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Vokietija pirmoji patvirtino sutartį, 
tuo atgaudama savarankiškumo teises

Sovietus kaltina 15.000 bėglių
Bnnna. — Vokietijos parla

mentas kovo 19 patvirtino “ge
neralinę sutartį” ir europinio 
saugumo bendruomenės sutar
tį. Už tvirtinimą balsavo visa 
vyriausybės koalicija. Prieš 
pasisakė socialistai, komunis
tai, Centras (katalikų partija). 
Kai parlamente' ištisas 9 valan
das ėjo ginčai, už parlamento 
apie 3000 komunistų stengėsi 
prasiveržti pro policijos nu
tvertas vielų užtvaras; tik ug
niagesių švirkštais jie buvo iš
sklaidyti.

Pasirašytomis sutartimis Vo
kietija įeina į Europos valsty
bių šeimą, atgaudama veik vi
sas savarankiškumo teises, ku
rios lig šiol buvo okupacinių 
sąjungininkų rankose. Vokieti
ja įsipareigoja suorgainizuot 
500,000 kariuomenės europinei 
armijai, kurioje visos šešios 
valstybės turės 2 mik vyrų.

Kancl. Adenaueris per radi
ją priminė, kad prieš Sovietų 
pavojų dar nėra pakankamai

apsisaugota. Sovietai turi savų 
140 ir satelitinių 70 divizijų. 
Niekas esą nežino, kada pra
dės veikti Stalino įpėdinis. Kol 
jis tvirtinasi namie, Vakarai 
turi tuo metu pasinaudoti ir pa
siruošti gynybai.

Opozicijos lyderis soc. dem. 
pirmininkas OHenhaueris ta 
proga reikalavo, kad Vokietija 
sudarytų sąjungą su Britanija 
ir Skandinavija, o nesiimtų ma
žąją Europos armiją organi
zuoti sąjungoje su Prancūzija, 
Italija ir kt. Jis pažymėjo taip 
pat, kad Vpkietija negalės dar 
ginkluotis, kol kitos valstybės 
sutarčių nepatvirtino. O Itali
ja ir Belgija jas tvirtintins tik 
po rinkimų.

Parlamento patvirtintoms 
sutartims dar turi pritarti se
natas ir konstitucinis teismas.

JAV pranešimas apie žmones iš anapus geležinės sienos

VAN FLEET KALTINA
Washimgtonas.— Gen. Van 

Fleet, buvęs vyr. vadas Korė
joje ir vedęs nutrūkusias pa
liaubų derybas. Senate pareiš
kė, kad jos sukliudė lai^neti ka
rą. Karas būtų buvęs baigtas 
dar 1951 vasarą.

CLARK INDOKINIJOJE
HaaoL — JAV vyr. karo va

das Tolimuose Rytuose gen. 
Mark JV. Clark inspektuoja In- 
do-Kinijos ir Vietnamo frontą. 
Jo vizitas turi ryšį su vykstan
čiomis Washingtone JAV ir 
Prancūzijos derybomis. Pran
cūzai nori didesnės paramos 
karui su komunistais Indo-Ki- 
nijoje.

KOMUNISTAS ŠMEIŽIKAS
Roma. — Apeliacijos Rūmai 

Romoje patvirtino bausmę ko
munistų atstovui parlamente 
Pietro Ingrao. Jis yra taip pat 
komunistų laikraščio “L’Uni- 
ta” (Vienybė) redaktorius-lei
dėjas. Teismas priteisė jam 
vienerius metus kalėjimo ir 
100.000 lirų piniginės baudos 
už policijos šmeižimą.

Kiniečių pagrobti žurnalistai: R. 
Applegate ir D. Dixon.

PRADEDA MALDA
Washingtonas. — Nuo pat 

savo įėjimo į Baltuosius Rū
mus dienos Prezidentas Eisen- 
howeris nustatė, kad kiekvie
nas JAV vyriausybės posėdis 
būtų pradedamas malda.

Naujas Čekoslovakijos “prezidentas”
Praha. — Kovo 21 d. Čeko

slovakijos “parlamentas” rjm- 
kų pakėlimu “išrinko” naują 
raudonąjį prezidentą — Anta
niną Zapotockį, kuris prieš tai 
buvo ministerių pirmininku. Jo 
vietą užėmė Viliamas Siroky. 
Generaliniu komunistų partijos 
sekretorium “išrinktas” Anto- 
rrinas Novotny. Jis taip pat mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
jas.

A. Zapotocki, 68 metų, gi
męs ir augęs yra Čekijoje, ne
toli Prahos, anglių kasyklų ra
jone. Jo tėvas ir jis pats pri-

klausė socialdemokratų parti
jai. 1920 metais susidėjo su ko
munistais ir organizavo raudo
nąsias darbininkų unijas, bū
damas taip pat parlamento na
riu. Karo metą praleido nacių 
koncentracijos stovyklose, kur 
žudęs bendro likimo draugus 
nekomunistus.

SOVIETAI ATSIPRAŠO

— Prahos arkivysk. Beran 
komunistų laikomas uždarytas 
nusavintam Grulicko vienuoly
ne.

— Antisemitinė akcija Če
koslovakijoj plinta po visą 
kraštą. Viešais plakatais reika
laujama pašalinti (žydus iš va-
dovaujančių vietų. “Nors netu
rime Hitlerio dujų kamerų’, — 
pareiškė vienas kalbėtojas vie
šame susirinkime, — bet žydai 
visiiek bus sunaikinti.”

New York. — Čia šiuo metu 
vyksta Jungtinių Tiajutų posė
džiai. Čekoslovakija, Maskvos 
diriguojama, yra įteikusi skun
dą prieš JAV. Amerika kaltv 
narna, kad kursto ir finansuoja 
perversmininkus ir šnipus vi
sose Sovietų bloko valstybėse. 
Remiamasi tarp kitko tuo fak
tu, kad *JAV yra paskyrusios 
100 milijonų dolerių paramą 
bėgliams. Sovietai teigia, jog 
tie pinigai duodami šnipams ir 
provokatoriams.
Kaip ir kuo JAV atsikerta?

Pirmiausia JAV duoda skai
čius, faktus ir vardus, kaip ir 
kam buvo naudojami iš tos su
mos jau paimti 4 su viršum mi
lijonai. Randame sąrašą visos 
eilės labdaros organizacijų ir 
institucijų, kurios rūpinasi, 
globoja ir įkurdina bėglius. 
Tarp tų organizacijų yra ir 
National Catholic W ei f are

< KINAI NUČIUPO JACHTĄ
Hong Kcag. — Netoli šio 

miesto, prie Lantao salos, kinų 
komunistai užpuolė ir į savo 
vandenis nusivarė jachtą su 

■ amerikiečių vėliava. Su iachta 
pagrobti ir trys amerikiečiai: 
buv. United Press koresp. R. 
Applegate. Nevvs Service ko
resp. D. Dixon ir kapt. B. 
Krasner.

FORMOZA TOLI 
PAŽENGS

Tapei. — Formozos salą ap
lankęs Adlai Stevensonas, bu
vęs demokratų kandidatas į 
JAV prezidentus, pareiškė, kad 
ta sala, valdoma kiniečių na
cionalistų, yra pralenkusi ki
tas Tolimųjų Rytų sritis kone 

'visu šimtmečiu. Jam patiko 
gerai sutvarkyta administraci
ja, švietimas, sveikatos priežiū
ra, patobulintas ryžių augini
mas ir k. Jis lankėti pas Chi- 
ang Kaisheką, kuriam priski
ria didelius administratoriaus 
gabumus.

— Dr. Syngman Rhee, pie
tų Korėjos prezidentas, jau ku
ris laikas negaluoja. Jis yra 78

Conference-4NCWC), su kuria 
artimą ryšį turi lietuviškas 
BALF*as. Hį to pavyzdžio jau 
aišku, kur tie pinigai kreipia
mi. Bet ne čia yraa uąti es
mė. ?

Žymiai reikšmingesnis yra 
antras dokųnentas, kuris nu
rodo, kas kaltas, kad žmonės 
bėga iš save -krašto ir lieka 
benamiai, reikalingi globos.

Jie frihiaą. pačias Sovietus-
Antrame dokumente aprašo- 

mas bėgimas 15.000 žmonių, 
pralindusių pro geležinės sie
nos vielas, elektros srovę, mi
nas, kulkosvydžius, šunis ir 
sargybas. Iš tų 15.000 bėglių 
yra: čekų apie 6000, vengrų 
3610, lenkų 1738, bulgarų 
1350 ,albanų 1000, rumunų 
750, lietuvių, latvių ir estų 
384. rusų ir ukrainiečių apie 
550. Visi yra pabėgę tiktai per 
paskutinius penkerius metus 
(nuo 1948), neskaitant tų, ku
rie perėjo iš rytų Vokietijos. 
Čia sąlygos yra lengvesnės 
sieną peršliaužti. Pavyzdžiai

imti iš pasienių, pro kuriuos 
praeiti žymiai sunkiau.
“Mes vieno tik sežmome, —sa
koma tame dokumente, —kiek 
žmonių bandė ir nepraaėjo.”

Bėgliai yra ne vyresni, kaip 
50 metų; iš jų 2200 vaikų, ku
rie neturi dar 16 metų. Trečda
lį sudaro moterys. Išsilavini
mo yra įvairaus: mokytų ir 
nemokytų, darbininkų ir ūki
ninkų, civilių ir karių, įvai
riausių luomų ir konfesijų. Tai 
rodo, kad visieips komunistinis 
rėžimas yra nepakeliamas. Kas 
mėnuo jų vis dar atbėga iki 
200. Daugumos bėgimas buvęs 
šiurpus, grėsęs mirtimi- jiems 
(patiems ir giminėms. Kai kurių 
vardai dėl to neduodami.

Tai visa rodo, kad pati Sovie
tų Rusija kalta Jei 'žmonės iš 
jos bėga> statydami save į pa
vojų. Savo skundu, kurį Čeko
slovakijos lūpomis iškėlė, So
vietų Sąjunga nori pridengti 
jos viduje verdantį nerimą. Bot 
čia ji užkliūva už 15.000 gyvų 
liudininkų, kurie kaltina komu
nistinį rėžimą.

CIO pirmininkas Walter P. Reuthcr tariasi su kitais darbininku 
vadais-Atlantic City, N. J. Jis pareiškė, kad nebus sudaromos 11- 
gesitiain' terminui darbo sutartys, jei darbdaviai&r toliau nenorės 

.suprasti savo moraliniu pareigu darbininku atžvilgiu.

AR ("KINE DEPRESIJA ATEINA?

metų amžiaus. Rimtai svarsto-
ma. kas bus jo įpėdiniu.

— Indijos parlamentan į-

Berlynas. — Sovietų karinė 
vadovybė atsiuntė anglams no-
tą, kurioje apgailestauja, kad 
buvo numuštas Royal Air 
Force bombonešis, ir siūlo tar
tis, kaip tų incidentų išvengti. 
Tai yra pirmas atvejis per vi
sus metus, kai iš 130 protestų 
Sovietai to vieno neatmetė. 
Laikoma ženklu, kad Malenko- 
vas įtempimo vengia, nes rei
kalai tempiasi namie.

— Šen. H. Alesander Smhh,
respublikonas iš New Jersey. 
numatomas paskirti JAV am
basadorium Australijai. Vals
tybės Departamentas jo parin
kimą jau patvirtino.

Ką anglai, susitarė su Titu, neskelbiama. 
Vizitas atsiliepė kardinolui Stepinac
Londonas. — Jugoslavijos

diktatorius Tito savo laivu 
“Galeb” išplaukė namo kovo 
21 d. Išvykdamas parakė, kad 
6 dienų vizitu Anglijoje esąs 
patenkintas. Tartasi dėl abiejų 
kraštų santykių ir Europos 
saugumo. Edenas, uoste atsi
sveikinęs. irgi patenkintas. 
“Viskas ėjo labai gerai”, pa
sakė. Apie derybas painfor
muoti Amerikos, Prancūzijos ir 
Italijos ambasadoriai.

Kas susitarta, neskelbiama. 
Gal vėliau paaiškės, ką anglai 
Titui pažadėjo, ką iš jo gavo 
ir kieno galvas tose derybose 
pardavė?

Laikraščiai nurodo, kad nei 
vienas svetimos šalies svečias 
nebuvo taip saugomas, kaip Ti
to. Policiją kartą išgąsdino

kad bomba, bet tai buvo nelai- 
ku ir nevietoje švystelėjusi fo
tografo lempa. Visa Londono 
policija per 6 dienas buvo pas
tatyta ant kojų.

Belgradas. — Viena Tito vi
zito pasekmė paaiškėjo. Tą 
pačią dieną, kai Tito sėdo lai- 
van grįžti namo, Jugoslavijos 
vyriausybė sugriežtino kardi
nolo Aloyzo Stepinaco areštą 
Krasico bažnytkaimy. Už
drausta betkam jį lankyti. Ligi 
šiol dar buvo prileidžiami už
sienio žurnalistai.

— Norvegijos karalius Haa- 
konas išvyko 2 dienoms j Stock- 
holmą vizituoti Švedijos kara
liaus.
—Amerikinių sabrai (spraus- 

miniai lėktuvai) Korėjos fronte 
kovo 22 numušė 5 rusiškus mi-

Neskelbiama, kas tikrai bu
vo sutarta tarp atvykusio į 
Washingtoną Anglijos užs. 
reik. min. Edeno ir valstybės 
sekretoriaus Dulles. Tačiau 
tvirtinama, kad vienas iš pa
grindinių reikalų’ buvo politika 
Azijoje. “Aufbau” praneša, kad 
pasitarime prieita išvada, jog 
Amerika .Anglija ir Prancūzi
ja Azijoje turi suderintai veik
ti, kad sėkmingai baigtų savo 
karus, šitie karai — Korėjoje, 
Indokinijoje, Malajuose — yra

KAI PICASSO UŽSITRAUKS 
NEMALONĘ

Paryžius. — Prancūzijos 
kom. partija buvo sovietų at
stovybės paskatinta pagerbti 
daugiau mirusį Staliną. Tada 
kom. laikraštis “Les Letters 
Francaises” paprašė dailininką 
Picasso, kad jis parašytų apie 
Staliną. Picasso žinomas ko
munistas, pagarsėjęs savo ko
munistiniu balandžiu, skel
biančiu komunistinę taiką. Da
bar Picasso atsiuntė Stalino 
paveikslą. Laikraštis jį paskel
bė. Stalinas su nukarusiais ū-

vienas ir tas pats karas prieš 
komunizmo plitimą, tik atski
los to karo operacijos. Jam tu
ri būti sudarytas bendras ge- 
neralis štabas. Toliau — ameri
kiečių, anglų ir prancūzų ka
riuomenės pamažu iš jo turi bū
ti atitrauktos ir pakeistos vie
tinėmis kariuomenėmis.

Tokios išvados liečia ne tik 
karinius, bet ir ūkinius reika
lus. Nei Anglija nei Prancūzi
ja to karo diktuojamų ūkinių 
įsipareigojimų negali pakelti. 
Amerika vienintelė, kuri gali 
pajėgti ir kurią Anglija nori 
labiausiai įtraukti.

Karinės ir ūkinės paramos 
dydis turės priklausyti nuo So
vietų — jei Sovietai savo para
mą Kinams, Korėjai, Vietmin- 
hui, Malajams padidins, tada 
Azija virs dideliu karo lauku.

Šitokio plano akivaizdoje y- 
ra be pagrindo dalmai spaudoje 
skelbiamas tvirtinimas, kad 
1953 išlaidos ginklavimosi rei
kalams pasieks viršūnę ir to
liau jau mažės. “Pesimistai” 
pramato ryšium su ginklavimo 
mažėjimu ir ūkinės depresijos

neštas įstatymo projektas su
valstybinti susisiekimą lėktu
vais. Numatoma vyriausybės 
žinion perimti visi keleiviniai 
lėktuvai, angarai, aerodromai, 
dirbtuvės ir sandėliai.

Anglų oro manevrai 
Vokietijos padan<£j

High Wycombe, — Kovo 21 
d. britų s drausminiai lėktuvai
(Carberra) iš astuonių mylių
aukščio,, skrisdami po 500 my-
lių per valandą, kas dvi minu
tes. mėtė bandomąsias bom
bas į Ncrdhom, vakarų Vokie
tijoje. Lėktuvus valdė slapti 
pagerinti radaro aparatai. I 
taikinius* pataikyta tiksliai. 
Tai buvo pirmi tokie stambūs 
oro manevrai Vokietijos pa
dangė ę. Nurodoma, jog tai 
buvo demonstracija prieš So
vietus. kuriu “migai” buvo pra
dėję d: puldinėti anglų ir a-
merikiečių lėktuvus. Ameri
kiečiu “sabrų” būrys, kam ti
nome,-neseniai atkeltas į Vo
kietiją. Anglai skraido iš savo 
žemės.

plykstelėjusi ugnis. Manyta, gus ir 7 sužalojo.

