
' Bfrd reikalauja bausti kaltininkus

imtojoje geo. Van Fleet pareiš-
liaubos ir Korėja perdalyta

tojimą vietoje komunistai aiš-Kartais padėtis būdavo to-

sistebėjimu klausia, kuo pa

NAUJASIS STALINAS

Ii!

in

palaidoti, nes tuojau komunis
tai užlietų visą Korėją. Fleet

'vadovavo 8 armijai Korėjoje; 
labai trūko mumcijos.

>; aukščiausios 
cas — marša- 
s, vietoj šver-

Afimsteris (su- 
ĮB ir vidaus rei- 
$b); marš. N.

jos kariuomenės skaičių, o jos 
apmokymo programą padidinęs 
šešis kartu daugiau^, nei buvo

sujaudino senatorių Byrd, kad 
jis čia pat reikalavo iš apsau
gos sekretoriaus C. E. VVilsono 

nubausti atitinkamus vietoj Vaši 
tarybos pr

ruko.
Berija, 

nas ir K

GEOrtGUUS M. MALENKOVAS 
naujas raudonasis diktatorius

vykęs Eisenhoweris parėmė 
mintį stiprinti pietų Korėjos 
kariuomenę, kad jį galėtų at- 
palaidoti amerikiečius.

^Stalino -vietoje 
fafe;V. M. Molo- 
■Ūą reikalu min.,

*«to 'min.- 
toras

laukti naujos politikos, tik ji 
bus pareiškiamą ne per tarpi
ninką Viš'.'-skį* be^ tiesiai Mo-
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i-Stalino įpėdinis

nijos, kad pabūklai visai nenif- 
ttttų. Net ir šiandien, nors 
kalbama, kad padėtis pagerė
jus, mumcijos trūksta.

Toliau gen. pareiškė, kad 8 
armija teturi tik 89% savo Su
dėties nors Pentagonas buvo 
pažadėjęs sustiprinti ją iki 
115%. Fleet negavo nei rei
kiamo kareivių kiekio, nei daik
to-

Kai šen. Cooper paklausė, ar 
apie tokią padėtį žinojo Penta
gonas, generolas atsakė, jog 
apie tai Pentagonui jis siunti
nėjęs reguliariai raportus. 
Fleet pasisakė, kad jis savo at
sakomybe didinęs pietų Kore-

“Per 20 metų, . kuriuos aš 
praleidau senate, aš nebuvau 
taip šokiruotas. Municijos trū
kumas didina mūsų .nuostolius 
ir prailgina karą. Tokią padėtį 
laikau nusikalstamu apsileidi-

Mes reikalingi pergalės, kad 
-atgautume savo prestižą, gar
bę, įtaką — pergalė reikalinga 
viso pasaulio taikai.”

Pentagonas ginasi, kad mu- 
nicijoę esą pakankamai.

naujai per- toj Dtvinovo, atnešė naują po
lišką: Litvinovas buvo bendra
darbiavimo su vakarąis šalinin
kas. - Molotovo pirmasis žygis 
buvo 1939 metų sutartis su 
Ribbentropu. Nors Molotovas 

- buvo paskiau pakeistas Višins
kiu, bet laikoma, kad Višinskis 

• nedaug turėjęs reikšmės Mask
vos užsienių linijai. Dėl jos Sta
linas tardavęsis su Molotovu. 
Taigi dabar gal ir netenka

SUTARTIMS REIKALINGA 
‘ PAPRASTA BALSŲ

DAUGUMA
Bona. — Vyriausiojo Vokie

tijos teismo sprendimas dėl 
konstitucijos susiderinimo su 
Vokietijos ir vakarų sąjungi- 

' ninku sutartimis, leidžia parla
mentui jas tvirtinti paprasta 
balsų dauguma. Adenaueris, 
atvykdamas į Ameriką, jau 
tikisi sutartis turės patvirtin-

Londonas. — Jugoslavijos 
galva Tito atvyks į Londoną 
kovo 16.

Kanadoje 1952 m. gruodžio 1 
gyventojų priskaityta 14,624,- 
000.

GEN JAMEs A. VAN FLEET priima prez. D. E5senheweris. 10 
priėmimo buvo pas prezidentą pasitarimas su aukštaisiais karinin
kais. Pasitarimas užtruko apie valanda laiko.

Itojais. Višinskis paliktas tik 
Sovietų delegacijos pirmininku 
Jungti Tautoms. «

Kaip vertinami pakeitimai?
Vyriausybėje sustiprinta ka

riuomenės reikšmė. Tačiau ka
riuomenė pavesta partiniam 
maršalui. Molotovo paskyrimu 
pabrėžta politika “niet” — at

LONDONAS^ LAUKIA ATŠA
LIMO TARP MASKVOS IR 

KINIJOS
Kinija. — Raud. Kinija lieja 

žodžių ašaras dėl Stalino mir
ties, bet negarbina jo įpėdinio 
Manlenkovo. Londono politi
niai sluoksniai džiaugiasi, kad 
tai esąs ženklas, jog prasidės 
trynimasis tarp Maskvos ir 
Mao-Tse-tungo. Optirifcstai se
niai raminasi, kad Kinija tu
rinti virsti Azijos Jugoslavija.

Prez. E!senhoweris, Dulles ir 
Edenas tarėsi dėl bendros li
nijos ryšium su nauja Sovietų 
Sąjungos vadovybe. , Sutarė 
laukti ir vengti viso, kas galė
tų būti palaikyta provokacfa.

To naujai Sovietų Sąjungos 
valdžiai ir reikia — kad būtų 
sustabdyta visa pradėtoji Va
karų akcija ir kad Sovietai ga
lėtų ramiai namie susitvarky
ti.

Lietuvos vėliava nenusileido

Washingtonas.— Sovietų at
stovui pasiūlius Jungt. Tau
tos sustojimu pagerbė Stalino 
įnirtį, Jungt Tautų vėliava bu-

VLIKE IR APIE VLIKĄ
VLIKo sluoksniuose Atgijo 

svarstymai apie VLIKo refor
mą. Kai kurios grupės spaudžia, 
kad į Vliką būtų priimti ir e- 
rtograntinių bendruomenių at
stovai Spaudoje buvo pareikš
ta, kad pirmoj eilėj turėtų Vil
ke dalyvauti Britanijos ir Vo
kietijos bendruomenės. Netru
kus būsiąs svarstomas M. Lie
tuvos atstovo klausimas.

vo nuleista iki pusiau stiebo. 
Taip pat Washingtone atstovy
bių vėliavos buvo nuleistos. Tik 
Lietuvos vėliava žmogžudžio 
garbei nenusileido.

Kai taip Stalinas buvo pa
gerbtas, tai kyla klausimas, ar 
Jungtinės Tautos yra pagerbu
sios Stalino aukas, nužudytuo
sius ir deportuotus milijo
nus? Ar yra bent kas tai 
pasiūlęs? Kilusi mintis Jung. 
Tautose pasmerkti Sovietų pa
vergtųjų persekiojimus dabar 
kišama po žalia gelumbe. Tatai 
vadinami “išlaisvinimo politi-

SUSITARĖ DEL KINIJOS 
BLOKADOS

Washingtonas. — JAV ir 
Anglija susitarė, kad Britanija 
uždraus britų laivais gabenti 
karo medžiagą į kom. Kiniją iš 
nebritinių kraštų; taip pat ne- 
britiniams laivams su tokia 
medžiaga neduos britų uostuo
se kuro.

kai kurie kelia visu įsitikinimu,

ją pasisakančių, nes tai galętų 
būti konkurencija jau dabar 
turintiems pretenzijų į tokią 
vyriausybę.

Nėra palaidota ir mintis kel
ti Vliką į Ameriką.

“Jaumal of America” , kai 
tik buvo paskelbta apie Stalino 
ligą rašė: Galime linkėti, kad 
toji liga virstų epidemija ir ap
imtų visus politbiuro narius su 
aukštu mirtingumo procentu: o 
kai vyriausybės reiškia veid
mainingą. tai yra, diplomatinę 
užuojautą, mes galime reikšti 
simpatiją Stalino' pavergtoms 
tautoms.

IRGI STALINĄ ČERBĖ

Kovo 7 Joliet teisme atsidū
rė du dar ne JAV piliečiai, E. 
Nagelis ir A. Zola, abudu iš 
Latvijos. Teisėjas paklausė, ko
dėl juodu pasigėrė. “Linksmi- 
noms. kad Stalinas mirė.” Tei
sėjas nerado, kad Stalino mir
tis užtenkama priežastis pasi
gerti ir triukšmauti ir Nagelį 
rrubaud 215 dol., o Zolą, kuris 
buvo sovietų kariuomenėje pa
aukojęs koją, tik 40 dol. Mat, 
tas turi daugiau pagrindo 
džiaugtis.

Prancūzijos veteranai gerbė sa' O kareivį 
protestaodaini prieš Stalino gerbimą

Paryžius. — Prancūzijos ka
ro veteranai, buvę kariai Korė

Žemas drūtas kazokas, kurio 
apskritame veide pro siaurus 
plyšius spinkso šaltos pilkos a- 
kys, virto naujuoju Sovietų Są
jungos Stalinu. Jis 12 metų 
jaunesnis už Molotovą ir pora 
metų jaunėmis už Beriją, da
bar 51 metų. *

Malenkovas išaugo jau po 
revoliuciniais laikais. Laisvo 
gyvenimo nėra matęs. Užsienį 
pažįsta tik iš propagandinių 
raštų- Ji pasirinko Stalinas, 
nuo 1925. Tada jį sutiko kaip 
Maskvos studentų pirmininką.

BALSO”. INŽL

Washingtonas. —- Šen. Mc- 
Carthy vadovaujamo] komisi
joj “Amerikos balso” tardymas 
tebeeina. Aštriai buvo kaltina
mas prancūziškasis skyrius, 
kuriame nuotaikos buvo prieš- 
amerikoniskos. Dabar perkra- 
tinėjamas rusų skyrius. Rusų 
skyriaus velėjas Ąl. Baritonas, 
buvęs sovietų generolas, 1937 
m. pabėgęs, liudijo, kad jam 
nebuvę leista kalbėti rusams a- 
pie Stalino ligą ir būsimus gin
čus dėl valdžios: jam buvę į- 
sakyta antisemtinius reiškinius 
Rusijoje minėti kaip antraeilės 
svarbos reikalą. Baiminąs taip 
pat skundėsi, kad leista buvę 
įvykius komentuoti asmenims, 
kurie nėra patikimi saugumo 
atžvilgiu.

Prezid. Eisenhovveris tuo tar
pu nesiima atsakomybės už tai, 
kas darosi “Amerikos balse”, 
laukia tyrimo rezultatų. Tarp 
tokių rezultatų — Raymond 
Kaplan, vienas iš “Amerikos 
balso” inžinierių, krito po sunk
vežimiu ir rado mirtį. Policija 
tiria pas jį rastus gausius do
kumentus. Kitas rezultatas — 
įsibaiminę “A. B.” Odininkai 
patys nesižino, ką jie gali 
škelbti, ko negali.

Šen. McCarthy pareiškė, kad 
nusižudęs mž. R. Kaplanas nie
ku nekaltinamas.

jos ir Indokinijos fronte išsta
tė garbės sargybas Paryžiuj' Tada Stalinas ištraukė jį iš 

mašinų technikos studijų ir pa
vedė jam studijuoti partinio 
veikimo techniką. 1932 Malen
kovas jau asmeninis Stalino 
sekretorius, kildamas laipsniš
kai iki pirmųjų PO Stalino dar 
Stalinui /gyvam esant.

prie Prancūzijos nežinomojo 
kareivio kapo protestui prieš 
vyriausybės įsakymą nuleisti 
vėliavas iki pusiau stiebo Sta
linui pagerbti. Karo veteranai 
siūlė įsakymą atšaukti.

Parlamente atstovas F. Du- 
ponrt reikalavo, kad«apsaugos 
ministeris Pleven pasiaiškintų, 
kodėl jis tokį įsakymą išleidęs. 
Tai yra įžeidimas — kalbėjo 
atstovas — mūsų kareiviui, ko
vojančiam Indokinijoje, kur 
karas yra sukurstytas ir 're
miamas Sovietų Sąjungos.

Prie protesto prisijungė ir 
pavergtoms tautoms ginti są
junga, kurios garbės nariais y- 
ra diplomatas rašytojas Paul 
Claudel ir gen. M; Weygand.

Malenkovas pasižymėjo ne 
sugebėjimu protauti ir naujų 
minčių surasti. Jis imponavo 
nepaprasta atmintimi ir suge
bėjimu palaikyti joje faktus ir. 
pavardes. Jis taip pat buvo ap
sėstas aistros rinkti apie kiek
vieną asmenį dokumentaciją, ir 
reikalui kilus apie kiekvieną 
galėjo pateikti ką gera ar blo
ga. J viršūnes kopė atsargiai, 
pirma gerai ištirdamas, į ku
rią pusę savo svorį mesti, o 
paskui jau veikė nieko nesigai-

lėdamas, kaip buvęs pats čekis
tas, ^rieš susipažindamas su 
Stalinu.

1937 Ježovas nuvertė ir 
vidavo slaptosios policijos
fą Jagodą ir pats į jo vietą 
atsisėdo. Jis toliau suplanavo" •• 
likviduoti kitus liaudies prie
šus — Molotovą, Vorošilovą, 
Mikojaną, Rokossovskį, Bliu- 
cherį. Pastarieji du jau buvo 
suimti. Visus Ježovas kaltino 
turėjus ryšius su britų agen
tais.. Malenkovas buvo didelis 
Ježovo draugas. Jiedu ir pro
kuroras Višinskis jau daug bu
vo likvidavę senųjų Lenino 
draugų. Bet šiuo tarpu Malen
kovas susvyravo — katroje ■ 
pusėje stoti, ar kaltintojo ar 
kaltinamųjų. Sumetė, kad šiuo' 
kartu Ježovo priešai gali būti 
stipresni, ir tada savo korto 
metė prieš draugą Ježovą. Jį 
išdavė. Ježovas buvo sulikviduo- 
tas, o Malenkovas laimėjo nau- • 
jų sau draugų. Ježovo vietoje 
jis pakišo Berią. -

i

Pirmasis MIC lėktuvas pabėgo į Vakarus
Danija. — Kovo 5 Bomhol- . benzino tankų ir 600 mylių 

mo saloje, Danijoje, nusileido greitumu patraukė Bomholmo 
Lenkijos karinis sprausminis 
lėktuvas MIG-15. Išlipęs iš lėk
tuvo ir drebėdamas lakūnas, 21 
metų, laužyta vokiečių kalba 
pasiprašė azylio ir pasipasako
jo, kad jis ir jo draugas kitu 
lėktuvu pakilo iš šiaurės Len
kijos ir skrido į rytų Vokietiją 
eilinių pratimų. Kai buvo vir
šum jūres apie 60 mylių nuo 
Bomholmo salos, lakūnas atsi
palaidavo nuo abie ų atsarginių

link. Jis girdėjo per radiją, kaip 
jo draugas apie jį pranešė kon
trolei ir kaip gavo įsakymą 
bėglį vytis ar bent pašauti. Bet 
gaudyti jau buvo per vėlu. Po 
6 minučių lėktuvas, kelis ra
tus padaręs, nusileido Bomhol
mo aerodrome, nors jo takas 
buvo tris kartus trumpesnis, 
dei reikia sprausminiam lėktu
vui.

statytas į Vliką Dr. V. Ljters- 
kis. — VHko VT pirmininkas 
K. žaBcauskas grįžo iš Londo
no. Nors kelionė nedavė lauk
tųjų rezultatų, bet ji turės pri
sidėti prie ryšių stiprinimo su 
kitais veiksniais.

VMko posėdžiai seniai nebe
šaukiami. Tvaiko viena Vyk. 
Taryba.

Romoje vagys vėl įsibrovė j 
Lororaičių butą ir išnešė si-

ARKIVYSKUPAS ANTANAS 
SAMORE,

buvęs popiežiaus nuncijus 
Kolumbijoje, paskirtas ypatin
giems Bažnyčios - reikalams 
sekretorium. Jis gerai pažįsta 
Lietuvą, nes keleto metų buvo 
Apaštališkos Nunciatūros Kau
ne sekreterium. Vėl>au buvo 
JAV ir palaikė glaudžius ry-.; 
šius su lietuviai?. ypnČ-^rH:- Pn • 
Juru. Domėjosi LDS ir skaitė

Karo metu paleista legenda, 
kad Malenkovas esąs Stalingra
do išgelbėtojas. Kylančios galy
bės kelyje stovėjo ždanovas. 
Bet 1948 sausio 1 dieną Žda
novas netikėtai mirė. Gydyto
jai buvo ištremti. Kad tai buvo 
padaryta Malenkovo įsakymu, 
kas žino. Tačiau Malenkovas* 
paskui uoliai likvidavo Ždanovo . 
draugus ir net jo sūnų atleido.' 
Malenkovui priskirianrra akcija 
prieš žydus ir prieš Beriją. Bet 
dabar Malenkovas, matyt, rado 
geriau Beriją pasilaikyti ir a- 
pie save sustatyti tuos žmo
nes, kurie pasauliui daugiau 
žinomi negu jis: jų iškėlimas 
laikinai apsaugotų nuo vidaus 
nesusipratimų.

Vienas iš užsienio diplomatų 
savo įspūdį apie Malenkovą Iš
reiškė: “Man būtų baisi mintis 
būti išduotam Malenkovo ma
lonei ar nemalonei.”

