” 
numerį. Pirmo puslapio ket
virtadalį užėmė pro juodus ti
sus besišypsąs draugas Josi
fas, Kiti trys ketvirtadaliai at
kakliai ragino ūkininkus pas
kubėti fu 'sėjos darbais, nepa
miršti išvežti mėšlą į laukus. 

kuriuos vėlgi reikia nepamiršti 
išarti bei išakėti... Vėl užvirė 
draugo Justo pyktis: “Kaip čia 
draugas Kolchozų ministras 
nemoka apsieiti su tais sukčiais 
kolchozininkais. Tūkstančiai 
raginimų bei pamokymų, o 
laukų išdirbti vis dar negali iš
mokti! Kiti puslapiai mirgėjo 
soclenktynių pranešimais bei 
darbo našumo pakėlimo pasi
žadėjimais. “Nuobodus laikraš
tis” — pagalvojo draugas Jus
tas — “mano redaguotieji, kad 
ir buržuaziniais laikais, buvo 
šimteriopai įdomesni.” šitaip 
pagalvojęs, atsargiai dirstelėjo 
į drg. Josifą laikrašty ir į ki
tą, žymiai didesnį, žiūrėjusį 
nuo kambario sienos pro pa
auksuotus rėmus... Kad tik a- 
nas nepajustų, nors ir mintyse, 
nuo partijos linijos mane nu
krypstant!”

Tačiau viena maža žinelė 
paskutiniame puslapyje pa
traukė jo dėmesį. Ten buvo 
parašyta: “Iš trijų prieš savai
tę nukautų N. miške fašistiniai- 
nadonalistinių banditų, vienas 
buvo atpažintas. MGB ėmėsi 

-tolesnių tyrinėjimų...” “Hm!”
— pagalvojo drg. Justas. — 
“Kas gi čia galėtų būti?” Stai
ga pabalo, dar kažką prisimi
nęs. “Juk man sakė... ta^>... 
taip vadinosi Vytukas, buvęs 

smetoniniais laikais mano laik
raščio redakcijos pasiuntinu
kas. ‘Taip, tikrai: Vytautas 
Lupeikis... Tada dar buvo be
maž vaikas, kokių keturiolikos 
metų. O dabar... pasidarė par
tizanas, tai yra banditas. Ir 
žuvo, tai kvailys! Kas gi galėjo 
pastumti jį tokiu rizikingu ke
liu. Juk buvo jis vaikas pačios 
vargingiausios Šeimos, kokią 
tik galima buvo įsivaizduoti, 
vaikas našlės motinos, skalbė
jos. Vos pragyveno. Atsimenu, 
iš gailesčio jam ir pasiuntinu
ko vietą parūpinau. Vytukas.. 
Protingas buvo vaikas, ne tin
ginys. Et, nemoka žmonės pri
sitaikyti. Imtų pavyzdį iš 
manęs, ar iš Liūdo, Kosto... Ne! 
Partizanais pašidaro. Sau galo 
ieško... Gaila vaikino* bet ką 
gi, pats kaltas...”

Pačiam su'saftm bekalbant, 
drg. Justui nusviro galva, 
“Tiesa” su visu drg. Josifu 
šlamštelėjo jam po kojomis, o 
jo nosis ir burna ėmė pūsti ir 
švilpti kaip sugadinta birbynė. 
Ir štai sapnuoja drg. Justas, 
kad eina jisai Kaune Vytauto 
prospektu. Suka į Laisvės Alė
ją. O sankryžoje smetoninis po
licininkas stovi!... žvilgt į krau
tuvių langus — o tie lūžte lūž
ta nuo prekių įvairiausių. Dai
rosi — Lietuvos karininkai su 

vytimi ant kepurių, o ruso a- 
nei vieno nematyti... Kyšt ran
ką į kišenę, — o ten sidabriniai 
litukai žvanga... Gi visos “Auk
ščiausios tarybos”, visi NKVD, 
MGB, planavimai, penkmečiai, 
milicininkai pražuvo — lyg jų ’ 
ir nebūta. Ir jam ant dūšios 
lengva, lengva pasidarę... žiūri 
priėjo jau ir iki “BoBegraikos”. 
“Reikia praplauti gerklę.” — 
galvoja senu papratimu. Užei
na. Stato jam vieną stikliuką, 
kitą... “O gal ponui prancūziš
ko, gal Marteift5?>ttbrinės, mė
tinės, o gąftoijų žvaigMučių...” 
— klausiai Tai jau ir “draugų” 
nebėra, tik “ponai”! Jei taip, 
tai ar ne geriau būtų pasukti 
stačiai į “Versalį”?... Bet pake
liui atėjo nauja mintis. “Ap
lankysiu”, — mano, — “pir
miau savo redakciją; jei jau 
"Božegraika” yra, turi būti ir 
redakcija. O po toz.. tai pasi
gersiu!”

Ir tikrai: žiūri — tuose pat 
namuose ta pati redakcija. De
ja, redaktoriaus kėdėje išvydo 
kažkokį jauną berniuką besė
dintį: Siūbuojančiom kojom 
(mat, ir “Božegraikos” stik
liukų, pasirodo, pakankamai 
stiprių būta) priėjo: “—Malo
nėk, — sako, — tamsta išsineš
dinti iš čia ir man mano re
daktoriaus vietą užleisti”. O 

tas vyrkuas tik išsitiesė visu . 
savo milžinišku ūgiu ir, išėmęs 
iš kišenės du revolverius, at
statė juos, visai kaip kokioj 
kaubojinėje fihnoje. Ir mato 
drg. Justas, kad čia ir yra Vy
tukas, tai yra Vytautas Lupei
kis, jo buvęs pasiuntinukas. 
“Ei, —sako jam. — Vytautai, 
nejuokauk!...”

— Nusivilk! — staiga su
griaudė griežtas Vytauto bal
sas.

— Tai yra, kaip tai. “nusi
vilk?" — paklausė drg. Justas 
drebančiu balsu, baimė slinko 
į jo užkulnis.

— 0 gi taip! Maukis viską. 
Marškinius.... Taip, taip... Ir 
kelnes...

— Tai kaip gi aš, taip nusi- 
viĮkęs?...

— Nušausiu kaip šunį! Mau
kis...

Draugas Justas drebančiom 
rankom atsegiojo guzikus.

— O dabar marš Iš čia! 
Lauk, išgama!

Ir drg. Justas nepajuto, kaip 
atsidūrė gatvėj. Plikas, nuogu
tėlis. Pamatęs pro šalį važiuo
jantį vežiką, greit šoko į jį. 
‘Tai nemalonumas” — galvojo 
—“ot tai ir Vytukas, rupū
žė...” Pasakė vežikui namų ad-

(Nukefta į 4 pal).



į PAUUL8 JURKUSORYBOS
SŪNAUS PALAIDŪNO DRAMA

Mūsų sąlygos iki šiol netei- 
pesirodyti, tom knygom, 

j prabiltų j mūsų protą 
paskatintų 3 v a r- 

y ti . gHssnas gyvėni- 
3 problemas. Turėjome A. 

ItaaiMs porą vokalų —Didįjį 
J Jobo dramą,—

Bažnyčios autoritetą. Tačiau 
žmogus nori patekinti savo 
UaMaa ir nenori nulenkti au
toritetui.

daug turto ir kartu dar nie- 
nominių krizių, dar niekad 
žmonija neturėjo tiek daug 
mokslo faktų ir niekad nebuvo

kad UgasM laiką galėtume mai
tinti savo intelektą. Anksčiau 
ir Lietuvoje šios rūšies knygų

būdavo

užpildė 
Klubas 
Fulton

ginalių. Daugiausia 
vertimai.

&ą tuštumą mums 
Lietuviškos Spaudos 
Chicagoje, išleisdamas
J( Sheen knygą “Sūnų palai
dūną”, kurią išvertė kun. Juo

r Karalius, Shenandoah, 
Pa.

Fulton Sheen, vyskupas, da
bar pagarsėjęs kalbėtojas per 
televiziją, uolus krikščionybės 
platintojas, yra parašęs visą 
eilę filosofinių knygų, kuriose 

. nurodo žmonėms kelius į Tie
są. Viena jų yrą ir “Sūnus pa
laidūnas”, originale pavadinta 
“The Cross and the Crisis.” 
Vertėjas, pakeisdamas knygos 
vardą, neiškreipė autoriaus 
minties, priešingai, mūšų visuo
menei šis pavadinimas yra pa
trauklesnis.

Pasinaudodamas Evangelijos 
'- palyginimu apie sūnų palaidū

ną, Fulton Sheen nagrinėja 
Vakarų civilizaciją, kuri 16 
amžiuje nusikratė “Romos 
pančių” ir išėjo iš Tėvo namų 
— iš Kat Bažnyčios. Pralėbavo 
jis visus turtus, kuriuos buvo 
krikščionybė per šimtmečius 
sukrovus, ir dabar — krizė, ba-

zės priežastis, atsisako nuo 
politinių, ekonominių klausi
mų svarstymo;luds laiko ant
akiais šių dienų krizėje. - Pa- 
grindinis klausimas yra reiiįį- 
nta, dorinis; tik jį išsprendus, 
bus galima nugalėti krizę.

Knyga parašyta labai pa
gaunančiai, stipriais kontras
tingais vaizdais, kurie giliai į- 
stringa atminto. Įdomu paste
bėti, kad jo svarstymo būdas 
skiriasi nuo europinio. Norėda
mas, kad kai kurie dalykai la
biau įstrigtų skaitytojui, jis 
nevengia, pakartosimų, kas pri-' 
mena amerikoniškų reklamų 
principą. Be to, ir pačiame 
svarstyme jis suranda optimiz
mo, kurį jį? taip gražiai sklei
džia savo paskaitose per. televi
ziją.

Vertimas attiktas kruopščiai. 
Sunku buvo perduoti ilgus re
toriškus sakinius, bet vertėjas 
įveikė juos. Pasitaiko kai kur 
kalbos netikslumų, senoviškų 
formų, bet skaitosi gerai ir pa
lieka stiprų įspūdį. Knyga re- ' 
komenduotina visiems, kurie 
Ieško gilesnės gyvenimo pras
mės.

(Vyskupas Fulton J. Sheen— 
SCNUS PALAIDŪNAS, stu
dija apie Vakarų - civilizacijos 
RHžę. Vertė kun. Juozas Kara
lius, išleido LKSG Knygos 
Klubas Chicagoje, 19^2 n^, 174 
psl. Kaina 2 doL Viršelis dail. 
Romo Viesulo). • Ą, D.

dar niekad pasaulyje nebuvo 
tiek daug mokslo ir kartu nie
kad nebuvo taip maža tų, kurie 
prieitų prie tiesos pažinimo, 
mokslo ir kartu niekad nebuvo 
taip maža tų, kurie prieitų. 
prie tiesos paminimo.

Kada žmonių bendruomenė 
prarandą savo sielą, kuria yra 
Dievas, ji genda, trupa ir pasi
dalina į milijonus vienų su ki
tais kovojančių vienetų, kurių 
net propagandos galybe nėra 
galima sugrąžinti į tikrą vie
nybę, kaip iš dulkių negalima 
atgaivinti žmogaus. Štai kodėl 
komunistai pačiame komuniz
mo centre laiko išbalzamuotą 
negyvą Lenino kūną, be sielos 
lavoną, kaip materializmo sim
bolį. Apie jį rikiuojasi revoliu
cinė komunizmo armija — to
bulas simbolis to, prie ko ko
munizmas žmogų veda — su
gedimo, puvėsio, iširimo ir mir
ties.

(Iš Fulton Sheen knygos)

ve maitinti dalykais, kurią bu
vo visai svetimi jo prigimčiai, 
ir rūpintis tik materialiniais ir 
ekonomniais reikalais, prarado 
nuodėmės jausmą. Žmogus pa
juto Dieviškosios duonos alkį.. 
Bet — jei nori grįžti į Tėvo na-

Dar niekad žmonės neturėjo 
tiek daug aukso ir kartu nie
kad pasaulyje nebuvo 
daug beturčių ir skurdo, 
kad nebuvo t iek daug 
niekad pasaulyje nebuvo

Kas turi A Rknkoa veikalą? 
r

Prof. Z. Ivinskiui reikalinga 
Albino" Rimkos: “Lietuvių 
Tautos atgimimo socialiniai 
pagrindai ir “Aušros” - “Var
po” gadynės socialekonorąiniai 
raštai”, atsp. iš Teįsių Fakulte
to darbų VI tomo .1931 m. Pra
šytojas būtų labai dėkingas, 
jeigu turintieji tą. knygą su
tiktų perleisti už atlyginimą 
ajba noca trumpam paskolin
tų/Ž. Ivinšiflšf Roma, Via 
Brescia 16, Italy.