JM Julita KJitah rytate IMK Bet JaK džiaugt i 
pri* pat taaataa pakraHto ym paraMaga.

sais, užteptam akim, galva ant 
kaklo kaip ant kuolo užmauta. 
Sovietai nebuvo patenkinti. Esą 
Stalinas išniekintas. Piccaso 
buvo priverstas aiškinti. Aš ra
šyt nemoku —aiškinosi jis, — 
tai aš nupiešiau. Bet Stalino ne
su niekad matęs, tai piešiau, 
kaip jį įsivaizduoju. Jei mano 
piešinys nepatinka, tai aš labai 
gailiuosi.

pradžią. Depresia galinti pra
sidėti jau net 1953 rudenį, jei 
ginklavimosi išlaidos bus nu
mažintos iš 60 iki 45 miliardų. 
Laikraštis mano, kad nei dep
resijos gandai nei ginklavimosi 
mažėjimo tvirtinimas neturi 
jokio pagrindo. Pasaulio politi
nė padėtis ir JAV įsipareigoji
mai tokie, kad išlaidas mažin
ti bus galima negreit.

Bulgarijoje kaltinami darbininkai
Viena. — Sofijos radijo sto

tis, kuri gerai girdima Austri
joje, kovo 21 d. perdavė Bulga
rijos raudonojo premjero Vul- 
ko čarvenkovo kalbą. Jis kal
bėjo Maskvos tonu, reikalau
damas valyti komunistų parti-

“NEBEGAU Iš RUSIJOS”
Bonn. — Vakarų Vokietijon 

perbėgo Sovietų karininkas, 
pirmasis Įeit. Viktoras Maje- 
vas. 31 metų, ukrainietis, che
mikas iš profesijos. Jis pareiš
kė: "Aš nebėgau iš Rusijos, o 
tiktai nuo režimo.” Jo nuomo
ne, 40 procentų Sovietų kari
ninkų Malehkovo įsėdimu Sta
lino kėdėn yra nepatenkinti. ■

ją, kuri esanti “nepakankamai 
budri”, užteršta ‘^išdavikų, šni
pų ir provokatorių”.

Užsienio spauda rur kkj ivi 
priežastis, dėl ko Bulgarijos 
premjeras taip savuosius puo
lė: viena, jis bijo staiga mirti, 
kaip Gottwaldas Čekijoje: ant
ra .jis negali tiek Rusijai iš
spausti gaminių, kiek planas 
numatė, červenkovas pats nu- 
•-odė. kad "darbininkai neišpil
do ūkinio ir kultūrinio plano”, 
kitaip tariant, ir vergiškai 
dirbdami neįveikia aukštų dar
bo normų červenkovas pagra
sė. kad bus "griebtasi griežtų 
priemonių darbo našumui pa
kelti.”



SmėtonOs pavedama 
ietuvos vyriausybė, Red.)

mi Molotovu (3). -

ras stebisi Lietuva
nusivokti, kokį tikslą turi Mo-

Vokiečiai parpdė čia 
tinums tikrą savo veidą,—sakė

vyriausybės pasiffiy-

Ar panorėjo paskaityti man 
- Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals

tybių apkaltinimo aktą, ar šiuo

-riąusybė aiškiai tuo atveju ap ir ^nukreipti dėmesį nuo klausi
mų, kurie galėjo būti jam ne-

tilo faktu mes buvome netikė
tai užklupti ir labai susirūpinę. 
Jogu Lietuva būtų paklausiusi

pusi toli į rytus iškištu vokie
čių placdarmu, išeigos punktu 
karo atveju su mumis. O imtis 
prieš ją kurių nors priemonių 
nebūtume galėję, nerizikuoda
mi karu su vokiečiais, ko mes 
nenorėjome ir nenorime. Leng
viau atsidusome, tik sužinoję; 
kad Lietuvos vyriausybė neiš- 
drįso paklausyti vokiečių, atsi
sakė ginkluota ranka užimti 
Vilnių ir tuo pačiu neteko vo
kiečių pasitikėjimo, šio mums 
pavojingo fakto akivaizdoje tu
rėjome griežtai pakeisti savo 
nusistatymą tiek vokiečių, tiek 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu ir 
imtis žygių, kurių nei norėjo
me, nei buvome numatę. Mus 
privertė taip elgtis saugumo 
sumetimai. Neturėjome teisės 
leisti, kad panaši situacija ga
lėtų vėl pasikartoti. Turėjome 
dabar daugeliu klausimų nusi
leisti vokiečiams už jų pasiža
dėjimą nesikėsinti įtraukti Pa- 
bdltijo valstybes į savo įtakos 
orbitą ir nesikišti į jų vidaus 
reikalus, 
sutiko su
valstybės, vadinasi.
Latvija ir Estija, yra išimtinai 
mūsų įtakos zona, ir toje zono
je galime elgtis, kaip mes rasi
me reikalinga.

— Šie nauji susitarimai vis
gi neišsklaidė mūsų nepasitikė
jimo vokiečiais ir todėl turėjo
me sustiprinti šiose valstybėse 
savo ginkluotas pajėgas.—kal
bėjo Molotovas. — Suprantu, 
kad šis mūsų žygis atrodo jums 
nemalonus. bet tikėkit man, 
kad jis daugiau naudingas 
jums, negu mums: mes jus ap
saugo jam nuo pavojaus iš Vo
kiečių pusės, nuo jų pastangų 
įvelti jūsų mažutę valstybę į 
pasaulinį karą, kuris vis pla
čiau ima liepsnoti. Tiesa, buvo
me priversti likviduoti Pabalti
jo valstybių sąjungą, bet ne to
dėl, kad ji buvo nukrypusi ne
tinkama linkme. Ji šiandien jau 
nereikalinga. — Pabalti jos val
dybių savistovumą mes pasi
ėmė apsaugoti...

Dar daugiau —=■ .jie 
tuo. kad Pabaltijo 

Lietuva.

Ir tikrai, buvau ištrenkiąs iš 
vagos ir negalėjau ant greitų
jų susigriebti, kokiu būdu nu
kreipti pasikalbėjimą į man rū
pimus klausimus, dėl kurių 
čion atvykau.

— Nesame atsakingi nei už 
vidaus,.- nei už užsienio Smeto
nos politiką, kuria beveik visi 
Lietuvos gyventojai nebuvo pa
tenkinti, — pradėjau dabai’ aš 
kalbėti. — Tik aš asmeniškai 
imu bijoti, kad greitu laiku 
mūsų liaudis ims gailėtis tų 
laikų, kada Smetona valdė 
kraštą, jei "dalykai Lietuvoje 
ir toliau riedės ta pačia link
me, kaip iki šiol...

— Mes žinome, kad tamsta 
esi populiarus liaudyje, 
traukė mano pareiškimą Molo
tovas. — Turite stengtis, kad 
liaudis ir toliau jumis pasitikė
tų...

— Taip, iš dalies buvau po
puliarus, galėčiau tamstai pa
sakyti. Bet iš to populiarumo 
maža kas beliko, ir bijau, kad 
greitu laiku nieko nebeliks. 
Šiandien yra griaunama Lietu
vos liaudies gerovė, griaunama 
santvarka, tiek ūkinė, tiek tei
sinė. į kulią gyventojai įprato 
ir kurijį labai brangina. To 
griovimo mes sustabdyti nega
lim, neturim nei jėgų nei prie
monių, o visa atsakomybė liau
dies. akyse krinta ant mūsų. 
•Liaudis tiki dar Maskvos pa
reiškimu. kad niekas nesikė
sins kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus, ir nežino, kad vyriau
sybė šiandien yra bejėgė...

— Kas jums kliudo kovoti su 
tais, kurie griovimu nusikals
ta? — ve! įsikišo Molotovas.— 
Bauskite juos.

— Turėtume tada bausti jū
sų pareigūnus iš atstovybės, 
kurie be atodairos varo griovi
mo propagandą ir kelia krašte 
didžiausią nerimą, ypač ūkinin
kų tarpe. Turėtume bausti jūsų 
karininkus, kurie savo tiesio
giniais reikalavimais ir grasini
mais demoralizuoja mūsų įŠfai- 
gas ir jose dirbančius pareigū
nus... £

— Mes tokio potvarkio neda- 
vėm, — susiraukė Molotovas.— 
Molotovas stebisi Lietuvos

ūkine organizacija

Supratau, kad išsireiškiau 
per griežtai, ir ta linkme kal
bėdamas nieko gero nepasiėk-

P1UNCAS rn.VPAS, karuHmfa EkMete* R vynu.
admirolo r&a (dritarR). Ankstam Jm rrdydavoai tik karo tara- . 

ko marteln (kalrrjt).

siu, ir mano audiencija gaH pa
sibaigti, galo nepasiekus.

-- -Todėl ir išrašiau mane 
priimti, kad išaiškinčiau da- ’ 
bartinę padėtį. Aš nei vienos 
valandėlės neabejojau gerais 
SSSR vyriausybės norais. Juk 
suprantu, kad ne tik mūsų, bet 
ir jūsų reikalas, kad Lietuvos 
ūkio našumas nesumažėtų, at
bulai, kad jis dar pądidėtų, ir 
kad Lietuva ir toliau galėtų at
likti, be didesnių sunkumų, sa
vo pareigas jūsų įgulų maitini
mo atžvilgiu, — ėmiau aiškin
tis. — Lietuvos gyventojų ge
rovė yra pasiekus augšto ly
gio, ūkinis krašto gyvenimas 
buvo tvarkomas taip, kad būtų 
pašalinti tarpininkai tarp ga
mintojo ir valiotojo. Tuo buvo 
pasiekta augštesnis atlygini
mas gamintojui už jo darbą ir 
žymiai pigesnės kainos tų ga
minių vartotojui, nes atkrito 
tarpininkų uždarbis. Eksportas 
buvo visuomet aktyvus ir žy
miai viršijo importą. Visa tai 
davė galimybę išlaikyti tinka- 

y irioje augštumoje Lietuvos va
liutą, kuri per visą laiką ne tik 
nenukrito, bet nebuvo netgi pa
svirusi...

Prieš mano išvažiavimą į 
Maskvą E. Galvanauskas buvo 
mane gerai supažindinęs su 
Lietuvos ūkine ir finansine pa
dėtimi ir aprūpinęs visais rei
kalingais duomenimis apie mū
sų ūkio našumą, apie mūsų 
eksportą ir importą, apie ūki
nę struktūrą, Lietūkio, Pieno
centro ir Maisto organizacijas.

Naudodamasis ta medžiaga, 
nes ją buvau čion atsinešęs «su 
savim, dėsčiau visa tai Moloto
vui, kiek išgalėdamas nuodug
niau.

Molotovas, matyti, susidomė- 
jo ir klausėsi atidžiai. -i.
. — Mums jau buvo pranešta, 
kad jūsų ūkinės organizacijos 
veikia laikrodžio tikslumu, be 
sutrikimų (bez otkaza). Mums 
tai buvo beveik netikėta, —pa
stebi Molotovas. — Mūsų ka
riškoji vadovybė tiesiog suža
vėta jūsų ūkinių organizacijų 
veiklos tikslumu.

Jis negalįs abejoti oficialiais 
daviniais, bet jį tiesiog stebina 
Lietuvos ūkio našumas, —kal
bėjo toliau Molotovas. Ji paga
mina ir eksportuoja daugiau 
negu didelė ir turtinga Ukrai
na. Ne jų išskaičiavimas griauti 
tokią tobulą ūkinę organizaci
ją. Atbulai, jie gyvai suintere
suoti josios palaikymu, tinka

moje augštumoje. Kištis į Lie
tuvos vidaus reikalus ir tuo 
kišimusi kenkti ūkinei krašto 
santvarkai jų pareigūnai nėra 
gavę nurodymų. Todėl Moloto
vas manąs, kad visi nesusipra
timai kyla ne iš blogos valios, 
bet iš skirtingų ūkinių ir so
cialinių santvarkų Lietuvoje ir 
Tarybinių respublikų sąjungo
je. žmonės, visai to nesiekdami 
ir nenorėdami, nesusitaria ir 
kits kito negali suprasti dėl ky
lančių iš skirtingų psichologi
nių nusiteikimų. Dabartinė 
Lietuvos vyriausybė, kurios pa
lankiu nuoširdumu Tarybinės 
Sąjungos atžvilgiu jis neabejo
jąs, turėtų pasistengti savo 
krašto žmones paruošti prie 
naujų sąlygų prisitaikyti...

— Mes tikim ir su mumis vi
sa mūsų tauta tiki, kad dabar
tinė padėtis Lietuvoje yra tik 
laikino pobūdžio ir neužsitęs 
per ilgai, — atsakiau į Molo
tovo išvedžiojimus. — Norė
čiau manyti, kad jums būtų 
tikslingiau pamėginti priversti 
savo įgulų vadus Lietuvoje la
biau derintis su mūsų santvar
ka, su mūsų sąlygomis ir liau
dies nusiteikimu bei tautos psi- 
cholpgija.

• Amerikoje yra 4 mil. al
koholikų; pusė iš jų yra mote
rys.

SPAUDA .

Kaip Europa negali būti sujdhgta

bus visa Europos valdžia. Taigi 
ir Europa sujungta.

Madariaga sako:' mano su
pratimu, tai yra tikriausias ke
lias “šešių valstybę" padaryti 
nebepavaklomą ir užkirsti atei
tį didesnei Europai susidaryti.

Europos esą negalima tvar
kyti tokia ąistema, kuri griūna 
atskirose valstybėse. Parla
mentinė sistema daugelyje Eu
ropos valstybių niekad paten
kinamai neveikė. Nepatogu to
kio blogo veikimo kraštus mi
nėtu Tad tebus suminėti, kur 
parlamentas gerai veikia —.tai 
Anglija ir Skandinavija.

Iš kur tas trūkumas! Jis 
atsiranda iš to, kad demokra
tinis principas yra sutapdomas 
su skaitmenimis: “1000 ir 1" 
turi visas teises prieš “1000 be 
1”. Visa šita kombtaacija va
dinasi tautos valios išraiška. 
Tai tautinis apsigavimas. Te
kis metodas gali parodyti dau
ginio valią šeimoje, giminėje, 
kur asmenų yra nedaug. Bet 
milijoninėje bendruomenėje jis 
labai netikslus, nes tas lemia
masis “1” priklauso nuo daugy
bės dirbtinių kombinacijų: nuo 
balsų skaičiavimo, apygardų 
suskirstymo, partfekų blokų, 
spekuliacijos ir t.t. Grynai 
“skaitmens” principa&.yra klai
dingas ,nes tautos nesudaro gy
ventojų suma. Tauta yra orga
niškas vienetas. Kol Europos 
valstybės šito įsitikinimo nėra 
priėjusios ir ne pagal jį gyve
na, kol jų parlamentai nėra to
kių institucijų organiška apim
tis, o tik individų kupeta, jos 
nebus gerai pavaldomos. Juo 
labiau jos negalės sudaryti 
jungtinės Europos.

Geriausia, ką galėtume pada
ryti, tai sudaryti Europos se
natą, kurio atstovai būtų iš- ' 

rinkti šešių parlamentų. 
Jungtinei Europai negali būti 
pavyzdžiu nei Šveicarija nei 
JV. Jos visai kitokio charakte
rio nei Europos tautos. Negali
ma šių tautų paprasčiausiu bū
du sutirpdyti vjsos-Eurnpos rin
kikų masėje. Europa -turi išlikti 
dauginga — su įvairiomis tau
tomis.

Anglija ir Skandinavija nesi- 
dės į Europos parlamentą, ku
rį norima padaryti kopija to
kios parlamentinės sistemos, 
kaip Italijoj, Prancūzijoj, Bel
gijoj, Vokietijoj ,ir Užtraukti 
tokias pat bėdas visai Europai, 
kokias dabar turi tos atskiros 
valstybės.

Šiomis pastabomis Madariaga 
aiškiai gina asmens ir tautos 
savarankiškumą nuo jų paver
gimo neaiškiam kolektyvui.