1950 revoliucijos sukaktyje 
iš visų kalbų labiausiai atkrei
pė dėmesį šie žodžai: “Ko mos 
moko istorija? Pirmas pasaofi- 
nis karas atnešė mūsų kraštai 
didžiojo Spafic revoliucijos per
galę. Antrasis karas sukūrė 
liaudies demokratijas vidurio 
ir pietų Europoje ir davė per
galę didžiajai kiniečių tautai. 
Ar dar galtana abejoti, kad 
trečias pasaulinis karas virs ka
pitalistinio pasaulio grabu f”

Tai buvo žodžiai Malenkovo, 
kuris iš Rusijos nebuvo iškėlęs 
kojos, bet kuris dabar ją užkė
lė ant Rusijos ir pavergtų val
stybių. Laukiama, kad jis min
džios nemažiau kaip Stalinas. 
Laukiama taip pat. kad agre
sija prieš vakarus turės padi
dėti.
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kokio ponas nori

Bjuą urachMnkun) reikatouti

mybės,tvardomos (Morati-

mas ajSe kitų “išmisliojimus irŠefą*’, demokratinės nepriklau-

mokratus, bet didžiausi vieny

K«j» policija.

kuriems terūpi Vatikano reika-

rija to negali net ištrinti ppi 
pašalinti Tačiau- mano-šalęs

dė sudaryti valstybę, kaip jai 
patinka* tai tam yra jos teisė, 
ir mes neturime jokių intenci
jų jėga pranešti jai kitokį

mumo, mes nenorėtume paša* 
linti nenormalumus, esančius 
tarp dviejų kraštų. Pridėjau, 
kad ilgus amžius buvimas vie
noje politinėje bendruomenėje

domis atsBceršijama.”

Bet tas pats laikraštis vasa
rio 5, kalbėdamas apie Lietu-

Lietuvą ran-

išblaškyti ar net sųnai 
. Archyvai taip pat Iš 

nebesusi-

kad B wetimų-

•ttofijtoų, nes jfe galėtų atities
ti ar papildyti svetimųjų nupa
sakotus faktus.

tiai sueina 15 metų nuo 
Latojos ultimatumo Lietuvai. 
Tri momentas, nuo kurio Lie
tuvos Lenkijos santykiai pasi
suko visu kampu, šia proga 
būtų laikas patikrinti tuos liu- 
dijtaus iš vienos pusės, kuriuos 
yra paskelbęs pulk. Juozapas

M
*: M

1

kfo kanceliarijos šefas, paskui užsienių reikalų ministeris. Jis redagavo tą ultimatumą Lietuvai. Beckas yra parašęs ir knygą prancūzų kalba: “Lenkijos politika 1926-39 m.”
r
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Voldemaras Becko 
pasakojimuosePulk. Beckas savo pasakojimus pradeda nuo Augustino Voldemaro. Esą po 1926 m. perversmo Lietuvoje Voldemaro vyrfeusybė ėmusi persekioti■ .leidais. Lenkija atsakiusi tokiom pat represijom lietuviams Lenkijoje, tada Lietuva apskundusi Lenkiją Ženevai, Tau

tų Sąjungai. Pilsudskis esą gy-1 vai domėjęsis Lietuvos Lenkijos santykiais.dėl Lietuvos pats vykęs į Zene- pasiūlymą. Atsakiau —pasa- vą. Jis iš tribūnos užklausęs koja Beckas — teigiamai, te- Lietuvos atstovą : “Monsieur nurodydamas vieną sąlygą, kr Voldemaras — karas ar tai- tados- maršalo suformuluotą: ką?” Voldemaras pareiškęs, kad taip Lietuvos ir Lenkijos nesą karo padėties. Tatai ir davę pagrindą Tautų S-gai gruodžio 10 d. priimti rezoliuciją, skatinančią abidvi vyriausybes -pradėti tiesiogines derybas, kurios vestų prie normalių santykių ir sąjungos taikai ginti (4 p.). Tačiau ir po to santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos nepagerėję, nors ir buvo daryta naujų pastangų Karaliaučiaus konferencijoje (1928. kovo 30 — balandžio 2).Tiktai kai Lietuva pradėjusį baimintis dėl vokiečiu pretenzijų į Klaipėdą, toji baimė vertųsi artėti prie Lenkijos. Pastangų artėti Beckas mini kelis atsitikimus.
Zubovas vyksta ; Lenki ’ąDvarininkas Zubovas buvęs maršalo Pilsudskio pusbrolis iš meluos pusės. ■ Maršalas jį priėmęs labai nuoširdžiai ir- parodęs tėviško palankumo.
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galiamus tartis. Kadangi to- 
kiil.įgalip$nfų nebuvo, pasita
rimai toliau riejo (51 p.).

Po Zubovo maršalas buvo 
priėmęs . Vilniuje min. Šatdį. 
Paskiau savo ruožtu į Kauną 
buvo pasiųstas' M. Muehlstein, 
paskiau dar buvęs nūn. pirmi
ninkas Prystoras. Bet esą visi 
pasikalbėjimai greitai trūkda
vo, nes “mes negalėjome lauk- 
tiKįcokio reikšmingesnio spren
dimo iš vyriausybės, kuri gėdi
nosi užmegzti su mumis santykius” Ir visus pasikalbėjimus stengdavosi paslaptingumu pridengti.Iš visų tų pasikalbėjimų — sako Beckas —.mes tepadarėme išvadą: Lietuvos vyriausybė pradėjo skaitytis su pavojum, kurį jai sudarė normalių santykių nebuvimas su mumis. Bet ji buvo tiesiog nepajėgi padaryti kokį reikšmingesnį sprendimą. Mes su maršalu apsisprendėme problemą išskaidyti dalim, kiek sąlygos leidžia, ir siekti praktiškų diplomatinių santykių tarp dviejų kaimyninių kraštų.

Susitikimas su Lc-zoraičiu1934 lietuviai vėl ėmė čiuopti dirvą Ženevoje, paskui staigiai parodę noro sueiti į santykius su manim (Becku). Ponas M. Klimas, Lietuvos ministeris Paryžiuje, pasiteiravo, ar mes Tad specialiai iš principo priimtume derybų
galėčiau tartis tik su oficialiais vyriausybės įgaliotiniais, jos vardu kalbančiais, šiuo pagrindu aš ir susitikau su Lietuvos ministeriu Lozoraičiu.Lozoraitis buvo žmogus šar- mantjškas ir kultūringas, bet lietuvių akyse jam buvo trūkumas — jo lenkiškas kilimas. _■ Jis pradėjo pasikalbėjimą — pasakoja Beckas — nusiskundimais. kartodamas labai gerai pažįstamą prigiesmį: esą Lietuva laukė gesto iš mūsų pusės, kad vyriausybe galėtų pasitei- • sinti savo šalies viešojoj opinijoj, jog buvo reikalinga tartis su Lenkija. Jam atsakiau, primindamas trumpai oficialių ankstesnių kontaktų rezultatus, ir pastebėjau, kad Lietuva, atsisakydama santykiams su mūsų kraštu duoti formas, priimtas visame kultūringame pasaulyje.. esanti labai kompromitavusi savo poziciją Lenkijos atžvilgiu nuo pat pradžios ir

kati šitas mano formalus pa
reiškimas galėtų duoti Lietuvos 
vyriausybei visą laisvę tartis, 
su mumis. Priminiu, kad ne
įmanoma nustatyti etnografi
nių sienų ir išspręsti dabar pa
našių kalusimų, bet dabar rei
kia imtis tik vieno — atnau
jinti diplomatinius santykius. 
O jų atnaujinimas nesaistomas 
jokiomis sąlygomis.Lozoraitis suprato mano pa * reiškimų svarbą, bet jis nesiryžo užimti aiškios pozicijos tuojau pat. Man sudarė įspūdį, ' kad jis gaudėsi šiuo momentu, kaip sustiprinti Lietuvos padėtį akivaizdoje ryškėjančios Vokietijos grėsmės ir iš kitos pusės, kaip išvengti nepalankios reakcijos Kaune į drąsų apsisprendimą dėl santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos. Mažiausia, ledas buvo pralaužtas, ir Lozoraitis pareiškė, jis tai praneš savo vyriausybei (82 p.L

NAUJAS LAIVYNO GINKLAS. JAV karo laivyną* aprūpinamas 
nanin spransminiu lėktuvu (FJ-2 Fury). Ji* gali skristi po «50 my
lit) i blanda su bombų kroviniu ir keturiomis patrankomis 20 mm 
kalibro- Sparnai jo suleadcti, kad lave užimtu mafiau vietos. Foto
grafija imta Los Angeles aerodrome.

Ar žinai, kad

uždirba moteris Su ket- pradeda

• šiaurės Dakotoje, kad jaunimas nebūtų pratinamas rūkyti, uždraustos pardavinėti šokoladines cigaretes. Kitu įstatymu draudžiama patamsyje šokti.• Vidutiniškai banko tarnautojas New Yorke uždirba 65 dol. savaitei: vidutiniškai geležinkelio, autobuso ar požeminių traukinių tarnautojas 
97 dol. Vidutiniai išgeria tris kokteilius, virtuoju kokteiliu ji
kalbėti, ko ji kitą rytą gailis; 
su penktuoju, ji pradeda daryti, 
ko ii kitą rytą gailėšis. Vidu
tiniškai kiekvienas Amerikos' 
gyventojas suvartoja vandens 
per dieną 1100 galonų.

• Pereitais metais oer pir
muosius 10 mėnesių alkoholi
nių gėrimų JAV suvartota 
10% mažiau nei metais anks
čiau. Mažiausia gėrė Rhode Is- 
land. net 32,6% maž’au nei už
pernai.

• Washingtone medali spau
stuvė spausdina pinigus vietoj 
suvartotų/sudriskusių ir išima
mų iš apyvartos. Pasirodo, kad 
greičiausiai suplyšta vieno do
lerio banknotai. Jie išlaiko tik

Vokietijoj likę lietuviai dėkoja Amerikos lietuviams
Vasario 16 minėjimasGaesthachto - Spakenbergo apylinkės lietuviai vasario 16 d. visu būriu susirinko iš ryto stovyklos aikštėje, kur buvo iškelta tautinė vėliava, o po pietų laikinai Rengtoje koplyčioje atvykęs^®- Hamburgo 

kua. V. šarka, atlaikė pamaldas. Po to kukliai papuoštoje vargo, mokyklos patalpoje įvyko iškilmingas minėjimas. Kalbas pasakė apylinkės valdybos(b. d. _ pirm, ir kun. V. šarka. Buvo

8-9 mėnesius; penkių dolerių banknotai išgyvena ligi dvejų metų, dvidešimties dolerių iki 5 metų.
Elektra Kaune

Pirmoji elektros šviesa bu
vo įžibinta 1879 m. spalio’21 d. 
Edisono pagaminta elektros 
lemputė’degė 40 valandų.

Tik po 20 metų Kaune buvo 
įtaisyta elektros stotis. 1899 
iri. miestas buvo apšviestas e- 
tektra. Brigai bth» paėmę visą 
koncesiją ir sutartį pasirašę 50 
metų. Taip- ir -nepriklausomy
bės laikais brigai apšvietė 
Kaimo miestąir susidėjo ge
rus pinigus. Ndnt sutartis bai-

Notre Dome universitetas 
numato srkffnftals mokslo me- 
jo įtaką rytinėje Europoje.

kursų, galės įsigyti magistro 
ir net doktorato laipsnius. Vi
sus šios specialios programos 
rrikalus tvarko to universiteto 
politinių mokslų fakultetas.

perskaityti Vilko ir Vokietijos 

jų įstaigų vardu sveikino įga
liotinis pabėgėlių reikalams G. 

o estų tremtinių 

meninė minėjimo- programa, 
kurią išpildė vargo mokyklos

dainelių ir gražiai .padekla
muodami Maironio, Brazdžio
nio, Kiršos ir kitų poetų eilė
raščius. Po minėjimo visi daly
vavo vėliavos nuleidimo cere
monijoje. Vakare kitų tautų 
atstovai buvo nakvfegti arbatė-

Uetnvžri srikhribs

Nors mūsų gyvenimo sąly- 

apylinkės lietuviai, kurių yra 
143, reguliariai sumoka solida
rumo mokestį, o dirbantieji 
dar ir pajamų mokestį, 1952 m.

- solidarumo mokesčio surinkta 
DM 673,50 ir pajamų DM 142., 
viso DM 815,50. Iš šių pinigų 
DM 611,64 išsiųsti PLB Vokie
tijos Kr. Valdybai, nes 75% 
skiriami Tautos Fondui ir 
Krašto Valdybai, o DM 203,86 
palikti apylinkės reikalams. 
Be to, 1952 m. suaukota 
46 už “Stop Genocide” ženkliu
kus ir už DM 107. išplatinta 
Tautos Fondo ženkliukų ir 
“lietuvio pasų”. 1952 m. pas 
mus nebuvo nei vieno lietuvio 
virš 18 metų, kad būtų atsisa
kęs mokėti solidarumo mokes
tį- Kiek sunkiau su lietuviško
sios spaudos platinimu, nes iš 
143 bendruomenės narių tik 7 
šiuo metu turi apmokamą dar
bą. Išplatinama “Tremties” 7 
egz., “Britanijos lietuvio” 4, 
“Savaitės žinių” 6. Vienas ki
tas gauna laikraščių iš JAV, 
Kanados fr Anglijos, užsako 
Spakenberge užkliuvusiųjų gi* 
minės bei pažįstami.

.Nuo 1952 m. vasaros mus 
dažniau pradėjo pasirieti Balto 
siunto* su maisto produktais, 
rūbais, avalyne ir, pagaliau,

šalpos kcmkdjn gavo ir išdali

kų, 1.050 sv. kiaušinių milte
lių, 1.800 sv. cukraus, 14 mai
šų drabužių ir 5 maišus avaly-

vininkams, UuonHkteins ligo
niams, daugiavaikėms šeimoms 
ir seneliams sušelpti DM 710. 
Kalėdų eglutei vaikučiams su
ruošti DM 64. vienturtėms pa
šalpoms vargo mokyklos moki
niams ir mokytojui išmokėti

kaip ir bolševikų tauškalai aŲic 4 
bacilų karą Korėjoj — skirti 
tik tam, kad Argentinos bal- 

okupanto agentams tai ‘‘krifcš- sas pridengtų savo pr&frnany- 
čionys”. Sausio 22 rašo: “E>ar- *ilMj^. O ąauksnai apfe vienybę 
bininkas.... ir bendrai krikšto- ir okupintų agentus skirti tam, 
nys duoda daug progų Lietu- -kad nuioeipti akis nuo nesenų 
vos doęantų agentų naudajv^j

kada daugelis kalbėtojų sten
gėsi laikytis nešališkai, pila: 
“Net ir Vasario 16 Dekliaraci- <
ją skelbiant 1918 metais vien 
dėka liaudininkų ir socialde
mokratų reikalavimams visa

DM 363,90 ir vargo mokyklos 
rimtoms sumokėti DM 183.

kės lietuviai sočiau Amerikoje

rai gražiai sušelpti.

KnaBus lankė Spakenbergo 
lietuvius 1952 m. -rugsėjo men.

kushis stovyklos gyventojus 
eiją pagyvins ir kad Amerikos 
lietuviai Vokietijoje užkliuvu- 
užmirš, bet juos savo aukomis 
džiei nebuvo tušti, nes vis daž
niau ir daadau ateina siuntos 
žiafe, avalyne bei pašto perlai- 
įtoosiriems. Amerikos lietu
viams ič teikiamą paramą ir 
pabrėžia tai savo kalbose susi
rinkimų ir sueigų metu.

JSunkir*šu darbu ypa-Likusiųjų Vokietijoje, 
tingai Schleswig - Holsteino 
krašte, tremtinių padėtis tikrai 
nepavydėtina. Darbo gauti ne
įmanoma, nes beveik kasdien 
net tūkstančiais auga pačių vo
kiečių bedarbių skaičius, ka
dangi kasdien 2000-3000 atbė
ga iš rytų zonos. Kai kurių 
maisto produktų kainos rodo 
tendencijos kilti, gi bedarbių 
pašalpos, iš kurių mes gyvena
me, nedidinamos. Todėl kiek
vienas svaras gautų produktų 
yra mūsų tautiečiams didelė 
parama. A. G—tas

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti šių knygų:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. -
Nelo Vian, SV .ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras, PRANASYSTfi APIE 

PASAULIO PABAIGA, 110 p.
V. Augustinas, T£VYN£ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų’albumas.
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p.

$1.50

51.00

$1.00

IjOO
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA, I dalis,.325 p. 2-50 

” ” ” H dalis, 308 p. 52J50
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. 32.50
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. 33.50
G. Da Fonseca, MARU A KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo Metai, 150 p. 33.00
H. Mačiulytė-Daugtrdlenė, TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00 
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p.
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p.

- A. Gcrvydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p.

DARBININKAS
«M BI^mnCK AVĖ, BBOOKLTNtl. N. Y.

31.50
$2.25

grialtfančias citatas. Išmislioji-'

Norkus pats bė- 
maskoliaus 

ir lietuvius ragino 
išstoninėti maskoHškus pasus. 
Garbina dabar diplomatijos 
šefą tam, kad kiti primirštų, 
kaip jis garbino palakinę vy
riausybę, kuri vienintelė buvus 
demokratinės Lietuvos atstovė, 
šiandien laikraštis viešai nie
kina 1926 m. gruodžio 17 per
versmą, * kuris esą palaidojęs 
demokratiją, o tuo tarpu ben
dradarbiauja su tautininkų at
stovu Vilke ir prašo atsiųs-

Jis niekina “krikščionis”. Ir 
gerai, kad negina, nes nedidelė 
garbė būti giriamam žmogaus, 
kuris už aferas pabėgo nuo 
Lietuvos teismo ir kuris laižėsi 
(Lietuvos okupanto valdžiai.

Amerikos lietuviai katalikai 
dar prisnnena, kaip jis Law 
rence, Mass., dėjosi su avantiū
ristu St Mickevičium, redaga
vo ‘‘nezaležninkų” šmeižtlapį, 
kiršino vienus lietuvius prieš 
kitus, kol išrūko i Lietuvą, kad 
iš ten vėl mautų nuo teismo į 
P. Ameriką. Tokio veikėjo ti
rados jo dabar l iaupsinamiems 
tur būt, nesaldžios?....

Drauge - ^kovo 4 Gediminas 
Galva, išeidamas iš prez. Ei- 
senhowerio atsiribojimo nuo 
susitarimų, kurie įgalino kitas 
tautas pavergti, mano, kad at
ėjo laikas vėl susirūpinti etno
grafinėmis sienomis. Lenkijos 
sienų išlyginimas palies Vo
kietiją ir Lietuvą. Vokietijos 
sienų išlyginimas palies Lietu
vą. Galva aliarmuoja, kad kai 
sienos bus sprendžiamos, nebū
tų tai padaryta be mūsų. Tam 
atvejui nesame pasiruošę, nes 
dėl savo sienų patys nesame 
tvirtai susitarę ir susivienodinę 
savo reikalavimų.