DRAUGO JUSTO SAPNAS
(Atkelta Iš 3 psl.) 

tesą: “Tik varyk greičiau, bro
liuk”, — dar paragino.

Vežikas atsigrįžo: “O tu iš 
kur^oks atsiradai?! Ar tu iš 

w pirties, o gal iš beprotnamio...
Palauk, broliuk, — žiūrėjo jis 
jam tiesiai į akis, —•’ palauk, ar 
tu tik nebūsi “draugas” Jus
tas, tas išgama prakeiktas. Nu
gi tikrai, tas pats paukštelis... 
Bėk, kalės vaike, tik greičiau, 
nuo manęs! — ir užsimojęs kir
to botagu per jo nuogą nuga-

Drg. Justas, išvirtęs ant gat
vės grindinio, tepamato tik už 
kampo besukančio vežimo už-

pamatė iš kitos pusės, vertė jį

Išgama! Mlr- 
žmogžudys!

nepaklusniom

tL Tiesiai ant jo visu smarku
mu bėgo didžiulė moterų ir 
vaikų minia, ginkluota lazdo
mis ir akmenimis Ir Šaukda
ma: “Išdavikas! 
tis išvadlkui! 
žmogžudys!” 

Drebančiom
kojom jis nepajėgė ilgai bėgti. 
Suklupo ir, užsidengęs galvą, 
ties pat savo ausimis girdėjo: 
“Plėšikas! žmogžudys!” Tūks
tantis smūgių krito ant jo Ir... 
drg. Justas atbodo... nuvirtęs 
ant grindų iš savo prašmatnaus 
fotelio.
. Moterų balsų klyksmas ne- 

ntrtlk): “plėšikai, banditai, 
žmogžudžiai!” — šaukė daugy
bė moterų. Draugas Justas, 
greit patekęs ant kojų, pro at
darą langą pamatė, kad eilė 
prie maisto krautuvės suiro,

tiek 
dar 

eko- 
tiek

sumišo Jr pora milicininkų, be 
atodairos mušdami moteris 
kumščiais ir revolverių ranke
nomis, nepajėgė sutvarkyti, vi
sas sykiu besiveržiančias į ką. 
tik atidarytos krautuvės duris. 
Skausmo ir pykčio riksmai ki
lo vis garsiau O už valandėlės, 
lyg burtininko lazdelės moste
lėjimu jjer vieną akimirką po
ros šimtų moterų bei vaikų 
šėlstanti minia pradingo, lyg 
išgaravo staiga, tepalikusi ant 
šaligatvio prie krautuvės durų 
kelis sumindžiotus krepšius, iš
mėtytus maišus, vieną kitą nu
dėvėtą kaliošą, pavienius batu
kus bei skales. Iš už kampo 
pasirodė7 šautuvais ginkluotų 
enkavedistų prisėsta mašina. 
Abu milicininkai skubėjo už

mas ir susikišti revolverius į 
koburus.

Draugz* Justas piktai nusžs-

savo veidą, rūgščiai - šlykščia 
mina ,rengtai eiti į tavą. Stai
ga atšoko siaubo apimtas: 
jo gana nešvarus batas buvo 
užmynęs stačiai ant grindų gu
linčios ’Tieso“ pirmame puzia-

Dali Arbit Blato paroda
Sausio mėn. (12-24 d.) Penk

tojoje Avė., New Yorke, vieno-; 
je galerijoje vyko daiL Arbit 
Blato paroda. Buvo išstatyta 
57 darbai. Savo parodas Jis y- 
ra surengęs įvairiuose Europos 
ir Amerikos mieštuose, o jo 
darbų rasime svarbesniuose A- 
merikok ir Europos mažėjuo
se. Tarp turtingo kolerito, pa
jungdamas gamtą, 
kūryboje mato 
mę.

Arbit Blatas 
1908 m. Prieš 
studijuoti.
mexu> nestudijavęs. Paryžiuje 
vedė amerikonę, atsikėlė gy
venti į New Yorką, tačiau ry
šio su lietuviais nenutraukė: 
gražiai moka letuviškai ir turi 
draugų lietuvių.

jis savo
gilesnę pras-

gimė Kaune 
karą išvažiavo 

Pats sakosi Kaune

tėvo ir mokytojo ūsus... Per
taisęs tavo miną į salč'dai nuo
lankią, drg. Justai atsargiai 
pakėlė nuo grindų laikraštį ir 
rankove švelniai nušluostė su
purvintą “saulės” burną. Bai
mingai pažvelgęs į tokį pat 
nuo sienos klastingai besišyp
santį “tėvo ir vado” ūsuotą 
veidą, rytmečio įvykių sujau
dintas, draugas Justas tyliai 
išdūlino iš kambario.

Ryga altanoseLudolfs IJherts

UOSTO BOKŠTAS •’>

I bokšto anga nutūpė zylytė, 
Tikseno snapeliu į varpo briauną.-

• 'paroti, atsftusk! Diena jau baigia lyti, 
Uosto laivai kelionei pasikrauna...

Ten denyje keleivio akys liūdi, 
Lyg du vergai prie mūsų prirakinti, — 
Jos grįžtų vėl per rudeninę Jitrtj, 
Kad su savim ga’ėtą pasiimti

Tuos miškelius, nuskubusį upelį
Ir pamirštą Inuku ; liemens Jvilpynę; -

1— Nemos —

Nueik, seneli bokšte, į krantinę, —
; Juk hi virus klajūnus iš lydė ja i; —

' Nueik, primini; .jam pasakų tėvynę, 
Dainuok ir ūkauk jam lyg sodo vėjai.

Per tirštą rūką jis k rantau ateina, 
Išsirikiuoja su draugais senais; 
Lyg muzikantai išleistuvių dainą 
Jie groja, šaukia man liūdnais balsais:

Ž

Ludolfs Liberts paroda New Yorke
Sausio 10*31 d. New Yorke 

Barbizon Plązą galerijoje vyko 
garsaus latvių dailininko Lu- 
dolfs Liberts tapybos paroda, 
kurią surengė Latvių Informa
cijos centras. Džiugu, kad bro
liškos Jautos vienasis ryškiau-

monografijų su gerom spalvo- j 
tom iliustracijom. ;

Tapybos technika jis impre- ; 
' sionistas, bet spalvingumu ne- ; 

pasižymi. (Priešingai jo deko- Į 
racijos — buvo kur kas spal- J 
vingesnės). Jis turi daug šilu- J 

šių jos atstovų dailininkų grą- -mes, kuria žiūrovą ir pagauna. Į 
žiai rekomendavosi šio didmieš- Bendra tematika — miestai su Į 
čio meno sluogsąiams.

< Dabar jis yra pačiame savo 
pajėgume — 58 metų. Rygoje 
buvo Meno Akadęmijos profe
sorius ir dailės pąsaulyje pa
garsėjo kaip gerąs. dekorato
rius. Jo scenovsųzdžiais puošėsi 
Rygos dramos teatras ir ope
ra. Jis buvo ir Kauno teatrui 
padaręs dekoracijų." Vokietijoje 
apie 1932. nj. vienas meno žur
nalas atspausdino spalvotas 
scenovaizdžių h* ‘kostiumų re
produkcijas. Jis taip pat yra 
surengęs visą eilę tapybos pa
rodų Europos kultūros centruo
se, apie jį yra išleista pluoštas tarp jų ir Lietuvos - 

Paskirtos premijos už lietuviškas dramai
Clevelando Lietuvių Kultū

ros Fondas buvo paskelbęs 
konkursą parašyti veikalą sce
nai. Terminas buvo iki praėju
sių metų gruodžio 31 d. Kon
kurso komisijai, kurią, sudarė 
Aldona Augustinavičienė, Sta
sys Tamulaitis, Aloyzas Baro
nas, Stasys Pilka ir Vytautas 
Valiukas, buvo atsiųsta 23 
dramos veikalai. Jury komisi
jos posėdis įvyko vasari©- 1 d. 
Chicagoje ir ji paskelbė savo 
davinius. Firmą premiją —500 
tol. bumčjo Antanas Škėma, 
anfrąją —* 300 dol. Stasys Lau- . greičiausiai kovo mėn. 1 d. šis 
cius. Clevelando Kultūros- Fondo

Be to .komisija atžymi ir re- konkursas tikrai;. konkrečiai 
kemenduoja jdar keturis veika- užpildė taip didelę spragą.

- savo bokštais , rūmais ir aikš- J 
temis. Matai juos tartum sce- ] 
noje. Tačiau nesustoja prie jų < 
betonių sienų, geležies kons- < 
trukcijų, miesto šviesų mirgė- < 
jimo. Atsisakęs siriltlkmenų, < 
visą kondtnsuc^atjjadmę naies- < 
to dvasią. Todėl kaip is pasakų < 
iškyla jo lankytų miestų bokš
tai, senos bažnyčios ir dideliu 
ilgesiu prakalba Ryga. Atsimi
nimuose apie Latviją jis randa 
kur kas daugiau šilumos, kuri 
išauga į “Latvijos sapną”.

Jis yra apdovanotas įvairių 
valstybių aukštais orderiais-,

lūs: Ožkabarzdžio “Kanarėlė”, 
Nijolės “Vieni ir kiti”, Vijoklio 
“Sugrįžimas”, žvaigždikib “Pa
skutinė viltis”.

Pirmąją premiją laimėjęs 
Antano Škėmos veikalas vadi
nas Pabudimas, Stasio Lau
ciaus “Ponios žydriėnės bend
rabutis”. Abu rašytojai yra 
gerai susipažinę su scena ir 
parašę po keletą dramų.

Premijos laimėjusiems auto
riams bus įteiktos Clevelande 
specialiame literatūros vakare,

Liudas Viliamas

rirnrirji rrni<- 
rMtai ITM.

< Dekoratyvini 
tapyba»

“Sudie, sudie, senų svajonių broli
Ir pasakos klajokli neramus!
Mes nešam tau bekraštį šiaurės tolį 
Rudens nulytus vienišus namus—

Tik čia; tik čia senoji mūsų žemė
■ žvaigždėm per lūkesčio naktis žydės! 

Nykštukai čia mėnulio auksą semia 
Iš ežerų, iš mylinčios širdies....

Tik Čia sektoji pasaka nemiršta!
Sugrįžk, sugrįžk pavasario sapne!” 
Senelis bokštas skleidžia rūką tirštą 
Ir lenkia drėgną veidą į mane—

Suvirpa ašara ant mano skruosto. 
Ir krinta lyg pavargusi žvaigždė... 
Per rūką plėšias! laivai iš uosto, 
O bokštai šaukia man: “Sudie, sudie

KtĮLTCRfN-E^KRONIKA
• Lietuvių kalbos žodyno 

(lietuviškai - vokiškos dalies) 
21 sąsiuvinis ]3U. pasirodė, žo
dyną redaguoja profesoriai M.

Salys, šis sąsiuvinis bagiasi

džiamas Carl Winter leidyklos 
Heidelberge, Vokietijoj.

• P. Joniko Lietuvių istorija 
jau išspausdinta. „ Tai pirmas 
tos rūšies mokslo veikalas apie 
lietuvių kalbą. Išleido TERROS 
leidykla. Knygos 255 psl.

Kalbininkas L. Dambriūnas 
per Kalėdas baigė mokslo vei
kalą apie lietuvių kalbos veiks
mažodžių aspektus.

Petras Butėnas žinomas kal
bininkas baigia darbą apie lie
tuvių kalbos dalyvius.

• D. Nasvytytė, išraiškos 
šokėja, Australijoje įkūrė šo
kių mokyklą. Veikia du Kursai. 
Meno istoriją dėsto dail. A. 
Vaičaitis, o literatūrą Julija 
švabaitė - Gylienė. Mokykla 
jau rengia savo koncertus, ku
rie praėjo su pasisekimu.