Yra jungtines Europos entu
ziastų ir yra tokių, kurie įspė
ja nepadaryti klaidos. Vienas iš 
jų yra prof. Salvador de Mada
riaga, ispanas, dabar profeso
rius Anglijoje .ilgametis diplo
matas, politikas ir mokslinin
kas, Europinio Sąjūdžio kultū
ros sekcijos pirmininkas. Švei
carų “N. Z. Ž.” laikraštyje jis 
kalba, kad kaikurie jungtinės 
Europos šalininkai nemirktelė
ję kalba, jog reikia vieną dieną 
padaryti visuotinius rinkimus 
visoj “mažojoj Europoje” — 
ItaMjoj, Prancūzą joje, Belgijoje, 
CHanc^joj, Luksetnburge ir Vo
kietijoje. Tokiu būdu išrinktas 
parlamentas ir senatas jau ir

dienos veidai Žmogus, kuris turi trisdešimt uniformų
Prie šachmatų staliuko sė

dėjo New Yorko burmistras La 
Guardia ir žmogus, kuris vadi
nos Tito. La Guardia pastūmė 
figūrą ir kaliką pusbalsiu pra
tarė. Tas, kuris vadinasi Tito, 
staiga koja paspyrė staliuką ir 
išraudęs pakilo, griežtu tonu 
sakydamas: “Aš niekad nepra
laimiu.”

“Kam jaudintis,” sakė La 
Guardia, “vienas gi turi pralai
mėti.” Bet Tito nenurimo, sau
sai atsisveikino ir persiskyrė. 
Kitą rytą kaip nieko nebuvę. 
Tito rodės vakarykščią nuotikį 
visai pamiršęs.

Sakoma, kąd nėra kito tokio 
žmogaus, kuris taip lengvai ga
li kaitaliotis kaip Tito.

•
Belgrade Tito- gyvena iš vi

sų pusių parko apsuptoje vilo
je. Sargai ant sargų ir namuo
se 10 vyrų sargyba. Vieną die
ną sargybos viršininkui Tito 
pareiškia:

kraptte iiflę S akiea spaudos 
keafereaetjra metu. Tu *pattti-

“Skaičiau knygą, kad 85% 
^visų politinių žmogžudysčių 

buvo atliktos pirmame gyve
namajam aukšte; kitos buvo į- 
vykdytos gatvėje. Nuo šiol aš 
keliuosi į trečią aukštą.”

Nepasitiki Tito nieku. Jis 
tris kartus išvengė beveik tik
ros mirties. Pirmąsyk parašiu
tininko Skorzeny vyrai jau bu
vo prie jo, kai jis bavariškom 
kelnėm apsimovęs vadovavo 
partizanam; tik jo sargybiniai 
greičiau pavartojo ginklą kaip 
parašiutininkai ir Titą išgelbė
jo; kitu kartu buvo užpultas 
nepažįstamų; trečiu kartu Bel
grado gatvėse jau stovėję nepa
žįstamas prieš jį su dviem gra
natom. Nepasitikėjo nė savo 
sūnum, Jarko, gimusiu Rusijo
je. Kai sykį susibarė su juo ir 
sūnus prikišo tėvui — tegul jis 
neužmirštąs, kad neturi Stalino 
malonės, Tito parodė sūnui du
ris ir daugiau jo nematė. Ne
trukus rado jį gatvėj su dviem 
kulkom. O Tito po nesusipra
timo su sūnum paglostė savo

tigrinį šunį: “Tu vis dėlto nesi 
mekeno papirktas.”

“Kiek svėrė Goeringas savo 
pačiais geraisiais metais?” pa
klausė Tito vieną iš savo sar
gybinių. Tas susiprato pasaky
ti maždaug tiek, kiek sveria 
pats Tito, vadinas, 220 svarų. 
Bet Titui nepatinka iš viso 
svarstyklės ir liepė jas iš savo 
vilos išmesti. Aišku, kad svar
styklės negali gerai rodyti, kai 
Tito kas rytas suvalgo po ketu
ris kiaušinius, (litrą pieno, dar 
žuvų ir dar puslitrį alaus. 
Prancūzas virėjas moka taip 
išvirti ir pakepti, kad Tito ir 
nemėgina atsispirti pagundai.

Daug valgio, daug moterų ir 
daug uniformų — tos silpnybės 
priklauso prie Tito dorybių. Ti
to turi apie 30 uniformų, ku
rias jis pats sau sugalvojo. At
vykęs dabar į Angliją, per die
ną jis keitė uniformas tik po 
keturis kartus. Nuomones kei
sti jam tuo tarpu nereikia, nes 
jam ir taip lankstomąjį iki 
juostos. M.

Kitus aukodama, Europa neišsigelbes

Žinios be politikos
• Da Mrtuvsft nukrito su 33 

asmenimis. JAV lėktuvas B-29 
su dešimčia lakūnų, ieškoda
mas dingusio lėktuvo RB-36 su 
23 lakūnais ,dėl blogo oro nu
krito Jr lakūnai žuvo. Rasti 
taip pat visi žuvę ir pirmojo 
lėktuvo žmonės.

• ženrfb Arabijknas Vaka
rinėje Turkijoje įvyko apie 300 
mylių nuo sostinės Ankaros 
kovo 19 d. Sugriovė ir sudegi
no daug namų. žuvo apie 500- 
1000. Miestely Gonen, kuris tu
ri 9000 gyventojų, du trečda- 
liia namų sugriuvo. Miestely 
Manyas sugriuvo pusė namų. 
Istambule sprogo vandentiekis 
ir gyventojai liko be vandens. 
Turkijoje žemės drebėsimas 
nenaujiena, ypačiai rytinėje da
lyje. 1939 drebėjimas sugriovė 
kelioliką miestelių: aukų buvo 
30,000.

“Heimatlos in der Heimat— 
benamiai namie”, tokį straips
nį per visą pusę pirmo puslapio 
išspausdino šveicarų katalikų 
dienraštis “Neuė Zuericher 
Nachrichten” vasario 2 d. apie 
Lietuvą. Autorius pastebi, kad 
prezidento Eisenhowerio nuta
rimas atsiriboti nuo slaptų Jal
tos sutarčių iškelia klausimą 
Pabaltijo valstybių, kurių li
kimą Sovietų Sąjunga norėtų 
laikyti galutinai išspręstu.

• Indijoje, JubbulpOre mies
te, suimtas indas, kuris savo 
pustrečių metų dukrelę paruoš
tą vainikais, akivaizdoje kitų 
vaikų nužudė ir paaukojo dei
vei Kah, kuri vaizduojama su 
kruvinom akim, keturiom ran
kom; vienoj laiko kalaviją, ki
toj žmogaus galvą.

Jei dailininkas Picasso piešė 
Stalino paveikslą, tai būtų ga
lėjęs tą deivę imti modeliu, tik 
reikėjo pridėti daug daugiau 
rankų ir daugiau jose nukapo
tų galvų.

Atpasakojęs padėtį Lietuvos 
smulkiai ir vaizdingai, autorius 
baigia: “Tai toks yra gyveni
mas tame krašte, kuris ir to
liau yra Europos dalis, kur 
žmonės už aukščiausius mūsų 
Vakarų kultūros idealus — 
laisvę, žmoniškumą ir teisingu
mą, — kuriuos mes laikome 
savaime suprantamais, moka 
aukščiausią savo kraujo kainą, 
nes jie jais be atvangos tvir
tai tikt O laisvajame pasauly
je dar vis yra tikinčių, kad sa
vo ateitį galima geriausiai už
tikrinti, užmerkiant akis ir ne
matant įvykių tuose kraštuose. 
Bet tai yra tuščias įsivaizdavi
mas, kuris visai Europai turėtų 
baigtis labai liūdnai. Savęs pa
čių išdavimu dar niekuomet is
torijoje nebuvo atpirktas žmo
nijos išgelbėjimas.”

• Michigano valstybėje, 
Lansinge, pastebėta, kad nuo 
20 karo veteranų kapų per vie
ną savaitę dingo mažutės vė
liavėlės. Puolėsi aiškinti nusi
kaltėlius. Išaiškėjo, kad jas vo
gė voverė ir gabenosi j savo 
lizdą.

“Darbininko* Administracijoje

TURKEY

ŽEMfcS DREBĖJIMAS TURKI
JOJE nkaudtfad paliete Inatabu- 

la (Konstantinopoli). Izmiru 
įSmynųl Ir Marmuro juros ak
las. .MM Įmonių inv o. Tokio
stipraus irmrs drrMJImo nebu
vo j*u D-r -M» inetti-

galima gauti šiii knygy:
J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. — $1.50 
Nelo Vian, ŠV .ANTANAS PADUVIETIS,

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p. $1.00
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE

PASAULIO PABAIGA, 110 p. $1.00
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos

vaizdų albumas. $5.00
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. 1.00
Axel Muthe, SAN MICHELfc KNYGA. I dalis, 325 p. 2.50

”, ’’ ” II dalis, 308 p..—
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. $2.50
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIU LIKIMAS

437 p. $3.50
- G. Da Foflseca, MARIJA KALBA PASAULIUI, 261 p. 2.00 

LIETUVIU ARCHYVAS. Bolševizmo Metai, 150 p. $3.00 
H. Mačiulytė-Daugirdienė. TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00 
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. $1.20
J. Gailius, SUSITIKIMAS. 155 p. $1.50
A. Gcrvydas, U2 SPYGLIUOTŲ VIELŲ. 211 p. $2.25

DARBININKAS
«8O BIISHVV1CK AVĖ.. BBOOKLVN tl, N. Y.
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ŠUORĄ PASQUAUNA VATIKANE

.kad kiekvienas

TUOte nelafcnms stlygintine,

ir sirguliuojančia žmoną. At- Tada bavaras

Vaikai sudaro milžiniškas sumas

KARAUENB JULIJONA, pas&vietori i IM» r*mo» vaikus. nuken- 
josim ano potvynio, jnos vaišina kartu su savo vaikais.

. tnai. Kad šeima iwni»<i visuo
menė ir valsybė, kuri paskui

Kartą Kalėdų išvakarėse

vyrams 
nustatytų ne individualinį, o 

'šeimyninį attygtaimą. Štai pa
vyzdys. Fabrike dirba nevedęs

gana 
jis iš 
vertė 
visų

man Šuorą 
ja noriu pasi- 

Ji tikriausiai pagel-

Moters problema

fe; :

v.C

prieauglį, tai laikoma natūraliu taksos kiek nuima nuo jaunuo
lio algos. Bet tas skirtumas y- 
ra nedidelis, palyginus su šei
mos išlaidomis. Tačiau joks 
fabrikas į tai neatsižvelgs. Jam 
svarbu jauna fizinė jėga, o ne 
alkana burna. Jis, tiesa,.negali 
ir labdarybe verstis, kad nesu- 
bankrutytų. Pelnu, žinoma, jis 
tai? pat nesidalys. Kaip tą 
klausimą išspręsti, kad ir fab- 

. rikas turėtų dąrfaįninką, kokio 
jam t^kia, ir kė?ių vaikų tė-

a

ti? Kiekvienas turįs rūpintis 
savo šeima, o daugiausia moti
na: jos reikalas bėginėti apie 
vaikus ir virtuvę. Paskui ji turi 
dar lakstyti po krautuves, apie 
vyrą ir apie svečius. Paskui ji 
turi dar užsidirbti, jei vyro už
darbio trūksta. Ji nori užsi
dirbti ir kiek daugiau, negu 
tam kartui reikia. Reikia gi at
eitimi pasirūpinti.

Taip ji pluša tfž namų ir a- 
pie namus. Kartais vyrai pra
deda namuose apsiruošti, o 
kartais tik laikraštį paskaito 

. prie lėkščių apkrauto stalo.
Paskui jis eina nudribti pogu
lio, o ji — indus plauti, valyti 
kambarius, rūbus tvarkyti. Mo
ters darbas šeimoje yra dides
nis negu vyro. Net ir visokie 
technikos patobulinimai jo ne
sumažina ir tiek, nepalengvina, 
kad nenuvargintų. Tos proble
mos — dvigubo moters darbo 
— žmonija dar neišsprendė ir,

mos. Teisės joms verstis toet- 
kuria profesija atimti negaM, ir 
tai būtų neteisinga, bet tai ati
ma motinas iš namų. Grįžta pa-’ 
ilsusioK, o darbo vis tiek susi
randa : vienoms daugiau, ki
toms mažiau; vienos jį labiau 
mėgsta, kitos nekenčia. Bet vis 
dėlto vaikus turi, ir jų niekas 
kitas taip gerai prižiūrėti ne
gali. Kai kurtos motinos tai 
sunkiai išgyvena: norėtų ne
dirbti, bet negali. Kitos be už- 
naminio darbo ramybės neran-
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Pasaulis yra margas, bet ta
me margumyne pačios prigim
ties skirtas moterims darbas 
prasiveržia ir šaukia, kad jis 
nebūtų nustelbtas kitų pragy
venimo rūpesčių. Kai? tai pa
daryti, štai ir problema?

Sprendžiama ji daugiausia 
paties gyvenimo: kokios sąty-

- vas uždirbtų, kiek jam reikia, sudaro, tokios ir palieka, 
ir motinai nereikėtų triūsti, už 
namų? Tai tik pavyzdys. Kai 
kuriose valstybėse tie klausi
mai vis dėlto įstatymais spren
džiami.

Yra ir antra priežastis. Ly
gios moterims teisės ir gali
mybės reikštis vyriškame dar
be jas traukia iš namų. Joks 
įstatymas joms tiek neduos, 
kiek gali pačios v'ikalti, kaip 
darbininkės, daktarės, advoka
tės, profesorės, politikės ir net 
biznierės. Jos gali būti, kuo tik 
norite: turi tuos pačius suge-

Palieka kiekvienam verstis, 
kaip kas išmano. Bet kadangi 
gyvenimas verčia moterį vis 
labiau įsitraukti į vyrišką dar
bą, ypač miestuose, ir jos na
mų darbas dėl to nukenčia, tai 
nukenčia ir ateinančios kartos. 
Jos savo pečiais gana skaudžiai 
pajus, kad motinos švelni ren
ka neturėjo laiko namų tvar
kyti. Ji turėjo dirbti už namų, 
nes jai nebuvo ir nėra saikėja- 
ma namie pagal Evangeliją: 
kiekvienas darbininkas vertas 
savo atlyginimo. Ad. L-a

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno beodraboSo mergaitės, besimokančio* Pupąme, prie b auiuos 
statulos vienuolyne sode. H'naujausio "Ateities” nr.

Vaikai turi savitą gyvenimą. 
Jie juda, (žaidžia, dėsto degtu
kų dėžutes, iš jų stato pilis, 
pribėgę daužo pianiną arba tė
vo smuiką taip sutvarko, kad 
niekas juo nebegali pagroti. 
Vaikui įdomūs ir suaugusių 
daiktai, žiūrėk, jis įsiris į au
tomobilį ir tuoj stversis vai
ro, spaus signalą ir juoksis. Pa
matys berniukas kareivį ar po
licininką, taip akys ir nušvis: 
iš kur jam gauti tokį ginklą? 
Mergaitė tuoj supa lėles.

O kai šie sėdasi prie stalo, 
žiūrėk, jie nepasiekia lėkštės, 
— stalas per aukštas. Atsisėdę 
jie taip siaučia, mostagoja ran
komis, kad aplinkui skraido 
lėkštės ir šaukštai." Ir suaugu
sių maisto jis nenori: nekerta 
į lašinių paltį h* prasilenkia su 
vyno stikleliu. Fui, per rūkš- 
tus!

Jau seniai šitą pastebėjo vai
kų auklėtojai ir sukūrė jiems 
atskirą pasaulį: jų baldus ir 
žaislus. O to tereikėjo biznie
riams. Jie pasigavo šios idėjos 
ir pradėjo statyti didžiulius 
fabrikus, kurie gamina tik vai
kų žaislus.

Rodos, taip perkimštos visos 
krautuvės vaikų' žaislų, rodos, 
nuo seno žaidė vaikai, bet vis 
atsiranda nau'ų išradimų, ku
rie išradėjams ir fabrikan
tams atneša tokias pat sumas .vaikui per metus, ir, norėdami 
kaip ir dideli dalykai. Reikia 
“pagauti” tik idėją, ko vaikui 
trūksta, ir tada tuoj viskas pi
lasi. Vienas pritaisė prie vaiko

lopšelio tam tikrą skambaliu
ką. Vaikas nuolat siekė pa
skambinti juo ir taip išmoko 
greit ipats judėti. Kokia gera 
idėja, —tuoj ir paleido į rin
ką, o išradėjas uždirbo tik 
100.000 dol.

Vatikano rūmus; Žygiavo jie 
linksmi, kad jau baigiasi jų 
kelionė. Bet prie pat durų su
laikė sargybinis - šveicaras, 
ginkluotas viduramžių gink
lais.

— Ne, čia negalima!
— Aš iš Bavarijos atgabe

nau šitą eglę šventajam Tėvui, 
—aiškino vienas iš vyrų. Sar
gybinis nustebo, bet v&tiek ne
leido.

