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Vokiečiai iš Rytprūsių dėkoja lietuviams. 
Nuo to turi prasidėti Europos vienybė Prancūzai pasisakys taip ar ne
Vokietija. — “Das Ostpreus- 

senblatt”, Rytprūsių vokiečių 
tremtinių organizacijos laikraš
tis, kovo 7 aprašo tos organi
zacijos “tėviškei atminti” po
būvį Sullingene, netoli Hanno- 
verio. Aktyviai jame dalyvauti 
buvo pakviestas ir lietuvių 
gimnazijas Diepholze choras 
bei liaudies šokių grupė. Lietu
vius kviesdami, norėjo pabrėž
ti, kad “tūkstančiai Rytprū
sių gyventojų, Vokietijai su
griuvus, lietuvių padedami, 
galėjo išsigelbėti nuo bado. Čia 
tikrovėje pasirodė naujosios 
Europos prošvaistė, nors tada 
nei lietuviai, nei vokiečiai to 
ir neturėjo galvoje”.

Organizacijos veikėjas Dr. 
Gille savo kalboje dėkoja lietu
viams už žmoniškumo parody
mą. “Mums yra gerai žinoip^, 
kiek 'tūkstančių Rytprūsių gy
ventojų tik su lietuvių tautos 
pagalba išgelbėjo savo gyvybę. 
Lietuviai vokiečiams suteikė 
pastogę ir duonos — ir tai ne
paisydami Sovietų rusų tero
ro.” Šiąja proga, kai jis pirmą 
kartą su lietuviais susitinka, 
ps jaučiąs nuoširdų norą lietu
vių tautai už visa tai padėkoti. 
Rytprūsių gyventojai šitos lie
tuvių pagalbos niekuomet ne
užmaršią. (E. Inf.)

TAS* DARBAIS KURIAMA 
EUROPOS VIENYBE

Vokietija. — Buvusiame IRO 
pereinamajam lagery Wentorf 
dabar apgyvendinti 5000 vokie
čių bėglių iš rytų. Ten pat gy
vena iš anksčiau ir rusų bėg
lių, kurie dabar vokiečius šiltai 
priėmė. Iš netolimos Fischbe- 
dco stovyklos, prie Hamburgo, 
rusai atgabeno į Wentorfą vo
kiečiams suaukotų rūbų, ava
lynės, vaikams žaislų ir kt. O 
vieno buv. Vlasovo armijos ka
rininko iniciatyva Hamburge į- 
sisteigė vokiečių rusų draugys
tės sąjungą, kurios šūkis: “za 
vašu ir našu svobodu” (už jū
sų ir mūsų laisvę). (K. L.)

Voldetija. — 1953 vasario 1 
naktį nuo jūros potvynio ir 
audros Oldenburgo kanalo van
duo pakilo ir pradėjo veržtis 
prie Zandpiatz estų stovyklos, 
kur gyvena ir dalis lietuvių. 
Buvo pavojus, kad vanduo gali 
užlieti dalį*OMenburgo miegoj 
ir apylinkes. Tai pastebėjęs, 
lietuvis Vladas Pranckevičius 
ėmė stiprinti pylimą, kad sulai-

rūpestingu- 
miesto sta- 
dalyvaujant

Ten jį bedirbantį rado apsau
gos policjja, tetikrindama py
limo krantus.

Pranckevičiaus 
mą įvertindamas, 
tybos viršininkas,
policijos ir miesto savivaldos 
tarnautojams, jam įteikė 50 
DM premiją ir raštą:

“Gerbiamas Pone Pranckevi- 
čiau, už pagalbą ir veiklumą,

AMERIKA TURĖJO OFICIA
LŲ ATSTOVĄ VATIKANE

New Yoitauk — žurnalas 
“America” rašo, kad iš Roose- 
velto archyve surastų doku
mentų aiškėja, jog šalia savo 
asmeninio atstovo Myron 'C.

buvo pedkyrę* ir oficialų at
stovą Herold Trtttman?