• DaiL Adomui Galdikui 
šiemet sueina 60 njetų. New 
Yorko dailininkai ir visuomenė 
žada jubiliatą pagerbti atskiru 
minėjimu, šiuo metu dailinin
kas gyvena New Yorke ir ver
čiasi tik savo tapyba.

• Bostono Rašytojų klubas 
šeštadienį, vasario 7 d. turėjo 
susirinkimą. Vladas Kulbokas 
skaitė paskaitė "Meno šaltiniai 
ir keliai.” Paskaitoje apžvelgė 
meno kūrybą nuo seniausių lai
kų iki mūsų dienų, šalia pas
kaitos buvo padaryta praėjusių 
metų lietuvių grožinės literatu 
ros apžvalga.

\ • Prof. M. Biržiškas “Lie
tuvių Tautos Kelio“ II dalis jau 
atspausdinta ir baigiama įriš
ti. Pirmoji dalis jau išsekusi.

• dpr galima ęauti pas kai ku-

S“”

riuos platintojus. Antrosios da
lies’ kaina $3.00. Išleidžia “Lie
tuvių Dienos” Los Angeles, 
Californijoje.

Dail. J. Rimša ruošia savo 
kūrinių parodąJAV. Pirmiau
sia ji būsianti atidaryta Chica- 
goje, o vėliau perkelta ir į ki-' 
tus miestus.

. • Lietuvių Kultūros Draugi
ja Urugvajuje įsigijo sąyo na- , 
mus. Įkurtuves surengė iškil
mingai. Tarp svečių dalyvavo 
;r Lietuvos atstovas Urugvaju
je min. Dr. K. Graužinis.

• Wagnerio festivalis, kuris 
vyksta kas metai Bayreuthfi 
(lietuviams tremtiniams gerai 
žinoma vieta, nes ten buvo siu
vykla) —Jau paskelbtas. Kaip 
paprastai spektakliai vyks pa-. 
ties Wagnerio statytame teat- > 
re. Statomas šios operos: Lo- 
hengrinas, Parsifalis, Reino 
žiedas, Tristanas ir Isolda. Fes
tivalis vyks liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Dalyvauja žymieji 
Vokietijos dainininkai ir diri
gentai.

• Vienos opera, kuri įxt ka
rą buvo subombarduota, at 
statoma. Kabinetas paskyrė 90 
milionų šilinų (apie mihonus 
dolerių 1, tačiau pilnai jai už
baigt dar rekės 125 milionų ši 
lingu (apie 4.2 milionus dole
rių). Statybos darbai turės dar 
užsitęsti ilgus metus. Norima 
pirmiausia įrengti tik būtirriau 
sias patalpas, kad opera galėtų 
įsikurti, vėliau bus pristatyti ir 
kiti reprezentacijai reikalingi 
kambarai bei salės. Miesto te
atrui Burgtheater bus paskir 
ta 15 mil. šilingų; pilnam at
sistatymui dar reikia 55 milio
nų. Taip garsioji Viena su sa
vo teatrais ir operomis tik pa
mažu atsistato iš karo griuvė
sių.

1 ' į "k
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SVEČIUOSE PAS KAUKA Lituanistiką vasario mėnesio “Aiduose”
' . i * bos laiką kaukui atneštą.mais-

. .........  -...anm.umim.ttHi... BL VALANČIUS ■ ' > . .......... .................... ... tą suyalgydavęs. tik pasirodęs ^Aidi^ va* spausdinti nauja drama is ru~

Anais senais laikais, senesnio 
amžiaus žmonės žinodavo daug 
visokių pasakų, padavimų ne 
tik apie nekrikštytas sielas, pa
slėptus ir užkeiktus turtus, 
vaiduoklius, žiburėlius, bet ir 
apie kaukus — aitvarus. Apie 
juos buvo daug visokių įdomių 
pasakojimų; buvo giliai įsiti
kinta, kad jie neša laimę ir 
turtą.

šiame trumpame 
noriu prisiminti, ką 

rašinėlyje 
seniau Že- 
apylinkės 
apie kau-gyventojai galvojo 

kus.
Pasakorių laikas __

Pasibaigus laukų darbams ir 
atsiradus ilgoms, tamsioms, ly
tingoms bei audringoms rudens 
naktims ir sykiu prasidėjus kū
limo ir linų mynimo talkoms, 
pasakoriams prasidėdavo ge
riausi laikai. Kiekvienas jų apie 
kaukus rėžė pasakas taip, kad 

- klausytojui susidarydavo vaiz
das, jog jis pats patyrė, pats 
matė. Be to, anais laikais žmo- - 
nės buvo giliai įsitikinę, kad 
turtingesnieji ūkininkai tikrai 
turi kaukus, kurie jiems ru
dens metu, kai pilnos klėtys, 
prineša visokių gėrybių.

Auksas ir kraujas
Kauką galėjai nusipirkti tik 

Latvijoje, Liepojos mieste, už 
70 aukso rublių. Pirkti tegalėjo 
tik labai patikimas žmogus. Be 
to, jis turėjo pasirašytą kai-’ 

• riosios rankos mažojo piršto 
krauju tam tikrą pasižadėjimą. 
Kas duotų paiadų nesilaikė, tą 
ištiko skaudžios nelaimės, ir 
jo pirktasis kaukas dingdavo.

Ju&Jas gaidys
Kauką galėjo ir pats savo , 

namuose užsiauginti, tik rei
kėjo gaidį išlaikyti 12 metų. 
Gaidys turėjo būti grynai juo
das, be jokios kitos spalvos. 
Toksai gaidys, turėdamas 12 
metų, padeda kiaušinį, iš kurio 
galima išperinti kauką. Bet ir “ 
čia reikia kairiosios rankos 
mažojo piršto krauju pasirašy
ti pasižadėjimą, .pasirašyti ne 
paprastai, bet nakties dvyliktą 
valandą ir tik kluone.

.Kaip kaukas gyvena
Nors kauko savininkas būtų 

iš pupų-neišvaromas, bet jis 
gyveno pasiturinčiai ir tvar-

Mokslo naujienos
Ekspedicija į Saharą

Sahara —baisiausia dyku
ma, smėlį pusto kaip sniegą. 
Kur ne kur stypso palmės su 
mažų šaltinėliu. Tai vadinama 
oazė, visų keleivių prieglobstis. 
Ir kas ten gali važiuoti? Ką 
ten gali tyrinėti?

Vasario viduryje vokiečių 
moksliinnkai rengia ekspedici
ją, kuriai vadovaus prof. Dr. 
Otto Stocker iš Darmstadto. 
Ekspedicija keturis mėnesius 
tyrinės Saharoje, kaip dykumų 
augalai apsirūpina vandeniu. 
Ekspedicija su savimi pasiima 
ir moderniai įrengtą laborato
riją. Sustos Beni Ounif oazėje 
ir iš ten vykdys tyrimo darbus. 
Tas pats profesorius po pirmo 
pasaulinio karo vadovavo eks
pediciją į Egiptą.

Fordo -Fondas
Fordas paaukojo tris su pu

se miliono dolerių naujam fon* 
dui. kuris turi suorganizuoti 
sociologijos studijų centrą. Jo 
darlx> programą finansuos 6 
metus. Fondo prezidentas Paul 
G. Iloffman šitaip apsibrė.:5 
studijų centro uždavinius: kaip 
galima greičiau suorganizuoti 
mokšlininkus. kurie tyrinėja 
sąlygas, kap žmogus gali ge
riau gyventi ir išsilaikyti; pa-
didinti tų mokslininkų skaičių; 
studijuoti šios srities galimy
bes, tam sudaryti sąlygas; pa
rengi! gerus planus, kurie būtų 
pasiūlyti universitetams kaip 
dėstomi dalykai. Visi moksli
ninkai susirinksią bendrai kon 
ferencijai.

trūko, nežiūrint, ar metai buvo 
geri ar btafį Jo aruodai būda
vo visada pQai geriausios rū-

kiaušių gėrybė Jei kartais ko 
pritrūko, tai iš nakties vėl tuo
jau atsirado.

Pas tokius ūkininkus tar
nams ir darbininkams maistas

tvarkyti. KM tariMtevo, kad 
kaukas gyvena tik kluoną po 
linų džiovyklos pečium. Ten

kit
Vienas tokių pasakorių kar

tą tarnavęs pas tokį ūkininką, 
kuris Liepojoje buvo nusipir
kęs kauką, šeimininkė kas die-

stalo prisėdus in šiek tiek pa
ragavus, tuoj viąi likdavo so
tūs.

Vieni pasakoriai tvirtina, 
kad kaukas dienos metu gyve-

Senoviškas lietuviško namo prieangis, kai dar kaukai lakstė-.'

ODOS SPALVA YRA TARSI SVEIKATOS VEIDRODIS

Lietuviai sėkmingai dirba Kolumbijoje

Odos spalva, ypač veido, yra 
tarsi sveikatos veidrodis. Iš
blyškus oda, spuogai, praplėsti 
kraujo indai, dėmės ant odos 
rodo, jog žmogaus sveikata nė
ra tvarkoj.

Dažnai odos ligos,- kaip vi
duramžio gydytojai sakydavę, 
yra kraujo užteršimas, šių lai
kų medicina irgi jau žiūri į o- 
dos ligas’, kaip į viso kūno ne
galavimą. Pagal spuogus ant 
žmogaus odos kartais galima 
nustatyti susirgimą plaučių, 
džiovą ir žmogaus atsparumą 
šiai ligai.

Oda yra žmogaus rūbas, 
kurs saugoja kūną nuo šalčio 
ir karščio. Oda saugoja mūsų 
kūną nuo iš laukinio pavojaus, 
šalina iš kūno maisto apykaitos 
medžiagas, nereikalingą van
denį. Oda kvėpuoja. Ji yra pa
jutimo organas. Apsrkitai, o- 
da yra svarbus kūno organas. 
Išjungus jos funkcijas, žmo
gus tuoj miršta.

Oda susideda iš daugybės 
ląstelių, kuries padalintos į 
slucgsnius. Pats viršutinis 
sluoksnis yra raginis, kuris 
neturi kraujo indų. Raginis 
sluogsnis sudarytas iš kietų, 
negyvų ląstelių, 
nuolat’ nusitrina 
pač maudantis.

Gilesnis odos 
kraujo indus kurie turi dide
lės reikšmės išlyginti kūno 
temperatūrai. Čia mes randa
me tam tikras medžiagas, pig- 

, mentu vadinamas, kuries spal
vuotai nudažo odą.

Čia mes randame ir odos 
plauko šaknis, suleistas plauko 

kurių dalis 
ir nubyra, y-

sluoksnis turi

maišelyje. Plaukų viduje yra 
dažų, nuo kurių priklauso 
plaukų spalva. Kai vieton tų 
dažų į plauką pakliūva oro 
burbuliukų, tai plaukai paba- 
la — pražyla. Plaukų maišely 
mes randame taukų tiaukelių, 
kurtos leidžia riebalus. Jie te-

DR. A. GRIGAITIS

pa odą ir-plaukus. Kai tų rie
balų .pritrūksta, oda pleišėja.

Odoje be taukų yra dar pra
kaito liaukos. Per jas iš kūno 
sunkiasi prakaitas, kuriame y- 
ra ištirpusių nereikalingų mū
sų kūnui maisto apykaitos me
džiagų. Visa tai prakaitu išeina 
į odos paviršių. Mes prakai
tuojame nuolatos, tik tas ne
pastebima, nes prakaitas tuoj 
išgaruoja. Tik smarkiai bedir
bant ir prakaitui smarkiau be
siveržiant, jisai nesuspėja išsi
garuoti ir jaučiame suprakaita
vę.

Prakaitas išgaruoja, bet kie
tos medžiagos ant kūno lieka. 
Prakaito liaukos apvalo mūsų 
kūną, išmesdamos iš jo nerei
kalingas ir kenksmingas orga
nizmui medžiagas.

Oda nuolat tepasi riebalais, 
prie kurių limpa dulkės. Ga
ruodamas prakaitas, kaip esu 
sakęs, odos paviršiuje palieka 
daug visokių kūnui nereikalin
gų medžiagų. Jomis aplipusi o- 
da negali kaip reikiant atlikti 
savo pareigas. Todėl ji reika
linga nuolatinės pirežiūros, 
valymo. Odos priežiūrai ir'va
lymui mes naudojame šaltas, 
šiltas, karštas vonias, dušą, 
pirtį, jos užgrūdinimą ir t.t.