Senas kalnietis bavaras vi
siškai pasipiktino: tiek to’i ko 
iiavo, o čia neįle’džir. Išmėgi
no viską, bet sargybinis buvo 
nesukalbamas, 
sušuko:

— Pašaukite 
Pasųualina, su 
kalbėti, 
bes.

Sargybinis tuoj telefonu pa
šaukė seserį vienuolę pranciš- 
kietę. Ir vos ji pamatė bava
rus, savo tautiečius, tuoj visi 
trys,vyrai įnešė į Vatikano rū
mus eglę kaip dovaną švenčių 
proga popiežiui.

Aplinkui tuo metu būriavosi 
žurnalistai, šventės, reikia ži
nių iš Vatikano. Taip ir užsi
kabino už tos vienuolės, kas ji, 
iš kur, ką ji veikia Vatikane.

Apie seserį Pasųualiną jau 
rašė italų, vokiečių ir kita 
spauda. Nors ši giliai religinga 
moterį? gyvena labai tyliai, ne
mėgsta viešumos, tačiau spau
da patiekia gana daug žinių ir 
smulkmenų apie šią seserį, ku
ri tvaiko popiežiaus virtuvės ir

Pirmiausia išsivysčiusios žai
slų pramonės šakos dar ir da
bar kas metai auga. *Vaikų 
žaislų prekyba Amerikoje lai
koma dar jaunu bizniu. O pel
nas gaunasi didelis, nes žalia
vos reikia labai maža. Iš įvai
rių nuobrukų jie pasidaro visa, 
ko tik reikia. Įdedama daug 
darbo, tad ir kainos pasidaro ' namų ruošos reikalus, 
nemažos. O rinka didelė ir’ 
nuolat didėja.

Pagrečiui išsivystė ir specia
laus vaikų maisto prekyba ir 
didžiais šuoliai išaugo baldų 
pramonė, sukurdama vaikams 
ištisus kambarius, kurie pasi
rodė esą labai patogūs.

Nuo 1939 metų, ši prekyba 
Amerikoje pakilo net 500 pro-,, 
centų, apyvarta padidėjo net 
penkiais biliopais dolerių. Per 
tą laiką buvo “sugauta” naujų 
idėjų, o svarbiausia Amerikos 
prieauglis didėja. 1939 m. gimė 
2,265,000, o 1951 m. — 3,758,- 
000. šitie dideli skaičiai leidžia 
biznieriams kalkuliuoti, kiek 
kiekviena šeima išleidžia savo

Ji gimus ir augus Bavarijoj, 
Ebersbache. Vėliau įstojo Hein- 
zingienė į pranciškonių vienuo
lyną. Šis vienuolynas turėjo 
garsias ligonines, mokyklas. 
Šio ordino seserys buvo spe-

daliai apmokomos, kad jos ga
lėtų šeimininkauti įvairiose Va
tikano nunciatūrose.

Prieš 40 metų ji buvo Ein- 
siedeln benediktinų abatijos li
goninėje, kur dažnai sustodavo 
pasigydyti Monsignoras Eu- 
genio Paceili, tuo metu buvęs 
tik vienas iš popiežiaus žemes
nių sekretorių. Jis turėjo silp
nus plaučius. Taip ligoninėje į 
sesers Pasųualinos rankas pa
teko ir Monsignoras Paceili — 
dabartinis popiežius. Sesuo su 
visais pacientais buvo 
griežta: nežiūrėjo, kad 
Vatikano. Pacientus 
griežtai laikytis dietos,
gydytojų nurodymų. Taip juos 
greit pastatydama ant kojų.

Kai 1917 m. Monsignoras 
Paceili buvo paskintas nunci
jum Muenchene prie Bavarijos 
valdžios, jis nunciatūros šei
mininke ir pasikvietė šią ener
gingą ir darbščią seserį Pas- 
ųualiiną. Ji matė sunkius lai
kus, karo pabaigą, revoliucijas, 
bet visą laiką ištikimai, su di
deliu vokišku darbštumu, pasi
liko nunciatūroje. Vėliau, Mon- 
signorui Paceili tapus kardino- 
lu ir valstybės sekretorium Va
tikane, ji ir toliau ėjo šeiminin
kės pareigas.

Kardiąolą Paceili išrinkus 
popiežium, ji pasikvietė dar 
kitas dvi to paties ordino sese- - 
ris vokietes ir perėmė tvarkyti, 
popiežiaus privačios virtuves^' 
reikalus. Ji yra gailestingoji 
sesuo slaugė, tad pirmiausia 
dabojo popiežiaus sveikatą, kad 
jis laikytųsi daktarų nurody
mų ir darbo tvarkos.

Be ūkiškų reikalų tvarkymo 
ji dar randa laiko ir labdary
bei, Nors ji per 70 metų, bet 
nuolat išvyksta su dovanomis 
pas vargstančius.

G. Pf.

Radybos
(Atkelta iš 3 pusi.) 

taikyti man. Aš jaučiausi sa- 
• vhni užtikrinta kiekviename 
žingsnyje lyg turėčiau banke 
nemažiau pusę miliono. o už 
mano pečių buvo tik nekaltas 
jos vyro prielankumas...

Jaučiausi, kad esu ponios 
stebima, kai sėdžiu salėj pliu
šiniuose foteliuose, kai vaikš
čioju minkštais kilimais, kaip 
žengiu pusračiu išlenktais ves- 
tibiul o, laiptais. Visa tai man 
puikiai sekėsi, kaip įgudusiai 
artistei scenoje. Netrukus ji 
kalbino mane svečių kalba ir 
supažindino su geriausiais prie
deliais, ypatingai pabrėždama 
kilnią priežastį, dėl kurios atsi
radau jos globoje.

Taigi. Dabar lyja. Smulkios 
vandens srovelės teka ląngų 
stiklais. O čia lietus ir jūra. O- 
šknas migdo, verčia žiovauti 
paslėpus veidą “Life” pusla
piuose, šėdint svečių salėj, kuri 
saulėtom, dienom būna apytuš
tė; dabar gi pilna lyg baliaus 
metu Vieni žiūri televizijos, 
kiti skaito, treti šachmatais lo
šia, šaudo į taikinį ir t.t. Vai
kai turi jiems pritaikytas pra

mogėles, kaštuojančias “nike
lius” ir dešimtukus. Taigi jie 
nuolat trinasi apie tėvų kiše
nes. Mano berniukas nėra prie 
to pripratęs, tačiau pagundai 
atsispirti sunku...

Mes kalbamės lietuviškai. 
Vienas, kitas susidomi mūsų 
kalba, pasiteirauja, iš kokio 
krašto esame. Džiaugiuosi, tu
rėdama progos pakalbėti apie 
Lietuvą. Baigiu įsitikinti, jog 
nuoboduliui nėra čia vietos. 
Laiptais iš antrojo augšto lipa 
žemyn gražioj pora. Tamsiom, 
didelėm ' akim mergaitė su 
"spyruoklinėm” kojom ir, gra
žiai riestą nosyte. Ją prilaiko 
tas pats vyras, kurį mačiau pa
jūryje su ja. pirmąją mūsų va
sarojimo dieną. Tada dar neži
nojau, kad mes esame kaimy
nai. Jo šviesoki plaukai lygiai 
suglostyti, švelnia liniją ties 
smilkiniais išsilenkia į viršų. 
Jis turi tiesią nosį, pailgą vei
dą, baitus, gražius tarsi surink
tus dantis, kuriuos negalima į- 
tarti esant dirbtinius. Melsvai 
pilkos akys, šiitas, painus Jų beę, jo grįžimą iš kariuomenės 
x.j.——«*- * ąpie sąuJėg nudegintas ko *.

•jas, kurias *frotingiausia būtų 
parvežti į namus dar nebaigus 
atostogų.

(Bus daugiau)

Darbai ir gyvenimas

papildyti savo kišenilis, suka 
galvas ir nuolat suprojektuoja 
naujus žaislus ia blizgučius.

— P-

Kur šiemet leisime dukteris mokytis?

šais sėdinčių vasarotojų akys 
su šypsniu ir užuojauta nu
krypsta į juos. Esu patenkintą, 
kad sėdžiu sofoje netoli laiptų 
if šalia manęs užteks vietos 
šiai porai. Ji unkščia (primerku
si akis, kaip išlepintas bevai
kės penios šunytis, kol priver
čia sulenkti pakinkius ir pato
giai atsisėda, šiandien ji dėvi 
tamsiai mėlynas ilgas kelnes, 
baltą bliuskutę ir raudoną dir
žą. Rausvu, smulkių gėlyčių 
puokštelė prisegta apvalios apy
kaklės susibėgime ir atrodo, 
kad ji koteliais įaugusi į mer
gaitės kaklo duobutę; kai ji 
alsuoja, puokštelė ritmingai vir
pa. Nežymiai pasiklausau jų e 
kalbos, bevartydama jau gerai 
žinomus “Life” puslapius. Iš 
kalbos aiškėja, kad ji esanti 
jam pusseserė. Ir kad maurai 
kas nori tuo tikėti, nes jis per
daug rūpestingai jai asistuoja. 
Paskui kalbėjo apie ruošimąsi 
vestuvėms, kurios turėsiančios 
būti dar prieš Kalėdas; kalbėjo 
apie sužadėtinio geras ypaty-

žvilgsnis galėtų prijuokinti * ir 
kiekvieną,.. Jis tiesus ir gražiai 
nuaugęs, o ji mažutė, jam ligi 
peties. Jis veda ją lėtai ir at
sargiai lyg porcelano lėlę. Prie-

Šiuo laiku paprastai tėvai 
apsisprendžia, kur ateinančiais 
metais leis mokytis savo vai
kus, baigusius pradžios mokyk
lą ar high school.

Mergaitėms, norinčioms ge
rai išmokti lietuvių kalbą, tęs
ti savo mokslinimąsi galimai 
lietuviškesnėj aplinkoj, būtų 
pravartu pasvarstyti, ar nepa
sirinkti tolimesnėm studijom 
vietą — Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną. Putnam. Conn. Iš 
čia mergaitės gali lankyti'ir 
gimnaziją (akademiją) ir ko
legiją. Abi šios mokyklos in
korporuotos į Washkrgtono ka
talikų universitetą.

Pragyvenimo sąlygos visiems 
labai prieinamos. Taip pat mo
kestis už mokslą labai nedide
lis, turint galvoj kitų Amerikos 
kolegijų brangumą. Pavyz
džiui: Annhurst kolegijoj meti
nis mokestis 250 dolerių, kito
se kolegijose reikia mokėti 500 
ar 700 dolerių. Akademijoj mo
kestis už mokslą 50 dolerių 
metams arba kas mėnuo po 5 
dolerius. Mokslo lygis ir kursas 
tas pats.

Šią kolegiją laiko prancūzės 
ąpserys, jos rodo daug palanku
mo lietuvaitėms. žinoma, lietu
vaitės pelnė tą palankumą savo 
gražiu elgesiu ir pažangumu 
moksle. >tai iš deyynių lietu
vaičių studenčių, studijuojančių

šioj kolegijoj 5-ios yra garbes 
sąraše (honor students): Se
suo M. Veronika, Rita Žilins
kaitė, Enata Skrupskelytė, Ele
na Marijošiūtė ir Aldona. Vasi
liauskaitė.

Tas pats galima būtų pasa
kyti ir apie'akademiją. Reiktų 
dar pridėti, kad abiejose šiose 
mokyklose yra galimybė gerai 
išmokti prancūzų kalbą.

Nekalto Prasidėjimo Seserys 
įsteigė mergaičių pensionatą, 
norėdamos padėti lietuviams 
tėvams išleisti savo dukteris į 
aukštesnįjį ir aidcštąjį mokslą 
(kolegiją), lietuviškoje dvasio
je ir prieinamom sąlygom. Kas 
norėtų savo dukteris ateinan
čiais mokslo metais apgyven
dinti N. Pr. Seserų pensionate 
ir sužinoti daugiau apie minėtą 
akademiją ir kolegiją, prašome 
kreiptis šiuo adresu: Rev. 
Sister Superier,' RJ'.D. 2, 
Putsam, Cobb.

• ALRK Moterų Sąjungos 
•seimas šiemet šaukiamas Chi- 
cagoje. Jis kartu bus ir jubi
liejinis, nes tai 25-tasis seimas 
iš eiles.

• Sofija Šakalicnė - Bag- 
džiūnaitė yra buvusi ilgametė 
“Moterų Dirvos” redaktorė. Ji 
tą Moterų S-gos organą reda
gavo daugiau kaip 25 metus. 
Jos darbo apžvalga gražiai pri
siminta š.m. kovo mėn. “Mote
rų Dirvos” numeryje.

• Oksana Kasenkina, buvu
si rusė mokytoja New Yorke, 
kur ji 1948 m. iššoko iš 3 aukš
to Sovietų atstovybės rūmų, 
kad nebūtų grąžinta Rusijon, 
ruošiasi pereiti į Katalikų Baž
nyčią. Paklausta apie Stalino 
mirtį atsakė: “Mano tauta jau 
35 metaijįięko kito nemato, 
kaip kraują. Aš manau, kad 
jau netolimas laikas jai sukil
ti.”

• “Caritas” Muenchene, ka
talikų labdaros įstaiga, kurioje 
daug dirba moterų, kasdien ap
rūpina 70.000 vaikų ir kelis 
tūkstančius neturtingų motinų 
ir ligonių. Taip pat kas mėnuo 
išsiunčiama 1000 maisto siunti
nių vokiečių karo belaisviams 
Rusijoje.

• Skyrybos Australijoje šių 
metų sausio mėn. pasiekė aukš
čiausio laipsnio — išsiskyrė 
400 perų, ko iki šiol dar nebu
vo. Be to, 42 proc. vedusių ne
turi vaikų.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS

• Į Jungt. Tautų komisiją 
moterų reikalams atėjo pasau
lio katalikių moterų unijos pro
testas prieš komisijos norą pri
imti nutarimą tokios redakci
jos, kuri įpilietintų divorsą. 
Komisija siūlė sulyginti vyrų ir 
moterų teises santuokos Jr di- 

. vorsų
prieš tai protestą, pasiūlė pa
sakyti daug paprasčiau: suly

ginti teises moterystės srityje.

, Rūpesčių sūkuryje ’škyla 
vienas rūpestis: dienos bėga be
prasmiškai, be dvasios, be turi
nio! Tau reikia vieno: atitrūkti 
nuo tų kasdienos rūpesčių, su
sitelkti, grįžti į save. Kaip ir 
kur? Rask savaitgalį ir atva- 
žiufrk uždarų rekotekdjų/ .

Motorini ir fnergaitėms jos 
ruošiamos Nek.Pr. Seserų vie
nuolyne, Putnam, Conn. Prasi
deda penktadienio vakare ir 
baigiasi sekmadienio popietį. 
Motinoms '.kurios labiau užim
tos, būna vienos dienos susitel
kimas: susirenka sekmadienio 
rytą ir vakare grjžta.

Sek pranešimus spaudoj, ka
da, kokios ir kam rekolekcijos 
ruošiamos. Pasirink tinkamesnį 
laiką.

Paprastai susirenka grupės, 
nemažiau 15 asmenų. Atskiros 
kolonijos gali pačios susiorga 
nizuoti savo grupę, pranešti 
seserims, susitarti dėl laiko ir 
rekolekcijų vedėjo. Geriau or-

Norveirijos karaliam Haakono 
■ VII dukraitė (anūkė) princo*- 

Racuhild išteka ui juros kap. 
Erlinc Lorrntacn. Vestuvės bus 
keliamos necužės mėn.

ganizuoti vienodesnių interesų 
grupes: atskirai moteris (vie
tines ar tremtines), jaunas mo
tinas, subrendusias mergaites 
ir bręstančias. Tokios rekolek
cijos daug naudingesnės. Savas 
grupes gali organizuoti ir ats
kiros organizacijos.*

Rekolekcijos vyksta lietuvių 
ir anglų kalb.a Pragyvenimas 
savaitgaliui kaštuoja S7.0O. 
vienai dienai $4.00. Rašykite 
šiuo adresu: Rev. Sister Supe- 
rior, I. C. Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn.
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Danai kaina randama šviežiaiPaslėpti lobiai piliakalniuose IŠ VISUR Į
Apie paslėptus ir užburtus 

lobius iš serai laikų, žemaičių 
Kalvarijos apylinkės gyventojų 
.tarpe yra daug visokių įdomių 
gražių pasakojimų, kurie buvo 
Užsilikę iki pat paskutinių Lie
tuves nepriklausomybės dienų. 
Tai vienoje, tai kitoje vietoje 
esą iš senų laikų paslėpti tur
tai. Jie gi esą užburti —niekas 
negalįs surasti, arba suradęs iš
kasti, nes reikia žinoti, ką da
ryti, kokius žodžius ištarti ar 
maldą atkalbėti. Dėl tokių 
priežasčių iš senų laikų iki šio- 
liai tebėra žemėje užkasti lo
biai, kuriuos sąžiningai tebe- 
saųgoją vaidokliai.