“Mūsų veiksniai pabandė 
sienų klausimu paviršutiniškai 
‘įdomautis’, tačiau iki šio me
to be pavienių asmenų rūpes
čio neprieita prie rūpestingai 
suderintų studijų... Vyručiai, 
ištraukite galvas b* atlikite pa
reigas, kurias privalote atlik
ti, nes petys jas užsidėjote ant 
savo pečių.”



Atlanto

bob. IrtOaji valstybė* sekretorius J*h* Frater DuUes.

Istorijon nuėjęs pabaisa
JAUNIMAS RAŠO LAIŠKUS EUROPOS KLAUSIMAIS

mausią romėnų ir florentiečių

ttraiparial Muąomi Ir gražinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira
šyti atrakusiai nebūtinai UretiOda redakcijos nuomone. U* skelbimu tunai yra vartą! į Atlantą ir iš jo į 

Baltijos jūrą. Danija žu£> šitą

jfe išsinuomojo iš Norvegijos.
Norvegijos spaudo je pasirodė

Skandinavijos kraštus, kad tik 
jie laikytųsi nuošaliau nuo At
lanto Pakto ir nuo Amerikos. ■ .

ą spaudžia

Vienas piktadarys kitados padegęs puošnią šventyklą. Jis 
norėjęs pagarsėti. Mat, garsas nueina toli per žmones gera arba 
pikta žinia. Nueina taip pat į istorijos lapus, į kuriuos yra sura
šyta nemažai “garsių žmonių”, piktais savo darbais pasižymėju
sių.

Šiomis dienomis istorijon nuėjo Vienas iš didžiausių piktada
rių. Jis pralenkė visus baisius vardus, kokius tik žemė ligi šiol ne
šiojo. Tarytum būtų pats demonas, anot Lermontovo pasakojimo, 
nužengęs nuo Gruzijos kalnų. Jis buvo gruzinas Juozapas Džiu- 
gašvilli, savo tikrąjį vardą pridengęs Stalinu. Jaunystėje dangs
tėsi dar ir kitais vardais, kaip Sosso, Kuba, Koba. Pastarasis var
das primena kobrą—mirtinai nuodingą angį. Tasai vardas būtų 
jam labiau tikęs, nes per 29 savo valdymo metus jis nuodijo visą 
pasaulį. Kai jam mirus, A. Višinskis, skubėdamas iš New Yorko 
į Stalino laidotuves, pareiškė, jog "tai yra rusų tautos ir visos 
žmonijos nelaimė”, reikėtų tą pareiškimą kitaip suprasti: yra 
laimė, kad vienas didžiausių žmonijos piktadarių pasitraukė. Jo 

. palikimas lieka, bet lieka ir faktas, kad kitų mirtimis laikęsis, 
prieš ją neatsilaikė.

Stalinas ilgai laikėsi, kitus žudydamas. Jis turėjo jėgos ir ga
lios, bet tiktai tiek, kiek su savo rusiškais auliniais batais trypė 
tautas ū* braidė kitų kraujuose. Kai vieną kartą Lady Aston jo 
paklausė, kada jis liausis žmones žudęs, Stalinas atsakė: kai ne
bus reikalo. Jam visą laiką “reikėjo” ką nors likviduoti, kad jis 
pats ir jo (žiauri tvarka nebūtų likviduota. Tai nėra valdžios stip
rybė: tai mėsininko peilis, nesvarbu, ar jis pats juo smeigia, ar 
kitus verčia tai daryti. Nei ant vieno valdovo sąžnės ligi šiol ne
sugulė tiek nekaltų aukų ir tiek kančios, kaip ant to brutalaus 
žmogaus. Jis toli pralenkė net Hitlerį, masėmis žudžiusį žydus. 
Prieš savo mirtį Stalinas buvo pradėjęs ir juos “valyti”, čia taip 
pat buvęs "reikalas.”. Galo nesimatė, kol pats priėjo pabaigą, nu
eidamas į istoriją tikra pabaisa.

Lietuvos istorijoje Stalino vardas taip pat liks krauju apte
kęs, labiau negu Muravjovo ar kurio kito korikp..Anie trėmė lie
tuvius Sibiran šimtais, Stalinas grūdo tūkstančiais ir dar pagal 
"jam pačiam paduotą prašymą”. Tiktai piktas demonas tai gali 

* daryti. Jam nieko nereiškė jokia teisė, jokia moralė ir joks pado
rumas. Jo santykiuose su kitomis tautomis nėra palikę nei vieno 
žodžio, kurio jis nebūtų sulaužęs, ir nėra dar taikęsis .tokios klas
tos, kurios Stalinas nebūtų griebęsis. Nedovanai jo likviduotas 
Zinovjevas kartą jį pavadino “geltonake beždžione”, norėdamas 
išreikšti, koks jis suktas ir klastingas. Deja, gyvulį to niekada 
nepadaro, ką sugyvulėjęs žmogus ir dar valdovas.

Sakoma, kad jis turėjęs idėją, didelį planą, bet tai galima tik 
bukapročiams pasakoti. Idėjos, kurios daugiau kaip 30 metų mi
lijonus žmonių mala, kaip kirminus, ir pragariškai kankina, yra 
daugiau negu pamišėlių darbas. Kad laisvas pasaulis ligi tol tai 

. pakenčia ir laukia tiktai mirties kirčio piktadariui, kuris žemės 
šventyklą paverčia skerdykla, nėra jam nuopelnas. Vieną mėsi- 
nėtoją tokiu atveju pakeičia kitas ir lengviau nepasidaro.

; N. SČEDRIN

MUZIKO PASLAUGA
M. L Saftykav-Medria (182S-1M9)—rusu nevefistas, H rusu literatūros su- 

tdestėRm*, sava aasaksjhn* "Kaip mužikas maitino du valdininkus” vaiz-

Kitados gyveno du valdinin
kai. Abu jie buvo bukapročiai.

saloje, kur buvo nudanginti, 
sakytume, kokio stebuklingo 
lakstančio kilimo.

Visą savo gyvenimą jie bu
vo praleidę žinybos departa- 

go, ten ir paseno, nežinodami 
nieko kito, kas dėjosi už depar- 

nuolat kartojo, buvo šie žo
džiai: "Reikšdamas jums gi
liausią pagarbą, esu nužemin
tas jūsų tarnas.”

Vieną dieną departamentas 
buVb panaikintas ir abu valdi
ninkai, kaip nereikalingi, at
leisti. Jiedu išsikėlė gyventi j 
Podjačeskaja gatvę, St. Peter
burge. Kiekvienas ten turėjo 
savo namus, savo virėją ir sa
vo pensiją.

— Kokį keistą daiktą . sap-y 
navau praėjusią naktį, eksce
lencija, — pratarė vienas iš 
valdininkų. — Man rodėsi, lyg 
aš būčiau atsidūręs negyvena
moje saloje.

šoko kaip įgeltas. Tą patį pa
darė ir antrasis valdininkas.

— Viešpatie tu mano, kas 
gi čia yra? Kur mes esame!— 
šūkterėjo jie kartu iš didelio

, nustebimo ir ėmė vienas antrą 
įtikinėti, kad nebemiega ir ne
sapnuoja. Pagaliau įsitikino,

Prieš juos tyvuliavo vande
nynas, o už jų buvo nedidelis 
žemės lopas, kuris baigėsi taip 
pat vandenimis. Abudu pradė
jo žliumbti — pirmą kartą, kai 
buvo panaikintas jų departa
mentas.

Sužiūrą vienas į antrą, dar , praleidę žinybos departamente,

spanjmą Sovietų ‘ spaudomi

šas tik Aftanija.

ma). B
atveju pegeli-

kontroliuotų

jei tik pastaroji tabiau\suartė 
tų su organizuojamo Europinio 

.Saugumo Bendruomene. Santy
kiai stipriai įsitempė pernai dėl 
šnipų bylos, dėl Švedijos din
gusių lėktuvų. Tačiau vyriausy
bė nesiryžo kelti sovietam by
los Jungtinėse Tautose. Sovie
tai pažeidė teritorinių vandenų 
nuostatos, savivališkai juos iš
plėšdami nuo 4 mylių iki 12, 
bet Švedija vargiai kreipsis ir 
šiuo klausimu i tarptautinį or
ganą. O tuo tarpu Sovietai 
toliau terorizuoja. Vasario pra
džioje apkaltino Švediją, kad 
ji tariamai sudariusi slaptą 
karinę sutartį su Amerika; 
kad jos atstovas Fred -Ander- 
son Stockholme taręsis dėl ka
rui svarbių medžiagų, kurias 
Švedi 'a karo atveju turėsianti 
pristatyti kitoms NATO vals
tybėms. Švedija tai paneigė.

SOZABOtO KUJIKAOKA, 22 metu japonu jaunnoH*, aveBduama* 
Tokyo JAV *n»ha**d<Mi<tw Kobert D. Murpby. Ta* jaunuoBs po 
karo pirmasis gavo vtxą {valiuoti ir apsigyventi JAV. Ugi Kol vel
ke* draudimas japonams imignaott j JAV nuimt**. Kvota metams 
nustatyta 1M asmenų.

pastebėjo, kad buvo tik nakti
niuose marškiniuose, o ant kak
lo jiems kabojo visi jų gautieji 
.ordinai.

— Mes turėtume dabar iš
gerti kavos puoduką, — prata
rė vienas valdininkas. Paskui 
jis vėl paskendo niauriose min
tyse ir antrą kartą gailiai pra
virko.

» - — Ką gi mes dabar darysi
me? —raudojo jie kukčiodami.

rašyti skundą, bet ką tai pa
dės?

— žinote ką, ekscelencija? 
— užklausdamas pasiūlė pir
masis valdininkas. — Jūs trau
kite į rytus, o aš eisiu j vaka
rus. Vakare mudu vėl čia su
sitiksime: gal busime ką ners

Jiems reikėjo nustatyti, kur 
yra vakarai ir kur rytai Pri
siminė, kad departamento vir
šininkas kartą yra sakęs: “Jei 
nori žinoti, kur yra rytai, tai ' 
gręžkis veidu į šiaurę — deši
nėje ir bus rytai”- Bet kai jie 
panoro susekti, kur šiaure, ė- 
mė sukiotis į dešinę ir j kairę, 
gręžtis į visas puses—nieko iš 
to neišėjo. Visą savo amželį 

vojų sau. Ji reikalauja, kad 
NATO jėgos būtų 9 stiprios 
Hamburgo Jutlandijos ruože. 
Sovietai taip pat vertina Dani
ją kaip nenuskandinamą lėk
tuvnešį, kuriame negali būti 
■pakenčiami Svetimi lėktuvai. 
Dėl to jie sausio 29 d. notoje 
kaltino Daniją organizuojant 
karą prieš Sovietus. Esą Rusija 
negalėsianti ramiai į. tai žiūrėti. 
Bet danai žino, kad pataikavi
mas nieko neduos.

Sovietinis spaudimas veikia 
Norvegijos nervus.

Bendras sienas su Sovietais 
iš visos Skandinavi os turi tik 
Norvegija. Norvegija yra daug 
užsiangažavusi vakarams. Ji 
yra NATO narys. Ji leido NA
TO aviacijos ir laivyno bazes. 
Artimiausias NATO statomas

tam reikalui jie neturėjo jokios 
žinios.

— Mano galva, ekscelencija, 
bus geriausia išeitis, jei vienas 
eisime į dešinę, o kitas į kairę, 

' — pasiūlė tasai valdininkas, 
kuris buvo tarnavęs ne tiktai

dar mokęs rašto atsarginių mo
kykloje ir dėl to buvo kiek iš
manėlesnis.

Kaip sutarė, taip ir padarė. 
Pirmasis vakfininkas patraukė 
dešinėn. Jis priėjo medį, apki- 

lai būtų nusiraškęs bent vieną 
obuolį, bet pe kabojo gana 
adkštal Reikėjo lipti medin. Jis 
bandė įkopti, bet tiktai susi
draskė savo naktinius marški
nius. Paskui priėjo upę, kurioje 
virbėjo daugybė žuvies.

Kaip būtij gera, kad visą 
tą žuvį turėtume Podjačeskaja 
gatvėje! — pagalvojo jis laižy
damas lūpas. Priėjęs mišką, 
aptiko jame, laukines višteles, 
tetervinus ir zuikius.

— Viešpatie tu mano, kokia 
gausybė maisto! — aikčiojo jis 
dūsaudamas. O.alkis jj vis la
biau žnaibė.

Jis turėjo grįžti atgalio tuš
čiomis. Sutartoje vetoje jau 
laukė antrasis vakfininkas.

yra 375 mylių nuo Sovietų ste-

900 lactuvų. o taip pat povan-

vegija šiaurės karo atveju lai- 
Jcytųsi neutraliai, jeigu nebus 
tiesiogiai paliesti Norvegijos in
teresai.

Lieka sekti, kokiu būdu Va
karai atpalaiduos Skandinavi-

Pirmą premiją laimėjo italas
Europinio jaunimo sąjūdis 

paskelbė konkursą — kas pa
rašys geriausią laišką, kuriame 
būtų iškeltos jo tėvynei svar
biausios problemos. Dešimties

“ Saulė, deginanti Vidurže
mio saulė, kuri nokina oranžus 
ir citrinas, brandina ir aistrin
gos meilės dainas; saulė įsiū- 

žmonių komisija pripažino 15 buoja musų jausmus ir kraują, 
premijų. Pirmoji — bilietas 
3,00 kilometrų kelionei lėktu
vu — teko italui Luigi Tessari. 
Kas gi to vyro laiške atrodo 
būdingiausia šių dienų italui?

Jis rašo:
“Ar tu matei kelionių biure 

gražiuosius Italijos plakatus? 
Tikriausiai. Įsivaizduoju, kaip 
tu kartais prie jų pastovėdavai 
prisžiūirėdamas taip kaip ir, aš 
prie tavosios?tėvynės plakatų 
dažnai 'pastoviu ir pasvajoju 
pamatyti šituos kalnus, šitą 
jūrą, šituos gražiuosius mies
tus.

“Bet tikriausiai girdėjai taip 
pat apie italus, kurie kituose 
kraštuose ieško darbo, nes jo 
negali rasti tėvynėje. Darbo, 
kuris yra žmogaus teisė, jam 
negali namie duoti, nes jo per 
maža, o norinčių jo gauti per 
daug. -

“Tai dvi šių dienų Italijos 
pusės. Ką tu matai gražiuose 
margaspalviuose plakatuose, be 
abe o, yra žaviausioji pusė; 

-bei kai atvyksi pasižiūrėti Ita
lijos ir italų, neužmiršk ir ant
rosios pusės, kuri yra pati sun
kiausia mūsų kraštui — nedar
bas.

“Jei nori turėti atvaizdą apie 
italų charakterį, patarčiau nu
vykti į Toskaną, kitados buvu
sį Lacijų. Ten rasi tikrą italų 
liaudį, laisvą nuo prancūziškos, 
ispaniškos ir austriškos įtakos. 
Jei suprasi kalbą, išgirsi gyvas 
pastabas, visokius juokus ir są
mojus, aštrios galvosenos posa

kius, kandžią pašaipą — gry-

Na kaip, ekscelencija? Ar 
ką nors suradote?

— Nieko. Tiktai “Maskvos 
laikraštį ” Nieko daugiau.

Valdininkai prigulė miego, 
-bet jų tušti pilvai burbė ir ne
leido užmigti. Kartą juos išbu
dino klaiki mintis, kad jų pen
sijomis dabar gali kas kitas 
naudotis. Paskui juos prikėlė 
matytos laukinės vištelės, te
tervinai ir kiškiai.

— Maistas savo pirmykščia
me pavydale laksto, plaukioja 
ir auga ant medžių, — sušnabž- 
do pirmasis valdininkas. — 
Kam galėjo tai ateiti į galvą, 
ekscelencija?

— B tikrųjų, — pritarė ant
rasis. — Turiu prisipažinti, ligi 
šiol galvojau, jog pusryčių py-

kius padeda ant stalo.
— Vadinasi, jei norėtume 

suvalgyti fazaną, tai reikėtų jį 
pagauti, nuduotai, plunksnas 
nupešti ir iškepti. Bet kaip tai 
padaryti?.

— Taigi, kaip*tai padaryti?
Jie aptilo ir vėl bandė už

migti, bet alkis neleido sumerk
ti akių. Jiems rodėsi būriai fa
zanų ir ančių, knibždėjo par
šiukai, tokie sultingi, gerai iš-

MBS. CLABE BOOTH LUCE, astre# JAV diptomatije* Istorijoje 
meterit *mbu**d*r*,' prieš Kvykdama J ItaUJa, Vaiatybji' Depar-

daro mus suokalbininkais prieš 
svetimą priespaudą ir duoda 
mums išsireikšti tobuliausias 
meno formas.

"Minėjau nedarbą — tą aš
triausią italų ūkio problemą; 
tiek pat sunkus ir su nedarbu 
susijęs klausimas yra mūsų 
gyventojų perteklius. Gyvento
jų skaičius auga ir auga, o dar
bo galimybės neauga tokiu pat 
laipsniu; neturime prieaugliui 
ventilio — kolonijų; daugel 
žmonių norėtų iškeliauti, o iš
keliavimo galimybės labai ribo
tos.

“Užsieniuose mums sako: 
italai, apribokite savo gimimų 
skaičių. Bet italas yra giliai ti
kintis; jis turi begalinį pasiti
kėjimą Apvaizda ir jai pasiduo
da.
• ‘Tolesnis klausimas — tai 
trūksta, butų. Pustrečio milijo
no butų trūksta. Bet tai reika
las skaudamas visuos kraštuos 
po karo.

“Manau, vienintelė galimybė 
išmintingai išręsti visus tuos 
klausimus, tarptautinis bendra 
darbiavimas, kuris įgalintų pa
sikeisti darbo jėgomis.”

Antroji teko vokietei
Antrą premiją laimėjo —bi

lietą kelionei lėktuvu 2000 kl. 
— vokietė Maria Weber:

"Mielas drauge, sakaisi no
rįs pažinti Vokietiją. Turiu tau 
liūdną žinią pranešti.* Vokietija 
mirė. Dabar tik rūpestis ją pa
laidoti ir, būtent, Berlyne, bu
vusioj Vokietijos sostinėje, ku
ri dabar po ketvirtadali ameri-

— Duodu galvą, kad galėčiau 
dabar savo batus praryti, — 
nudejavo vienas iš valdininkų.