Prausdamies su muilu nuva
lome viršutinę dalį raginio ne
gyvo sluogsnio. nuvalom pur
vą, riebalus ir duodam galimy
bės odai, normaliai funkcijo- 
nucti. šiltos vonios (90-98F, 
32-36) geriausia nuvalo kūną.

Šilima išplečia odos indus, 
oda parausta, padidėja pra
kaitavimas. Karštos vonios 
(virš 98F. 36C) iššaukia stip
rų prakaitavimą — prašalina iš 
kūno daug nereikalingų me
džiagų ir kartu nuvalo kūno 
paviršių.

Kaip atrodė pats kaukas, 0 sario mSneste numeris patrau- 
niekas nežinojo- Tik pasakojo, akį savo simbolišku viršelio 
kad rudens metu tarp 10 ir 12 paveikslu — Adomo Galdiko 
valandos naktį buvo galima* “Partizanų kapinėmis”. Tuo 
matyti skrendantį kauką. Tada 
jis panagus į kailinių rankovę, 

.iš uodegos lekia kibirkštys, Jei 
kaukas skrenda be gėrybių, tai 
kibirkštys yra tamsios, jei pil
nas, — tai šviesios ir gražiai ži
bančios.

Kam kąukas neša gėrybes ir 
iš ko ima, galima žinoti šitaip. 
Kaukas išskrenda ir grįžta tik 
per kaminą. Jei iš&krendant iš 
kamino, kibirkštys yra tam
sios, o grįžtant šviesios ir ryš
kios, tai tuoaemamuose gyvena 
jo savininkas. Jei įlekiant į ka
miną, kibirkštys yra tamsios, o 
išlekiant šviesios, tai iš tų na-

- mų kaukas išneša vogtas gėry
bes.

Žmonės giliai tikėjo, kad 
kaukan savo šeimininkams va
gia iš kaimynų, kas yra geriau
sio, brangiausio ir reikallngiau- 
sio. Žinojo taip pat, kaip apsi
saugoti nuo kauko daromų šu
nybių. Klėtis ir. kamaras už- 
sklęsdavo su s šermukšniniu 
skląstu. Per Žolines pasišven
tindavo dagį ir jo šakelę padė
davo ant grūdų tikėdami, kad 
šventinto dagio dygliai nepri
leidžia kauko prie gėrybių. Ve
lykų rytą taip pat iššlakstyda- 
vo šventintu vandeniu visas pa
talpas ir pastatus. Be to, šei
mininkas kiekvieną vakarą, už
darydamas duris, jas peržegno
davo ir ant grūdų padarydavo 
kryžiaus ženklą-

Paskutiniu laiku žmonės ne
betikėjo jokiais kaukais, tik 
stengėsi savo turtą apsaugoti 
nuo blogos valios *monių. Ta
čiau senu įpratimu nepamiršda
vo vakare uždarytų durų per
žegnoti, paprašyti Dievo, kad 
laimintų ir saugotų nuo visokių 
nelaimių.

Šaltos vonios žemiau 6,5 F, 
(20 C) daugiausiai naudoja- ėjo Maluko nuosavybėn, 
mos užgrūdinti odą ir visą or
ganizmą, kad ji geriaujgalėtų 
atlikti savo užduotį, 'šaltos vo
nios pradžioj atitraukia kraują 
nuo odos paviršiaus į vidų. Vė
liau odos indai išsiplečia ir 
kraujas iš vidaus organų pri
plūsta prie odos paviršiaus ir 
jaučiasi maloni šilima. Tai yra 
odos gimnastika.

šitą dušą naudojame odos 
švarai palaikyti, gi šaltą —o- 
dos treniruotei, užsigrūdini
mui. Maudydamasis vasaros 
metu upėj, ežere, o ypač sū
riam jūros vandeny, ne tik va- • nierius ne visas mašinas galė
to odą, bet padeda ją užgrū
dinti, paskatina ją geriau veik
ti. Be to, čia turi didelės 
reikšmės oras, saulė, plaukioji
mas, žaidimai ir t.t.

Lietuvoj kūno apsišvarini
mui naudojamos, karšto garo, o . mašinas, kad ir inžinierius ste- 
Turkijoj, Škotijoj karšto sauso 
oro pirtys.,Pirtyse mes ne tik 
prašalinam nuo odos purvą, bet 
kartu ypač karšto sauso oro 
pirtyse daug išprakaituojant ir 
atsipalaiduojant odos pagalba 
nuo nereikalingų ir kenksmin
gų kūnui medžiagų.

— Prieš metus,,. Medellino 
mieste vienas kolumbietis pa
sistatė barzdai skusti peiliukų 
fabriką “Astema”, išrašyda
mas iš Švedijos modemiškas 
mašinas, kurioms sustatyti ir 
fabriką paleisti į darbą atsiun
tė savo inžinierių. Tokiems 
smulkiems ir preciziškiems da- 
lykamt gaminti mašinos yra 
labai sutėtingos, todėl pačiam 
fabriko savininkui buvo galvo
sūkis, kas švedui inžinieriuj iš
vykus prižiūrės fabriko maši
nas. Be to, ir pats švedų inži-

Kiek SovietŲ Rusijoj reikia dirbti
Vienam duoncs kepaliukui nu

sipirkti reik dirbti: Amerikoje- 
6 minutes, Australijoje — 5 
min., Vokietijoje — 10 min., 
Italijoje —15, Norvegijoje — 
5,' Sovietų Rusijoje — 30 mi
nučių. Paprastos avienos sva
rui nusipirkti Amerikoj reikia 
dirbti: 30 min., Australijoje— 
10 min., Prancūzijoje — 146, 
Airijoje —71. Švedijoje — 55. 
Vokietijoje 148, Sovietų Rusi
joje — 294. Sviesto svarui nu
sipirkti: Anglijoje — 80 min., 
Australijoje 30, Sovietų Sąjun
goje — 673. Cukraus svarui 
nusipirkti — Amerikoje 4 min. 

savotiškai lyg duodama su
prasti, jog šis žurnalo numeris 
tautos šventės proga -skiltas li
tuanistikai,
. Įžanginiame straipsnyje A. 
Baltinis iškelia nepriklausonw- 
bės viltį tremties gyvenime. 
Zenonas Ivinskis plačiai kaltui 
apie Mažosios Lietuvos gyven
tojus, prduodamas jų skaičių 
pagal tautybes statistinėmis 
lentelėmis. Juozas Brazaitis 
apibūdina neseniai mirusio ra
šytojo Jurgio Savickio asmenį 
ir kūrybą- P. Mąldeikis duoda 
strajpsnį apie viešosios nuomo
nės formavimą spauda.

Didžiai originalios patriotu 
nes poeziojs šiam numeriui pa
teikė Bern. Brazdžionis net .tri
juose puslapiuose. Žinomo dra
maturgo Joęįo Griniaus pradėta

— Jau ketveri metai Dr. 
Totoraitjenė sėkmingai, dirba 
Anttoųutos Universitete Odon
tologijos fakultete. Kolumbi
jos vyriausybei pripažinus jos 
diplomą ir suteikus visas dak
tarės odontologės teises, Uni
versiteto vadovybė ją pakėlė 
aukštoms ir atsakingoms parei
goms. Tai nepaprastai retas 
atsitikimas, kad Antįoųulos 
mokslo įstaigoje svetimšalis 
galėtų užimti atsakingas parei
gas.

— Žinomas veikėjas, teisi
ninkas J. Totoraitis buvo pri
verstas tremtyje pakeisti pro
fesiją praktiškesniu amatu. 
Gerai išmokęs~dantų techniko 
specialybę, Medellino mieste į- 
steigė dantų laboratoriją. Ge
rai pastatyta laboratorija su 
modemiškais aparatais pragar
sėjo turtingųjų kolumbiečių 
tarpe ir neblogai verčiasi.

— Nuo naujų metų, vienam
kompanijonui išėjus, lietuviško- Kad būtu linksmiau 
ji “San Juhan” krautuvė per- -

jo be trukumų paleisti į darbą. 
Su baime fabriko savininkas 
priėmė mechaniku lietuvį J. 
Krajauską. Sis, kad ir nebūda
mas kažinkoks specialisątdl,. ė- 
mėsi darbo ir taip sutvarkė

bejosi. Jau daugiau kaip pus
metis jis pasekmingai vado
vauja technikinei daliai, net į- 
vedęs kaikurių patobulinimų.

— Prieš dvėjis metus Toto
raičiai Medellino mieste užpir
ko sklypą, kūjį >u baigė iš
mokėti ir dabar jau ruošiasi

Sovietų Rusijoje — 546. Leng
viausiai darbininkas dirba Aus
tralijoje, Amerikoje dirbama 
7 kartus sunkiau ir sparčiau. 
Kanadoje — 25 kartus, Itali
joje 4 kartus, Prancūzijoje — 
3 kartus, Sovietų Sąjungoje 45 
kartus. Geriausiai darbininkai 
atlyginami Amerikoje, toliau
eina Australija, Anglija, Kana
da ir paskutinėje vatoje Rusi
ja. Rankšluosčių daugiausia 
sunaudoja amerikiečiai — 82 
per metus, Australijoje — 38. 
Europoje — 26, Sovietų Sąjun
goje 2. Kalorijų atžvilgiu dau
giausia suvalgo australai — 

sų okupacijos Lietuvoje. Be to, 
literatūrinėje dalyje skaityto
jas ras Nikaraguos poeto Ru-' 
ben Darto J. Kėkšto verstų ei
lėraščių.

Apžvalginis skyrius užima 
17 pusi., kur kritiškai vertina
mos naujai pasirodžiusios kny
gos, gvildomi mokslo kr reli
ginio gyvenimo klausimai. Y- 
pač pažymėtinas aktualumu 
visuomeninis skyrius ,su savo 
priedu — Pastabomis.

Numeris iliustruotas aukštos 
meninės vertės darbais. Jų 
kai kurie vertintini tarptauti
niu mastu, čia randame. A- 
Galdiko, V. K. Jonyno, V. Ka
siulio, A, Tamošaitienės, A. 
Mončiaus, R. Mozoįiausko kū
rinius.

Džiūgu, kad žurnalas “Aidai” 
tiek savo turiniu, tiek menine 
dalim laikosi tinkamoje aukš
tumoje, skleisdamas kultūros 
meilę inteligentijoje.

statyti trijų aukštų namą. Na
mo projektą paruošti pavedė 
vienam lietuviui inžinierių i- 
architektui.

— Inž. K. Kalėda, prieš pus
antrų metų pradėjęs dirbti vie
name dideliame indų fabrike 
technikiniu vedėju, pasižymėjo 
kaip geras tos rūšies specialis
tas, už tai jam bendrovė pa- , 
vedė inspektuoti ir kitus: jos 
fabrikus.

— J. Kazakevičius netoli 
Bogotos administruoja didelį 
gėlių ūkį. Beveik trys ha lau
ko užima vien gėlės, o prieš 
pradėdamas administruoti rado 
apytuščius daržus. ■ „

Solistė Birutė Akstinaitė- 
Cypienė, apie mėnesį praleidusi 
atostogas kalnuose, grįžo į Me-‘ 
delliną. Pasilsėjusi mano vykti 
gastrolėms į didesnius Kolum
bijos miestus. K. KI.

Girdi, bet nemato
Iš Budapešto neseniai į Aus

triją pabėgęs vengras pasako
ja, kad vieną gražią dieną, pri
ėjęs prie policininko, paprašė 
jam nurodyti akių-ausų klini

ką. Policininkas mandagiai 
atsakė, kad tai dvi skirtingos 
įstaigos ir nurodė jani 2 klini
kų adresus. Padėkodamas ven
gras atsakė, kąd jam reikėsią 
užeiti į abi.
yra, — sakė jis, 
tiniu metu nepajėgiu matyti to, 
ką per, radiją kasdien girdžiu.”

Nežinau kas man 
bet pasku-

Tarnaitė sportininkė
Atsiprašau ponų, kad suvė

linau paduoti pusryčius! Bet 
kai jūs skambinote, radijas 
kaip tik davė rytinę mankštą’.