VĖL 6 ČEKAI J LAISVĘ 
ATBĖGO

Frankfurtas. — Čekoslova
kijos keleivinis lėktuvas, kuris 
skrido iš Prahos į Ęruenn, nu
sileido Vokietijoje. Iš 29 kelei
vių, kurių daugumas tik čia ir 
sužinojo, kad jie yra Vokietijo
je, 6 paprašė azylio.

Bėgimą organizavo ištisus 
dvejus metus Helmut Cermak 
su žmona ir dar dviems drau
gais.

IREZ. E1SENHOWERIS 
PRIĖMĖ KOVO 26 D.

lietuviu delegaciją. kurią su
darė.* L. šimutis, P. Grigaitis,. 
M. Vaidyla, K. Kalinauskas, 
V. Kvetkas, S. Pieža, J. G in
kus, St. Gegužis, Sp. Briedis ir 
M. Kižyte. Pranešimas spaudai 
bus vėliau.

ATTIYA FALAKI, ' įgyvenusi 
JAV 1 metas, «uxrižn i Egiotą 
ir Kaire stojo i amerikiečiu u- 
■irersiteta. Ji buvo išrinkta 
pradedančiu studijuoti (fresb- 
man) “1»53 metu karaliene."

sekmadienį, 
pareiškia Jums didelę 

Veikdamas savo ini- 
Jūs apsaugojote už
kuri tikriausiai būtų

Lietuvis išgelbėjo Oldenburgo miestą
Ostenburgo užtvankai pakilus 
1953 vasario 1 
miestas 
padėką, 
ciatyva, 
tvanką,
buvusi išardyta, jei Jūs savo 
darbu nebūtumėte (prisidėję. Į- 
vertindamas šį Jūsų savanoriš
ką pagalbos žygį, miestas įtei
kia Jums 50 DM premiją.” 
(PLB Vok, Inf.).

KORĖJOJE ŽIAURIOS
KAUTYNES

Korėja. — Purvas kliudo di
desnius kariuomenės judėji
mus. Bet atskirose vietose ei
na smarkios kautynės dėl vie
no ar kito kalnelio. Taip dėl 
kalvos Old Bakly tris dienas be 
pertraukos kiniečiai puolė są
jungininkus. Tik per porą die
nų amerikiečių patrankos pa
leido daugiau kaip 62,000 svie
dinių. Pareiškiama, kad ne
trūksta nei sviedinių nei ka
riuomenės.
Kariuomenės vadovybė šiomis 

dienomis gyrė Kolumbiios ka
rius, kurie narsiai laikėsi nuo 
kiniečių puolimų, nors turėjo 
trauktis. Išbaigę sviedinius, ko-

min. pirm. Mayerio, iš 30 as
menų, jau atvyko. Ją priima 
pirmiausia prez. Eisenhoveris, 
paskui pasitarimai pas vals. 
sekr. Dulles, toliau finansų va
dyboje. Klausimai, dėl kurių 
bus kalbamasi, yra šie: Indoki- 
nijos reikalas, europinio saugu
mo bendruomenės sutarties 
tvirtinimas, santykiai su So
vietais, Triestas, kiti vidurio 
pietų ir rytų klausimai bei 
prekybos reikalai.

Prancūzijos vyriausybė pa
reiškė, kad sutarti, patvirtinti ji
įteikusi parlamentui r už pa- giau supratimo ir simpatijos 
tvirtinimą kovosianti. Amen- nei Vokietijos vidaus laimėji- 
kos pareigūnai nusistatę n aus- mai.

Prancūzija prieš rinkiminę mįslę
Paryžius. — Balandi o 26 ir 

gegužės Prancūzijoje įvyks sa
vivaldybių rinkimai. Buvusių 
rinkimų didžiausi laimė Lojai 
buvo degaullista’.. šiemet spė
jama Jog rinkimus laimėk, kaip 
ir prieš karą radikalai, nepri
klausomieji, ypačiai vadinama 
moderuotų radikalų grupė, ku
ri neveda kovos prieš kataliky
bę. Lig šiol radikalų grupėje 
buvo du sparnai — senasis, 
kuris kovoja prieš visa, kas tik 
siejasi su katalikybe ,ir nauja
sis, kuris nuo tokieš kovos at
sisakė. Numatoma, kad pralai
mės degaullistai ir M.R.P. (ar-