— Pirštinės irgi nebūtų pras
tas daiktas, jei dar švelnios ir 
minkštos, — atsiliepė antras.

Viens kitą persmeigė aštriu kui atsigulate miego.
— O kodėl negalėtų būti at

virkščiai: žmogus pirma atsi
gula, sapnuoja gražius sapnus, 
pankui keliasi?

— Taip, iš tikrųjų, galėtų 
taip būti. Bet kai aš buvau val
dininku, visada galvojau: da
bar yra rytas, paskui bus die
na, ateis vakarienė, tada bus 
laikas migti.

Prasitarus apie vakarienę, a- 
bu prisiminė,'ką dieną buvo 
matę ir kaip nieko nepešė, ir 
pašnekesys jų vėl nutrūko.

f— Viepas daktaras man kar
tą pasakojo, kad žmogus ilgai 
gali laikytis savo paties sulti-

žvilgsniu. Akyse jiems blykste
lėjo piktos liepsnelės, dantimis 
ėmė jie griežti, iš krūtinių pra
siveržė dpslus maurojimas.

šniokštė ir taip draskėsi, kad 
jų marškinių skiautės lakstė j 
visas šalis. Tasai, kuris buvo 
mokęs kitus rašto, nugriebė 
draugo ortfiną nuo kaklo ir 
prarijo. Kai vienas kitą įkando 
iki kraujo, abudu atsipeikėjo.

šūkterėjo fie vienu ypu. —Mes 

ti. Kaip mes galėjom iš viso 
susiimti ?Tik koks nelabasis ga
lėjo mus sugundyti?

— B tikrųjų mes turime vie
nas kitam padėti praleisti tą 
nakties metą: kitaip nusižudysi- 
me, ateis mirtis.

— Tamsta pradėk, — pasiū
lė pirmasis vakfininkas.

— Ar galite man paaiškinti, 

koniška, angliška, prancūziška, 
rusiška. Imk lėktuvą—drauge, 
tik nesėsk į traukinį, nes iš 
traukinio tave išmes — jei no
ri į Berlyną ir apžiūrėk laido
tuves. Trk saugokis, nepaklysk , 
tarp sektorių, ribų. Anapus už
dangos kalėjimuose ir koncen
tracijos lageriuose tave ims 
mokyti tikrosios demokrati
jos...

“Ir kai tu mirusiai Vokieti
jai pareiškei paskutinę pagar
bą, pasisuk šiaurės link, kur 
guli mūsų Žemutinių Saksų ša
lis. Tau atties vėjas iš tos pu
sės garsus dainos, kuri tokia 
panaši j "Wir werden weiter 
marschieren, wenn ai les in 
Scherben faellt.” Ir iš besi
sklaidančių rūkų įžvelgsi lau
žytą kryžių. Jis 'šviečia, švie
čia, šviečia..;

“Paėjėk iki zonų ribos j Ry
tų pusę, drauge, ir prisižiūrėk 
į srovę žmonių, plaukiančių iš 
anapus uždangos. Prisižiūrėk 
jų išgąsčio, skurdo ir jų vil
ties. Ir, paskui nueik į lagerius, 
kuriuose jie šimtais gyvena — 
skurdžius, purvinus lagerius. 
Daugelis ten gyvena nuo lai
kų, kai buvo sudaryta Potsda
mo sutartis, ir jie buvo išvyti 
iš Silezijos, Bohemijos, Sudetų 
krašto.

“Bet aplankyk taip pat kokį 
miesčiuką ar kaimą. Rasi de- 
šimtamečius su trumpom mė
lynom kelnytėm prie pingpon- 
go, ar dviračio, ar maudyklės. 
Tai mūsų viltis, nes jie nežino 
apie Hitlerio Vokietiją ir karo 
siaubą. Jie nepažįsta tanko še
šėlių ir nesibaido lėktuvų. Jie 
visi nori būti lakūnais ir šofe
riais. *

"Ir mielas drauge, neuž
miršk aplankyti kai kurias mū-

(Nukelta į 5 pusi J

paskui leidžias. Kodėhpegalėtų 
būti atžagariai?

— Keistas gi tamsta žm 
ekscelencija. Jūs taip pat fcįr- 
ma keliatės, paskui skubate 
staigon ir ten dirbate, o pas- 

neko.
— Kaip tai suprasti ?
— Labai paprastai. Matote, 

žmoguje vienos sultys sučiulpia 
kitas, tos vėl kitas, kol taip 
visos susičiuipia.

— Ir kas tada?
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pradėjo plaukti j žymesniąsias 
^JAV aukštojo mokslo 'įstaigas.

i' -

Kanadiečiai buvo vieni iš 
J pomųjų, gyviau susidomėję 

studijomis savo'pietinio kaimy
no krašte. Neužilgo jų keliu 
pasuko ir kiti kaimynai, o kiek 
vėliau — net ųfcpatys tolimiau
si kraštai.

Šiandieną šiaurės Amerikos 
aukštosios, mokyklos gali jJhsi- 
čHdžiuoti rekordiniu užsienie
čių studentų skaičiumi — virš 
31,000 (tarp jų trečdalis mer
gaičių) iš 126 kraštų lanko a- 
pie 1400 šios šalies mokyklų. 
Cofctmbijos Universitetas pri
glaudžia patį didžiausią šių sve
čių skaičių — virš 1300. Toliau 
eina Californijos U-tas su arti 

. 1000 užsieniečių; Washingtono 
ir Michigano valstybių u-tai su 

. 500; NYU ir kt. '
Vakarų hemisferos kraštai 

šiandien vyrauja savu studen
tų skaičiumi JAV. Jis viršija 
11300, iš kurių apie (4200 su
daro kanadiečiai ir 1200 mek
sikiečiai. Didžiausia Azijos stu
dentų dalis (šie siekia 11000) 
atvykdavo iš Kinijos (prieš ko
munistų pavergimą — netoli 
4000 asmenų) jš Indijos —a- 
pie 1500 ir iš Japonijos — 
1150. Iš Europos praeitais me
tais amerikiečių kolegijos susi
laukė 7220 busimųjų moksli
ninkų, Iš jų 1236 buvo pasiun
tusi Vokietija, 237—Austrija.

Svetimšalių studentų skai
čiams palaipsniui augant, buvo 
suorganizuota ir užsienio studi
ją parama. Toks judė’imas 
prasidėjo 1910 m., kviečiant 
užsienio draugus pietums, or
ganizuojant specialius būrelius

ątuden-

sios‘ paramos ir stipendijų iš

kitų organizuotų vienetų tokį 
punktą įtraukia savo veiklon. 
RcckefeJlericųjGuggenheimo ir 
Valstybės Gerbūvio fondai 
remia gabius studentus; Pa
saulinis Studentų , Paramos 
Fondas, NCWC, Vidurinės 
Europos Studijų Centras, Tau
tinė Studentų Sąjunga, Užjū
rio Tarnybos Programa, įvai
rūs kosmopolitiniai klubai, 
daugelis mokyklų įr kai kuriais 
atvejais net pariefaai asmenys 
taip pat daugelį sušelpia. Vy
riausybė užsienio studijose pa
deda Smitho-Mundto Aktu, 
siųsdama JAV studentus užsie
nin, tuo įgalindama panašų 
skaičių svetimšalių čia atvykti. 
Fulbrighto Programa, kurios 
lėšes yra gaunamos iš karo 
pertekliaus daiktų pardavineji- 

ino svetur, dažnai padengia'at
vykstančiųjų kelionės išlaidas. 
Panašiai parama prisideda Ar
mijos Departamentas, švieti
mo Įstaiga ir Ekonominės Ko
operacijos Administracija.

Studijų akiratis
Dažnas studentas, dar prieš 

atvykdamas, turi sau pasirin
kęs studijų šaką. Užsieniečių 
palinkimai išsiskldido po įvai
riausias mokslo sritis — nuo 
griežtųjų mokslų iki meno ša
kų. Tiems, kurie studijas bai
gę tuoj pat mano grįžti namo, 
čionykščiai uždarbiai studijų 
pasirinkime beveik neturi jo
kios; įtakos. Iš kitos pusės, tie, 
kurių grįžimas hera garantuo
tas, turi pagrindo bent viena 
akimi į. tai atsižvelgti. %

Kok:ą studijų šaką užsienie-. 
čiai bebūtų pasirinkę, jie visi 

panagrinėti šios “medaus ir 
to Sages" gyvenimo būdą; 
Bas stengiasi arčiau pa-

susiformuoja apie ją vienokią 
ar kitokią nuomonę. Jei Yn—Irr

J* apykantos Vakariniame kran
te, Peari Harbor gal ir šian
dien būtų sveikas. Matsuoka, 
kuris 1940 m. tapo Japonijos 
užsienių reikalų ministeriu, 
dėl blogio, patirto Amerikoj, 
pasidarė jos žūtbūtinei priešu.

Daugelis iš JAV studijavu
sių kitataučių yra tapę žy
miais asmenimis savo tautose. 
Iš jų tarpo iškilo prezidentai 
(Galo Piaza Lasso — Ekvado
re; Nikaraguos Anastasio So- 
mosa) bei krašto šulai (Kasim 
Gulėk Turkijoj; olandas Jan 
Tknmęrman ir nesuminimi 
skaičiai kitų). Daugelis iš tokių

• įžymybių Amerikos studijų dė-

gaiš; tačiau nemažo skaičiaus 
svetimšalių bičiuliški jausmai 
buvo čia 'pasitaikiusių blogybių 
sudrumsti. ,
Amerika ugdosi draugus
Senos klaidos, kilusios iš a- 

merikiečių neapdairumo, šian
dien jau tik retkarčiais bepa
sitaiko. Tarptautiniai namai 
teikia studentams pastogę ir 
pramogas, (pav. New Yorko 
Name 250 užsieniečių bendrau
ja su panašiu skaičiumi ameri
kiečių), spausdina savo leidi
nius ir Lt. Didžiojo New Yorko 
Tarptautinė Studentų Taryba 
savo šeštadienio vakaro prog
ramomis bei išvykomis sėkmin
gai jungia svetimšalius su čia
buviais. Seattie mieste užsienio 
studentai turi savaitinę "Ame
rikos Svečių” radijo valandėlę, 
Tarptautinį Apvalųjį Stalą bei 
kitus akademinius sambūrius 
tarptautiniam sugyvenimui ug
dyti. Akademinių patarėjų bei 
organizuotų vienetų pagalba į- 
galina šiuos neoficialiuosius 
ambasadorius arčiau tarp savęs 
susigyventi ir susidaryti tiks
lesnį JAV vaizdą.

Lietuviai JAV kolegijose
Prie tų 31000 geros valios 

ambasadorių priklauso ir apie 
300 lietuvių, šie laikosi kiek 
atokiau nuo kitataučių veiklos, 
nes daugumas iš jų aktyviai 
jungiasi lietuviškų bendruome
nių veiklon, jai pašvęsdami sa
vo laisvas valandas. Nežiūrint 
to, jie kreipia savo dėmesį į 
JAV pažinimą, į tarptautinį 
bendradarbiavimą. Lietuviai 
studentai yra vieni « įtakin
giausių liudytojų prieš komu
nizmą, nes jie byloja ne su
klastotų knygų, bet konkrečia 
netolimos praeities kata.

Margame pasaulyje visaip būna

Henry Yayet nutarė dar užeiti 
į vieną restoraną, tačiau visiš
kai nepastebėjo, kaip jis nužy
giavo į nuovados būstinę. Ten, 
norėdamas‘pasigirti, iš kur jis 
gaunąs šiais sunkiais laikais 
pinigų degtinei nusipirkti, pra
dėjo visus savo nusikattknus 
išpasakoti. Džiaugėsi Fayet, 

' kad jo visi įaip atidžiai klau
sėsi ir todėl atliko labai tikslią 
."išpažinti”. Tačiau po pusva
landžio, kai jis baigė savo isto
riją, savo žfoplutnu labai nusi
vylė, nes peticija jo jau nebeiš
leido. Teismas jam paskyrė 3 
m. kalėjimo, atsižvelgdamas į

ry»e. Vte crapB Bobute aode prie Baltąja Mmq.

TARP KNYGŲ IR ORGANIZACIJŲ
Lietuviškoji studentija visa- nizadjose. Neužtenka vien už

dą gyvai reiškėsi visuomeninis- sidaryti savo tarpe, skaityti 
me gyvenime. Vieni iš gražiau- knygas ir galvoti, kad visuo- 
sių laikų buvo pirmieji nepri
klausomybės metai, kada sa
vos valstybės kurtinas buvo ap
ėmęs visus sluoksnius. Tada ir 
studentai ne tik dalyvavo spau
doje, bet jungėsi į politinį vei
kimą.

Vėliau buvo įnešta idėja — 
eiti į kaimą ir jį kultūrinti. Ne
mana studentų pasuko tuo ke
liu ir, pav., “Pavasario” orga
nizaciją išaugino į veiklų ir 
stiprų vienetą.

Ir Amerikoje jau ne kartą 
keliami bakai: eiti į visuomenę,

lygų, dar nėra pilnai įsitrau
kęs į visuomeninę veiklą. To
dėl Stud. At-kų Centro valdy- 
'ba ir kreipia šiemet ypatingą 
mą.'^Gaudeamu^’ — Studentų
Ateitininkų krf6rmariniame
Biuletenyje (3 nr.) šitaip ra
šo: i---

Knygos Vnkietijeje tikusiam

Vokietijoje vargstantis lietu- 
skaityti. Tremtiniams išemig
ravus, likusieji atsidūrė sveti
moje aplinkoje.

Amerikoje, palyginti, lietu
viškų knygų taip nestokoja. 
Daugelis galėtų šiam reikalui 
paaukoti vieną kitą ir iš savo 
turimų knygų. Pirmiausia tegu 
atsiliepia jaunimas ir ištiesia 
savo draugams pagalbos ran
ką, pasiųsdamas knygų šiuo 
adresu: Kun. Antanas Bunga, 
Memmingen, Memmingenberg, 
Reg. Lager, Germany.

Jaunimas visame pasaulyje
• Vokietijoje katalikiškų 

jaunimo organizacijų centras
• Itelijeje praeitais metais 

įvyko 12 stovyklų jaunimo va
dams. Kiekvienoje stovykloje 
buvo 150 jaunuolių (viso 
9.000), kurie gavo dvasinį, a- vokiečių katalikiško jaunimo 
paštahšką ir organizacinį auk
lėjimą ir vėliau buvo įjungti į 
kat. jaunimo veiklą.

švelninančiaa aplinkybes,— jo 
paties savanorišką išpažintį.

Reklama ast nugaros

Meksikoje valdžia prieš ku
rį laiką tarėjo problemą, kaip 
tinkamai IfepFfOti moterų po- 
lidrMdą etatus. Trūko pinigų

gMi. Tada vienam direktoriui 
Wlo genWi mintis. PoiicMnkių

<fijas globojo pas švietimo mi- 
nisteris.

• Uganda, Pietų Afrika, 
katalikų aukštoji dvasiškija 
kurią stipendijų fondą ir ren
giasi siųsti kūb čMrĘgf&u ČIabu

pinigų policininkėms algas mo- jaunimo studijuoti į Euro 
keti P. V. na.

uniformose ant nugaros yra 
pajuosiamos įvairios reklamos.

mos naudojasi naująja ir labai 
įdomia forma savo gaminius 

menė ateis ir pradės klausinė
ti, bene mes turime idėjų ir kas 
jos tokios. Iš uždarų išauga tai, 
ką vokiečiai vadina “Stubenge- 
lehrte” (namuose užsidaręs 
mokslininkas); visuomenė jų 
nežino ir nemažo, nors jie gra
žiomis idėjomis gyventų.

Kai “kuriose kolonijose mūsų 
bičiuliai ta kryptimi yra pasie
kę gerų rezultatų, dalyvaudami 
vietinėse amerikiečių lietuvių 
organizacijose. Reikia, kad vi
sose kolonijose šis sąjūdis su

Turime daug kolegų, kurie 
yra toti nuo lietuvių kolonijų. 
Jiems tai {vykdyti yra neįma
nomi. Tačiau vieną dalyką vi- 
dėl Centro Valdyba prašo, kad 
visi JAV-se gyveną Studentai 
ateitininkai užsiregistruotų pas 

Iš studentų ateitininkų veiklos
Bustinieji stodeaiai ateitinin

kai Centro Valdybos yra kvie
čiami užsiregistruoti. Užsire
gistruoja, kurie numato tęsti 
nutrautkas studijas arba nau
jai jas pradėti; prašomi regis
truotis ir tie, kurie norėtų stu
dijuoti, bet dėl susidariusių 
kliūčių negali. Registruojantis 
reikia suteikti šias ėmias: var
das pavardė, gimimo data, iš
eitas mokslas, ką studijuos, 
materialinė padėtis, kaip se
niai Ateitininkų Federacijos 
narys, žinias pasiųsti C. V-bos 
sekretorei Aldonai Prapuole- 
nytei, 1608 So. 49 Court, Cice
ro 50, III.

veikusios Lietuvoje ir Vokieti
joje. Norėdama pagyvinti 
veiklą, praplėsti individualinį 
ugdymusi, Stud. At-kų Sąjunga 
nori atgaivinti korporacijų 
veiklą. Kiek anksčiau “Gied
ros” mergaičių korporacija 
Chicagoje pradėjo burtis iš 
naujo, dabar atgaivinama Me
no Draugijos “Šatrijos” veikla. 
Ją rūpinasi C. Grineevičfais. Vi
si studentai ateitininkai, norį 
priklausyti šiai draugijai arba 
gauti smulkesnių informacijų, 
prašomi kreiptis adresu: V. 
Grincevičius: 1836 S. 49th 
Court, Cicero, III.

dalyvavo 12 tarptautiniuose 
kongresuose įvairiose šalyse, 
surengė 512 kursų ir didelių 
susirinkimų, apie 220.000 lan
kė šventas vietas ir ekskursa- 
vo, pasiekdami net užsienio 
kraštus, šiems metams Vokie 
tijos kat. jaunimas turi šūkį: 
profesija — pašaukimas!

• Aartralijo* kat. jaunimo 
orgariizacijos pradėjo kovoti 
prieš nepadorią spaudą, išsiun- 
tmėdama šimtus laiškų leidė
jams ir laHcraščių redakto
riams.