Čigonas komuinstas
Vengrijoje kartą čigonas bu

vo tardomas, nes buvo įtarimų, 
kad jis nusižengė valstybei. 
Tardytojas jo klausė, kas jo 
tėvas esąs, čigonas atsakė, jcg 
^alįs prisiekti, kad jo tėvas bu
vęs tikras komuinstas. Tardy
tojas klausė toliau, kas jo tėvo 
tėvas buvęs, čigonas atsakė, 
kad jo senelis buvęs tikras ko
munistas. Tuomet tardytojas 
užklausė, kas jo senelio tėvas 
buvęs. J tai čigonas l>e delsimo 
atsakė, kad ir jis buvęs tikras 
komunistas. Tardytojas užp* - 

- kęs trinktelėjo kumščiu j sta
lą ir sušuko, kad cigaras aiš
kiai meluoją, nes tuon.ef ko
munistų dar nebuvo, čigonas, 
nelabai suprasdamas tardyto 
ją. sumišo ir paklausė: Tai 
kaip, ar tuo metu dar nebuvo
Vagiama?" P. V.

3210 per dieną. Amerikoje — 
3170. Europoje 3000. Indijoje 
16000, Sovietų Sąjungoje apy- 
tlkrial — 14nn.

Br. Zumeris

IŠ VISL R
• PreL Pr. Juras, po opera-; V 

cijos taisęs sveikatą Floridoje, 
kur praleido apie tris savaites, 
grįžo į Lavvrence ir įkibo į * 
darbą, ruošdamasis/ parapijos 
įsteigimo 50 metų sukakčiai.
Ji bus minima gegujės mėn. 
pabaigojev Plati. parapijos isto
rija, gausiai iliustruota, spaus
dinama Nekalto Prasidėjimo 
seserų spaustuvėje Putnam, 
Conn. - v ...

• Jaunesniųjų mergaičių už
daros rekolekcijos (13-16 m.) 
Nekalto Prasidėjimo .Vienuoly
ne įvyksta š. m. vasario 27, 28 
ir kovo 1 d. Rekolekcijos prasi
deda penktadienį vakare, 8,-00 
ir baigiasi sekmadienį 4:00. At
lyginimas $5.00. Apie dalyva
vimą pranešti kaip galima 
greičiau: Rev. Sister Superior, , 
Immaculate Conception Con- 
vent, RFD 2, Putnam, Conn., 
arba telef. Putnam 8-5828.

• Lietuvių Dienos, gausiai 
iliustruotas mėnesinis žurnalas, 
leidžiamas Los Angeles, vasa
rio mėn. turi 40 aktualių nuo- 
i raukų iš lietuvių gyvenimo 
ir straipsnius M. Biržiškos, J. 
Cicėno, K. Grigaitytės, K. Bra- 
dūno ir k. žurnalo adresas: 
Lietuvių Dienos,, 9204 So. Bro- 
advvay, Los Angeles 3, Calif. 
Metinės prenumerata 4 dol. 
Vienas numeris siunčiamas su-

. sipažinti nemokamai.
• K. Zaikauskas, Vliko Vyk

domosios Tarybos pirmininkas, 
pasikalbėjimo formoje “Lietu
vių Dienose’5 (vasario mėn. nu
meryje) pasisako Lietuvos va
davimo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimais.

'• Jonas J. Liud v maltis, Lin- 
den, N. J., gavo padėkos laiš
ką iš Memmingeno lietuvių mo

kyklos Vokietijoje. Mokyklos 
vedėja Vanda Vykintieiiė dė 
koja. Balfo 132 skyriui už 30 
dot.‘ auką'. Mokyklą įlanfco 32 
vaikai, labai rcikatingiinatsto 
ir drabužių.

.• Kun. Dr. V. SkiJandžiūnas? 
keletą mėnesių dirbęs Formo- 
zos parapijoje, Hamiltono vys
kupijoje, ‘Kanadoje, išsikėlė at
gal j "itališką parapiją Soult 
Ste. Marie mieste.

• Vysk. J. Rancans, buvęs 
demokratinio Latvijos Seimo 
vicepirmininkas ir Rygos arki
vyskupijos vyskupas pagelbi- 
ninlšas, dabar gyvenąs Grand 
Rapids, Mich., užsisakė Lietu
višką .Enciklopediją. Jis gra
žiai kalba lietuviškai ir yra 
nuoširdus lietuvių draugas. 
Šiuo metu jis profesoriauja ir 
kartu dirba Latvijos išvadavi
mui.
• Šv. Onos dr-ja Kearny, N. J, 
jungdamos! prie naujos bažny
čios piniginio vajaus, vasario 
14 d, 134 Schuyler Avė. ruošia 
“Kepurių balių”. Už gražiausią 
kepurę bus dovana. Gros or
kestras. Jėjimo auką $1. Visas 
pelnas skiriamas bažnyčiai.



Parodykime savo duosniąširdj 
f - » ■*

'Ateinantį sekmadienį, vasa- 
?Ho 15 dieną, 3 vai. p.p. Piliėčių j 
Klubo salėje įvyksta Lietuvos 
^Nepriklausomybės paskelbimo 
4ninė$mas. Visi Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai, kuriems tik 
brangi Lietuva ir lietuvybė, 
dalyvauja minėjime.
- Pittsburghiečiai šiuo minėji
mu turės-puikią progą ne tik 
savo lietuviškumą pareikšti, 
bet taip pat jie galės parodyti 

.ir savo dosnią širdį lietuviš
kiems reikalams, ypač Lietu
vos laisvinimo kovai, kuriai 
įvesti reikia daug daug lėšų!... 
'Susirinkimas - minėjimasepra-

sų organizacijų atstovai vKh- 
rio 5 dieną 8 vai. vakare buvo 
sušaukti svarbaus pasitarimo 
apie vasarą būsimą parapinį 
bazarą (Street fair). Apsvars
tyti įvairūs klausimai liečią 
bazaro pasisekimą. Dalyvavo 
per keliasdešimt žmonių.

Bazarui suruošti ir jį tinka
mai pravesti reikia daug talki- ■ 
ninku.

Spaudos mėnuo
Vasario mėnuo čia yra skir-. 

^idės punktualiai 3 vai. po pie- tas platinti ir užsisakyti kata> 
likišką spaudą. Kaip su jesnis, 
malonūs skaitytojai? Ar pra
ilginote “Darbininko” prenu
meratą. Ar atsilyginote už jį 
administracijai? Ar suradot 
nors vieną naują “Darbininko“ 
skaitytoją?! Argi liksite Šį 
spaudos mėnesį neveiklūs ir 
šalti katalikiškos spaudos rei
kalui?

Tur būt, 
“Darbininkas’ 
ir gyvuoti iš nieko!

Binderių vakarienė
Vasario 17 d. nuo 5:30 vai. 

.iki 9 vai. vak. Šv. Kazimiero 
salėje įvyks tradicinė biznierių 
vakarienė, kuri šiais metais 
;bus trisdešimtoji, šia vakarie
ne bus taip pat paminėtas ir 
šv. Kazimiero parapijos gyva
vimo 60 metų jubilėjus. Vr- 
siems parapijiečiams jau iš
siuntinėti dalyvavimo bilietai, 
už kuriuos atsilyginti reikia 
iki vasario 15 dienos. Vienas 
bilietas — 2 doleriai. Visi para
pijiečiai laukiami dalyvaujant 
šioje vakarienėje.

Batfo naudai vakaras
Vasario 1 dieną įvykęs Pitts

burgho lietuvių bendruomenės 
susirinkimas nutarė Bendruo
menės apylinkės vardu Balfo 
naudai suruošti vakarą, suvai
dinant kurį pasirinktą veikalą. 
Šiuo metu stropiai ieškomas 
tinkamas vaidinti veikalas.

Vakaras įvyks po Velykų 
balandžio 26 d.

Pittsburghiečiai prašomi tą 
dieną nedaryti jokių susirinki- 

„mų bei pramogų, kad nepa
kenktų vakarui, kurį turėtų 
visi remti, nes jis yra rengia
mas vargstančių lietuvių nau
dai Plačiau apie vakarą bus 

. paskelbta vėliau.
Šv. Kazimiero parapijos vi-

Atšventė 50 mėty vedybinę sukaktį
NORWOOD, MASS.

Buvusio "Darbininko” redak
toriaus A<1<neižio uošviai Ko- 
khanskai sausio 31 d. atšventė 

: iavo 50 m. vedybinio gyvenimo 
^sukaktį.

Daug džiaugsmo sukaktuvi
ninkams suteikė artimųjų bei 
draugų sveikinimai, ir linkėji
mai Bet ypatingai jiems džiu- 

. gu buvo, kad anūkas kun. A.
P. Kneižys specialiai atvyko iš 
East Glcucester ir, pagerbda
mas tą brangią jiems sukaktį, 
jų namuose atlaikė šv. mišias. 
Giliai tikintiems katalikams 
sukaktuvininakms tai buvo lyg 
Dievo dovana už pavyzdingą 
gyvenimą.

Mirė pavyzdinga lietuvė -
Sausio 29 d. mirė Juilja Jan- 

kauskineė. Velionė ėjo. jau 87 
metus ir buvo laikoma viena 

seniausių Norwoodo lietuvių.
Paliko 2 sūnus, 3 dukteris, 16

SANDRUS VISOKIU ARBATŲ IR ŽOLIŲ prieinamHn- 
sh kaina. Katalngns dvkai shinčiamac pagal pareikalavimą 
PALANGOS, TREJOS DEVYNERIOS yra augalini.* sutaikymas. su- 
«ideda grynai H Šaknelių. lajAi. žiedu, sfklu ir žolių. Kiekviena* kas 
tik nori būti visados sveikas,'turėtų vartoti TREJANKA- Nes tai 
{snaustas vaistas nuo dispensijos. viduriu užkietėjimo, nerviškumo, 
stokos apetito, MnHes supykinto, išpūtimo, pilvo sugedimo, reumatiz
mo. neuralgijos, kosulio, gerklės skaudėjimo, karičiavimo. kruno. 
blogo dP*. bendro nusilpimo, inkstu ir kepenų ligos. Kaina sa pri. 
staatinra 1 Mesta. Visada gaunajna pas:

FLORAL HFRR COMPANY 
B«x Dept. 9, Cltntrm. Indiana.

Pastaba: Kartu sn orderiu prisiekite'ir pinigus, nes kitnip orderius 
neikpiMysime.

Lietrtvos Vyčiy Radijo Programa

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
Boję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adr«*su: 

RN1GHTR OF UTHVANIA WIX»A ~

Čiurlionio ansamblis atvyksta į Hartfordą
Neprikausomybės minėjimo 

programa 
Lietuvos neprikl. paminėji

mas, dalyvaujant Čiurlionio 
ansambliui, įvyksta vasario 15 
dL, sekmadienį.

parapijos baž- 
čioje (53 Capitol Avė.) pamal
dos už Lietuvą ir jos žuvusius 
bei vargstančius žmones, 
maldų metu giedos taip 
“Čiurlionio” asamblis, o 
mokslą sakys kun. prof. 
Yla. 3 vai. p. p. Bushnell 
morial teatre (Capitol 
šalia gubernatoriaus) bus Liet. 
neprkL minėjimas, kur kalbės 
gubernatorius, senatoriai, prei. 
Jonas Balkūnas ir kt. Progra
mai vadovaus advokatas Ff. J, 

Pa- 
pa~ 
pa-

Me- 
Ave.,

anūkų ir proanūkius. Per ilgą 
ir gražų gyvenimą velionė ne 
tik išaugino gražią šeimą, bet 
ir turėjo daug nuoširdžių-- drau
gų, todėl su ja atsisveikinti pri
sirinko pilna bažnyčia žmonių. 
Mišias atlaikė kleb. kun. F. 
Norbutas ir du svečiai kunigai.

Pažymėtina, kad velionės 
sūnus ir žentai yna aukšti val

dininkai miesto administraci
joje ir tuo iškelia lietuvių var
dą svetimtaučių akyse.