KOMUNISTUS AREŠTUOJA, 
O PINIGUS PABAIGS

Paryžius.— Prieš išvykstant 
Prancūzijos delegacijai į Ame
riką, Prancūzijoje dėmesį pat
raukė du žygiai. Vienas, poli
cija padarė kratas komunistų 
vadovaujamose darbininkų są.- 

. jungose ir suėmė laikraščio 
“L. Humanite” redaktorių bei 
eilę kitų veikėjų. Jie kaltinami 
kasęsi po Prancūzijos kariuo
mene. Kitas žygis. Prancūzijos 
iždas neteko pinigų, ir vyriau- 

' sybė paprašė parlamentą, kad 
nutartų užtraukti iš Prancūzi
jos banko paskolą 80 miliardų 
frankų (130 mil. doL). Opozi
cija aiškino, kad tai gresia nau
ja infliacija. Bet min. pirm. 
Mayeris grasino nevažiuosiąs į 
Ameriką ir atsistatydinsiąs, jei 
parlamen tas pasisakys prieš.

*

ti, kad sutartis kuo greičiausia 
būtų patvirtinta, ir nuo to klau
simo priklausys visų kitų rei
kalų sprendimas.

Spauda Prancūzijos delega
ciją sutiko palankiai. “The 
New York Times” parašė, kad 
net Prancūzijos vidaus svyravi
mai suranda Amerikoje dau- 

timi krik. dępi.). Spėjama, kad 
komunistai mėgins eiti prisi
dengę kitais-vardais, bet vis 
tiek galima, jog teks jiems ma
žiau balsų negu iki šiol. Dabar 
pradeda grupės blokuotis.

Šį rudenį įvyks taip pat ir 
Prancūzijos prezidento rinki
mai. Jį renka abeji rūmai. Kan
didatais numatomi P. Pinay, G. 
Bidault, H. Queille. Jei bus 
sunku susitarti dėl kandidatų, 
gal sutiks būti perrenkamas ir

Apie Vliką
BE ATSAKYMŲ

Po Reutlingeno pasitarimų 
lapkričio mėn., kuriuose Vlikas 
buvo įteikęs tam tikrus pasiū
lymus min. St. Lozoraičiui raš
tu, pastarasis ligi šoi nieko ne
atsakė.

PRAMATOMOS KITOS 
DERYBOS

Nesulaukiant atsakymo iš 
min. St. Lozoraičio VT pirmi
ninkui K. Zaikauskui Londone 
teko kalbėtis su L. Rez. Santar
vės žmonėmis, kurie remia 
min. St. Lozoraitį, lygiai kaip 
ir pastarasis remia.Santarvę. 
Iš Santarvės žmonių teko K. 
Zaikauskui patirti jų nusista
tymą bendradarbiauti su Vilku 
tuo atveju, je: Vlikas susitars su 
min. St. Lozoraičiu ir įsileis 
Santarvės atstovą į Vliką. Da
bar Londone gautas vieno iš 
VT narių privatus pranešimas,

M DARYS, JEI PARLAMEN
TAS NEPATVIRTINS

Paryžius. — Prancūzija ne
galėsianti (patvirtinti europinio 
saugumo bendruomenės sutar
ties be pridedamųjų protokolų. 
Socialistai ir degaullistaš nesu
tiksią. Naują tų protokolų re
dakciją svarstė 6 valstybių ko
misija. Dėl jos susitarta. Ai
tam pritars Vokietijos parla
mentas, nors Vokietijos atsto
vas sutiko.

Jei Prancūzijos parlamentas 
sutarties nepatvirtintų, MRP 
nusistatė tada atsiklausti tau
tos referendumo keliu. Buvęs 
užs. reik. min. Schumanas siū
lė paleisti parlamentą ir rinkti 
kitą šūkiu: už sutartį ar prieš 
sutartį.

ANGLIJOS SENELE AURE
Londonas. — Kovo 24 mirė 

• Anglijos karalienė Marija, ka
ralienės Elzbietos II senelė, ku
rią anglai vadina kantais “Ang
lijos senele”. Ji buvo jau 85 
metų.