• Praacftrfjeje, Paryžiuje, 
bwo studijų savaitės, kurios 
svarstė klausimus, surištus su

į; h j JMkus deinių sąskrydis Australijoje i3 '7 ’**'
Jįių metų prąčUnje Austra

lijoje, prie Greystanes, nuosta
biame žaliuojančių eukaliptų 
slėnyje su nepaprastu pasise
kimu praėjo ParrPacifiko Jam
boree. Tai buvo dkteHs įvykis 
ne tik Australijos skautams, 
bet ir<visam kraštui Jo nepa
jėgė užtemdyti ir baigminės 
tarp JAV ir AustraHjos Davis 
taurės teniso rungtynės, kurias 
laimėjo Australija. 0 iki šiol 

< australai pasižymėjo siauru 
akiračiu — jnažai domėjosi 
tautomis bei įvykiais už jų k.c- 

. mo ribų.
" Šiom Jamboreen buvo ra'- 

kridę 11,000 skauti. Dalyvavo 
skautai iš. Natų. Zelandijos —
.J?:džios:os Eriianijos — 
*11, Malajų — 84, šiaurinės 

Borneo — 2. Singapūro— 53, 
Ceilono — 4, I'.dekinijos —25, 
Fiji — 2, Horg Kongo — 27, 
Indonezijos — 3, Nauj. Gvinė
jos ir Papua — 56, Salomonų 
salų — 2k Brunei — 2, Mauru 
— 24. Tai vis daugiausia įvai
rių salynų atstovai iš Pacifi- 
ko erdvės. Taip pat dalyvavo 
vienas japonų skautininkas, 
keli Prancūzijos, Olandijos ir 
Islandijos skautai. Australijoje 
gyvenančius tremtinius - emig
rantus atstovavo 15 lietuvią, 
keli-estai ir vokiečiai skautai.

Stovykla užėmė 250 akrų 
plotą. Ji buvo įrengta stropiu 
skautų darbu ir triūsu. Jiems 

• pagelbėjo Sydnėjaus miesto 
savivaldybė, kariuomenė, paš
tas, geležinkeliai ir įvairios 
firmos. Šiame palapinių miešto 
buvo net 4 bankų skyriai, paš
to ir telefono įstaigos, skautiš
kų reikmenų prekybos, ligoni 
nė, policija bei ugniagesiai. 
Jamboree buvo atžymėta spe
cialiu Australijos pašto ženk
lu.

Be iškylų po Sydnejų ir jo 
apylinkes, būta daug pramogų 
ir pačioje stovykloje: laužai, 
susiartinimo pobūviai, Natio-

“ATEITIES” SKAITY
TOJAMS

1. Ar jau užmokėjai "Atei
ties” prenumeratą už 1953 me
tus? O gal dar esi skolingas už 
52-uosius?

2. Ar pasiūlei savo draugui 
užsiprenumeruoti “Ateitį”’

3. Ar kiekviena vietovė pra
vedė “Ateities” platinimo va
ju?

4. Ar viaos ateitininkų kuo
pos padarė parengimą “Atei
ties” reikalams?

Taip pat prašome, pakeitus 
gyvenamą vietą, naują adresą 
galimai greičiau pranešti admi
nistracijai. Laiku atsiskaitant 
ir tvarteliai pranešant adreso 
pakeitimą, padės reguliariai 
žurnalą leisti, ir taiku bei 
tvarkingai jūs jį gausite.

Administracija 
Lietuvos Vyčiy Radijo Programa

TnuHthKj* ii aOprfoi radijo ateitos WLOA, 1SW kjrUcyelc*

KIEKVIENĄ SEKMA£)IEN{ — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
iioje radijo programoje1 skelbtis, kreipkitės adresu :

KNtoHTR OF IJTHTANTA WIX»A 
munnocK. pa.

nal Opera Company ir Sydnė- 
jaus simfoninio orkestro kon
certai. Pačiame Sydncjaus 
mieste buvo pravestas įspūdin
gas skautų paradas. Tūkstan
tinės minios entuziastingai 
sveikino (žygiuojančius skau
tus. Daug katučių sulaukė 
Nauj. Gvinėjos ir Paęua skau
tai, kurie žygiavo basi. Naujie
ji 1953 metais buvo įspūdingai 
sutikti prie laužo. Jamboree^ 
oficialiose atidarymo iškilmėse 
dalyvavo 10000 svečių. Atida
rymo kalbą pasakė ir karalie
nės Elzbietos II sveikinimą per
davė N.S.W. valstybės guber
natorius ir skautų šefas Sir 
John Northcott. Raštu sveikino 
Britų Imperijos skautų šefas 
Lordas Rowallan. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo ir Jambo
ree kelis kartus aplankė iš 
Londono atvykęs Tarptautinio 
Skautų Biuro direktorius pulk. 
J. S. Wilson.

Mūsų skautai buvo įsikūrę 
greta Hong Kongo, Indonezi
jos, Indokinijos, Islandijos ir 
Prancūzijos skautų. Lietuviš
koji trispalvė plevėsavo ne tik 
lietuvių stovyklavietėje, bet ir 
didžiojoje Jamborees vėliavų 
aikštėje. Nuo Jamboree vartų 
kiekvieną svetį vedė rodyklė 
"To Lithuaniari Scout Camp”. 
Lietuvių stovyklavietė pasižy
mėjo pavyzdinga švara, tvarka 
ir kukliais, bet grąžais papuo
šimais, nors gamta tenai gana 
skurdi — maža buvo įprastų / 
medžiagų tiems papuošimams 
padaryti.

Dėmesio centre buvo tradi
cinis lietuvių skautų stalas su 
Vyčiu ir šūkiais, bei tėvynės 
laukus primenantis Rūpintojė
lis. Stovyklos vadovybės papra
šyti lietuviai savo kryžių per
kėlė prie-altoriaus, kur buvo 
laikomos katalikams pamal
dos. Visi svečiai mielai pasira- 
.šinėjo mūsų skautų svečių 
knygoje, lankė gražią rank- 

,darbių parodėlę (kur buvo ir 
Informacinės literatūros apie 
Lietuvą) bei gėrėjosi įrengi
mais.

Australams svečiams kartais 
būdavo net neaišku, kaip Jie- • 
tuviai gedėjo iš anapus geleži
nės uždangos atvykti šion 
Jamboreen. Tačiau, sužinoję, 
kad mūsiškiai yra naujieji imi
grantai, maloniai sveikino ir 
linkėjo gražiai reprezentuoti 
pavergtą tėvynę.

Tos smagios 10 dienų Jam- 
boreeje paliko gausius prisi
minimus jos dalyviams, o taip 
pat pasitarnavo Lietuvos by
los skelbimui svetimtaučių tar-

Skauty vakaras
Sekmadienį, kovo 1 d., New 

Yorko skautų vietininkija Ap
reiškimo parap. salėje surengė 
meno vakarą. Buvo suvaidinta 
St. Lauciaus vieno veiksmo 
laisvės kovų vaizdelis “Paslap- , 
tingoje zonoje”, režisavo V. 
Kedolis.

Antrojoj programos dalyje 
New Yorko Skautų vyčių okte
tas dviem išėjimais padainavo 
po keletą liaudies dainų ir po
puliarių šlagerių. Akomponavo 
pianistas Al. Mrozinskas. šokė
jų grupe, vadovaujama J. Ma
tulaitienės, taip pat dviem at
vejais pašoko keletą tautinių 
šokių. Programa, kuriai vado
vavo mokytoajs Samusis, pra
ėjo gana sklandžiai ir žiūro
vams paliko malonų įspūdį. Tik 
publikos galėjo būti daugiau. 
Tai jaunime pastangos, jauni
mo įvairūs bandymai, o jie vi
sada įdomūs savo jaunatve. Jie 
turėtų susilaukti didesnio dė- 
hicsio ir iš visuomenės.



tik kūrėsi. Išvyto nepatenkinti

$

mus remia r dalyvauja tietu-

Gruodžio 
iškilmės 
gvajuj. Montevideo aridvyde

lietuvių bažnyčios kertinį ak
menį. Į akmenį buvo įdėta Lie- 
tutos žemės, atvežtos net iš 8 
gimtojo krašto vietų. Ją atsive
žė bėgdami iš Lietuvos tremti- 

’ niai. Man teko jos gauti, kai 
atsišaiikiau “Drauge”. Susilau
kiau ir iš stebuklingos Lietuvos 
šventovės Šiluvos akmens da
lelę, kurią atsivežė Ed. Vllučio 
žmona.

I kertinį bažnyčios akmenį 
sudėjome pergamento surašy
tus bažnyčios statymo doku
mentus, Juos pasirašė vietos 
arkivyskupas, Lietuvos Minis- 
teris Dr. K. Graužinis su žmo
na, tėvai jėzuitai ir daugybės 
vietinių lietuvių. Iškilmės buvo 
nufilmuotos. Žmonių susirinko 
labai daug, nors buvo vasaros 
karščiai. Visi iš tikrųjų laukė 
tų neregėtų savo gyvenime iš
kilmių.

laikinai parvykau į JAV
Palikęs Urugvajuj T. VI. Mi

kalauską ir neseniai Ispanijoje
baigusį mokslus jauną ir labai va. 
energingą T. J. Giedrį, laikinai 
atvykau į USA kiek pasilsėti, 
ir, kiek bus galima, Amerikoje 
pravesti lietuvių parapijose mi-

• sijas. Po metų, ar kiek vėliau, 
vėl grįšiu tęsti pradėto darbo. 
Laikinai mano vieton jau išvy
ko T. J. Venckus. Bet bažny- • 
čios statybos darbas jau bus 
pradėtas po ateinančių Vely
kų.

Lietuviai Urugvajuje
Lietuviai į Urugvajų ir bend

rai į P. Ameriką išemigravo 
dar prieš 25 metus. Jie išvyko

pasitenkinimą nuolat primena. 
Dauguma yra pasukę į komu
nistų eįles. Jie mano, kad* tik 
atėję komunistai Lietuvą iš
gelbėjo iš skurdo ir padarė ją 
laimingą. Lietuvos nepr.klau- 
scmyoės laikų pažangos neži
no.

Rusams Lietuvą užėmus, 
daug musų tautiečių nusiskubi
no pas rusų pasiuntinį ir lietu
viškus .pasus pakeitė į rusiš
kus, kad tik galėtų kuo grei- 
čiusiai vykti Lietuvon į išsva
jotą rojų, bet ir iki šiandien jų 
niekas neįsileidžia. Tremtinių, 
išskyrus dvi ar tris šeimas, ne
turime, nes Urugvajus jų ne
priėmė, tai nėra, kas nušviečia 
dabartinę Lietuvos padėtį.. Ši 
komunistų propaganda ir ko
munistų laikraštis, kuris yra 
vienintelis šiuo momentu lie
tuviškas laikraštis Urugvajuj, 
nuolat įtikinėja žmones, kokia 
yra laiminga dabartinė Lietu-

Kiek yra lietuvių Urugvajuj, 
tikros statistikos dar neturime, 
bet spėjama, kad yra tarp 6 ir 
10 tūkstančių.

Kai kas klausia, ar tenykš
čiai lietuviai neturėjo iki šiol 
savų kunigų? Taip. Vienas ki
tas nuvyko, bet vėl išvažiavo, 
nes buvo sunku pragyventi. Ir 
mes nepragyventume, jei vieti
niai jėzuitai nelaikytų mūsų sa
vo vienuolyne dovanai.

Per tuos 25 metus buvo pa
simaišę ir pora netikrų kunigų, 
bent vienas iš jų klausė išpa-

Šv. Kazimiero minėjimas Brockton, Mass.
“Palaimintas turtuolis, ku- tojo di^ną, bet ir kaipo savo 

' * ’ “ ’pąraęajos patroną. ~ ^Parapijos
choras sugiedojo, “Amerikos 
himną”, “Marija, Marija” ir “O 
šv. ^Kazimierai.” Po to kun. 
AL Klimas padarė trumpą isto
rijos apžvalgą apie šv. Kazi
mierą.

Pradžios mokyklos vaiku
čiai padeklamavo Maironio ei
lėraščius : Nedaug mūsų ir Mū
sų viltis. Tie patys vaikučiai pa
dainavo Lietuva brangi šalelė. 
Po to, parapijos choras padai
navo Jaunimo giesmę ir Plau
kia sau laivelis, o A. Barauskas 
padainavo solo Birutės dainą ir 
Muzika, muzika.

Kum. S. Saulemas trumpai 
papasakojo apie šv. Kazimierą. 
To paties choro vyrai ps daina
vo dvi dainas: Kur tas šaltinė
lis ir Dul dul dūdelė, o tauti
niais rūbais apsirengusios 7-to 
skyriaus mergaitės, pritariant 
fortepijonui, išpildė melo-dek- 
lamaciją Kur bėga Šešupė. Tas 

; pats parapijos choras padaina- 
[ vo lietuvių liaudies dainų po- 
[ puri. Po to, sekė svarbiausia 
i programos dalis — dr. Juozo 
! Leimeno, atvykusio iš Bostono, 
|- paskaita. Savo gražioje paskai

toje prelegentas apibūdino šv. 
Kazimiero reikšmę lietuvių 
tautai ir katalikiškajam pa- 
sauhui.

Pabaigai choras sudaina

ris nepasekė paskui auksą.” 
Šiais žodžiasi kun. S. Saulėnas 
pradėjo pamokslą kovo i d šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje 
Brocktone. Ištikrųjų tai buvo 
reikšminga šventė broektonie- 
čiams, nes švenčiama pirmą 
kartą, kai bažnyčia gavo nau
ją šv. Kazimiero vardą.

Gal dėl to, po pamaldų pri
sirinko žmonių pilnutėlė para
pijos salė išklausyti dr. Juozo 
Leknoao paskaitos, pranešimų 
ir meninės programos.

Šv. Kazimiero paveikslu, pa- • 
statytu scenoje tarpe dekoruo
tų medžių (tarsi Gedimino kal
no papėdėje), Lietuvos ir A- 
merikos vėliavų ir papuoštoje 
salėje minėjimą atidarė para
pijos kleb. kun. Pr. Strakaus- 
kas. Klebonas supažindino pa
rapijiečius su šios dienos reikš
me brocktoniečšams, ^priminda- 
mas, kad broektoniečiai -šven
čia ne tik kaipo Lietuvos šven-

Jaunimas rašo
Atkelta iš 3 p.

sų demokratinio jaunimo orga
nizacijas. žiūrėk, kaip mergi
nos ir vyriokai sukasi senuose 
liaudies šokiuose ar gyvai pa- 
sako ja apie keliones po Euro- į

t

“Vokietija yra mirus. Jos 
vietoj yra vakarinė “Bundesrc- 
publik” ir rytinė “Demokra- 
tische Rcpublik”'. Kaip tu pir
mąją gali pažinti, aš tai išaiš
kinau. Kaip daros antrojoj, tik 
užsiminiau.

“Likis namie, mielas draugę, 
arba keliauk į kitą šalį, jei no
ri pailsėti. Nežiūrėk, kad aš 
verkiu, nes aš esu vekiatė, bet 
kartais pasvajoju apie vieną 
bendrą Europą — taikoje, lais
vėje ir demokratijoje gyvenan
čią.”

Taip rašė apie savo kraštus 
. italas ir vokietė. O kokiu laiš

ku lietuvis jaunuolis išreikštų 
savo krašto didįjį rūpestį?

Marijonai daug gero padarė 
Urugvajaus lietuviams katali
kams, nes iš Argentinos nuolat 
siuntė savo kunigus ir palaikė 
tikėjimo dvasią ir net galvojo 
pastatyti bažnyčią ir įsteigti lie
tuvišką parapiją.

Kun. Stanislovo Grigaliūno 
triūsas .

Kai iš Brazilijos atvyko uo-

griebėsi darbo ir per trumpą 
laiką atgaivino lietuvių katali-

JAUNI PĮVTNM VDMHJKAI gMoori pfaav U** Ckto 
ColumMa, M®. Du berniokai yra sūnūs Paul Cornelison, Kolegijos 
pienininkystės skyriaus vadovo.

r

visus lietuvius į vieną didelį ir 
stiprų frontą. Matomi jau gra
žūs to darbo vaisiai.

Kun. Grigaliūnas pereitais 
metais atšventė savo 25 metų 
kunigystės jubilėjų ir kartu 50 
metų savo amžiaus sukaktį.
Arkivyskupas yra labai juo pa-.. 
tenkintas. Pats mačiau vysku- •- 
po raštą, kuriame labai išąjria 
kun. Grigaliūno nuopelnus. Lie
tuvių tautai yra garbė, kad jos 
sūnūs sugeba Sumaniai vado
vauti net svąrinubtautų para
pijoms. (Bus daugiau-

MOKSLO NAUJIENOS

N. J. Seserų rėmėjai renkasi Worcestery
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 

Vienuolyno (centras Brocktone, 
Mass.). Rėmėjų Seimelis šiais 
metais įvyksta Aušros Vartų 
parapijoje Worcester, Mass. 
kovo 15 d.

Seimelis pradedamas pamal
domis Aušros Vartų bažnyčioje 
11 vai. Mišias . laikys kun. K.
A. Vasys, pamokslą sakys 
prel. Pr. M. Juras.

Posėdžiai prasidės 1 vai. Po
sėdžių, metu kalbės kun. K. A. 
Vasys, advokatas Miller, Vie
nuolyno Vyresnioji Anunciata", 
K. Mockus, adv. J. Grigalius ir 
kun. J. švagždys.

5 vai. užkandžiai ir 6 vai. 
meninė programa. Uolus Auš
ros Vartų parapijos Rėmėjų 
skyrius, vadovaujamas ener
gingos ir pasišventusios ponios
B. Millerienės, ruošiasi kuo iš
kilmingiausiai visus seimelio 
dalyvius priimti, pavaišinti ir 
palinksminti. Atvykę tikrai nu
stebsite worcesteriečlų svetin
gumu ir darbštumu; be to, susi
pažinsite su gražiu seselių dar
bu bei jų rūpesčiais.