Metinis Balto sushriitfdmas
įvyko vasario 1 d. Praėjusių 

metų apyskaitinį pranešimą 
padarė ižd. L Vasiliauskienė, o 
iš Balto seimo buvę atstovai 
K. Šimėnas ir V. Kudirka. Pa
gal prei. P. Juro pageidavimą 
nutarta kolonijoje surinkti ver
tingesnes istorines knygas ir 
pasiųsti į jo globojamą “Alkos” 
archyvą Brocktone. Naujiems 
metams valdyba liko to paties 
sąstato. P. J.

Dėl keisto ir neįprasto šiuo 
metu oro Pittsburghe daug 
pittsburghiečių įvairiomis for
momis, stipriau ar lengviau,

Mirė
Neseniai mirė ir šv. Kazi

miero kapinėse palaidoti Juo
zas Diunblauskas ir Salomė 
Vitkauskienė. *

Elizabethe posėdžiavo vargonininkai
Sausio 24 d. prof. J. Žilevi

čiaus bute posėdžiavo New 
Jersėy apylinkės vargoninin- 
aki. - ’

įvertindami prof. J. Žilęyį- 
čiaus labai didelius lietuvių 
muzikinei kultūrai nuopelnus 
Lietuvoje ir JAV ir sužinoję a- 
pie jo pakvietimą Liet. Enci
klopedijos muzikinio skyriaus 
vyr. redaktorium, susirinkusie
ji prof. J. Žilevičių išrinko New

žinote, kad ir, Jersey Vargonininkų Sąjungos 
’ negali laikytis , garbės nariu, urašydami jį ir 

toliau vadovauti visam New

Moncbun. Koncertinę dalį at
liks “Čiurlionio” ansamblis, at
vykstąs iš Cleveland, Ohio. ši
tuo koncertu susidomėjimas 
nepaprasti didelis: bus net iš 
Washington, New York, Pro- 
vidence, Boston, New Hamp- 
shire ir kitur.

Prie pat teatro lietuvių auto
mobiliams rezervuota vietos 
daugiau kaip 1000 mašinų.

Koncerto išvakarėse (vasa
rio 14, 6:30 vakare, .339 Capi- 
tol Avė.) liet, parapijos sve
tainėje bus čiUrlioniečiams pa
gerbti vakarienė ir ta jiroga 
su jais susipažinimas. Dalyvau
jantieji registruojasi pas Mon- 
čiūnienę arba Leonaitienę (tel. 
7'12661.

Connecticut’o ir kitų valstijų 
svečių patogumui, vasario 15 d. 
(nuo 11 vi. ir po koncerto) 339 
Capitol Avė. veiks kavos ir už. 
kandžių bufetas. Taip pat bus 
atdaras Liet. Pil. klubas (227 
Lavvrence st.).

Iki pasimatymo Hartforde!
Vykdomasis Kcmitetas

Liet. Nepriklausomybės invalidų padėka
Nebe pirmą Vartą išeivijoje 

mūsų visuomenė savo aukomis 
prisimena pirmuosius Lietuvės 
laisvės kovų karius — invali
dus Kariuomenės šventės ir ki
tų minėjimų progoųjjs. §ių 
aukų dėka LTK Invalidų S-gos 
valdyba gali, nors dalinai, pa
remti vieną kitą savo narį ligos 
ir nedarbo atveju, protezų įsi
gijimo reikale arba negalintį iš 
savo uždarbio pragyventi.

1952 m. bėgyje aukų, pri
siuntė:

L. S. “Ramovė” Clevelande 
$300, L. S. “Ramovė” Chica- 
goje $300, Kun. Birutės Drau
gijos Chicagos skyrius $200. 
Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone $75, L. S. “Ramovė'’ 
Waterburyje $108.38, L. S. 
“Ramovė” Philadelphijoj $72, 
L. S. “Ramovė” Detroite, $68,- 
50. Lietuvių Bendruomenė Ka
nadoje $57, A. Spakauskienės 
surinkta pagal L.N.K. Inv. au
kų lapą Nr. 1 $61, per p. Jur
gį Skaržinską Kanadoje $68, 
L. S, “Ramovė” Baltimorėje 
$52,50, L. S. “Ramovė” Ne- 
vvarke $51,25, Worcesterio Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenė 
$50. Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 121 kuopa Ricine, Wis. $40, 
Rockfordo “Baimes Dili” kom
panijoje dirbantieji 23 lietuviai 
per p. Salucką, $33, Lietuvių 
Tremtinių Komitetas Brockto
ne $25. ALT Rockfordo sky
rius $20, Liet Tremtinių, Ben- , Uetmos NeprfldausomyMs 
druomenė Rockforde $10, Karo brvsHdą VaMyha

Jean Walkauskas, aktyviai 
dirbusi vyčių 19 kuopoje ir ėju
si įvairias pareigas Pittsburgho 
vyčiuose, įstojo į kariškąjį 
Raudonąjį Kryžių. Kur jai teks 
dirbti ir į kurj kraštą išvykti, 
ji dar nežino. Paaiškės kiek vė-_ 
liau .

Pittsburgho vyčiai labai at- * 
jaučia jos išvykimą iš Bitts- 
burgho. Tai buvo stipri, pozi
tyvi vyčių jėga. Jean Wadkaus- 
kas sakosi, kad ir išvykusi pa
laikysianti ryšius su vyčiais, 
kurie jai esą brangūs ir mieli.

Koresp.

Jersey apylinkės lietuvių muzi
kiniam gyvenimui Drauge, no
rėdami ypatingai pagertiti 
prof. J. Žilevičių, įsipareigojo 
konkrečiais darbais paremti jį 
visuose muzikiniuose užsimoji
muose.

Šia proga išrinkta nauja Nevv 
Jersey Vargonininkų Sąjun
gos valdyba: garbės pirm. prof. 
J. Žilevičius,, pirm. A. Kača- 
nauskas, vicepirm. A. Jakub
čionis, ižd. VIJusats ir sekr. M. 
Bernotas.

Posėdį baigus, prof. J. Žile
vičius palinkėjo naujai valdy
bai našaus darbo. X.

Detroit, Mieli
Dvimetis Broniaus Budriūno 

kvartetui

Vasario 9 d. sueina 2 metai 
Detroite susikūrusiam vyrų 
kvartetui. Įdėjęs nemaža dar
bo (370 išdainuotų valandų) 
kvartetas pasiekė -gražių rezul
tatų ir buvo nemažas veiksnys 
ne tik Detroito*bet ir kitų JAV 
bei Kanados miestų lietuvių 
kultūriniai^ gyvenime. 13 
koncertų ir 11 proginių pasiro
dymų kalba už tai. Dvi įdai
nuotos. ir Pašvaistės’ leidyklos 
išleistos plokštelės’ praturtino 
lietuviškųjų radi'o valandėlių 
programas. Dabartiniu laiku 

’ kvartetas stengiasi visą savo 
repertuarą — apie 440 dainų į- 
dainuoti į mangnetofonines 
juostas ir iš ių išleisti keletą 
naujų lietuviškų plokštelių.

Vasario 7 d. - kvartetas dai
nuos Detroito inžinierių vaka
rienės metu. Tai bus penktas 
pasirodymas amerikiečiams.

Vasario 16 minėjime kvarte
tas irgi dalyvaus.

The Lithuanian Care and Re- 
lief Club Waterburyje $10.

Betarpiai aukų atsiuntė: A. 
Gurklys, A. Vaitkuj Br. Am
braziejus, S. Jurevičius, Dr. 
R. Sidrys, V. čižiūnas, S. Na
vickas, Dr. Tercijonas, Dr. J. 
Urbanavičiūtė —- viso $38.

Už šias aukas nuoširdžiai 
dėkojame mūsų mieliems au
kotojams ir aukų rinkimo or- 
ganiztoriams bei asmenims, ku
rie šiam tikslui skyrė savo die
nos uždarbį ar net daugiau.

Ne mažiau esame dėkingi už 
kartu mums prisiųstus sveiki
mus ir linkėjimus, kurie visuo
met yra malonūs ir dvasiniai 
stiprinanti.

Kar|te padėkos žodis pri- 
klauso^audai, kuri visuomet, 
nuoširdžiai talkininkauja. Taip 
pat jautriai dėkojame meno 
programų dalyviams, savo ho
norarus paaukojusiems, ir vi
siems kitiems visbkiariopu bū
du prisidėjusiems prie aukų pa
didinimo.

Negalėdami visų mūsų auko
toju ir talkininkų suminėti bei 
asmeniškai rankų paspausti, 
jungiamės mintimis su Jumis, 
brangią broliai ir secės lietu
viai, ir esame įsitikinę, kad 
Jūsų darbas, be tiesioginio 
tikslo, prisideda prie Laisvės 
įdėjo stiprinimo ir paskatinimo 
aukotis dėl jos.

lietuviu pmmiCMtr PetaM ein» skautą

Chicago^Ill
Lietuvos' Nepriklansomy- 
minėjimas Melrose Park,bes

III. bus vasaro 15 d. 3 vai. Ve
teranų salėje.- _

• Solistas E. Kardelienės ir 
pianisto K. Jakubėno koncer
tas, įvykęs vasario 1 d. Lietu
vių Auditorijoje, praėjo su di
deliu pasisekimu. Solistė, pir
mą kartą kocertavusi Chica- 
goje, buvo pakartotinai iššauk
ta dainuoti. Yp^o gražiai nus
kambėjo lietuviškos dainos. K.

Tetephone: DEABBORN 24)819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help WantedFemale

Girls — Work Near Home — Save $104 a year carfare 
THE DELTA POWER TOOL Division 

has immediate openings for 
CLERK — TYPIST

For Traffic Departament-------Ateo
TYPIST BILLER

Interesting Work. — 5-Day Week. Liberal Employee 
Benefits. — Pleasant Working Conditions.

THE DELTA POVVER TOOL Division
3930 S. Winchester SAfayette 3-6673

■ - “You’ll Likę Working Here”

Help Wanted Malė

THE DELTA P0WER TOOL DIVISION 
has immediate opening for

. CLERK —TYPIST
FOR TRAFFIC DEPARTMENT 

Also
TYPIST BILLET1

INTEREŠTING WORK—5 DAY WEEK. These are steady 
positions and offer good chances for advancement. Liberal 

employee benefits. Pleasant working conditiOns.

THE DELTA T0WER TOOL DIVISION
3930 S. Winchester LAfayette 3-6673

WORK CLOSE TO HOME

Save liours of t ra vėlinu

WE NEED '

• MACHINE OPERATORS
• DRILL PRESS OPERATORS
• PIJNCH PRESS OPERATORS
• SHEAR HANDS
• LATRE HANDS
• ASSEMBLERS AND *WELDERS

INTERNATIONAL 
HARVESTER C0. 
t

McCORMICK WORKS
2600 WFSTERN AVĖ.

Employment Office open 8 A M. to 430 P.M.
Monday through Friday 

9:00 AM. to 3 P.M. SATURDAY

Dockmen
40 HOUR WEEK

PAID VACATIONS MANY COMPANY BENEFITS
Order Fillers

Jakubėnas,, jau įprastas, šį 
kartą padvelkė naujumu, pas
kambindamas savo kompozici
jas iš baleto “Vaivos juosta.”

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos ruoštas piniginis vajus 

.baigiasi- vasario mėn. 15 d. 
Centro valdyba" maloniai krei
piasi į visus, kurie gavo to va
jaus knygeles, ir prašo tuojau 
atsiskaityti su iždininku (V. 
Kleiza, 7248 S. Fairfield Avė., 
Chicago 29, m.). Vasario 15 
įvyks dovanų traukimas. Lai
mėtojų pavardės bus paskelb
tos spaudoje.

"Help Wantcd Malė
WE H AVĖ IMMEDIATE 

OPENINGS FOR:

SECRETARY
Top-Notch Capable Person.

TYP1STS
PAYROLL CLERK

WILL TRAIN FOR VARIED VVORK. 
ABLE" TO COMPUTE BOTH PIECE 

VVORK AND STRAIGHT TIME 
WORKERS

Many Employee Benefits.
Pleasant vvorking conditions in 

modern Office.
SEE-MR. JENKINSON 

OPPENHEIMER 
CASING CO.

1020 W. 36th Street

WANTED
By South Side Smelter

* M A N
To assist in traffic and payroll 

departmęnt.

Mušt be able to type and ūse 
adding machine. General Office 

experience necessary.
Good starting pay.