Tokių vietų Žemaičių Kalva
rijos apylinkėje yra bent ke
lios, kurios gausiai apipintos 
visokiais žmonių pasakojimais.

Toks yra žarnelės kaime Pi
lies kabias, iš rytų ir siaurės 
apsaugęs lazdynais, o po jo ko- 

. jomis guli plačios lankos ir 
derlingi laukai. Iš kitos pusės 
kaina* negailestingos žmogaus 
rankos paliestas. Sunaikinta, 
kas primena anuos senus lai-

Kelionė į požemius
Kaikurfe padavimai kalba, 

kad tame kalne esą paslėpti 
užburti turtai. Tarp daugelio 
pasakojimų yra toksai padavi
mas.

Kartą vienam vietos gyven
tojui prisisapnavo, kad Pilies 
kalne esą užkasti užburti lo
biai. Per sapną jam buvo sa
kyta, kad jis iškastų tuos lo
bius. Buvo pasakyta, kur ir 
kaip, kad kasdamas nesikalbė
tų, nesidairytų. :

Išaušus rytui,. kSfoe .^ad^s,*^ 
taip, kaip prisisapnuota, bėt pi*. 
ntgų nekasęs. Kitą naktį vėl tą 
patį sapnavęs ir tik po trečios 
nakties ėjęs kasti.

Vos pradėjus kasti iš visų 
pusių apstojo baisūs ir šlykš
tūs vaidokliai, kurie staugė ir

Uždaros rekolekci jos Putnam, Conn
Kovo 13 d. vakare, susikau

pęs jaunų lietuvaičių būrelis 
susirinko vienuolyno koplytėlė
je. Tai buvo pradžia uždarųjų 
rekolekcijų 16-21 metų am
žiaus mergaitėms, Putnumo 
Nek. PrasidepFno vienuolyne.

Jau pirmoje savo konferenci
joje Tėv. Antanas Jurgelaitis 
O. P. į mergaičių širdis įliejo 
Dieviškojo džiaugsmo, o jų lū
pas — šypseną. Rekolekcijų 
tema buvo taip nepaprastai 
svarbi kiekvienai katalikei 
mergaitei — pažinti Dievą. 
“Dievą pažinti yra Jį mylėti”, 
kalbėjo rekolekcijų vedėjas ir 
su nepaprastu skaidrumu jo 
žodriai skleidė Dievo pažinimą 
ir meilę.

Per dvi rekolekcijų dienas 
pats dangus nusileido į jaunų 
mergaičių širdis ir jos išvažia
vo į namus išsiveždama su sa
vim tą džiaugsmą ,kuris ateina 
daugiau pažinus ir pamilus 
Dievą.

Tačiau labai buvo gaila, kad 
daugiau jaunų lietuvaičių ne
galėjo pasinaudoti tomis sielos 
dovanomis, kurios taip gausiai 
buvo dalinamos. Teatvažiavo 
tik labai nedideli būreliai mer

M Arija* amtaM*

IZ. VALANČIUS tėvai turėjo maldos vieta*, ar

.kaukė visokiais baisais. Nepai-

damas, jis kasė toliau. Prisika
sęs ąžuolines duris. Požemyje 
radęs kelias geležim kaustytas 
skrynias, pilnas auksinių ir si
dabrinių pinigų.

Atidarius į požemius duris, 
vaidokliai pradėjo pulti visu 
smarkumu ir įnirtymu. Žvėrių 
būryje atsirado neregėto didžio 
gyvačių, kurios šnybždamos 
raitėsi ties požemių durimis. 
Vaidoklių tarpe pasirodė ir jo 
tėvas, kuris pradėjo atkalbinė
ti, d mestų darbą, nes gali

i žvėrys. Kasėjas vos 
keli žodžius ištaręs, kaip bu
vęs kažin kokios jėgos iš pože
mių išmestas ir nuo kalno 
smarkaus vėjo nuneštas. Pože
mių durys su didžiausiu trenk
smu užsidariusios. Rytmetį 
pats neradęs jokių kasimo žy
mių.

Vienas piemuo kartą, šventą 
dieną beganydamas gyvulius, 
kalno viršūnėje .matę* stovintį 
sargybinį prie atvirų durų į 
kalno požemius. Pasakojama, 
kad viena sena moteris kalne 
beuogaudama pamačiusi deglą 
kiaulę. Norėjusi parsivaryti į 
savo namus, bet kiaulės jokiu 
būdu nepajėgusi pavaryti. 
Perpykusi sudavusi su lazda 
kiaulei, o iš jos paliko krūva 
pinigų. Mėginusi pinigus susi-, 
rinkti ir neštis į namus, bet, 
yaidoklių išgąsdinta, pinigų at
sižadėjusi.
. Ą^linl-7ės gyventojai pasa- 

lĮfrjISykad dažnMį^dne galima 
rasti šviežiai iškastų duobių, 
išmestų visokių šukių, plytga
lių, ąnglių,ir apdegusių įvairaus 
dydžio akmenų. Tai liudija, kad 
ir paskutiniais laikais -žmonės 
mėgino ieškoti paslėptų turtų 
tose vietose, kur mūsų tėvų

derlingus Jaukus, pro sena* 
kapinaites ir , lenkdami balų, 
rasime daug tokių vietų, kurio*

pintos ne tik apie paslėptus 
turtus, užburtus pinigus, bet

daug pasakojama. Kalbama, pie mūsų piBs ir perdavė ki- sm»ji **dyta pOfekaiay 
kad ir čia esą užburtų turtų, tom kartom.

Lietuvis misionierius iš Indijos dėkoja savo geradariams

gaičių iš Bostono, Worces.te.-io 
ir New Yorko.

Rūpestingų seselių dėka, 
kiekvienais metais Putname į- 
vyksta eilės rekolekcijų įvai
raus amžiaus moterims ir mer
gaitėms. Gegužės 1, 2, ir 3 die
nomis tremtinės moterys, o ge
gužės 22, 23 ir 24 mergaitės 
nuo 21 metų amžiaus suvažiuos 
į tą gamtoje paskendusį vie
nuolyną, kur jų laukia maloni 
seselių globa, švarias kambarė
liai ir nesuskaitomos dvasinės 
malonės.

Daugeliui uždaros rekolekci
jos yra labai neprastas daly
kas ir atrodo nuobodžios ir 
sunkios, todėl nedaug dar atsi
randa tokių, kurios suprastų 
rekolekcijų pilną prasmę ir tai, 
kad jos niekuomet nebūna nuo
bodžios, o liečiančios .pačius ak
tualiausius gyvenimo klausi* 
mus, isrišančios visas kasdie
niškas problemas. Būtų gera, 
kad šis rekolekcijų sąjūdis pla
čiai pasklistų lietuvių moterų ir 
mergaičių tarpe ir kad jos 
kiekvienais metai atvažiuotų 
Putnaman palikti savo rūpes
čių ir pasisemti supratimo ir 
stiprybės. Daiva Nauragyfė

bettdm*.
Sako, daug kas čia esą matę 

visokių vaidoklių, o ypač šven
tadieniais, sumos metu, jei 
kas užeina į kalno viršūnę be
medžiodama* ar beuogauda- J 
mas bei grybus rinkdamas. 
.Toks vienas medžiotojas matęs 
kalno viršūnėje didelę skrynią, 
piną pinigų. Kita* pasakoja, 
kad matęs atviras duris į kalno 
poitemius, o prie durų stovi 
ginkluota* sargyba. Daugis e- 
są girdėję kažin kokius keistus 
požeminiu* garsus. Vienas gir
dėję* net pinigų skambėjimą, 
kitas Mg kariuomenės žygiavi
mą.

Puokė* kaime rasime kitą Tai buvo seni laikai: žmonės

Jei nuo Narnate* Pilte* kalno

Brangūs broliai ir 
mielos sesutės,

Artėjant šv. Velykų šven
tėms, negaliu jų praleisti jūsų 
r.epasveikinęs šia miela proga 
ir jums nepadėkojęs dar kartą 
už jūsų nuolatinę paramą, ku
rią man teikiate jau 19 metai 
šiame krašte.

Kad ir toli vieni nuo kitų, 
tačiau Jūsų dosni ir veikli mei
lė misijoms riša mus glaudžiai 
ir sujungia toje didelėje lieps
nojančioje Kristaus meilėje/ku
ri išsiveržia iš savo šeimos bei 
krašto ribų ir pasiekia net ir 
tolknausus kraštus.

Sveikinu Jus visus šia šv. Ve
lykų proga, linkėdamas jums 
graibiausių prisikėlusio V. Jė
zaus malonių. Lai Jis jums su
teikia geros sveikatos, geros 
valios ir jėgų dirbti ir gyventi 
kilniems idealams ir darbams, 
kurie yra taip reikalingi ne 
tik mums pavieniams, bet dar 
ir mūsų Tėvynei, sielų gerovei 
šiais taip nepastovios dvasios 
sukrėtimo laikais.

> GŽtlfana sakyti, Jūsų Indijoje 
statomos bažnyčios darbai pa
mažu eina pirmyn ir jau gero
kai įpusėję. Tačiau dar toli nuo 
pabaigos. Sunkumų yra nema
ža. Didelės kainos cemento ir 
kitų statybai reikalingų daik
tų, priverčia mane dar kartą 
šauktis į Jūsų gerą širdį. Jei 
visi statų prie šio darbo, kad 
ir maža aukele prisidėtų, tai 
jau man nebūtų jokios abejo-

Kad būtų linksmiau —
Pasiteisino

Svečias: — Ar nepalydėsi 
mane, Jonuk, bent iki autobu-

Jonukas: — Gaila, negaliu.
Svečias: — Kodėl?
Jonukas—Dėl to, kad mes, 

kai tik jūs išeisite, valgysime 
vakarienę.

Nieko ypatingo
Jonas: — Drauguži/tu labai 

pasikeitei. Kas tau yra?
Petras: — Nieko ypatingo. 

Ir tu taip atrodytum. Daktaras 
patarė man vengti vandens, 
nes aš turiu palinkimą į reu
matizmą. Neįsivaizduoji, kaip 
kvailai atrodo sėdėti tuščioje 
vonioje ir masažuotis su dul
kių siurbliu.

Moki už darhft, ne už 
skausmą

Pacientas: — Argi ne per
daug, daktare: už dvi minutes 
—penki doleriai.’

Dantistas: — Kągi, nenuma
niau ,kad tamsta norėjote, kad 
dantį traukčiau visą valandą.

Kodėl tu negali?
Mama—Mūsų kaimynų 

ras yra tikras vyras. Jis 
bučiuoja ją kiekvieną rytą, 
dėl tu negali tai padaryti.

Tėtis:—Labai gaila, bet 
jos dar gerai nepažįstu.

Dvigubos akiplėša
Ponia įlipo į elevatorių. Vai

rininkas tik nusišypsojo jai, bet 
nepakėlė kepurės.

vy- 
pa- 
Ko-

aš

nes ,kad ši mūsų lietuvių Tffgerb. Ponai P. Ginžaičiai iš 
Chicagos, pasisiūlė nupirkti 
naujai bažnyčiai stacijas. Ačiū 
širdingai už jų taip gražų su
manymą.

Taigi, kaip matote, esame tik 
pradžioje. Tačiau esu tikras, 
'kad ateityje atsiras ir daug 
daugiau geraširdžių tautiečių, 
kurie sulig savo išgalės, ateis 
man pagalbon.

Būtų gera, kad atsirastų ir 
daugiau asmenų, kurie apsiim
tų įtaisyt reikalingus bažnyčiai 
daiktus: kaip pvz.: Altorių, 
žvakides, šv. Jėzaus širdies, 
Marijos Kr. Pagalbos, šv. Kun. 
Jono Bosko statulas, vieną kitą 
kieliką, mišiolą, tabemakulą, 
varpus, suolus, klausyklą ir t.t. 
Aukotojų vardai bus įrašyti 
ant tų daiktų ilgam atsimini
mui.

dijos nugi jose statoma bažnyčia 
bus greit užbaigta ir gražiai į- 
taisyta.

Čia jaučiu ypatingą reikalą 
viešai ir širdingai padėkoti se
kantiems asmenims, kurie jau 
mielai įsirašė į šios bažnyčios 
fundatorių knygą ir tokiu bū
du davė man galimybės pa
greitinti darbus. Kiti savo ma
žesnėmis aukomis irgi atėjo 
man į talką, kad bažnyčia aug
tų kasdien sparčiau.
Po 100 doL aukojo šie asmenys:

Ponas Dominikas Krukaus
kas, Cleveland, ponia Agota 
Krakauskienė, Cleveland, po
nia G. Ogtot, Cicero.

Ponai A. E. Stančiai aukojo 
25 dol. Ponia J. Nikštėnas, au- 
kdjo20 doL P-lė M. Ausiukai- 
t’ė aukojo 18 dol. Ponia Bessie 
Januškaitis, Chicago, aukojo 
15 dol. Ponia Ona Rimkus ir 
Maldos Apaštalavimo nariai iš 
Chicago aukojo po 10 dol. Po
nia P. Niedvaras, Chicago, Po
nia M. Palejus, Texas, aukojo 
po 5 dol. Ponia K. Arlauskienė, 
Chicago, aukojo 3 dol. Ponas 
Stonys, Chicago, aukojo 2 dol. 
Po 1 dol. aukojo: Ed. Zabars- 
kas, Domauskis, Tamulienė, V. 
Doveikienė, F. Dubulskienė, ir 
M. Petreikienė, visi iš Chica- 
gos, UI.

Iki šiol išskirtinai bažnyčios 
statybai viso pinigų surinkta 
419 dolerių.

Čia pat -turiu priminti, kad

Ponia:—Ar tamsta niekada 
nepakeliate kepurės, kai sveiki
nate ponią?

Jis:—Aš pakeliu kepurę tik 
labai senoms ponioms.

Palaukite truputį..
Jaunikaitis: — Mielas tėti. 

Aš nusprendžiau vesti tamstos 
dukterį. Ar tamsta nieko prieš?

Tėvas:—Aš tai nieko prieš 
neturiu, bet kodėl nepalaukti? 
Mano duktė dvidešimt septynių 
metų, tamstai tik devyniolika. 
Palaukite kiek, kol būsite vien
mečiai su ja.

Neaiški aritmetika
Vaikinas, užpultas prašmat

nios poniutės, kad atspėtų jos 
amžių, atsakė:

“Nežinau, ar pridėti dešimt 
metų prie tamstos išmintingu
mo, ar nuimti dešimt dėl gro
žio.

Nevienoda diagno
Daktaras savo ,

— Ar pasakę! tą unajn po
nui. kad, mano/nuomone. jis 
niekam neti

Duktė: — Pasakiąu, tėti, 
bet jis nekreipta dėmesio ir at
sakė, kad tai ne pirmas kar
tas, kai daktaras suklysta diag-

ukrelei:

Galite būti ramus
Svečias i— Padavėjau,, aš esu. 

alkanas, kad, rodos, galėčiau 
praryti arklį.

Padavėjas: — Ponas galite 
būti visai ramus/ nes pataikėte 
kaip tik j tikrų vietą.

K» iimoni*

CIJICAGOJE IR APYLINKĖSE
Tėvynės Garsų

naujoji lietuviška programa, 
vedama Sofijos Barčus, daro 
gerą ipačangą. Programai at
likti kiekviena proga kviečia
ma naujų žmonių, kas ją pa
įvairina ir padaro įdomesnę.

Kun. Dr. J. Zeliauskas
išvyko atgal į Italiją, kartu 

išsivęždamas tris moksleivius, 
kurie vyksta mokytis salezie
čių įkurtoje ItalijojėJietuviško- 
je gimnazijoje.

Kan. V. Zakarauskas
visą savaitę vedė šv. Antano 

lietuvių parapijoj misijas, ku
riose dalyvavo labai daug žmo
nių. Dalyviai labai patenkinti- 
įdomiais šr įspūdingais misijų 
vedėjo pamokslais.