Darbų ir rūpesčių Seselės tu
ri tikrai daug. Jos dirba lietu
vių parapinėse mokyklose. sės- 
ta&eniais ir sekmadieniais va
žinėja mokyti katekizmo į tas 
lietuvių parapijas, kurių nebe
suspėja normaliai aptarnauti, 
Brocktone turi dvejus (vyrų ir 
moterų) senelių namus, ku
riuose jau rado ramią senat
vės prieglaudą apie 30 senes
nio amžiaus mūsų tautiečių. 
Norinčių senatvę praleisti pas 
seseles yra žymiai daugiau, bet

tautos hunu. Programos ve-

kaiiMia*.
BoKstia, dainoms ir 

mad jom* akompanavo seselė

Tiek solistui, chorui
tlegenUH parapijiečiai nerigai-

Įėjo ptofmų.
Salė bumo papuošta vytimis, 

dabartinę Lietuvos kančią vaiz
duojančiais paveikslais ir kt.

Parapijiečiai dėkiigi gerb. 
klebonui už tol ios šventės su
rengimą ir tikisi, kad ateinan
čiais metais šv. Kazimiero mi
nėjimas įvyks jau naujoje sa
lėje. •

nebegalima priimt — trūksta 
gyvenamų patalpų ir, svar
biausia, koplyčios, nes dabarti
nėje jau nebetelpa seselės ir 
senukai.
. Visus geros širdies lietuvius 
kviečiame atvykti į seimelį ir 
savo maldomis, darbais bei 
aukomis paremti didžiuosius se
selių darbus.

Prel. Pr. M. Juras, 
Rėmėją Centro Pirmininkas

Vėžio ligos statistika

moderniesiems 
gamtos ams, pasilieka 
neištirta nemaža biologijos ir 
patologijos problemų, kurios 
reikalauja statistinių davinių. 
Taip Washingtone įsikūrusi 
tarptautinė geografinė patolo
gijos draugija atidarė vėžio li
gos statistinį skyrių, kuris iš 
viso pasaulio surenka žinias. 
Sistemingai surinkus statisti
nes žinias, tikimasi išspręsti 
daugel mįslingų klausimų. Ne 
tiek bus kreipiama dėmesys į 
susirgimo skaičių, kiek į ligos 
formas, kaip jos pasireiškia at
skirose rasėse, šalyse, profesi
jose, amžiuose, miestuose ir 
kaimuose. Nenorima surinkti 
įdomių geografinių datų, bet 
stengiamasi sudaryti vaizdą,

kaip vėžio liga sklinda įvairio
se tautose. Šių metų rugsėjo 
mėn. Washingtone bus sušauk
tas kongresas, kuris nagrinės 
geografinį vėžio ligos išsiplėti
mą, kreipdamas daugiausia dė
mesio į krūtinės, kepenų, plau
čių ir skilvelio vėžį.

Panaši tarptautinė geografi
nė patologinė draugija veikia ir 
Švedijoje, šių metų. pradžioje 
ji paskelbė įdomius prof. Folke 
Henschen anketos būdu surink
tus davinius, iš -kurių matyti, 
kad kepenų vėžys šiaurės tau
tose nevaidiną ypatingo vaid
mens. Priešingai tropiniuose ir 
karštuose. kraštuose kepenų 
vėžys yra šios ligos viena iš 
dažniausių formų.

Vasario 16-os šventė Manchester, N. H.
— Nepriklausomymbės šven

tės minėjimas šioje kolonijoje 
įvyko vasario mėnesio 22 d. 
Programa, atlikta vietinių buv. 
tremtinių vaikučių, susidėjo iš- 
eilėraščių ir skambinimo, gi 
vakaro kalbėtojas A. Vasiliaus
kas plačia paskaita iškėlė Lie
tuvos praeitį ir supažindino 
klausytojus- su dabarties me
todais kovojant su mūsų tau. 
tos pavergėjais. Prelegento 
nuomone, mes lietuviai Ameri
koje, turime aktyviai dalyvau
ti šioje kovoje su tokiu ginklu, 
kuris yra šiuo metu mūsų ran
kose: su pinigine auka. Atsi
liepdami į raginimą, susirinku
sieji suakojo apie 80 dolerių— 
šiai mažai kolonijai stamboka 
suma.
' — J New Hampshire kalnus 
šiuo metu kiekvieną savaitgalį 
atvyksta labai daug slidininkų 
pasisportuoti. Netrūksta ir lie
tuvių, kurie patraukia iš Bos
tono ir kitų mažesnių koloni-

jų. Sniego sąlygos yra labai 
geros. Garsiojoj Tuckerman 
ravinoj šiais metais tiek pri
snigo, kad slidinėjimas numa
toma bus įmanomas iki bir
želio vidurio. Koresp.

Vėl lips į Everestą
Vasario 28 d. į Indiją atvy

ko 6 britų ekspedicijos nariai, 
kurie .bandys. pasiekti aukš
čiausio pasaulyje kalno Everes
to viršūnę. Laukiama atvyks
tant dar 7 ekspedicijos narių, 
žygis bus pradėtas iš Nepalio 
srities, Katmandu miestelio. 
Tai bus vienuoliktas bandymas 
užlipti į Everestą. Ligi šiol dar 
nei vienas nenusisekė.

• Pret.-L. Tulaba, šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje rekto-

’ rius, 'prieš mėnesį atskridęs į 
JAV, šiuo metu yra Brocktone 
pas Nukryžiuotojo Jėzaus se
seris. Kelionės po JAV ir Ka
nadą išvargintas, turėjo atsi
gulti į lovą, pasireiškus rimtam 
širdies sutrikimui.

• P. Orintaitei paskirta jau
nimo literatūros premija, kuri 
buvo įteikta jai per Literatūros 
Šventę Chicagoje kovo mėn. 8

• Klierikas Rafaelis šakalys 
— pranciškonas vasario 28 d. 
Montrealyje pranciškonų semi
narijoje gavo dijakono šventi
mus.

• Pranciškonai klierikai.* 
Bonaventūra Tamoliūnas ir 
Paskalis Sabas kovo 1 d. Wap- 
ptnger Falls, N. Y. priėmė am
žinuosius šventimus.

• “Ateities” vasario mėn.
numeris, dėl techniškų kliūčių 
kiek suvėlavęs, jau siuntinėja
mas prenumeratoriams. Nume
ryje yra Dr. J. Meškausko, At- 
kų Federacijos Vyr. Tarybos 
pirmininko žodis ateitinin
kams. X

• A. Peldžius, buvfes “Dar
bininko” administratorius, gy
venąs Brocktone, praėjusią sa
vaitę su sūnumi lankėsi New 
Yorke ir “Darbininko” redak
cijoje. A. Peldžius dirba Brock
tone vienoje spaustuvėje, be 
to, turi ir nuosavą spaustuvėlę 
“Forum Press”.

• Povilas Baltakis, OFftL, 
baigęs studijas Belgijoje, šio
mis dienomis ruošiasi atvykti 
Amerikon.

• Jonas Bacevičius iš E. 
Chicago, Įnd. įstojo į pranciš- . 
konų vienuolyną Kennebunk 
Porte, Maine.
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Knygos ir žurnalai
Adomas Mickevičius —KON

RADAS VALENRODAS. Lie
tuvių ir prūsų žygių istorinė a- 
pysaka. Vertė V. Mykolaitis- 
Putinas. iliustracijos iš origi
nalo, 1851 m. Paryžiaus leidi
nio — dail. J. Tysievvicz. Išlei
do Gabija, 355 Union Avė., 
Brooklyn ii, N. Y. 108 psl., 
kaina $1#).

Knyga, pavaizduojama ro
mantinę mūsų praeitį, įdomi ne 
tik suaugusiems, bet ir jauni
mui, kuriam šiuo metu Adomo 
Mickevičiaus kūryba pasidarė 
mažai pažįstama.’

VYTIS — vasario mėn. nu
meris. Jame rašo Alfa Šulins
kas — “Hcroiška Lietuva”, Ig
nas Sakalas pasakoja vyčių is
toriją. L. Dambriūnas padaro 
kėlias pastabas apie liet, kal
bą Anglų kalbos skiltyse ran
dame: Rev. A. J. Contons: To* 
ward a Better z*Vytis”, J. Dau
manto ištrauką iš partizanų 
gyvenimo Lietuvoje. A. Yuknis 
rašo apie T. Kasčiušką. Reda
guoja Dr. J. Leimonas ir Phy- 
llis Grendal.

KARYS vasario mėn. pasky- ,; 
rė nepriklausomybės sukak- | 
čiai paminėti. Rašo V. Trumpa « 
— Vasario 16-ji — valstybės |į 
šventė. P. Jurgėla — Kovos už x 
nepriklausomybės aktą, Kostas g 
Jurgėla tęsia 1830-31 m. suki- X 
limo aprašymą, prisimenama | 
žuvusieji kariai, karinioz bei X 
politinio gyvenimo įžvalgos. J 
Numėris gražiai sutvarkytas: X 
Redaguoja D. Penikas.

Pavcijngas grybas
Prašom niekada nekramtyti 

žolės stiebo. Tai draudžiame 
vaikams, bet šimtais kartu tai 
daro suaugę, visai nežinodami, 
kad savo gyvybę stato į didelį 
pavojų.

Gali ant žolės stiebo jūsų 
tykoti mirtis, pasislėpus mažu
čiame spinduliuojančiame gry
belyje, kuris gyvena ant javų 
stiebų, ypač ant miežių, ant 
šiaudų, šieno ir žolės. Jei per 
mikroskopą pažiūrėsime į mie
žio akuotą, pamatysime.šimtais 
kartų padidintą lyg žirnį šį pa
vojingą grybą, kuris mielai per
sikelia gyventi į žmogaus kū
ną. Per kiaurus dantis arba 
per burnos gleivinę jis patenka 
į audinius, kur pradeda vešliai 
augti.

Kraujas ji gali nunešti į vi
daus organus, sąnarius ir rau
menis ir net smegenis, kur jie 
įsirengia ištisas kolonijas, šis 
plačiai išsišakojęs grybų kili
mas neša mirtį, nes operaciniu 
būdu beveik negalima jo paša
linti.

Yra atsitikimų, kai, apsikrė- 
tę šiuo žo’ės spinduliuojančiu 
grybeliu, po kelių savaičių mir
šta didelėse kančiose, o kiti 
ilgus metuj sirguliuoja

VVaterbury, Conn.
Šv. Juozapo parapijoje, 

Šv. Juozapo novena ir mi
sijos kovo 10-29. T. K. But
kevičius, O.F.M. ir T. B. 
Grauslys, O.F.M.

Worcester, Mass.
Šv. Kazimiero parapijoje 

kovo 8—15 d. T. Juvenalis 
Liaufoa, O.F.M.

Gary, Ind.
Šv. Pranciškaus parapi

joje kovo 22 — 29 d. T. Jo
nas Adomavičius, O.F.M.

Detroit, Mich.
Šv. Jurgio parapijoje ko

vo 29 — balandžio 5 d. lie
tuviškai ir angliškai. T. 
Gediminas Jočys, O.F.M.

Amsterdam, N. Y.
Šv. Kazimiero parapijoje 

40 vai. atlaidai kovo 15-17 
d. T. Modestas Stepaitis, 
O.F.M.

Paterson, N. J.
šv. Kazimiero parapijoje 

40 vai. atl. kovo 15-17 d. T. 
Jonas Adomavičius, O.F.M.

Bayonne, N. J.
šv. Mykolo parapijoje šv. 

Juozapo tridienis ir miąijos 
kovo 15—22 d. T. Jonas 
Dyburys, O.F.M.

Brooklyn, N. Y.
Šv. Jurgio parapijoje mi

sijos kovo 22—29 d. T. Le
onardas Andriekus, O.F.M. 
ir T. Benvenutas Rama
nauskas, O.F.M.

X

X

X

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ric^mond 
Hilf ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
—greitai ir gerai

J. E MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

MM Mth Street, Woodhaven 21, N. Y 
TeL VIrginia 7-1896

X



t? Kovo 1 d. lietuvių salėje į- 
vyko Lietuvių Tremtinių Dr- 

Jos susirinkimas, kuris buvo 
rjabai svarbus ta prasme, kad

paties draugijos likimo. Drau
gijos perorganizavimo klausi
mą referavo valdybos sekr. A. 
Balašaitienė. Kaip ir reikėją 
laukti, šis klausimas susirinki
mo dalyvių buvo svarstomas 
labai gyvai bei kdrštai ir jie 
negalėjo Beeiti -prie vienos 
nuomonės. Pagaliau daugumos 
buvo priimta ši rezoliucija, 
susirinkimas, konstatavęs, kad 
Clevetando Lietuvių Tremtinių 
Dr-ja gerai atliko jai gyveni
mo iškeltus uždavinius ir-savo 
veikloj pasiekė gražių vaisių, 
rado, kad jėgų teSchno sume
timais reikia visiems lietuviams 
burtis į vieną visus juos įjun
giančią organizaciją, kokia yra 
dabar įsteigta bei visų aktyviai 
remtina LB, ^todėl nutarė Cle- 
velando Lietuvių Tremtinių 
Dr-jos veiklą sustabdyti ir spe-. 
daliems bei specifiniams užda
viniams vykdyti LB ribose į- 
steigti lietuvių politinių emig
rantų jų nusitartu vardu orga
ną, kurį suorganizuoti prašo 
paskutinę Lietuvių Tremtinių 
Dr-jų valdybą, veikiančią glau
džiame kontakte su LB apylin
kės valdyba.

Šiame susirinkime taip pat 
padarė savo pranešimus val
dybos įprm. Edv. Kamėnas, 
iždin. V. Braziulis ir Diephol- 
zo gimnazijos rėmimo komiteto 
pirm. dr. Alg. Nasvytis bei iž
din. S. Laniauskas. Valdyba 
pajamų turėjo $1628.18, išlai
dų — $1475.11, ižde yra 
$153.07. Komitetas Diepholzo 
gimnazijai paremti surinko 
$1700. Kontrolės komisijos ak
tą perskaitė jos pirm. A. Jo
naitis. Susirinkimas priėmė 
visas pateik^^hf apyskaitas 
ir valdybai, kontrolės komisijai 
bei Diepholzo gimnazijos ko
mitetui už nuveiktus darbus pa
reiškė nuoširdžią padėką.

Draugija veikė 5 metus, tad’ 
susirinkimas kukliai paminėjo

EUZABETH, N. J.
Elizabetho lietuviai kovo 1 

d. minėjo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 35 metų 
sukaktį. Minėjimą atidarė R. 
Džiovelis. Invokacinę maldą 
atkalbėjo kun. dr. Jonas Star
kus. Dr. Br. Nemickas davė 
tarptautinės politikos apžval
gą, o kun. V. Dabušis išaiškino 
Lietuvių Bendruomenės reikš
mę ir tikslą. Kun. J. Starkus 

’ savo kalboje ragino visus au
koti Lietuvos laisvinimo reika
lams bent vienos dienos uždar
bį.

Meninę programos dalį suda
rė A. Zenkaus parengtas mon
tažas iš Amerikos ir Lietuvos 
himnų, deklamacijos, liaudies 
ir mūsų poetų dainos. Deklama- 

. vo I. Veblauskienė. A. Kurap- 
kaitė, G. Bartytė, ir dainavo 
prof. J. Žilevičiaus vedamas E- 
lizabetho par^ choras.

Minėjimo metu Elizabetho a- 
pylinkės LCK-as iškilmingai 
dekleravo Elizabetho LB apy
linkės įsteigimąSKomitetą su
daro: prof. J. Žilevičius Ig.
Budreckas. V. Senkus. K. Ber- parodė, kad reikia labiau orga- 
notas. R. Dnoveli&^Ę, Vyliau- 
das. K. Jankūnas, K. Bartys ir 
J. Bėgočius. Lietuvos laisvini
mui aukų surinkta apie 400 dol.

J. Prapuolenis

KARI, EHMER —PORK STORES 
Geros riUies įvairios mėsos, prakitieM, dešros, Jrampiai 

ir kit| maisto produktai šiose knratuvžoe:

GlenMe. N. Y.

**-M F*rr*t Aon—
,N. Y.

FhnMmr, N. Y.

MAIN
62*2-!• MYRTLF, AVK

lų žodį tarė B pirm. Nasvytis.

pirm. Ędv. Karnėnas. Susirin-

kviestas St Barzdukas, sekre
toriauti — X Leonas. - Buvo

mirę draugijos nariai Bagdo-

kietojoje mirę didysis lietuvių 
rašytojas if'filosoCąs Vydūnas.

Detroit, Mich.

Balandžio mėn. Detroite nu
matoma gana gausiai įvairių 
parengimų. 11 d. Vyčiai ukrai
niečių salėj rengia spektaklį, 
kurio metu clevelandiečiai pa
sirodys su operete "Apkalbos 
ir meilė.” 19 d. bus net du pa
rengimai: Balfo ruošiamas 
Čiurlionienės “Pinigėlių” vaidi
nimas ir prie Tarptautinio In
stituto įsisteigęs Lietuvių Kul
tūros Klubas rengia koncertą, 
kuriame dalyvaus iš Argenti
nos atvykęs pianistas A. Kup
revičius. Kažin, ar du parengi
mus viena diena rengiant, pa
kaks abiejuose publikos. Ba
landžio 26 d. alkieriai vaidins 
“Nugalėtuosius”.

Lietuviškosios radijo

už gražų

Baltic Melodies — vedama 
H. Rauby, ir Lithuanian Melo
dies —ved. R. Valatkos, abi 
atlieka nemažą tautinį, kultūri
nį ir politinį vaidmenį. Baltic 
Me
VasarToĮJ^e gaminėjimą, į-ku
rį buv^ipakviėstas Mičhigano 
gubem. Williams bei latvių ir 
estų atstovai. Lithuanian Melo
dies girtina už surengtą jau
nuoliams'rašinėlių konkursą.

WUXIAM TATHAM. M metu, 
per tetama CMeagofe g»v« 1 75.- 
0M ttol. kompensacijos iš firmos 
Wabaah lUilrond. Jam buvo m»- 
soktaa aptandas besignuntant na 
viena darbininku 1345 m.

Sportfadnkai su*udc-. Phila- 
delphijos sportininkai sujudo ir 
pradėjo organiaiotai dirbti. 
Kovo mėn. 1 m susirinkimas

nizuotis. kad būtų galimą ką 
nors sporte atsiekti. Sportui 
vadovauja K. Kazlauskas, H. 
Bcrisevičius, S. Jurskytė ir ki
ti.