Karalienės Elzbietos II karū
navimas dėl senelės mirties ne
bus atidėtas. Tokia buvo ir ve- 
lionies valia. Oficialus gedulas 
paskelbtas vienam mėnesiui. 
Kai mirė 1952 karalius Jurgis 
VI, Elzbietos tėvas, gedulas 
buvo trijų ir pusės mėnesio.

Karalienės Marijos 
Jurgis V mirė 1936.

vyras

ir dėl Vliko
kad K. Zaikauskas pranešęs 
apie savo pasikalbėjimus VT ir 
pastaroji nutarusi pradėti su 
Santarve derybas.

VIETOS TEBEIEŠKO
VT pirmininkas vis dar neat

sisako minties perkelti Vliką j 
Ameriką, nors tam yra priešin
gi kiti VT nariai. Alto žmonės 
papildomai yra pranešę Vlikui 
savo nusistatymą prieš Vliko 
kėlimąsi į Ameriką. Dar prieš 
metus Vliko žmonėms Lietuvos 
atstovas Paryžiuje buvo išrūpi
nęs leidimus keltis į Parpiu, ir 
butas ten buvo dvejiems me
tams išnuomotas, bet Vlikas 
taip ir liko Vokietijoje nepaju
dintas.

— Izraelis paskelbė, kad jų 
atstovas Jungt. Tautose įteiks 
skundą prieš Sovietus dėl 
antisemitinių veiksmų.

ju

KARAI.IENft MARIJA, dabartinės Anglijos karalienės senele, m. 
rusi prieš kelias dienas.

AR K\YGĄ PARAŠIAU, NESAKYSIU
Šiomis dienomis labiausiai 

dėmesį patraukia Amerikos vi
daus fronte — kova prieš ko
munizmą, valymasis nuo komu
nistų. Su jais norima susieti 
Bohleno kova virto beveik 
skandalu.

Nuo 1948 veikia JAV senato 
komisija, kuri tiria komunistų 
veiklą prieš Ameriką. Respubli
konams atėjus į valdžią baisa: 
valytis nuo komunistų dar la
biau pagriežtėjo. Labiausiai 
pirštais badytas valstybės de
partamentas, su juo susiję 
Jungt. Tautų tarnautojai, 
“Voice of America”; paskutiniu 
laiku aštri ai užpultos aukšto
sios mokyklos, kuriose komųn- 
nistai mokytojai gadina jauni
mą.

Lietuvos kielikai 
karo pramonei 

paimti
Roma. — Italijos savaitinis 

“Realta Politica” pirmame 
puslapy skelbia, kad Lietuvoje 
bažnyčių varpai, kielikai, žva
kidės ir kiti bažnytiniai daik
tai buvo surinkti ir naudojami 
karo pramonei.

— Komunistinėje Rumunijoje 
stipriai įsigalėjusi korupcija, 
kyšininkavimas, papirkinėji
mai. Gyventojai valdžios parei
gūnus skirsto dėl to į tris rū
šis: paperkamus, nepaperka
mus ir fanatikus.

Paperkamuosius galima nu
pirkti už dešimt rublių. Nepa
perkamųjų nepaimsi be šimto 
rublių. O prie fanatikų nepriei
si mažiausia be tūkstančio.

JEEPAI PLAUKIA
Korėja. — Atgabenti iš A- 

merikos nauji “jeepai”. Jie di
desni, o svarbiausia—jais gali
ma važiuoti ir po vandeniu, nes 
motorai sandariai uždaryti. 
Reikia tik įstatyti <porą vamz; 
dėlių, kurių vienu prieitų į mo
torą oras, kitu išeitų dujos. Se
nuosius “jeepus" amerikiečiai 
perduosią sąjungininkams, pir
moj eilėj pietų korėjiečiams.

Savo ruožtu komunistai ga
vo iš savo bosų nurodymus— 
kompromituoti ir niekinti ko
misiją ir patį valymą. Iš vienos 
pusės paleido šūkį: komisija 
kėsinasi į universitetų laisvę, 
komisija kišasi į asmens sąži
nę. Lš kitos pusės apklausinėja
miems patarta neatsakinėti, 
pasiremiant konstitucija, kuri 
leidžia neatsakinėti, jei atsa
kymas galėtų pasunkinti at

sakančiojo 'padėtį. Patarta 
klausinėjamiems būti agresy
viems ir kaltinti komisiją.