_ Excellent vvorking conditions.

CaU Mr. Hawes
VIrginia 7-1800

YOUNG MEN
AN OPPORTUNITY 

TQ EARN MORE
and unlimited advancement 

with fast grovving 
company.

TO HELP IN OFFICE OF 
TRUCKING CO.

Some Typing
SALARY BEST

McCLAIN
DRAY LINE

950 WEST 37th STREET

IEŠMININKAI

KROVĖJAI
REIKALINGI

ILLINOIS
NORTHERN

RAILWAY
COMPANY

Patyrę, .ligi 50 m. amžiaus.

Kreiptis—Mr. Kelly
2610

South Western Avė.

Shear Operątors 
Slitter Operątors 
Machine Helpers
(Will train to be machine 

Operątors)

Ist or 2ud Shift

M r. Mnldoon

STEEL SALES 
CORP.

3348*8. Palūki Rd.
Bl 7-7700

Skaitykite Ir platMHte kattū-



i

Help wanted Female
S IT R I N K E J O S

po

KreMbt

MAUTNER OO.

me

SPORTAS

' Business Oppor

TJelp Wanted Malė

DIEMAKERS

RealTistateSPORTAS PASAULYJE

. DisplayNURS1NG HOMES5-

1TALIAN IU3TAUBANT—BAR HCONVALESCENT HOME

Apply in pcrson

EMPL. AGENCY

j*.; i;

Orleans 'Tme
20 m. J. Nel-

Pas-
Pui- 
susi-

VVork near home and save time 
and carfare!

rn.e-
Endrich mirė 
palydovai su-

Light typing reųuired. Permanent 
position. Excellent starting salary 

with periodic inereases.

BLIUZIŲ SIUVĖJOS 
Pastovus darbas, geras atlyginimas,' 

.apmokamos atostogos. Kreiptis: 
Garment Arcessories, Ine. 

165 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

ir atsitrenkė į 
Felix 
3 jo

GINUNO CO.
8 Bock St„ Brooklyn. Tel HY 7-1346

atlj-glnimas. Apmokamos ato- 
ir šventės. Gydymas. Malonios 
sąlygos. Kreiptis:

HOVVARD CLOTHES
43 Flatbnsh Avė. fcstension

Brooklyn (9th floor)

SIUY'RJOS RANKOMIS
Turi Mti patyrusios. Pastovus darbas.
Gečas
stocos
dud>o

SIUVĖJOS 
patyrusios {statyti rankoves ir siūti 
apykakles geresnės rūšies bliuzėms. 
Pastovus darbas, geras atly^ųimas. 
Krežis:

4 
Ši/

Tik patyrusios. Idealios darbo sąlygos. 
Apmokami šventadieniai. Gerovės 
planas. Pastovus/darbas. Kreiptis 
Ift vai. prieš pietus.

KORD MFG. CO.
4519 White Plains Rd., Bx.

(arti prie 239 St.)

REIKALINGOS SIU1 JOS 
moterų paltų. Siuvimas dalimis, 
tovus darbas, geras atlyginimas, 
kios darbo sąlygos. Arti nuo visų : 
scneKimo linijų. Kreiptis: 

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

LOTO JOHNSON fe TAT HESIADECKl
(Ware» Mass.) žiemos olimpiadoje Vokietijoje (Gartnisch) 
ketum vyru rasėmis nuo kalno. Kitų dvieju dalysh* nesimato.

SLAUGES—REGISTRUOTOS N. Y. 
VALSTYBĖJE

Visiems slaugės darbams. Susidomė
jusioms darbu — patyrusioms— pakė
limai. Pradinis mokestis.— $265 
nėšiui.

T. B. Orientacinė prograhia
100 lovų T. B. Ligoninė..

Tel.: DI 6-4000 Brooklyn

KETURIŲ ĮVARČIŲ 
NEPAKAKO

Praėjusio sekmadienio rungtynėse 
Lietuvių S. K. vienuolikė: Hlavac: 
Modtelia.uskas - Jančevskis: Stepo
navičius - Jokūbaitis (antrame kė- 
lihy Savičius) — Jėgeris: Sabaliaus
kas - Kalašinskas-Gonzale s-Kuhn- 
Gražys buvo priversti pasiduoti lai- 

.mingesniems Eintracht vyrams 4-5 
(3-2). Sakau laimingvsniems. 
ir Šiose rungtynėse teisėjas 
sprendimais buvo prieš mus. 
skaitytojas pagalvos, kad visad 
laimėjusiai vienuolikei

nes 
savo 
Gal 

pra
yra blogas 

teisėjas, bloga aikštė," ar vėl kokia 
nors blogybė. Bet šiose rungtynėse 
gausūs lietuviai žiūrovai buvo tiek 
įtempti matomo teisėjo šališkumo, 
kad tik mažos kibirkštėlės reikėjo, 
ir iš gražaus futbolo žaidimo liktų 
bokso arena.

Rungtynių pradžioje '(*9 minutė- < 
je) Sabalaiuskas vykusiai praženg- 
leruoja dešine puse ir. nors pats bū- 
damap puikioje šūvio padėtyje, per
meta kamuolį laisvam Gonzales, ku
ris lengvai įstumia į kamputi. Po 
13 rainučių Eintracht iš aiškios nuo
šalės pasekmę išlygina. Čia teisėjas, 
turėdamas nors menkutį supratimą, 
ką teisėjo vardas reiškia, to įvarčio 
tikrai^netutėjo pripažinti. Tačiau šis 
teisėjo, sprendimas* nepakirto mūsų 
vyrų kovos dvasios ir 32 minutėje 
Gonzales išnaudoja Eintracht gyni- 
kų klaidą — ir jau 2-1, gi po kelių 
minučių Gražys pagauna Kalašins- 
ko padavimą ir sodina trečią įvar
tį. Paskutinėje kėlinio minutėje vėl 
nesuprantamas teisėjo sprendimas: 
mūsiškis Steponavičius padaro pra
sižengimą prie baudos aikštės ir tei
sėjas pradžioje rodo baudą, gi vėliau 
įsileidžia su Eintracht žaidėjais į " 
kalbas ir savo-sprendimą keičia į 11 
metrų baudinį. Didžiausiam žiūrovų 
ir žaidėjų protesto žAkle pasekmė 
pasikeičia į 3-2.

rtiitrame kėliny .aiškiai matyti 
Eintracht lauko persvara ir mūsų 
saugų bei šoninių puolikų (Kuhn ir 
Kalašinsko) ištvermės stoka. Greit 
pasekmė pasikeičia j 5-3 ir tik 85 
minutėje Gonzales“ užbaigia rungty
nes 5-4.. Ir nors mūsiškiai užgula 
priešipinkų vartus, tačaiu be šūvio 

mirtinos" progos 
gia padaryti.

io rungtynėse lietuviai 
įvarčiu pasidavė 

Ant. Bagdžiūnas

h? nugalėjo Vokietijos atstovus 
5:0. Susitikimas buvo pravestas 
Strassburge.

— Žymuss dviratininkas Coppi iš 
Italijos ir šiais metais planuoja da
lyvauti ‘Tour de France' dviračių 
lenktynėse. Tačiau'jis yra pareiškęs 
kad nesutinkąs su savo tautiečiu 
Gino Bąrtali. kuris irgi yra pasauli
nio garso dviratininkus, sudalyti 
vieną komandą, nes tuo būtų jiem 
abiem tik pakenkta.

— Aflstralijęs rugby rinktinė šiuo 
metu lankosi Europoje. Neseniai ji 
susitiko su Paryžiaus ir Lyons rink
tine ir turėjo šeimininkams nusileis
ti. Rungtynės baigėsi 12:10 prancūzų 
naudai.

— Šveicarijoje įvykusioje žiemos 
sporto šventėje buvo pagerintas 
3.000 m. čiuožimo rekordas. Nauja 
rekordą pasiekė olandas Huiskes. 

. kuris minėta distanciją nučiuožė per 
<14:40.2 min. Ir 5.000 m distahcijoje 

susilaukėme naujo pasaulinio rekor
do. Šią distanciją olandas K. Brcek- 
man hučiuožė per 8:06.6 min.

— Ir vėl spartas pareikalavo žmo
gaus ■ ’Gtapbche-Pacj.cn-
kirchen įvykusiose bo6-rogiu pirme
nybėse šveicarus ištiko skaudi nelai
mė. Nesuvaldė savo rogiu. jie buvo 
išmesti iš vėžių 
dį. Vairuotojas 
vietoje, gi kiti 
žeisti.

— Remiantis
Picayune’ pranešimu 
son. kuris kaip mėgėjas dalyvavo 
bokso varžybose, mirė nuo nuokau- 
to. Pasikankinęs 72 vai., bet sąmo
nės nebeatgavęs, jis neteko gyvybės. 
Tai vėl skaudus įvykis, rodąs bokso 
pavojingumą. 1*. V.

SIUVĖJOS BONAZ MAŠINOMIS
Kreiptis tik patyrusioms. Pastovus 

darbas,, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TENTILE CREATORS
601 W. 26 St., N. Y. C.

Teief. OR 5-4’57

SIUVĖJOS
Tik patyrusios. Dienos arba nakties 
darbui. Prie sijonų ir chalatų (neg- 
ligees). Pastovus darbas, geras atly
ginimas. Kreiptis:

284 — 4th Avė., Brooklyn
Tel. MA 4-0523

siuvėjos
prityrusios prie vyrų ir moterų marš
kinių (section vvork). Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

KLASS — E. E. TOGS
632 Driggs Ave„. Brooklyn, N» Y”.

Telef ST 2-1621

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

ASSOCIATION HOME 
891 Amsterdam Are., N.Y.C.

\ TeL AČ 2-3324

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

BETTER MADE REXALL
W7 W.Wh, 8th fL

TĮSTU 

OUT OF PLACE PACKERS 
Pastovus darbaš. Geras atlyginimas. 
Krapšt . 

EPICURE SPECIAtTIES 
744 Lalght 8t„ Manhattan 

(Vykti 7th Avė. subway ligi Čanal St. 
stoties). TeL WO 4-5564

Fta*er frittti Atraito ttrapitaJ

PATYRUSIOS SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

JILL DRES8 CO.
691 E. 223 SU Bronx, N. Y.

TeL TU 2-1619

SIUVĖJOS
patyrusios prie suknelių. ($3.75). Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

ANSOL DRESS CO.
2230 Gleaspn Avė. Bronx, N. Y.

Tel UN 6-6976

SIUVĖJOS 
Patyrusios prie sportiniu drabužių. 
Darbas dalimis (section work). Pasto
vus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: ALSlD, 
131 Prinee St., New York City 

TeL SP 7-4873

SIUVĖJOS -
Floor worker darbui, prasytojosi ran
komis, taip pat viena floor svorker 
visiems moterų sportinių drabužių 
darbams. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

GREENDELL SPORTSWEAR
901 Breadway, -- *■> '■> . <

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
kišenėms siūti (section work). Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

PRIE GIRL COAT CO.
266 Moare St, Brooklyn, N. Y.

Tel. HY 7-3853

NAILHEAD SETTERS 
patyrę prie dirbtinių brangenybių. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 

LORMAN
7 W. 22 su N.Y.C.

S NEW YORKE IR APYLINKĖJE
^OOOCO 000606 GW6CiQCa*6iC

j virpstą ir Gjažio 
nieko neis 
' Prt 
Daukšos garbės 
Eintracht 31. 
3

— Jim McKcvitt pasiekė naują A- 
merikoa rekordą, 220 yardų distan
ciją laisvu stiliumi nuplaukęs per 
2:06 min.. Tuo rekordas pagerintas 
0.5 sek.

— Jiro Kumamaru iš Japonijos 
laimėjo vak. Pakistano teniso pirme
nybes, finale nugalėdamas angla 
Mottram per 4 setus. Mrs. Mottram 
laimėjo moterų pirmenybes.

- Danas K. Nielsen laimėjo 
Skandinavijos salės teniso pltmeny- 
b<-s. finale nugalėdamas amerikietį 
Art Larsen i»er 4 setus, gi moterų 
pirmenybes laimėjo anglė Mortm.er.

— Australijos geriausia teni-.nin- 
kė Thelma Long laimėjo pietinės 
Floridos teniso turnyrą, nugalė la
ma J. Clark per 2 setus.