145*24 Haraee Hardtng Blvū 
Frenk Mi*liwi, Floahing 

/ 21»-17 Jamafca Aveaae 
VHtace. N. Y.

174 lfocfcaway Avenae 
VaUčy Staram, N. Y.
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STORE
GLENDALE 27. N. Y.

TO PLACE HELP WANTED AD& 
Ask For Ad Taker .

Help Wanted Malė

ILLINOIS CENTRAL R. B-
NEEDS 1M SW!TCBM£N 

TO PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT 
81 ART $15.1$ PER DAY

Expericnced or v i 1 train men. Age 17 to 40 
Cheek these “Joh

• VACATJONS * FKDEItAI. PE CS!ON H.AN • FCDERAL SICKNESS 
ANO UNK.\IPLOYMK-;T COVKHAUE * IKIPITAI. PIAN • OHOUP 

INSUHAN’vE • UTHEP. E-IPIAIYEK URNKF1TS
Work South and Southwest Side of City Mušt hav« 20-20 vtsiont 

wi.*uuth Glaascs. Apply

EMPLOYMENT. OFFICE
ROOM 14f 1HEAST ROOSEVELT RD.

(MICHtGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

VIENAM, M IKNUUHRU LAIVU. frrfteris James Watt, jM H metai kaip plauktoja po Didžiuosius 
etom (Orent Laite*), įplaukia i Buffalo postą. Sis laivas turi Hemų rekordą: jis beveik visada pir
ma* ptaukfojkMo Muoaą pradeda ir užbaigi*.

CHICAGQJE PASKIRTA JAUNIMO LITĘR. PREMIJA
Jaunimo literatūros premija 

Lietuvoje buvo susirūpinta pir
miausia, ji buvo Liet. Raudono
jo Kryžiaus įsteigta pora metų 
anksčiau už valstybinę. Vaikų 
bei jaunimo literatūra Lietu-

žydėjo. Vytė Nemunėlis, Vy- 
taut£$ Tamulaitis, Stepas Zo- 
barskas ir kiti ne be pagrindo 
buvo apdovanojami šia premi
ja.

Tremtyje Vokietijoje to pa
ties L. R. Kryžiaus jinai vėl 
buvo atgaivinta, šičia LR Kry
žiui šiuo tarpu nėra galimybės 
reikštis, tai ir jo įsteigtąja jau
nimo literatūros premiją turė
tų palaikyti ir tęsti kuri kita 
mūsų organizacija, įstaiga ar 
įmonė. Lietuvių Rašytojų Dr- 
ja skatina mūsų organizacijas, 
kurioms rūpi jaunimo lietuvy
bės išlaikymas, ar net pajėges
nės mūsų bendruomenės apy
linkės arba atskirus veikėjus 
imtis iniciatyvos ateityje kas

WESTFIELD, MASS.

Vasario mėn. 23 d. iki kovo 
1 d. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje,* Westfielde, Tėvas 

V. Gidžiūnas, OFM., iš Kenne- 
bunk Port, Me., parapijos kle
bono kun. V. Puidoko pakvies
tas, vedė misijas. Misijos pra
ėjo gilaus gavėnios susikaupi
mo nuotaikoje ir susilaukė di
delio parapijiečių dėmesio. 
Tėv. Gidžiūnas, OFM., misijas 
pravedė vien lietuvių kalba. 
Tad kiekvienas parapijietis bei 
geras ir susipratęs lietuvis tu
rėjo progą sustiprėti ne tik re
liginiai, bet mintimis susijung
ti ir’su tėvynėje Lietuvoje bol
ševizmo priespaudą kenčian
čiais savo artimaisiais, ką Tėv. 
Gidžiūnas, OFM., ne kartą sa
vo giliu turiniu pamoksluose 
primmė.

Jūsų korespondentas neapsi
riks pažymėjęs, kad westfiel- 
dieriai misijų metu sustiprėjo, 
ne tik dvasiniai-religiniai pa
kilo, bet ir tautiniai kaip ir pa
budo, nes misijoms pasibaigus 
daugelis suskato konkrečiai tą 
įrodyti užsiprenumeruodami 
lietuviškos - katalikiškos spau
dos. Būtent:
prenumeravo 6 nauji skaityto
jai (buvo 1) 
19 (buvoll) 

: -Varpelis” —

Aidai"

, “Darbininkas”— 
, • “Šv. Pranciškaus 
23 (buvo 10). Vi

so 48 nauji lietuviškos spaudos
skaitytojai! Taigi Westfieldo 
lietuviai tikrai įrodė, kad pri
simena ir nepamiršo misijų me
tu Tėv. V. Gidžiūno sėtą žodį, 
kad: “Kiekvienas iš mūsų turi
me ne tik Dievo Motiną Mari
ją, ne tik turime savo motiną 
gimdyto ’ą, bet turime ir Mo
tiną Tėvynę, kurioje šiandieną 
mūsų artimieji didžias kančias 
kenčia. Ta motina yra visų lie
tuvių tėvynė Lietuva, kurią 
prisimename ne tik savo mal
dose Aukščiausiajam, bet ir 
gerais darbais’’... 

met pasirūpinti jaunimo litera
tūros premija, iš anksto tuo 
reikalu susisiekus su LR D-ja 
šiuo adresu: 1436 So. 50 Avė., 
Cicero, 11. Toji premija paska
tins autorius, jr leidėjus neuž
miršti mūsų jaunųjų skaityto
jų, o tatai savo ruožtu ir tė
vams bus brangiausia dovana.

Pradžiai pati LR D-ja iš tuš
čio iždo jaunimo literatūros 
1952 metų premijai paskyrė 
100 dolerių,- pažymėdama, .kad 
toji suma .tegali būti laikoma 
tik simboline premija, tad jos 
svoris šį kartą* tebus daugiau 
moralinis.

Paskyrimo aktas ...
LR D-jos Jury Korrtisija.-^su-

Los Angeles lietuviai parėmė Ralfą ■
Balfo 133 skyriaus 1952 ih. 

irašvt įšsąi^sįfs’• 
mėtcięis’ šumomišf ^ 
Kučingis. $12 — Dabšys su 
Grikė^a’to. Po $10—Au^cc.-i-.i 

■" .T. ir S. Bareev'kipi su 1'Tr'. T>.
T^awrence. K. Ea^dz^vi^us. S. 
ir A. Derinčiai p.
čiai, S. ir L. Fab^^. Kl. Galiū
nas* V. ir O. Karaliai. J 
kas, M. ir E. Naujoka ič’a i. Mr.

• ir Mrs Palio’’aitis. P?ttc s<ry 
Ruigiai, V. ir J. St"rk MD J. 
Severin. kan. Stėnom vičiu;. 
Mar^ret Žalv5' ;r F^. ;į:A’nns. 
ka« Pn $6 — Fclix Karali r»°s 
ir V Mikiic’-ns. Po ^5 — O a - 
ėienė. K. Alminauskis. V1. P-»’- 
trušaitis K Baltu-. P»r.
kienė. Martha R. Chri«-t St. 
Damulis. BĮ. Dudors J. Ga^a”«- 
kas, Pr. Gacoeraiti«. Jenų5 
kas. Mgd. Grinkevičius. J. L 
Grish. VI. V. Hriškevičius. M. 
V. Jakutis. Janka;tė-Jasiūnie; 
nė, kun. L. Jankus. Pr.’ Jankiai-- 
t»s. N. Jasinevičius. Paul Jelič- 
K. Karuža. V. ?T
S. Kraftai. J. E. Koieliai. F. 
Kudirka. F. Mas^itis. J. Ma- 
čiokas, O. Mackevičienė. J. Ma
kauskas, D. J. Mitkni. BĮ. Nar
butas. L. Negas, P. Pamataitis. 
Paulius ir Mrs. A. L. Pau^ats.
A. Permalis, St. Pe^oškienė.
V. Prižgintas, VI. Pažiūra. Br. 
Pulkauninkas. Gr. Radven’s
VI. Račius. Oia Račk-enė A. 

•Razutis. E- Rozenblat»=. kun.
A. Runšvs. Br. S‘arkie“»ė. A. 
Skridubs. kim. v. š’liauskas. 
A. Skirius. VI A. Šimoniai. 
Vvt Tarrmlaitis. St. Taraila. 
Tarvvdienė. J. Varoavsk;enė. 
M Varkalierė. Urn-ožin; J. 
Uždavinys, ir E1’. Ži1:nckaitė. 
Po M - J. U-bik m S Ign. 
šešlaukis. Po $3 — 
vičienė su S’gutm 
hard„Mrs. GraS.kim'ė T Ta’nt- 
tis. E. Jovaiša. V Kar*'’" ’ 
Kijauskas, J. Kišais. V. 
cikevičius. Tašas. T nšvs. 
Smvstys. Strornavičn’’ 
š’rvinskac Švedienė T 
kauskas, H. Tumas ir V. 
Po $2—Aruoiaitis. V 
nas. J Bertulis. 
BrizeeHenė. F 
Draugelis Doba. 
Hoff-Rp-švt« A

kun.

Kun>

VI.

ą. Rimberis.

C M.
J. Karaliai, Karnrr’-ai. VI. Kiš
kis, Marg. Krikšms. K. Mac
kus, St.. M Aarpvičb’s. Ma-
navas. J. Milašius. J. Miliūnas, 
V. Mitkus. K. Naų okas. V. 
Niūniavo. J. T a’*d'h»’rT '■'nė. J. 
Leonavičius. J. C. Peter. J- 
Puikūnas. G. Radauskas. Br. 
Raila, Br. Selhikas, A. šlapes.

1Jc«S,

daryta iš pirm. Vinco Ramono, 
sekr. P. Gaučio ir narių S. Ta- 
mučaičio bei G. Tulauskaitės, 
vasario-22 d. posėdyje Jaunimo 
literatūros 1952 m. premiją 
100 dolerių visais balsais pripa
žino P. Orintaitei už PLB Vo
kietijos krašto Valdybos 1952 
m. Balęs Vaivorytės slapyvar
džiu išleistą josios knygą Vil
trakių vaikai, kur apysakaičių 
pynėja dailia, taisyklinga ir i- 
tin žodinga kalba vaizduojami 
Lietuvos kaimo vaikai, jų vai
kiški darbai ir žaidimai, susie- 
ti su Lietuvos gamta ir kaimo 
gyvenimu, kuris mūsų jauniau
sių skaitytoji? bepažįstamas iš 
pasakojimų.

Si Tiknis,zV. Trumpa, R. Trum- 
rpis, L. Valiukas, J. Vėdaras. J. 
yęfcaDt J. VĮtėnas ir P. Zarons- 
kis. . * ' —-

Daugelis aukojo mažesnėmis 
sumomis. .Viso suaukota $710.- 
25. Balfo‘centrui 1952 m lai
kotarpy pasiųsta $1.150.00.

Pinigų aukotojams. Piniginio 
> Va jaus Garbės Komitetui aukų 

rinkėjoms ir rinkėiams. lietu
viško radijo pusvalandžio di
rektoriui Br. Gediminui už lei
dimą nemokamai naudoti.; ra
diju populiarinant šalnos idėją 
ir raginant aukoti, lietuviams 
kunigams už bažnyčioje nuola
tini priminimą šalpos reikalų 
ir visiems kokiu ners būdu pri- 
sidėjusiems prie vajaus sėk
mingumo savo ir Europoie 
vargstančiųjų lietuvių vardu 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Balfo 13 skyr. 1952 m. 
Valdyba:

pirm. J. Uždavinys, vicepirm. 
J. Mitkus, sekr. V. Varnauskas, 
ižd. H. Tumas ir vald. narys— 

‘V. Karalius.

Help Wanted Malė
TEKINTOJAI

Turi būti patyrę prie išorės 
precizinio darbo.

Malonios darbo sąlygos.
Darbas pastovus.

Kreiptis:
EMIL BUCK MACHINE

WORKS
2214 W. Vau Buren St.

Dykai išbandyrtias
REUMATKKU SKAUSMŲ 

ARTHR1TIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis. tai kodėl Juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų maldomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau viri 25 metų.

Me laUrreifio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos ia>endyti 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bendrinas nekai
nuos nč vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGU. THc tuojaū atsiųskite savo 
vardų, pavarde ir adresų

ROSSE PRODUCTS CO ., 
2708 Farw*41 Ave^ CMrag* 43, IR.

Rept. X-3

to handle detali and typing in Production planing 
department

SOLDERERS
girls with experience in light scldering and wiring

able bodied man forwork in small factory
• Paid vacation
• Paid hospitalization
• Good transportation '
• Low cost cafeteria

PIONEER ELECTRIC

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK

Forest 6-3900 - Mansf ield 6-7244

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

Patyręs, geras pradinis atlygini
mas. 40 vai. i savaitę, malonios dar
bo sąlygos. Visi DP mielai priimami

CHICAGO WOOD TURNING
3150 S. Central Pk. Avė.

Bishop 7-7294

MAŠINISTAI

LATHES — MILLS 
PLANNERS—ASSEMBLY 

45 valandos į savaitę 
Nauja atlyginimų lentelė

6 apmokamos šventės
Apmokamos atostogos

Gydymo planas 
Naujas modernizavimo 

planas

KUX MACIUNE CO.
6725 N. Ridge

GROUND *MEN
Atole to work on grounds , 

of Country Club

I N D I A N H I L L 
COUNTRY CLUB 

WINNETKA. ILL.
3 blocks from 

Indian Hill Station 
See MR. JOHNSON 
NO PHONE CALLS

nuo 18 ligi 50 metu 
LENGVAM SANDELIO DARBUI 

Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 
Apmokamos atostogos 
Siek tiek antvalandžiy.

Kreiptis:

MR. NAIDERT
NATIONAL SUPPLY 

SERVICE
Boy Scouts of America 

231 S. OREEN ST.

Display

Lengvas Ir tikras taupymo būdas. 
Paprašyk dar Šiandien atsiųsti ne* 
mokama "Save-by*Mail" informa
ciją ir atidaryk sąskaitą.

t • 3% dividendo.
• federalinis sąskaitų draudimas

Hg $10.000.
• draugiškas ir mandagus

patarnavimas.
• namų ir morgičių paskolos.

T AMD A D TY savinos *loan I j MIjID A K U association
r Daugiau kaip 26 metai velkio* 

6635 W. CERMAK - BERWYN - GIMem 4-26M

MEN & W0MEN
Needed at once

No experience necessary
GEh^RAI>K 

FACTORY WORIL.
• Punch Press \
• Spot Wriding
• Bench Work J

We will teach you /
Steady Work — Good pay 
Paid Holidays & Vacatioras
Displaced Persons welcome

BEACON METAI. 
PRODUCTS CO.

2632 S. Shields Avė.

tvAnted Female

Januarv Graduates Attention! 
GENERAL OFFICE

Work near home and save time 
and carfare!

Light typing reųuired. Permanant 
position. Excellent starting salary 

with periodic increases.

Apply in person

AMERICAN 
TRANSIT LINES

4533 W. Adams Street

MOTERYS 
nuo 18 ligi 50 metų 

LENGVAM SANDELIO DARBUI 
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 

Apmokamos atostogos 
Siek tiek antvalandžiy.

Kreiptis:
MR. NAIDERT 

NATIONAL SUPPLY
• SERVICE
Boy Scouts of America 

231 fk GREEN ST.

TAUPYK
paštu!



t

neiaivaisduojaini. Iš kitos pusė* nu-

INGn T«L MAIN 44888

Austyai taHa» Ir uS apartas pareikalavo aukos

rėjo omIMM 4:3 PMĖĮiį|o A*Mri*

, nės baigėti lygtomis. Taigi gaHItlha* 
balansas nekoks, tariau aphiAybė.

— kuri viską šveftrtna. yra faktas, kad 
piet. Amerikoje futbolo ta1*s nepa-

nėtojų. Hidamaviv nuo luuno neti
kėtai atsimušė i medi ir buvo vie- 
tojė atmuštas P. V.

IB&KOM1

SIUVĖJOS i •

TaL VI B4476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
KUR ^Mh Richmoad Hill, N. Y.

------ ——\—r—-------
Kaadltn 12:30—2 ir 8—8 p.p., teštad. 10 iki 3 p.p. 

itakynu ketvirtadienius ir šventadienius.

Rusaite K. Chtehegoleeva Irimūjo 
paaanllnes gretiatjo tiusYmo moterų 

si 207A\tatica Antrų vietų užėmė 
rusė Ritema Zhukora. stomkari 

jo>. Eevi Hmitumn i* Suomijos pa- 

m* per 9:06J min.
Vyrų grupėje pasanitiM* greitojo 

čiuožimo pirmenybes laimėjo rusa* 
Oleg Goncharenko, kuris sur nko 
19X143 taškus.

I 1 asaullnes moterų krepšinio pir
menybe* vykstanti Amerikos rinkti
nė ptitelyje sutiojo Limoje, kur a- 
me^Mhf&L'Sugalėjo Perų . moterų 

bės Įvyks Saatiago mieste. Chilėje.

Pr&ncūtije* teniso ekspertas pas
kelbė savo geriausių pasaulio teni
sininkų sąrašą šiuo metu. Moterų 
grupėje pirmauja amerikietė Mau- 
reen ConšoBy. 8» mm grupėje Drob
ny skaitoma* gerinusiu mėgėju te
nisininku.

Tarptautinis olimpinis komitetas, 
kuris už mėnesio susirenka posėdžiui 
Meksikoje, turės nemažą pro^eoa-i: 
nustatyti kur sekantys olimpiniai 
žaidimai bu* pravedami. Iš Australi
jos vis dažniau ateina neigiamo pa

tinkamų atikšrių eilei varžybų Dar 
\ieną ypatingą problemą sudaro 
arklių įvežimas į Australija Kiek
vienas arklys, kurį narima įvežti i 
Australija turi hygienos sumeti
mais Anglijoje išbūti bent 6 mėn. 
Tuo būdu kitų šakų jbjikams susi
daryt* laiižūriško* išlaidos ir vargu 
ar būtų galima tikėtis dalyvių iš ki
tur. Gi olimpiniai žaidimai be Grand 
Prbc <to ;bjatio«v vatfgH katP »r I

FARMS

PARDUODAMA FARMA 
Ideali vieta medelynui ar vHtiuttiraL 
Gera* p*Jmm* Ir ritant pieta fikj. 
Arti mleits, vištom* narvai, cementi
nė'dartinė, vandtay elektra, 3 namai 
prie pagrtadtaėa gatvės.