Dievo Apvaizdos parapijos 
choras,

vadovaujamas muz. K. Gau
bto, balandžio 19 d. ruošia pa
rapijos salėje koncertą. Be

CLEVELAND, OHIO

Utasaistinė* mokyklos tėvų 
komitetas balandžio 25 d. lie
tuvių salėj rengia dideliį balių 
mokyklai paremti. Bus galima 
laimėti: 100 doL pinigais, švei
cariškas rankinis laikrodis 
(I*. Šamo dovana), 25 dol. į- 
pirkkno čekis Obeiienio krautu
vėj, radijo aparatas, elektrinis 
laikrodi* (Ruopto dovana) ir 
kt. BJltetal po pusę dolerio jau 
platinąmi/ Jų galima gauti pas 
mokyklos mokinius, mokyto
jus, platintojus, Spaudos Kios
ke, Dirvoj, darbovietėse ir kt. 
Kas remia ir palaiko lietuviš
ką švietimą, tas kuria savo* 
tautai ateitį.

Sorirgo ir į ligoninę buvo iš
vežtas tož. B .Brizgys. Sunkiai 
taisosi prof. J. Gravrogkas, bu
vęs Kauno universiteto rekto- 

. rius.
LB apylinkės valdyba kovo 

21 d. turėjo posėdį sekretoriaus 
K. S. Karptaus bute ir aptarė 
visą eilę aktualių apylinkės 
reikalų. A. V.

Fundatorių vardai bus įrašy
ti marmuro lentoje ir amžinai 
(laikomi bažnyčioje, kad ne tik 
mes ,bet ir kartų kartos galėtų 
juos mielai prisiminti savo mal
dose. Kitų aukotojų vardai irgi 
bus Užrašyti ir laikomi bažny
čioje ilgam atsiminimui.

Širdingai dėkodamas visiems 
už man jau suteiktą paramą, 
dar kartą šaukiuosiu į Jus, ma
no mieli tautiečiai, prisidėti 
prie šio taip mums reikalingo 
ir’kilnaus darbo ir ateiti man j 
talką laimingai jį užbaigti. .

Mes kunigai ir čia priglausti 
vaikučiai kasdien mielai jus 
prisiminsime savo maldose, kad 
Aukščiausias jums šimteriopai 
atlygintų už jūsų meilę ir dos
nią paramą.

Su tikra pagarba ir giliausiu 
dėkingumu pasiiieku -jūsų bro
lis ir tautietis

Kun. Jonas Svirnelis, 
Catholic Mission, 
North Lakhimpur,

Assam, India.

koncerto programoje dalyvaus 
ir A. Stephens ansamblio narės 
ir šokikės.

“Ateities” tautinių šokių 
grupė,

laimėjusi 1950-51-52 m. Har
vest Moon festivalio polkas, 
ruošia šokių koncertą balan
džio 5 d.

“Technikos žodžio“,
leidžiamo lietuvių inžinierių, 

jau pasirodė iš spaudos šių 
metų 2(23) numeris.

Telephone: DEARBOEN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

JAUNŲ VYRUKŲ

Valandos nuo 8 iki 5

Pusantrų laiką po 40 vai.

Patyrimas nėra būtinas

Bendram dirbtuvės darbui

PRODUCTS CO.

2029 Clybourn Avė.

Help Wanted Female
MERGINŲ IR M O T E R Ų

Nuo 18 iki 45 metų amžiaus 
Lengvas sustatymo PILNO LAIKO DARBAS 

Laikas ir pusė po 40 valandų 
Valandos: 8:00 ryto iki 4:00 po pietų 

Apmokėtos atostogos ir šventadieniai — Uniformos duodamos 
ATEIKITE PASIRENGUSIOS DARBUI!

CLEAN HOME PRODUCTS CO.
2029 Clybotirn Avenur

• Meno paroda Chicagoje 
ruošiama naujuose šv. Kaži*

miero akademijos rūmuose, bus 
atidaryta balandžio 11 d. Jos 
metu bus paminėta ir dali. prof. 
A .Galdiko 60 metų sukaktis.

• Andrius Kuprevičius, žy
musis lietuvių p i a n i s t a^ s 
Harforde koncertuoja balan
džio 12 d.

• Elizabethe, N. J., Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta 
364.45. Išlaidų buvo $31.00. 
Chicagon Altui pasiųsta $333.-

i

į

PITTSBURGH, PA

Atidarys lietuvių seklyčią,
LB pastangomis ir Lietuvių 

klubo, 928 E Moyamensing 
Avė., supratimu, bus atidaryta 
Lietuvių seklyčia lietuviškai 
visuomenei. Klubo paltaloos jau 
gražinamos ir tuoj, nuo balan
džio 1 d. norima pradėti sekly
čios veikimą. Seklyčios pagra
žinimo darbams vadovauja R. 
Balys, o seklyčią rengia kelios 
organizacijos. Čia bus lietuvių 
skaitykla, sportui kambariai ir 
susirinkimams. Vyresnieji daly
viai kviečiami stoti į klubą na
riais.

4

BALTIMORE, MD.
Nauji jaunimo sumanymai
Šv. Alfonso parapijos jauni

mas, kun. Juozui Antoševskiui 
vadovaujant, ima stiprinti or
ganizacinį veikimą. Prie para
pijos salės yra vadinami klubo 
kambariai, kurie kaip tįk ir ski
riami parapijos jaunimo suei- 

'goms.'Artimiausias susirinki
mas turi būti kovo mėn. Kvie
čiami berniukai ir mergaitės 
jau peržengę 18 ar 16 metų.
BaJthnorės ateitininkai laukia 

svečių
Mūsiškiai ateitininkai moks

leiviai Atvelykio šeštadienį ir 
pačią Atvelykio dieną kviečia 
pas save į svečius Philadekphi- 
jos, New Yorko ir Washingtono 
idėjos draugus.

Šeštadienį numatomas atida
romasis susirinkimas su paskai
ta, konferencija bažnyčioje, pa
rodomasis moksleivių kuopos 
susirinkimas, pasilinksminimas 
ir, kad svečiai nealktų, užkan
dis.

Rytojaus dieną bažnyčioje 
pamaldos, po pietų meno vaka
ras, kuriame pasirodys ne tik 
namiškiai, bet ir svečiai.

LATHES — MILLS 
PLANNERS—ASSEMBLY 

45 valandos į savaitę 
Nauja atlyginimų lentelė

6 apmokamos šventės
Apmokamos atostogos

Gydymo planas 
Naujas modernizavimo 

planas

KUX MACH1NE CO.
6725 N. Ridge

UŽSISAKYKITE
“9V. PR. VARPELI”

i



DARBININKO RĖMĖJAI

B,

VOKIETIJOS LIETUVIAI DĖKOJA BALFUI
LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS

Mrs. 
ton.

apsuptos jūrintaku aut ISctevnešio Kearsorge. Mergytėms {teikta $7®1, 
kartuos sudėjo kartai Fighter Sąuadron 141.

Necke turėjo suvažiavimą, ku
rio metu iškilmingai paminėjo 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę bei Lietuvos Nepriklau- 
somybės\tstatymo 35 metų
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ANT LITERATŪROS 
LAKTŲ

Nudūmiau į Chicagą. Mano 
bičiuliai, žvirbliai, kurie ten 
prie galvijų yardo ištaigiai gy
vena, visiškai nieko nežinojo, 
kad įteiks premiją. Jie net ne
sidomi, net nežino, kas premi
ją laimėjo.

— Kodėl laikraščių neskai
tai? — užsipuoliau.

— Mes stebim politinį vi
suomenės poltikaviiną ir svar
stome, ar Stalino dūšia čysčiu- 
je ar pekloje? O gal jos visai 
neturėjo? Ką dėl jos likimo 
yra padarę Altas, Vlikas ir di
plomatai?

Man atrodė jų kalba pa
kvaišusi ir aš vos iš plunksnų 
neišsinėriau beaiškindamas, ko
kios reikšmės turi premijos gy
venime.

— Ar tik pats netaikai į ko
kią premiją? — užpuolė tada 
mane.

— šiemet pavėlavau, bet ki
tą metą stosiu ir aš į lenktynes. 
Rašau knygą.

. — Apie Chicagos visuomenės 
judėjimą po saliūnus? — susi
domėjo.

— Ne! Apie ką rašau nesa
kysiu. Paslaptis didesnė vTl Sta
lino dūšią.

Mano bičiuliai tuoj pakeitė 
- temą. Visi parileidone ieškoti, 

kur bus tos literatūros lak
tos.

Sutikome vieną žmogelį. Aiš
kiai matyti, kad raštininkas: 
susivėlęs, be kaklaraiščio. Su
stabdėm.

— Netrukdykit man, —at
šovė,— matot, kad dar lakstau 
aukas premijai rinkdamas. Pa
siutę laikai — reikia tuoj pini
gus kloti ant stalo, o jų nėra. 
C&l jūs paaukosite?

— Mes? Mes neištenkame 
net už strytkarius užsimokėti. 
laKStom savais pečiais. Tu gi, 
ekscelencija, — kreipiamės la
bai mandagiai į kultūros nešė
ją ir raštingą žmogų, — sukis 
į Chicagos biznieijų tarpą. Ma
tėm, skelbiasi laikraščiuose per 
visą puslapį.

— Buvau, — nutraukė mus, 
Jie duoda tik aukštesniems tik
slams.

— Reikėjo padaryti kaip vie
na įstaiga susitvarkė: pasi
kviesti ansamblį. Būtų giesmės 
ir pinigo!

— Žinau, atmintinai žinau 
lyg poterius, bet tokių gerada
rių nedaug.

Pagailo mums šio raštingo 
žmogaus. Stojom į talką. Ati
davėm visas savo santaupas ir 
nunxĮpm, kur dar eiti ir ko 
lenktis.

Kai atskubėjom į salę, jau 
buvo visi susirinkę. Betrūko tik 
mūsų.

Iš džiaugsmo norėjo mus vi
sus pakviesti į garbės prezidiu
mą, leido ir po kalbą pasakyti, 
bet mes susilaikėm. Bijojom, 
kad scenoje nepastatytų kėdės 
užpakaly. Tai būtų garbė!

— Ir aš rašau, kitą metą 
prisistatysiu su veikalu, —slap
ta pasakiau anam be kaklaraiš
čio.

— Ir ką tu rašai?
— Patobulintą sapnininką ir 

pranašystes.
— Tikras reikalas! čia tai 

jau žmonės bus dosnūs —mane 
Užtikrino.

sukaktį.
Suvažiavę vyčių kuopų ats

tovai ir jų svečiai vietos para
pijos bažnyčioj išklausė šv. mi
šių, skirtų šv. Kazimiero gar
bei ir priėmė šv. Komuniją. Per 
bendruosius pusryčius, kuriuos 
gerai pravedė J. Matačinskas 
(apskričio valdybos vicepirmi
ninkas), buvo pasakyta eilė 
kalbų. Įdomesnes kalbas pasa
kė: svečias adv. Vincent J. Ma
lone iš Great Necko (angių 
kalia) apie tobulesni vyčio gy
venimą šeimoje Vyčių Centro 
Valdybos pirm. AL Vasiliaus
kas apie vyčio pareigas visuo
meniniame gyvenime ir aps- . 
kričio Dvasios Vadas kun. J. 
Karalevičius, pataręs vyčiams 
uoliai sekti šv. Kazimierą, ne
žinojusį baimės kataliko parei
gas atliekant

Po pusryčių įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 35 
metų sukakties paminėjimas, 
kurio programą išpildė Great 
Necko vyčių kuopos nariai ir 
jų svečiai. Minėjimą atidarė ir 
jam vadovavo J. Matačinskas. 
Pritaikintą šventės nuotaikai 
lietuviško žodžio ir meliodijos 
montažą “Tėvų žemė šaukia” 
(sudarė Jonas Ciplickas) iš
pildė L. Grigaitė, M. Kazlaus
kaitė, L. Tomkutė ir J. Ciplic
kas. Montažui muziką pritaikė 
ir ją išpildė muzikas Myk. Ci-

Įvykusiame tą pačią dieną 
darbo .posėdy vyčių atstovai 
apsvarstė tolimesnę savo orga-
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nizacijos veiklą. Priimta eilė 
nutarimų. Iš jų svarbesni: ap
mokėti apskrido vardu laikra
ščio “Vytis” vieno numerio iš
leidimą bei pravesti gyvesnę 
akciją, kad į vyčių eilės dau
giau rašytųsi naujai atvykęs 
lietuviškasis jaunimas. Pastara
jam nutarimui įgyvendinti iš
rinkta komisija: kun. Karale- 
vičius, J. Boley - Bulevičius, J. 
Ciplickas ir A. Rudztas. Posė
džio metu buvo pagerbtas nese
niai mirusio vyčių garbės na
rio kun. J. Simonaičio atmini
mas^

Po posėdžio dalyviai buvo 
pavaišinti gardžiais užkan
džiais ir skania ka vute.

§io savažiavano « seimelio 
globėjai buvo Great Necko 
103 vyčių kuopa, vadovaujant 
veikliajam pirm. J. Remenčiui.

Mrs.

Atlygindami až “Darbininko” 
kalendorių -aakojo:

Po $5.00
S: Cerebiejus, Maspeth; Mrs. 

Mažeivienė, Worcester; 
Mrs. E. Railo, Millinocket.

* Po $3.09
L. Bagdonas, San Francisco;
C. Strow, Roxbury.

Po $2.50
Maslauskas, Brooklyn.

Po $$2.00
Staškus, J. Rajeckas, 

Radzivanas, Brooklyn; Mrs. 
O. RacausJ-as, Rosedale; J. Ja
kaitis, Fktshing; Mrs. M. Bar- 
kus, Hoboken; J. Kazlauskas, 
Waterbury; K. Žukas, Cam- 
bridge; Mrs. J. Kudašauskienė, 
So. Boston; J. Wašnonis, West- 
field; A. Tamulewicz, Wal- 
tham; P. Aleknavičius, Onto- 
nagon.

P.
H. 
D. 
M.

Vembrė, Stoughton; Wm. Ga- 
lubickas, N. Chęlmsford; Mrs. 
E. Sakalauskas, W. Hanover; 
G. Dodaravičius, Methuen; 
Mrs. A. Jantrlevičius, Barre 
Plains; Mrs. E. Lomer, No. 
Easton; P. Stubėda, Somerville; 
,A. Miller. N. Andover; Mrs. R. 
Ravish, Holyoke; G. Kazėliū- 
nas, Mrs. E. Januškienė, V. 
Kuzmickas, Wa»teibury; J. 
Petronis, J. Pclaski, Hartford; 
Mrs. B. Mičiūnas, New Rritain; 
V. Kansler, Stratford; J. Mer
kienė; Manchester; J. Lazdaus- 
kas, Bridgeport; A. Mikalaus- 
ky, Shnsbury; P. Laukaitis, 
Torrington; J. Matečiūnas, A. 
Rinius, Philadelphia. (b. d.)

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame. —-

T. T. PRANCIŠKONAI

Norwoodo Alto skyrius kovo 
1 d. Lietuvių Klubo svetainėje 
surengė Vasario 16 minėjimą. 
Adv. P. Viščinis nupasakojo 
lietuvių tautos kovas dėl nepri
klausomybės ir dabartinius 
laisvame pasaulyje esančių lie
tuvių uždavinius. Kun. M. 
Vembrė švelniu žodžiu kreipė
si į susirinkusius kviesdamas 
visus vieningon kovon dėl Lie
tuvos laisvinimo. Po kalbų bu
vo priimta atitinkama rezoliu
cija pasiųsti JAV vyriausybei.

Meninę programos dalį išdil
dė Worcesterio meno ansamb
lis, vadovaujamas L. Orento. 
Gausų damų repertuarą atliko 
jnoterų ir vyrų choro dalyviai, 
vadovaujami dirigento Z. Snar- 
skio. Dainas pianino akordais 
palydėjo O. Keršytė ir Z.’Sęar- 
skis. Gražiai pasirodė tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Iz. 
Savickaitės. Tarpe dainų ir 
tautinių šokių buvo įpintos L. 
Savickaitės deklamacros. Lie
tuvos vadavimo reikalams su
rinkta aukų 160 dol.. kurie bus 
pasiųsti Alto centrui.