— Iš Vokietijos atvykęs He nz 
Ulzheimer per Millroce varžybas, 
kurios įvyko Madison Sųuare Gar- 
den New Yorke, laimėjo 880 yardų 
bėgimą rekordine pasekme 1:52 min. 
Klasikinę Wanamaker mylia laimė
jo naujoji vidjtinų distancijų bėgimo 
žvaigždė Fred T>wycr j»cf 2 
min. Duycr yra laimėjęs ir vi. as 
kitas šio serono Į myl. b«‘glmn var
žybas. , f

— Prancūzijos .stalo l' i’.iso rinkti-

RESTAURANT.
5’į days. Grosses $550:'Iong tease at 
$65 a month; Full price $4300; 6 room 
apt. available.

WINKS RĘSTAI RAM.
212 Franklin St_ Brooklyn

EV 9-9846

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

. HELEN DRESS CO.
237 W. 35th St. N.Y.C. 

- (9 aukštas)

UŽDANGŲ SIUVĖJOS 
Aukščiausias atlyginimas, malonios 
darbo sąlygos- pastovus darbas. Bauk- 
šlėtojos, apačių lenkėjus, apstavėjos, 
dygsniuoto jos.

Kreiptis:
GODELLS

31 W. 27th St. 9th aukštas tN.Y.C.)

HELP WANTED 
DOMESTIC

DUODAMAS
iš 3 kaigbarių ir vonios .gražus butas 
dviejų asmenų šeimai už žmonos na
mų ruošos darba <v\Tas gaii dirbti 
kitA-). Privatus 1 šeimos namas pui- 
J<ioj rezidencijų aplinkoj 'aęti Pros- 
pect parkas ir IRT subuay). Kreiptis 
bet kurią dieną. Išskiriant šeštadienį.

Tel. HY 3-6683 arba CO 7-2070

MANIKIURI8TE EXPERT 
»SHAMPOO

Aukštos klasės klientūra. 5 dieno* sa
vaitėje. -Pastovus geras atlyginimas.
Maloni aplinka. Kreiptis:

Paul & Andre’s Beautv Salon
215 Middle Neck Rd.

Tel. GR 2-6117 Great Neck, L I.

MERGINA 
darbui ankštos klasės grožio sultone. 
Pastovus darbas. Geras atlyginimas. 
Maloni aplinka. Kreiptis:

Paul & Andre’s Beauty Sakiu
215 MMdfe Neck Rd.

Tel. GR 2-6117 Oreat Neck. L I.

POPIERINIŲ DĖŽIŲ 
DIRBĖJOS

tap pat S and S atbaigėjus. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Maloni ap
linka plius atostogos. Kreiptis:

HeraJd Paper Box Co^ Ine.
TeL WO 4-8632 — 

kreiptis i FRED TORTORO

Januarv Graduates Attention!
GENERAL OFFICE

DARBININKE UŽ BARO IR 
PADAVĖJA

dienos ar nakties darbui. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Patyrimas 

pageidaujamas, bet nebūtinas.
Kreiptis:

., Taylor 7-9879

chronics. agvd., post oprratiyvs. 
Evpert care in homrlfe »ur- 
reundlngs. Moderate raks.

525 Boston Post Rd., 
Porvhtcster. N. Y.

Ilelcn M. Maltey. R.N. PO 5-5$ II

HELP NEEDED—B0 8-1111
Day workers 
Full time 
Sleep in 
Only rom;w-fent.

appiy
TAILOR-MAOE 

EMPIX)YMENt AGENCY 
71-lfi Atntin N*. Forrat Hllls

Si hr

$50 |*r w k 
roliabb n I

AMERICAN 
TRANS1T LINES

♦533 W. Adams Street

WOMEN HOMEMAKERS to perform 
household duties and care for chil- 

dren during lllness of mothers; 5 days 
a week; hours 9 to 5. Salary, $2,100 
to $2,480 a year.

Apply Mrs. V. FieM,
122 East 22nd St. Tei. OR 7-5000

>

PntnraioB SMer mgftimmii i . 
SIUVĖJOS

prie sportinių drabuiių. Pastovus dar
bas, teras gUythknaa. Kreiptis:

JOAN SPOBTSWEAfc 
33S Wrat SL, N.Y.C.

TeL LA 4-6157 <

SIUVĖJOS (15)
Singer mašinomis pižamų. 
tMimabius tik pa^rtnatos

AUKŠTI ATLYGINIMAI
Artfetic Chenillc Corp.

622 Broadway, N.Y.C. OR 4-4880

SIUVĖJOS
prie lengvo drobės darbo. tMrbak pa
stovus, 46 valandų darbo oavattb. Pra
dedama nuo $46.

• TeL BO 9-5993

SIUVĖJOS
patyrusios prie suknelių. Pastovūs 
darbas, geras atlyginimas, kreiptis:

N. COHEN
1159 Southern BJvtL, Brang, N. Y.

TeL DA 9-8692

SIUVĖJOS 
patyrusios daryti klostes (hemtnihg) 
brangiose tnadfiagose. Dalimis arba 
visas darbas. Pastovus darbas, geras 
atiyginimaa Malonios darbo sąlygos. 

Tel RE 2-9786

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
Patyrusios. Darbas dalindš (section 
work.). Pilnas arba dalinis laikas. 
Geras atlyginimas. Kreiptis: 

BONNIE CYD
96 12 Avenūe L t kampas Rockaway 

Avė.), Brooklyn, Nį Y.
Tel. CL 7-2932

MERGAITE PRIE BARO 
vakarais ir daliui ,laiką (part time) 
shvaHgM&ls. Pristovės darbas. Gečas 
atlyginimas. Maloni aplinka. Kreiptis: 
KANTOR’S LUNCHEONETTE 

4588 BfeOADWAY, N. Y. C. 
TeL LO 9-9660

Help.Watited 
Malė • Female

DUODAMAS GRAŽUS, 
PATOGUS NAMAS 

modernioj fisrmoj senesniam asme
niui arba dviejų asmenų šeimai Už 
pritūrėtojo darbą- Taip pat nedide
lis atlyginimas ir teisė naudotis žeme. 

Kreipkitės i savininkę:
MARY BRUCE • Tel. MO 2-0626

SIUVĖJAI
Patyrę prie Singer mašinų. 

Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Kreiptis:

SUYDAM PANTS CO.
96 Throop Avė.

Brooklyn. TeL EV 8-5787

SIUVĖJAI
patyrę siūti Singer mašinomis ir 

adatomis rankinukus. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

ROGER VAN S., INt.
224 Center St., N.Y.C.

Help wanted—Malė
MAfilNISTAI 

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

FLASTIC WAKE, INC.
236 WlBimn St, NY.C.

AUTO BODY and FENDER MAN 
A-l Exp’d

Steady 5 day work. Vacation. Only 
top man need apply.

CENTUBY AUTO WELDING 
246 Delancey St N.YZk

GENERAL PRINT SHOP 
HELP

GROUP INSURANCE 
BLUE*CROSS 

PAID HOLIDĄYS

VELVERAY CORP.
Brighton Avenue ti Walnut Street 

Ctgtoa, N. J.
GRegory 3-4360

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D. 
aiDYKMAS IR CHIRURGAS

185 CUntab Avrara Brooklys 5. N. Y

šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
Tel. MAIN 4-2326

Ofise tel. GLs 5-3004 
Namų tei. GLenmore 3^4445

DRi VACLOVAS PAPR0CKAS
GYDYTOJAS IR OBfltURGA^

185? Bushwfcfc Avė., BrooMys .7, N. Y.
Priėniimo valandos: • - „ ~

Išskyrus ketvirtadienius ir Šventadienius.

. ©^. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AŽ1Ų, AUSŲ, NOSIES IR, 

GERKLES LIGOS
80. E. 60th St New York City

Telef. Murray HH1 8-8877
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
Šešt. nuo 5 iki S v. v.
Susitarus: pirm., tteč. lt 
penkt. visa diena ir šešt. 
tik M ryto.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, ądos, kraujo, vidurių ir kitą Ogų tordyiojta. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-t.
, ■ - Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th STREST NEW YORK CITY
Virti. Lekington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

-iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ricsmond 
Hill Ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius x 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) rėikąhjOšp m

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE 

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y 
TeL Vlrginia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOIOT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS «DWARD MI&UNAS 

Savininkai —
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Uflrandžiai - Teleritija - Mntika - BpoHaa

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

WILLIAM J. DRAKE

Lietuvis Advokatas
85-03 VVAREHAM PI*, * JAMLAICA, N.

Te). JaSnafea R-7272

MILLING MAGMINE 
* OPERATORS

SYNN0TT TRAVEL 
BUREAU

Ą ’.JTHORIZED AIR LINE 
and 

STEAMSHIP AGENCY
One Flattrash Aveoae 

BROOKLYN, n. y. 
Phoae UL 6-2792

5 Days. 40 Hours 
Good pay, Steacy, Ben-. Ets

H. BRALN
TOOL & INST. CO., INC.

140 Fifth Avė. Hau thome. N' J. PLIKI PROGA
Parduodamas jau prieš ŽO metu Įsteig
tas restoranas, duodas geras pajamas, 
ir duodahtl gerbs pajamas du pilnai 
išnuomoti namai. Prieinama kaina. 
Kreiptis tik popiečiais arba šeštadie
niais 2-5 vai. p.p. Klauskit NAT.

- 234 W. 78 Xt, N. Y. C.

1

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
prie vaiku paltų. Mokančios tik visą 
<*o.rba. Pastovus darbas. Geras atlygi- 
Mmaa. Kreiptis:

L HOFFMAN * SONS
1613 St Marki Avė., Brooklyn

DIRBTINIŲ GELIŲ DIRBĖJOS 
patyrusios slln ups ir branrbers. Pas
tovus darbas, geras atlygnimas.

KrHptto:
MIAMI FIX)WERS

Rond NL, N.Y.C. Tel. OR 3-2673s

DIRBTINIU GfcLIU DIRBĖJOS 
patyrusios brancher ir siip up. Puoš
menų gamybai. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

204 St Nicholao Ave^ Brooklyn
TeL EV 64161

1-ST CLASS
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
permanent position. mfgr* of precf- 
sion Instruments, Insurance benefits 
paid, holidąys, vncation*.' Excellent 
norking cbndition*.

J. A. MAURĘB, INC.
37-61 31 St. I*LC. ST. 4-4666
Interview» to 6 p.m. td 1 p.m. Sat.

‘HANSEN’
9217 — 8rd AVENUE

Brooklyn, N. Y.
SHORE ROAD 

5-0127 
for

RŪGS & BROADLOOM 
CARPETS

KENflLS.

Clean. modern. ffeily oquipped, new 
place. growing lown. Good f^r couple. 
High incomc. casily Inrrcascs. Ownet 
aHImg penonal rraaons.
Real Buy—ton can*t atlord rttfes 

Ctll Freeport 3-4336
write F2, Rm Rto- H W. 43M St.

N. Y. C.

SIUVĖJOS
ir Hoor giria GabaHntam darbui 

(|Hece work) prie bHuzių. Pastovės 
darbas, geras atfygMmas. Kreiptis:

Srtrnjt . GAVI. Sf*OMfeWEAR
5 Komuth Plsce, Brooklyn

Tel. GL 2-3346

MOLD MAKĖR
Exp’d maching A etnafng. ferma and 
Bronze molds for ButtMn A Cbstumc 
jewelry. Good pay. Steady jnb. Ea- 
tnbltihrd concem y

PRIME MFG. CO.
315 \V. 36 St. N.Y.C.

GROUP A
• RUBBER TILE
• LINOLEUM •
• FELT BASE

Darbiniai”

YONKEM
Solidžios konstrukcijos akmeninis 1 
šeimų namas 2 automobiNamo gara
žas. Alyva apkūrncmai karštu van
deniu šildymas. .3 šaldytuvai, 3 kros
nys, ruseo storais and Sdteens bei ki- 
t įrengimai. Geras rezidencinis rajo
nas. Arti viri pafngumai. Tikras pir- 
kiinvs. prieinama kaina.

GOLL
358 St. John, Avė. t

Vonkcrs. N. Y. Ynnkrrs 3-2338

*

M

i