Rašyti: Bax M-4,
Romu 836, 11 W. 42 SL. N.Y.C. 
Arba telef. HE 7-6217 - HE 7-7861

NURSING HOMES

1VY HAVEN 
CONVALE8CENT HOME 

Neur imdtra Rome fer care of 
rbriatei, agaū, pmt aperatives. 
Esport caru ta hsmtlBt sar- 
i madingi Moūerate rate*.

•3* Boston Pmt BA,-
PortelMster, N. Y.

HelmM.MaBey,RJf. PO 5-5311

ERICSON & ERICSON 
Dignified Funerals 
Reasonable prices 

500 STATE STREET 
BROOKLYN 

CąU TR 5-0637 for ' 
Prompt Considerate Service 

MODKRN CHAPEL 
Faalities Fbndsbed in AU Boroughr

Help Wanted Malė 
TUOJAU REIKALINGI / 

PLANER OPERATORS 
HORKONTAi. BORING IfiLL OPERATORĘ 

MILLING MACffiNE OPERATORS 
TURRKT LATB OPERATORS

Pirmenybė turintiems patyrimo pęie didelio masto 
plokščių gamybos.

PLANE CUTT1NG MAGMINE OPERATORS 
mokanti bhie print.

TAIP PAT WELDERB—PAGALBININKAI 
Kreipti* fararib mpertetetident*

mM» K vbL ryt. Šgi 4 vai. p.p.

1MPROVED MACHINERY 1NG 
iMBOsKĖsra,

Nukm, Ne* BaafaHn, TUet 427»

po» Latvijoje.
Jučas,

JONAUSKAS ar JANAUS-

KAVALAS, Michalina
KAŽDAZLEVICIUS, Anta

ną*. “Ii Taučių k., Gadunavo 
bžntkm., Telšių ap. .

KffiARTAS, Kazimieras ir 
PranciMras, Piežių k., Tel-

LAPIENIS, Vladas, ir jo sū
nus Vladas.

UNDENELARTAS, Valteris,

LJUDVIKAUSKAS, Julius, 
iš Danblavos k., Igliškėlių v., 
Marijampolės ap.

MATUZEVICIUS, Julius, is 
Kuprių k., VataJipnko parap.

MILKINAITE, Uršulė, iš
Kuršėnų.

ŠVARCAS, Augustas, iš 
k., raukto v„ Vilta:

PUSKIS, Juozas. <* 
ŠVAROUTE, Marija, iš 

želių k., Marijampolės ap.
O-

WINICK, Auna, duktė Juo
zo ir Čilės VAINIKEVIČIŲ.

Ieškomieji arba apie juos (ži
nantieji maliniai prašomi atsi
liepti į:

Coagninte Geacral fe Lithua- 
bIr, 41 West 82nd Stree, 7New 
York, 24, N. Y.

Display

SCHMIDTS FARM
Fort Hfll Rjad. Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Y^ur Weddings —■ Ban- 

ųucts — Parties. Reasonable 
rates. Aceommodates 600 peopie.

Phone Scarsdale 3-1264
OPEN EVERY DAY

KOSTIUMAI
Puikūs, gratiu spalvų, anoji kostiumai 
visoms progoms, ftveekite savo pobū
vius ir iškilmes gratiara stiliuj. Pui
kiai Ir mateulal paternaajame.

Kreiptis:
228—2nd Ave„ N. Y. C

TeL AL, 4-2817

CHAFL. FOR SUM. CAMP

CHAPLAIN
FOR BOYS SUMMER CAMP 

IN NEW HAMPSHIRE 
8 weeks.

Contact — Robert L. Smith
14 Rockland Avė., Lardanont. N. Y. 

Larchmont 2-3880

SIUVĖJOS

PATARNAUTOJA

PATAISYTĄJA,

suknelių. Pastovus darbas, geras atly- 
gtnimas Malonios darbo sąlygos. 

Kreiptis:
STEINWAY VARIETY 

88-83 Steimvay SL Astoria, L. L 
TeL RA 8-7828

RIŠĖJA — NUMERAVIMO 
MARINOS OPHiATORE

maa. Kreiptis:
~ BRUST and JACOBI

345 Jay -SL, Brooklyn
TeL UL 54881

REIKALINGA MANIKIURISTE
Tik patyrusi. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis:

JOHN DAVTD HAIRSTYLIST 
179 Middteneek Road, Great Neek, L.I.

TeL Great Neck 2-3883

ATBAiGRJOS (FINISHERS) 

tavus darbas, geras atlyginimas.
Kreiptis: 

VINCENT SANTORO
85 — 5th Ave^ N.Y.C.

TeL AL 5-8898

KEPY-KLOJ PARDAVĖJA 
Jauna, patikima. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

HENNIE PENNY FOOD STORE 
8861 Fort Hemilton Pfcvvay, 

Brooklyn, N. Y. 
TeL ST 8-8931

SIUVĖJOS

ge?
makers ir kiL Darbos prie visų rūsiu 
moterų Baltinių. Pastovus darbas, 
ras atlyginimas. Malonios darbo 
lygos. Kreiptis:

VELMA UNGEBIE
13 E. 36th Str., N.YX?.
^Tel. OR 9-2280

SIUVMOS
nebrangios rūšies raknette- Pastovus 
darbas, geras stlygieimes. - Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

BEE-JAY DRESS CO..
232 S. 4th Are- Mseet Vernon, N. Y.

Tel. MO 7-6617

SIUVĖJOS
Zig Zag mašinomis. Mokančios siūti 
moterį baltinius. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

B. G. UNDERtYEAR
72 Madisen Avė., N.YX.

FINGERHAVER 
mokanti visas darbas. Pastovus dar
bas, geras atlyginto®#. Maloni darbe 
atmosfera ir puikios sąlygos.

Kreiptis:
EXCELSK>R

814 E. 148 Br«M Tei.,MO 9-878*

MDMHNOH
darbai prie skrybėlių. PaBti proga. 
Gera* atlyginimas, malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

BKAE BVRN HAT
65 W. 36 SL. 1» Fk, N. Y. C.

SIUVĖJOS 
mokančio* Mnger imtinomis visą ar 
dalai (seetion) Mhnių Aurimą. Pas
tovus darbas, geros aCygtnirans. 

Kreiptis: 
BENKITE BLOUSE CO. 
583 E. 183rd SL, Bronį, N. Y.

S I U V t J O S
Bet tik patyrusios. Darbas prie baldų 
apvalkalu. Pastovus darbas, geras 
atiygtaimaa. Kreiptis:

PINČIŲ DEOORATORS 
1388 Kingu Higinray, Brooklyn 

Tet E8 4-3488

S T t V t 4 O S 
patyrusios prie MkaeMg. Pastovus 
darbas, geras atiyidabnas. Malonios 
darbo sąlygos, Kreiptis: 

PENTAGON SPORTSWEAR
>7* 8til Avės, N.TC. <8tb neori

TAIN

GERAS ATLYGINIMAS

HANES MFG. CO.
58tk SL WoodsHe

I6SIUVINRT0JO8 RANKA

ĮSTATYTOJOS, tik patyrusios prie 

lyginimas. Kra^tist
ZrnHLINIMEN

162 W. Mt AL, N.Y.C.

SLAUGES— R. N. arba P. N. 
priežiūras pareigoms Pilnam arba da
liniam laflcuL 5 dienos f savaite po 8 
vaL Gera proga, (ligoninėj).

TeL DI 6-7666

RANKINUKŲ DIRBĖJA
Patyrusi. Siūti užtrauktukus (ripper), 
kampus ir odai pamušalus. Tik 

jnos klasės darbininkė. Pastovus 
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

VIKI HANDBAG
8 Spruce SL, (Įtampai Nassau, 

aty HaO), N. Y. C.
Tel. WO 2-6856

pir- 
dar-

prie

on

GIBL WANTED 
for afl ovm* Fleor Work 
in Knitting Mill; steady 

ALSO UOOmS r- Ėxperlenced 
Modei P Looptag 

WAUES KNITTING
286 Stanhope SL. Brooklyn

GL *8886

SIUVĖJOS
įgudusios siūti 8tagec raatinomis -ke
lines (stacks). Paltimi darbas, geras

Kreiptis: ROSENKRANZ BROS.
47 įdegei SL (blokas ne^Graham' .

Avė.), Brookiyn, N. Y. '"V
TeL EV 8-2395

RYdUUNINKES (PACKERS) 
FDOORGIRL8

SINGER OPERATORES
MERROW OPERATORES

Pastovus darbas, geras atlyginimas.
GKOPPER KNITTING MIUJS

(arti prie 43 Avė.)

REIKALINGOS SIUVĖJOS
Zigzag motinomis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:

OSKAR SIPO8 AND SON 
2486 — 31st SL Astoria, L. L

SIUVĖJOS 
įgudusios Singer mažinantis siūti mo- 

gos. Kreiptis:
GLAMOUR TOGS

FINGEBWAVKR

darbas Pastovus darbasr geras atlygi
ntoms. Kreiptis:
NOONAN PLAZA BEAUTY SALON
133 W. 168 SL, Branr. TeL CY 8-6871 

naujoj ištaigoj Brome. Dafinis brika* 
(part tane) — 3 dienos j savaite. Ge-

TeL JE 6-8627 (teirautis Mr. Paul)

PATYRUSI tNYPLINlNKR 
(PLIER WOKKEK)

gtatimu. Malonios darbe sąlygos.
Kreiptis:

TUUP 8WOW INC.

TeL TE 6-6166
TeL Groti Neek 3-8818

BEAUTICIAN — PATYRUSI
5 dienos j ravaKc. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo a»- 
lygos. Kreiptis:
ULUAN VTIMON BEAUTY 8BOP 
8461 — 8»d Avawa Braokfya, N. Y.

TeL BE 8>tr»

PtagervOTcr — Stfiistt
5 dienos. Pastovus darbas, aukš

čiausias atlyginimas. Maloni

Kreiptis:.
B112 St^AtoL, Brankom

Toiuf. 8H s>ma

siuvėjos
patyrusios prie fiiager snaitnu Dar
bas dalimis (seetion).' Pastovus dar-

TeL GR 7-6464
Lietuvis Advokatas

85-63 WAKEHAM PL., JAMAJCA, N. Y.
Tel. Jamaica 6-7279

KEPYKLOS PARDAVĖJA 
,Noriam aakžtsa klasė* prityrurios 
darbininkės. Dalinis laikas (part 
time) taip pat sekmadieniais ir po
pietėmis. Pastovus darbas, geras at
lygintinas. Kreiptis:

AVALON BAKE SHOP
8366 Nestraad Avė. (Arenus U), 

Brooklyn
TeL SH 3-5750 -

SINGER MAŠINOMIS SIUVĖJOS 
Darbas dalimis (seetion work). Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Kreip
tis:

L AND K. FASHIONS, 
1958 Pftidn Avė. (vienas blokas nuo 

Rtosdale SL, Brooklyn, N. Y.
TeL Di' 2-7618

SIUVĖJOS 
patyrusios prie šilkiniu arba medvil
nės bfipriu atlikti visą darbą arba 
dalį (seetion). Pastovus darbas, geras 
atlygMmas. Kreiptis: 

8TABG<nVN *
6*6 Nestraad Avė. Brooklyn

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti maiinomts. Puikus at
lyginimas, pastovus darbas. Malonios 
darbo sąlyges^Kreiptis:

61 Creoeeut SL, Brooklya, N. Y. 
Tel. AP 7-6685

Visoms atmainoms, 37% darbo valan
dos savaitėje.

MRS. TRUSSEL 
Tel. UL 4-1666

MOTERYS 
prie dirbtiniu brangakmeniu įstatinč- 
jkno. Pastovu darbas, geras atlygi- 
aimas. Mnlomoa darbo sąlygos.

BL FAY PLEATING AND 
STTTCHING CO. 

333 W. 39th SL, N.Y.C.

LANKSTYTOJO*) RANKA 
prie odes dirbiniu. Pastovus- dirbai,

lygos. Kreiptis:
TERKY UCATHEBGOOD8 CO.

182 W. 161 St, N.Y.C.
TeL AC 2-6666

vyšnių pakavimo, įmonėj. Pastovus

sąlygos. Kreiptis: 
BONOU, PACKING CO.
— 2ud Avė. Brooklyn

NAMŲ BABBCflINKR

R N. SLAUGE 
vietoj gyvenanti, rilpnų aamenų prie-

DB^VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. 60th SL New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Laite, Bay Shore, L L

Telef. Bay Shore 7-3710

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir Idtų ligų gydytoja*.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-9. 
Mokrius baigės Europoje

128 E. 86tb 8TSEET NEW 1OM CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

WILLIAM J. DRAKE

SIUVĖJOS 
patyrusios prie sportinių drabužių., 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
35 valandos. Kreiptis:

L CRAMER 
524 Broadvray, N.Y/1 (erti prie 

Spring Str.)

MERGINOS AR MOTERYS 
prie dėžių pamušalu. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo 
sąlygos Kreiptis:

OCEAN CASKET
17 Thornas Str. Brooklyn

TeL HY 7-6779

Help wanted—Malė

DARBININKAI MĖSAI NUO KAU- 
LŲ^TSKIRTl (MEAT BONER8)

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vah darbo savaitė. Įmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGKLHOBN PACKING CO. 
75 Stockton SU Newark, N. J.

REIKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai su šiek tiek patyrimo 
prie 8 48 rankiniu sraigtu (screa) 
mašinų ir patyrė prie B & S automa
tinių sraigtu (screw> mašinų. Pasto
vus darbas, puiki proga išmokti apsi
mokančio amato. Pasakyk savo am
žių, išmokslinimą, patyrimą ir kokio 
atlyginimo lauki. VINCENT BACH 
CORP., 621 E. 216 S t., Bx. Take Lex. 
Avė. sub. White Plains Rd train (af- 
ter June Ist, Mac Questen Parkway 
Mt. Vernon).

WANTED 
DEUCATESSBN CLEUK 

8566 Avenuc “L" 
Brooklyn 

TeL CLoverdale 7-9169

MAN WANTED
Matute, to care for horses and pigs; 

$50 per month, 
Room and Boerd.

Telepti.: Cy. 4-1346

WE NEED MEN
FOR 

AUTOMOBILE ASSEMBLY 
work on moving

weldebs

• Aftemoon shtft
• Good b«se rates
• Cost of living bonus
• Other emptoyees benefKs

Apply P?»oa
Persormel Office opcn 
7 A.M. to 8.15 P.M.

UNCOLN-MERCURY PLANT !l
. Route 25

VALANDOS: ‘ *
Susi taus: ketv. ir^šešt. 

nuo 5 iki 8- v. r
Susitarus: pirm., antrd., treč. 

ir penki, visą dieną ir 
AešL tik ^ųryto.

MEZGĖJAS 
įgudęs dirbti “eireuiar rib" msžtno

Malonios darbo sąlygos.
TeL UL 7-2186

HELP WANTED MALĖ 
Attmtkm ROUTE 

SALESMAN
No Experienee Necessary. Es- 
tablished Retail Bakery Routes,

Paid ‘Training Prograni. 
GUAKANTEE AND 
COMMISSION BASLŠ 
INTERVIEVVS »—12

KRUG BAKING CO. 
^23-MACQUESTON PARKWAY 

MTrVERNUN —----------

/ MLLWRIGHTS 
ELECTlUCIANS 

MACHINISTS 
TINSMims 

CLERK-TYPISTS 
STENOGRAPHERS

FOR AFTERNOON SHIFT
• Good pay
• Cost of Iving bonus
• Shift premium
• Other erhployees beenfits

AppĮv in person 
Personhel Office open
7 A. M. to 8.15 P. M.

L1NCOLN MERCURY PLANT 
Route 25, Metuehen, New Jersey

HELP WANTED COUPLE

DVIEJU ASMENŲ SEIMAI 
nuostabi proga susidaryti puiku pra
gyvenimą su priedu prie nuolatinio 
atlyginimo. Priežiūra privačios nuo
savybes Ramsey, N. J., — sodininka
vimas ir namu apyvokoj pagalba— 
virti nereikia. Papildomu informacijų 
kreiptis: D. SURACS, 472 Brauni BL, 
N. Y — WOrtb 4-6166.

EMPLOY AGENCIES

DAY W0RKERS
WORK FOR L. 1. NICEST VVOMEN

PART TIME
Hours to suit your convenicnee 

Sleep In—$35 to $50 
SOME WITH WEEK-ENDS OFF

Sleep Out—$30-$45 
AMITY EMPLOYMENT AGENCY’ 
135-50 Roosevelt Avc.. cor. Main

Flusblng

CATHOL RELIG. ART,

8

UPTOMN ITS O'KEEFFE’S 
for all reUgtous artiefes tat good 
toste. Cassoks, surpliras, memo- 
rial ctiaNees, vreddtag invtte 

tiem, HaDmark canK 
ROSEMARY T. O’KEEFf’E, 

RBUGIOUM ARTKUCti 
3134 Westriiester Avė. Breuv 

(Near St. Helena’* Church) 
TA 9-6724

I
l I
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Keli”

Reikale šaukite: Tek TK 6-6434 ,

ZeiBaletimnke Elena ČiurhTė

NEW YORKJos aai-

Roze šonikaite, .
4nt

Austri'oje

esiten

Po 81.50.-

N A

»mu

AJA. kad

Po $3.00 
<eviči

KORIO: 
kiusie

ROAJ)WA1
South Ik*ton 27, Mhaa.

T. Pijus sarpnickas, O F.'

ižai
Po 82.50:

WAITKl S
FENERAL HOME

197 VVEBSTER A\ E. 
Canibridge, Mass.

PRANAS M.AITKl S 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsaniuotojas

I z kun. Rinkaus v ei e Patarnavimas diena ir naktį

Vokietijoje

Gražus paprotvs

DARBININKO RF
ii už kalendorių,

Po 85.00.-
Stephen Aromiskis

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia
Metrooo Avė.

Tek Slagg 2-.>04.5

Matthevv P. Ballas
BIHLIAl-SKA.S) ’

P I X E R A I. H O M E
M. P. Salias — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalu Vedėjas

060 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

(Shalžnskas)
VERAL HOME

Parkvvay Station;

DIREKTORIAI: 
ir -J. B. ^balins 

’inia 7-4499