J. ŠiJėnas

Žmonių nuotaikas geriausiai 
išreiškia jų pačių rašytieji pa
dėkos laiškai, štai nuoširdžią 
padėką parašo 114 šeimų var
du iš Salzgitter-Lebenstedto 
savo geradariams, kitur 40 lie
tuvių kapus tvarkančios sene
lės reiškia savo džiaugsmą dėl 
netikėtai sulauktos paramos, 
štai vėl džiugius veidus rodo 
Berlyno lietuviai, kurie šalpos 
skirstytojų taip pat nebuvo už
miršti. “Mūsų visų didžiausia 
padėka už gėrybių 'siuntimą. 
Mes visi labai džiaugiamės, kad 
dar yra gerų brolių ir seserų 
lietuvių, kurie neužmiršta Vo
kietijoj vargstančių savo tau
tiečių”, įrašo į laišką didokos 
vietovės šalpos komisijos pir
mininkas. štai vėl seniūnė iš 
kitur prabyla už visas tokiais 
žodžiais: “Man net ašaros iš
krito į tas gėrybes bežiūrint”.... 
MažBetuvė savo padėką visu 
Jos globoj esančių mažlietuvni 
vardu išsako maž lietu vilkai:

“Ponas Dievas težegnoja ( tat 
reiškia: laimina) Jus. kaip ir 
visus kitus aukotojus.” Komi
sijos pirmininkas iš Neu- 
Muensterio: “Man malonu visų 
apylinkė? lietuvių vardu iš
reikšti Balfo vadovybei ir gera
širdžiam? aukotojams padėką. 
Mes esame laimingi, kai jaučia
me, kad nesame pamiršti, o šal
pos esame tikrai reikalingi.” 
Iš Spaakenbergo rašo, kad su- 
Balfo pirmininko reformos pa
jutome efektingesnį šelpimą. 
Anksčiau parama buvo men
kesnė.” Paskum prie parašytos 
padėkos dar pridėjo: Tegul 
Aukščiausias laimina Jūsų gar- 
šelptieji (daugiausia džiovinin
kai. per 60 m. turintieji sene
liai. invalidai ete) ir gavusieji 
vienkartines kuklias pašalpas 
labai patenkinti ir reiškia au
kotojams nuoširdžią padėką. 
Štai vėl iš kitos stambesnės 
vietovės taip prabyla: “Mes, li-

goniai, gausios šeimos ir našlės 
su mažais vaikais ir kitokie 
vargšai tik dabar po padarytos 
bingą darbą” ir prašo Amerikos 
lietuvių visuomenei perduoti 
širdingiausius linkėjimus. Taip 
pasisakė '

Hanoverio apylinkės šalpos 
komisija,

kur yra įsikūrusi PLB Vokie
tijos krašto valdyba, šalros ko
misijos pirmininko pranešimu, 
visi susirinkusieji vieningai pri
tarė Balfo pirmininko prof. 
Končiaus reformai gaunamų 
gėrybių paskirstyme.

Štai paprasto 'žmogaus oadė- 
ka: “šiliu šeima, turinti 8 vai
kus, Balfo įgaliotiniui Vokieti
joje už gautuosius 50 DM pa
prasto žmogaus padėka tain iš
reiškia: “ačiū, ačiū labai šir
dingai ir nuolankiai už tekią 
didelę piniginę dovanų”. Jų 
motina — ligonis. Tad supran
tamos žmonių nuotaikos, kai 
sulaukia realios naramos. Ki
toje vietoje valdybos narys 
taip dėsto savo nuomonę, ko
dėl jam atrodo gauti geriau pa
ramą ne pinigais, bet natūra, 
maisto produktais: jei gautu pi
nigais. tai taupytų ir nenorėtų 
maistui išleisti, o kai gauna 
maistu — netaupo, ir iš to 
daugiau laimi jo sveikata. Kns 
geria — pinigus pragers, todėl 
davimas maistu išeina, jo su
pratimu. ir silpnos valios žmo
gui į gerą.-Tai naujas gauna
mų gėrybių vertinimo aspektas. 
Jo nuomonę patvirtina ir at
skiro žmogaus džiovininko pa
dėka: “Gyvenu vargingai, tik 
1’4 mėn. išėjau iš ligoninės, 
dirbti negaliu, nes kankina 
džiova. Tik ramus gyvenamas 
ir pakankamai maisto galėtų 
padėti išsiv uoti iš šios \ bai
sio ligos? š vokiečių

duodamos kaip džiovininkui pa
ramos (Tbc-Fueršorge) net pus
badžiu pragyventi neįmano
ma.” Todėl juo didesnis džiaug
smas ima rašantį padėką ma
tant, kad broliai lietuviai JAV- 
se neužmiršta savo tautiečių. 
Tokių ir panašių padėkos žo
džių būtų galima surašyti gau-

Reikia atsiminti, kad likusių 
Vokietijoje visa masė turi iš
gyvent tiki iš gaunamų pašal
pų, kurios yra labai mažos. 
Dirba, palyginti, nedidelis pro
centas. Kiti—nepajėgia. Juk 
tekiam Memmingene gyvena 
per 300 lietuvių, Wehnene — 
apie 400 etc. Vyras gauna 43 
DM, žmona 26, pirmutinis vai
kas 15. o ketvirtas ar penktas 
vos kelias DM — tad kaip iš 
tų badmiriškų sumų išgyventi ? • 
Pagaliau ir iš tų kuklių “paja
mų” tenka užsimokėti už būs
tą, šviesą, kurą, kitur tiesiai 
atskaito už kambarį — tad kas 
belieka maistui? O juk visi yra 
žmonės — ir šie mūsų tautie
čiai norėtų kad ir kukliai at
švęsti Velykas..

Kaip tenka iš žmonių patir
ti. po persitvarkymo santykiai 
tarp šalpos komisijų, centro ir 
įgaliotinio yra geri. žmonių 
skundų, tiesa,. pasitaiko, bet 
labai retai. Persitvarkius, žmo
nės gėrybes greitai gauna, šal
pos komisijos yra pačių žmo
nių išrinktos. Gautąsias gėry
bes patys gražiai išsiskirsto.

Vr.

Po $1.00
J. Lukošius, Mrs. Černiaus

kienė, Mrs. Branau, K. Lakic- 
kas, A. Bagdonas, Mrs. A. Ur- 
belis. Brooklyn; K. Kulys, Mrs. 
A. Tamošiūnas, J. Černius, 
Maspeth; Miss T. M. Grybas, 
New York; A. Kisielis, Amster- 
dam; A. F. Stekson, Ozone 
Park; Mrs. N. Milach, Nesco- 
set; Mrs. M. Herbert, Franklin 
Sųuare; Mrs. M. Vedegienė, 
Woodhaven; V. Urbanas, Rich- 
mond Hill; Mrs. E. Karalevi
čius, P. Juškis, K. Baltramai- 
tis, Elizabeth; M.įPapeckis, Pa- 
terson; Mrs. A. Kazlaučiūnas, 
Gloucester City; A. Gerulis, 
Keamy; I. Paulauskas, Kenel- 
wooth; Mrs. P. Galauski, Gar- 
wood; B. Jakutis, J. Mackevi
čius, K. Jankūnas, M. Norbu- 
tas, N. Gaigalas, H?Plekavi- 
čius, P. Radaitis, Mrs. D. Šle
kaitis, Mrs. A. Kapivodienė, 
Mrs. E. šeškauskas, Cam- 
bridge; Mrs. P. Svilienė, B. 
Badtrušiūnas, R. Klimas, A. 
Vieškalnis, So. Boston; V. Ger
manavičius, A. Kemėšis, Miss 
J. Gudaitė, J. Prokop, B>rock- 
ton; Mrs. J. Velička, V. ra- 
sauskas, Lawrence; 
Ivanauskas, W. D. Baliitis 
Dorchester; Mrs. M. Kerut 
M. Bulkevičius, Northampton;’
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MOVERS—
SO 8-4618

TNSJRED and BONDED
Txw*al and Tx>n? Distance Movr- JJ

326 32R W. Broadwsv *
SO BOSTON ¥ASS *

Kvailai elgiasi
Sūnelis sėdi ant laiptelių ir 

labai giliai dūmoja savo veidą 
delnuose paslėpęs.

— Kas tau yra, sūneli, klau
sia tėtis, ar sergi?

— Ne .tėveli, nesergu.
— Tai ko taio užsimąstęs?— 

Talei matai, tėveli, argi ne
kvaila: ateina šalta žiema, ga
li sakyti jau čia pat. o visi 
medžiai nusivilko visus drabu
žius ir numetė j purvą .

DARBININKO
naudąi piknikai bus rengia

mi birželio 14 d. ir rugpjūčio 
16 d.. Lindėti. N. J.. — Lithua- 
nirn T.ihrrtv Pnrk. o Ito’VK- 12 
d. Rroe’-ton. Ma«s. — Brockton 
Fair Ground.

Los Angeles (Califomta) šv. Ka imiero Lietuvių Parapijai 
skubiai yra reikalingas geras ir patyręs vargonininkas ir chorve- 
dis. Rašyti, pridedant trumpą curricullum. vitae, šiuo adresu:

ST. CASIMIR’S CATH. CHURCH.

1 .

dol., įskaitant persiuntimą. 500

ATS:1-'

KAM KĘSTI KANKINANČIUS
REUMATO ir ARTHRIT1S 

SKAUSMUS!
Dabar galite pilnai pašalint 
naufais išskirtiniais vaistais 
Amėrpol Tablets 
Si nauja ilga žalia tabletė greit 
numalšina luošinanti skausmą. 
Salia skausmą malšinančių me
džiagų ir pagrindinių vitaminų 
B-l ir C. Amerpol turi Data- 
mine. nauja, ypatingą apsaugi
ne medžiaga, kuri pagreitina 
veikimą, atnešdama greitesni 
palengvėjimą. Amerpol tabletės 
gaunamos visose vaistinėse, ar
ba rašyti Amerpol Associates. 
Dept. N. 2806 W. Augusta Blvd.. 
Chicago 22. III 10O tablečių 4 
tabl. Economy Size pokelfs $15.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja H stiprios radijo stoties WLOA, 155® kylocyeles - 

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 va). Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkit^adresu: 

KNIGHTS OF LITHl’ANIA W1/)A 
BRADDOCK, PA.

T •

KAPRALAS CH aklas H. 
PECK iš Pleasantvile, N. Y., 
tarnaująs 16® pėstininku pulke 
Korėjoje, laiko baltą vištaite, 
kuri pulkui neša “laime" ir 
kiaušinius. Deda ji juos tarp 
sviedinių,tūtų ir artilerijos ug
nies nesibaido.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MIŠIUNA^re SŪNUS EDWAKD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Lžkandfiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
89-38 Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.

138-50 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forezt Avenue 
Ridrew<»od, N. Y.

••-•4 WoodsMe Avenue 
WoedMde, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLF. ’A VE.

185-24 Horace Hardine Blvd 
Fresh Meadows. Flushing 

219-17 Jamaica Avenue 
Oueens Viliage, N. Y.

176 Rockaway Avenue 
Valley Stream. N< Y.

438® Wbite PWn» Road 
Bronx, N. Y.

19 West P<Mt Road 
White Plains. N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine
KABARETAS

- BARAS, SALE susirinkimams, 
vestuvėms etc.

VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledę“ orkestrui
1883 MADISON RT. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood



^SPORTAS

STOKTAS PASAULYJE
Olandikjs futbolo rinktinė, nuvykusi 

i. Paryžių sužaidė draugiškas futbMr 
rungtynes su Prancūzijos rinktine, 
šeimininkai rungtynes pralaimėjo 1:8. 
Pajamos buvo paskirtos nuo potvynio 
nukentėjusiu šelpimui.

Lengvosios atletikos sezonas sa’v-^e 
jau pasibaigė. Dar pasiekta eiiė nau 
ju pasauliniu rekordu. Geriausiai šio 
sezono metu pasirodė Mal WhMfieId. 
kuris paskutinėse MSG varžybose pa
siekė du naujus pasaulinius rekor
dus. 500 m. jis nubėgo per 1:02.9 nūn . 
gi 600 jardu jis sukorė per 1:09.5 nūn. 
šuolyje i augštj K. Wiesner pasiekė 
nauja pasaulini salės rekordą, iššok
damas 6’9,88”. Tuo rekordas pagerin
tas 1 cm.
Valijos rugby rinktinė nugalėjo Airi

jos atstovus recultatu 5:3. Rungtynes 
Stebėjo 50.000 faūrovų.

Anglijos stalo teniso rinktinė nuga
lėjo Airijos atstovus 9:0.

Detroito Red Wings penktą kartą 
iš eilės ’ laimėjo nacionalines hokey 
lygos pi-.ienybes. Tai pirmas įvykis 
tos srities sporte, kad viena komanda 
laimi 5 kartus iš eilės pirmenybes.

Seton Hali universiteto krepšinio 
komanda, už kuri* žaidžia žymusis 
W. Duke*, laimėjo NIT tur
nyro varžybas, f i. n a 1 e 
nugalėdamas t. John’s rinktine 58:46. 
Trečia vieta užėmė Duųuesne uni
versitetas. Pažymėtina, kad šiais me
tais pirmosios 4 komandos yra iš ka
talikų kolegijų ir universitetų. Pa
brėžtina, kad' tose kolegijose krepši
nis ypatingai kultivuojamas.

Rusijos augštieji sporto sluogsniai 
šiuo metu svarsto ar verta pasiųsti 
savo atstovus j Bukaresta. kur šio 
mėnesio gale įvyksta stalo teniso pa
saulinės pirmenybės. VVamS praneši
mu, Rusijos rinktine sudarytu vien 
tik Pabaltijo kraštų atstovai, nes jų 
žaidimo lygis esąs itin augštas.

čekoslovakas tremtinys Drobny lai
mėjo Egipto teniso pirmenybes, finale 
nugalėjęs Baroną von Cramm iš Vo
kietijos per 3 setus.

’ Amerikietė D. Knate laimėjo Egip
to moterų grupės teniso pirmenybes, 
nugalėjusi finaliniam susitikime ang
le P. Ward per 2 setus.

Lewis Hoad laimėjo Australijos 
(hard court) teniso pirmenybes fina
le nara’Pdamas Bromwich per 4 se
tus. Lewis Hoad tas pirmenybes lai
mi antrą kartą iš eilės.

Už Boetoui Celtlcs kreminį žai
džiąs Boto Coosy žfcvs metais laimėjo 
$am Davis Memorial pešvmėjlmą už 
ypatingus nuopelnu- v-ris skiriamas 
profesionalui krepšininkui.

M. Fau’k laimėjo trečia kartą iš 
eilės Floridos .rytines go’fo •irmeny- 
be«. finale nugalėjusi Bcn McWane 
S ir 1

Art Larsen netikėtai ^u'-yV-jo G 
Mulloy Floridoje įvykusiame Master’s 
turnyre per 3 setus ir tuo laimėjo 
pirmą vietą. Motery grui'ė r laimė
jimas atiteko D. Hart

žymiųjų Anglijos universitetų Ox- 
fordo ir Cambridge tarpusavio varžy
bos yra pagarsėjusios visame pasau
lyje: plačiausiai žinomos irklavimo 
lenktynės, tačiau universitetai run
giasi ir kitose sporto šakose. Štai ne
seniai įvykusios futbolo rungtynės 
baigėsi dygiomis 0:0. Tuo būdu abu 
universitetai , laimėjo po 28 rungtynes 
ir 13 rungtynių baigėsi lygiomis. , 
Lengvosios atletikos varžybose Oxfor- 
das nugalėjo ęam6ridge 73:53. Pa
žymėtinas trigubas Alan Diek laimė
jimas. Jis išsikovojo pirmą vietą 100 
jardų, 220 jardų ir 440 jardų bėgi
muose. Minėtas studentas bėgo už 
O.xfordą.

Remiantis spaudas pranešimais rei
kia likėtis, kad ateityje profesionalai 
krepšininkai savo rungtynes praves 
daugelyje Amerikos miestų. Nebebus 
žaidžiama vien tik savo gyvenamose 
vietose, bet bus planuojamos rungty
nės po visą kraštą; tuo tikimasi pri
traukti daugiau žiūrovų ir finansines 
problemas sėkmingiau spręsti.

Ir vėl boksas pareikalavo žiaurios 
aukos — žmogaus gyvybės. Gucrn- 
sey mieste — Anglijoje pravestose 
pirmenybėse anglas Leonard Lorier, 
mėgėjas boksininkas, varžybų metu 
buvo taip sumuštas, kad neatgavęs 
sąmonės už kelių valandų mirė.

ŠUNIŠKI ARISTOKRATAI, pasipuošė skrybėlaitėms, nes ir jie laukia 
“Velykų.”

Skaitykite Ir^pUtinkitę 
“Darbininką”^

DISPLAY

Savininkei mirus, skubiai parduo
damas namas 3 butų, gerame stovyje, 
su centriniu šildymu. Ridgewood ra
jone. 2 butai gali būti laisvi. Sužinoti 
telefonu: •

GL 5-6262

S C H M 1 D TS FARM 
Fort Hill Road. Sraruialc, N. Y. 

^EE US FIRST
For Your Weddings —*- Ban- 

jylets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates'600 people.

Phone Scaradale $-1264
OPEN EVERY DAY

CATHOL. BEUG. ART.