Štai iš paskutinių apklausi- * 
nė imu vieno vaizdas. — Nevv 
Yorke komisija, pirmininkauja
ma McCarthy, norėjo nustaty
ti, kodėl valstybės departamen
tas platino knygas, komunistų 
rašytas. Klausinėjo Earl Brow- 
der, buvusį kom. ^adą, Sol 
Auerbach. rašytoją, William 
Mendel. Jie visi nesutiko at.ša-; 
kinėti.

Browder: Turiu pagrindo 
manyti, kad visa, ką čia pasa
kysiu, bus panaudota prieš ma
ne.

Auerbachas net nesutiko pa
sakyti, ar knygos “World Mo- 
nopole on Peace” autorius yra 
jis ar ne. Tačiau kitais klausi
mais jis netylėjo. Jis aiškino, 
kad socializmo žygiavimo A- 
merikoje niekas nesulaikys; 
kad Sovietų Sąjunga vienintelė 
neagresyvi šalis: kad socializ
mas esąs kilnesnis už kapitaliz
mą ir Sovietų Sąjunga turi dau
giau pilietinių laisvių nei Ame
rika.

Mandel: Senatoriai nori vi
sas knygas sudeginti, kurios 
jiems nepatinka. O McCarthy 
kaltas dėl Caplano nusižudy
mo... NusikaršAivo tiek, kad 
McCarthy turėjo kviesti poli- 
cininką tvarkai grąžinti. ‘

Mandel toliau: Esu žydas... 
Boy Coh, komisijos patarėjas, 
jį nutraukia: Aš taip nat. Bet 
ką tai turi bendro su klausia
mas dalykais. Mandel: žydas, 
kuris dirba su McCarthy. nėra 
garbingas...

Ar komisijai (pasiseks komu
nistus išvalyti, ar jai pasiseks 
susikompromituoti — dar vis
ko gali būti.



•&5^U>wXw.S
SPAUDA

Laima, latvių tremtinį

Švediją atbėgusių kėtųrių lat-liniukų agitacijos, baidosi ko* šiandien remiam Vokietiją, bet
gusiųjų pavardes — Aleksand-

(Bus daugiau)

Jei kuriam išvežtajam pasi
seka pabėgti veizimo metu, tai 
jo vietoje čiumpa ką kitą, nes

valstybėse, kitur vėliau.
Nors buvau L. NatkevkSaus

ruošę. ir Vakarų Europos {Jo
tuose, manau, kažkur netoli

tori tie, kurie yra nubausti 
už kriminalinius nusikaltimus. 
Pirmomis dienomis jiems su- 
grįžusiems nurodoma apsigy
venti kita vieta, bet jo kurio

bent vienas patikimas žmogus.
Juos bėgti paskatinęs gandas

bet Rusija yra dar labai netur
tingas ar skurdus kraštas, kad 
galėtume leisti sau (pozvolit 
sebe) kitą žemės reformos bū
da. . v

— Mes ir nemanom primesti 
(naviazat) kolektyvinės ūkių 
valdymo sistemos, —- pastebė
jo Molotovas. — Mes visai ne-

dienos Gromyko iš Gromykų

žiais yra pripratę laikyti žemę anksčiau, negu kare nuskur- 
savo asmeniška nuosavybe, 
brangina ją, kaip ir savo sava
rankumą. Kolektyvinio žemės 
valdymo sąvoka jiems yra sve-

PBANCCZV POLKUA padarė kratą Barta Federaeija* riimaeae. 
Semta keti rtambm kernaaistai veikėjai. Jie Iralfimiaei,, kad atea- 
<ėsi demoralizuoti praucftnt lauteomeoe.

•rntsakė. Nuleidęs gajv$

po jo ranka.

pjtwokw>ji mano atvirumą,— 
pakėlęs galvą ir pažvelgęs į 

valstybes turės ateityje

jianft todėl jau dabar paruošti 
Lietuvos Baudi tarybinei san- 

atviras Molotovo pasisakymas 
nane visai parbloškė. Gerkle 
išdžiūva, burna apsismogojo, ir 
kurį laiką visai buvau žado ne-

Matyti, mano nuolaiką pa
stebėjo ir Molotovas. Jis pa
skambino ir liepė atnešti mums 
arbatos.