LPTOWN irs OrKEEFFE*S 
for all religious articles in good 
taute. Cassoks. surpUce*, memo
rial chaHccs. weddiag invita- 

tiea*, Haliraark cards. 
ROSEMARY T. OTKEEFf’E, 

RELIGIOUS ARTKTJES 
2134 Wratcbcster Avė. Bronx 

(Ncar St. Helena’s Churcii) 
TA 9-0734

DR. GABRIEL G. 
GREGORIADES 

praneša apie atidarymą 
optometrinio kabineto 
497 Jersey Aveaue 
JERSEY CITY. N. J. 
Tel. HEnderson 5-7661

Skaitykite ir piatUkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

Help Wanted Malė

TUOJ Ali REIKALINGI 
PLANER OPERATORS 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
M1LLING MACIŪNE OPERATORS 

TURRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CUTTING MAGMINE OPERATORS
• mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreiptis pas Įmones superintendentą 

■no S vai. ryt- ligi 4 vai. p.p.

IMPROVED MACHINERY INC.
BURKE STR.,

NmInm, New Hampshire. Telef. 4270 .

Dr. S. Cheraeff P. J. BAGDANAVICIUS^M. P.

(Cer. St)

Help wanted Fenato.

Ofišo velaudte: kasdien 106:45
(Irti

Namų tel. VIrginia 9-0476

NOOKAN PLAKA BEAUTY 8ALON

R N. SLAUGEsaujoj įstaigoj Braate. Dėžinis laikas

Štarai. Pttaaa iMMkyma*. Sodai aeeu-

šeštadieniai* 10—12jryto ir susitarus.
Tai. MAIN 4-2326

Kreiptis:
BENKITE BLOUSE CO.

SIU V 8308 
mokančio* Singer madinėmis visą ar 
dalioj (section) bliucių siuvimą. Pas-

SIUVĖJOS
Bet tik patyrusio*. Darbas prie baldų 
apvalkalų. Pastovus darbas, geras 
atlyginimą*. Kreipta:

FINCUS DECORATORS 
1209 Ktags Highway. Broekiyn 

TeL ES 6-3488

TARNAUTOJA
12 valandų pamainai. 6 dienos, nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakaro, arba 5 nak
tys nuo 8 v. vakaro iki 8 v. ryto. Pa
stovus darbas. Geras atlyginimas. 
Puiki proga progresuoti.

Telef. OL 4-8484, arba rašyti: 
Bos M11C, RM 830, 11 W. 42nd St.

DEKORATORES IR BCšIUOTOJOS 
darbui prie lempų. Pastovus darbas.

gera* atlyginimas. - Malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

THE BOSE LAMP COMPANY
34 FnmkUii Avės Broekiyn, N. Y.

lyges. Kreiptis:
SYLVA HAHtDRE88ERS

TeL JE M87 (teinate Mr. Ptotf)

mis gaminti trikottnes moterų keliaes.
Pastovu* darbas, gerto atlj-ginimas.

Krtipfis: K. d K.
4t W. tTtii Str, N.Y.C.

TeL MU 6-8825

DAEUNINKB 
tekstilė* piešėja. Prityrei prie neper
matomo darbo (epaųues). Pastovus 
darbas, gera* atlyginimas. Kreipta:

MARLTN STUDIOS
656 Broadway, N.Y.C. Tel. GR 7-8120

1

SIUVĖJOS MAŠINOM
Patyrusios su dviguba adata apsiūti 

Staniku viršus Ir apačia*. Taip pat 
reikalingo* geros siuvėjos vienguba 
adata.* Geras atlyginimas. įmonė pri
klauso unijai. Kreiptis:

BENNETT BRASSIERF CO.
5 E. 16th SU N.Y.C.

Skambinti OR 5-8746 *

SIUVĖJOS MAŠINOM 
Dalinis (sėction) darbas prie sukne

lių ir bliuzių. Pastovus darbas, 
ras atlyginimas. Kreiptis: 

COHEN DRESS 
126 — 13 Street, Brooklyn 

Vadhioti TND “F” traukiniu iki
Avė. stoties, arba BMT — 4th Avė. 
local iki 9th St. stoties. 

Telef. SO 8—0762

4th

MERGINOS - MOTERYS
Tinkančio., lengvam fabriko darbni: 

montavimui ir pakavimui plastikinių 
žaislų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Kreipta:

AURORA PLASTTC CORP.
- 1428—36 St., Brooklyn 

Tel. UL 4-6953

SllVfcJOS 
patyrusios prie Miuzių 

taip pat reikalinga fieer giri, mokan
ti visus darbus. Geras atlyginimas.

i Unijinė dirbtuvė. Kreiptis: 
Gloria Sinuse and Sportmrrąr Co.

. 100-04 — 101 Avė., Ozone Park, L. I.

Aitrūs ir chemiški susirgimai

HELP WANTED FEMALE

si V vijos

Mg (aectiaa). Pantera darbas, geras

STABGOWN
Broekiyn

BAJPT1ST HOME FOR AGED

siuvėjos 
patyrusios prie single and double- 
needle maKnų. Pastovus darbas, geras

Kreipta:
PERETZ BROS.

327 W. 36 SU N.Y.C,

DARBININKRS 
vikrios — surinkimo darbut Darbas 
lengvas Ir pastovus. Geras atlygini
mas. Malonios darbo sąlygos.

S6- e EkFM^tlSo 
PARIS PERFUMES, INC.

27 E. 22ud St, N.Y.C.

FlNGERWAVER

Ofiso tel. GLenmore 5-3094

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, adoa, kraujo, vidurių Ir kitų ligų^gydytojas. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dot Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baig«s Europoje

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

Help wanted Female
SIUVĖJOS—PAVYZDŽIUI DIRBĖJOS 
pilnai mokančios darbą. Visos maši
nos, moterų apatinukų (silpo), austi
niai ir trikotiniai. Geras atlyginimas, 
pas turui darbas. Kreipta:

PERICREST
781 E. 136 St., Bronx, N. Y.

Tel CY 20687 T

. MOTERYS-MEBGINOS
• t . "

surinkinėti žaisiu* — patyrimas ne-

WANTED MALĖ

8IUVAJ08 
mokaačiM dsoble aeedle (stftcbtng on 
e«ą>s), o taip pat etagie needle siuvė
jos. Pastovus darbai prie Stanikų 
(brassien). Geras atlyginimas. Pui
kios pakilimo sąlygos. Kreiptis:' 

BRA8SDERE CONTRACHNG CO.
1853 Ooptey Ave^ Brooidyn

bu*. (Fradeite ilgios nepriimamos). 
Daug darbo turinti įstaiga. Savaitga
liai, pastovus darbas. Geras atlygini
mas. Maloni darbo atmosfera.

Kreipta:
COSMO HAIR STYLIST

3608 Mermaid Avė. Brooklyn

landai — greitai atlyginimas pake
liamas — nauja įmonė. Sveikatos ap- 
drauda. Unijinė dirbtuvė. Kreipta:

PLAS-TRK CO.
969 Essex St Brooklyn, N. Y.

TOOL A DIE MAKERS 
DIE^TTEBS 

mfg of small precision 
stainless steel, 5 day 
TIME A ONE HALF 

SA RDAY 

 

Progressive firm\teady excellent 
working conditionS: ttractive 

rates. 
MOVING TO MINEOLA IN MAY 

JOHNSON A HOFFMAN 
65 Ougley St, Rockville Centre, L. L 

Rockville Centre 6-0500 
GARDNER—HANDYMANl! 

Permanent position.

Privalė, Syosaet, N. Y. Living 
Quarters provided. 
ROBERT PRUYN 
Oyster Bay 6-0859

for parts on 
week.
FOR

SIUVĖJOS 
mokančios single needle 

mo medvilninių baltinių. 
Į darbas, gera* atlyginimas.
> darbo sąlygos. Kreiptis:

SEL-BE8T ITWERGARMENT

prie siuvi- 
Pastovus 
Maloaios

SIUVĖJOS 
Pastovus darbas, gere atlyginimas. 
Puikios darbo sąlygos Kreipta:

V. and F. FROCKS 
8738 — 28th Avė. Brooklyn

Tel ES 2-7118

SIUVĖJOS
Patyrusio* siūti Stuger mašinomis. 

Darbas prie užtiesalų (drapes). Pas
tovus darbas, peras atlyginimas.

Kreiptis:
STAR BEDSPREAD CO.

45 W. 250* St, N.YZ?.

H5GERWAVER
Mokanti visus grožio priežiūros dar

bus. Pilnas arba dalinis laikas. Pas
tovus dariu*, puikus atlyginimas.

Kreipti*:
PARK BEAUTY SALON 

4316 — 5th Ave^ Brooklyn 
Tel. GE 8-9453

NUVBJOS
atagte aeedle. Nuolatinis pastovus 

. aukštas atžyginhnae. Puikios
darbo sąlygos. Kreiptis:

PROSUOTOJA (PRESSER)
Darbas ranka. Turi būti patyrusi. Va
lymo (cleaning) įmonėj. Pastovus 
darbas — 5’,4 dienų į savaite. Geras 
atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.

Kreiptis:
EFFECTIVE CLEANERS 

675 Flatbush Avė., Brooklyn 
TeL BU 4-6633

FACTORY HELP
40 hour week, rotating shift, excel- 
lent starting rate. Good working con- 
ditions. Liberal vacation plan.

Mušt Read & Wrlte English 
Call HY 7-2160

or apply at 72 Scott Avė. B’klyn, N.Y.

EMPL. AGENCY
842 Bremhray (priešais Ohrbacb's)

Help wanted—Malė
ATBAIGEJOS
prie Mdmefių. Pastovus 
as atlyginimą* Puikios

darbo sąlygos. Kreiptis:
L. NKUJUCN

84 West 17tb 8k, N.Y.C. (16 aukštas)

SIUVĖJOS

GĄRDNER - LANDSCAPER 
English Speaklng 

Steady work — Good pay 
R. MARTIN LANDSCAPING 

SERVICE
29 Bedell St. Oceanside, L. I. 

Tel.: ROckville Centre 6-3686

WE NEED MEN
vub darbas. Meulfes darbo sąlygos.

Kreipta: OOOPKR MFG.
188 Wert 21st St, Vic. 6th Avė,

TeL CH 2-4269 N. Y. i

DARBININKES 
įgudusios dirbti Merrow mašinomis. 
Pastovus darban, gere atlyginimas. 
Maieuios darbo aaiygea. Kreiptis: 

HENGAU KNHTING MILLS
1686 Cypress Avė. Brooklyn, N. Y.

TeL HE 3-6149 
" (Deeatar St Bus te Cypress Avė.)

n

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
darbui prie vidutinės kainos išeiginių 
(perty) suknelių. Pastovus darbas, 
geras atlygiaimas. Unijiaėdirbtuvė. 

Kreiptis:
JESTEL - MARIE

133 W. 21 Sti, N.Y.C. (11 aukštas) 
TeL CH 3-5080

MASAŽISTO
Ucenrijuota. Dalfatia laika* (part 

tane), geras atlygtaimaa. Darbas su
plonėjimo talione. Kreipta:

Frieda’s Besoty and 
Sleaderaiag Salo*

1474 E. 31 St, Breoklyn, N. Y.
Tel ES 7-8272

SIUVBdOS RANKA
Patyreioa Gere atlyginimą*. Piri-

FOR 
AUTOMOBILE ASSEMBLY 

work on moving 
conveyer line 

METAL FINISHERS 
SPRAYERS 
VVELDERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Aftemoon shift 

Good base rates
• Cost of living bonus
• Other employees benefits

Apply in person 
Personnel Office open 
7 A.M. to 8.15 PJM.

aabon udell
28 W. 3»tb 8U N.YU.

MERGINOS - MOTERYS
pakavimo darbai. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. PuBiios darbe sąly
gos. Kreiptis:

LONG ISLAND BAKING CO.

DARBININKES
Įgudusios dirbti kajtata presu. Gami
nami rankiMkai. Pastovus darban.

KAKLARAIŠČIU I8SIUVINBTO3OK 
Darbas prie geros rūšies vyrų kaklo 
apdaro. (Patyrimas būtinas). Nuola
tinis gabalų kiekis, 5 dienos. Maloni

UNCOLN-MERCURY PLANT 
Roate 25 

Metaehea, New Jersey

Middle Vlllagr. Long bland

timui. Malonias darbe sąlygos.
Kreipta:

8AIĄ0 MFG. CORP.
381 Meirme St, Breoidyn, 

Tel. HY 7-2538

SIUVĖJOS
įgudusios siūti

STANIKUS

Pastovus darbas 
GERAS ATLYGINIMAS

Tarnybos privllegijoa (Benefits)
Moderni įmonė

LADY MARLENE BRA
20 W. 33 St, N.Y.C. 

(3rd floor)

SIUVĖJOS 
patyrusios — darbas dalimis (section) 
arba vienetais (piece work). Ptatuvus 
darbas, geras, atlyginimas. Siuvama 
bliuzėa ir sijonai. Kreipta:

A. and B. SPORTSWE.1R 
2384 — M 8L, Brooklyn, N. T. 

TeL Coney l*tand 6-6781

PATYRUSIOS SIUVĖJOS

L.«dJ DRĖBS CO

SUKNEUŲ SIUVĖJOS

(street drruei) — <814-78 — 828.75. 
Dirbame 91 mvaitea .] metus. Moka
me aaMkudu atiygtaknu*. Galima 
uždirbti |1M į mvaite.

AUBURN DRESS CO.
144 W. 36 Mt, N.YU. 

Tel CH 3-7751

SIUVĖJOS 
įgbdmtes tižti starte »ee«e Šlagerio

Kreiptis: WIUtO m*0RT8WfcA*

Tel HT l-tni

brooks Brothers

SIUVRėOS 
įgudusios siūti viengubą siūle Singer 
moHnsmi*. Pastovus darban, geras at- 
Įygiabua*. Maloni— darbo sąlygos.

Kreipta: SEGALL
48 W. 25 St, N.YX; (ti torisKas)

BEAUTICIAN

atmsrfera. Kreiptis:
PALACE BEAUTY SHOP

MILLWRIGHTS
ELECTRICIANS
MACHINI8TS 
T1NSM1THS 

CLERK-TYPISTS 
STENOGRAPHER3

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

Apply in person 
Personnel Office open 
7 A. M. to 8.15 P. M. 

LINCOLN-MERCURY PLANT
Roate 25, Metuchen, New Jersey

TeL GL 2-3632

MUVMO0

ROSEBUD HOUS£WEAR 
111 W. 19t* St, 

SUKNEUŲ SIUVĖJOS^ 
ktedusta (tai geros kokybės sportini

GELEŽIES APDIRBĖJAI
LAYOUT MEN

Prie ornamentuotų geležie* gabalų 
Pulki proga. Pastovus darbas — ant- 
valandžial. MR. BERG.

DtON ART INC.
27* Jericho TurnpBce, Mlneola, L I.

TeL GA 7-0460

WP----- 6—<6 - fKremta:
LORRAINE DRESS CO.

) W. 23 St, N.T.C. Bm. 9M

WANTED 
HELPEK IN CARPENTER 

SHOP
Steady Work, 4* bour week. 

About 848. vrage.
FRIEDRICHS, 140 SulHvan St.

DAY WORKERS
WORK FOR L. T. NTCEST WOMEN

PART TIME
Hours to suit your convenierlce 

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

Sleep Out—$3O-$45
AMITY EMPLOYMENT AGENCY
135-50 Roosevelt Avė., cor. Main

Flushing

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE

737 Lexlm?ton Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Exce11ent positions available in 
all branchra of the domeatic 
field. We speclalize in placing 
the right person in the right 
position.

Keal Ėst ate
LOOKING FOR A FARM?

Hcre in beautiful Nevburgh in Marl- 
boro, N. Y. —only 70 miles from N. 
Y. C. on Route 9W. 20 aeres. Easily 
divided in 4 parcels. 1-5 Rm bunga- 
low and 1—6 rm. House recently 
built.
Yenkers 56857 Tuckahoe 3-1573

DI RIENZO
48 Circuit One — Tuckahoe, N. Y.

LDS CENTRO VALDYBA
50 Cottage St.. Norwood, Mass. 

Garbės Pirmininkas
J. t. Arkivyskupas Richard J.
Cushing, D. D.

Dvasias Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street,- 
So. Boston 27, Mats.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklln Street,

’ Norvood. Mass.
Vice Pirmininkai

Pranas Razvadauskas
5 G Street. So. Boston 27, Mas*. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell. Masti.

Sekretorius B
Antanas F. Knelžys 
50 Cottage Street, 
Norvood. Mass.

Finansų Sekretorius 
Antanas Pcli 
32 Wilder Street, 
Brockton 68. Mass.

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Broadvay. 
So. Boston 27. Mass.

Revirijoe Komisija 
Kun. Joną* Bernatonis 
Keli MeikOna* 
Bcr.edftta^ JakutL