Krėvr grasina vokiečiais
— Kai tik šie dalykai paaiš

kės, mūsų liaudyje kils di
džiausia sumišimas, gal net 
ginkluotas pasipriešinimas. — 
ėmiau kalbėti, patsai nenusi
vokdamas, ką kalbu. — Vokie
čių vyriausybė, be abejo, tuo 
pasinaudos ,nes ji nepakęs, kad 
tarybinė santvarka įsigalėtų 
Vokietijos pasienyje.

— Vokiečiai prarijo Pabalti
jo kraštų okupaciją, nepasprin- 
gę, turės suvirškinti ir jų in
korporaciją, — atsikirto Molo
tovas. — Perdaug jie turi da- 
bar sunkumų Vakaruose, kad 
dar panorėtų karo su galingąja 
Tarybinių respublikų sąjunga. 
Vėl gi nenuslėpsiu .nuo tams
tos, kad šiais reikalais jau esa
me su jais susitarę. Apie tai 
jau draugas Stalinas yra pasa
kęs ir jūsų buvusiam ministe- 
rhn pirmininkui ir užsienio rei
kalų ministeriui, kai jie buvo 
pas mus apsilankę dėl kilusių 
nesusipratimų su mūsų įgulų 
kareiviais.

— Jūs j>atys, p. komisare, 
esate pasakę, kad dabartine 
vokiečių vyriausybe neįmano
ma pasitikėti, todėl negalite 
atspėti, kaip jie šiuo atveju 
pasielgtų. Iš savo pusės galiu 
tik įspėti jus, kad mūsų liaudis, 
kai paaiškės jūsų siekimai, ims 
žiūręti~j vokiečius, kaip į gali
mus sąjungininkus, kurie padės 
jiems išsilaisvinti iš jūsų prie
vartos. Lietuvos ūkininkai jau 
dabar .dar nežinodami, ką 
jiems likimas neša, nerimsta, 
bijodami ūkinės santvarkos pa- 
kitėjimo. Jie jau dabar yra j-

WIND8OBO KlTOGAnumS. tave* Amrttj™ Unitai UuardM. 
tave Mtaman Htfkhiilwilu ntaomi mirujUm ttrnrlr* lau-attenr»

Krėve siūlo draugiškumo 
sutartį

— Mūsų liaudis pasirodė, 
kaip dabar matau, aky lesnė už 
mus, ir jūsų viešais pažadais 
nepatikėjo ir netikėdama neri-

ti, — tęsiau savo giesmę, ne
galvodamas, kad ji reikalui, 
kurį noriu apginti, ne tik ne
naudinga, bet dargi greičiausia 
ir žalinga. — Mane ir žemės 
ūkio ministerį yra aplankiusios 
ištisos ūkininkų delegacijų ei
lės. Jos visos reikalavo iš mūsų 
ginti ne tik vidaus santvarką, 
bet ir krašto nepriklausomybę 

-ir savarankumą. Kada liaudis
sužinos Tarybinės vyriausybės 
tikslus, kils didžiausias nusimi
nimas ir suirutė, kuri sugriaus 
pagrindinius krašto pamatus, 
sunaikins šiandien dar pastovią 
gerovę ir net jos pagrindus, 
anuliuojant visas mūsų ūkiui 
naudingas sutartis su užsie
niais. Liaudis, be abejo, ims 
įžiūrėti į jūsų įgulas, kaip į o- 
kupantų kariuomenę ,ir ginsis 
visais įmanomais būdais. Argi 
visa tai būtų naudinga Tarybi
nių respublikų sąjungai tokiu 
nepastoviu laiku?... Kad viso ši
to galima būtų išvengti, siūlo
me sudaryti su mumis naujais 
pamatais draugiškumo sutartį. 
Tai sustiprintų ir mūsų padėtį 

. ir Tarybinės Sąjungos autorite
tą Lietuvos liaudies akyse. Mes 
sutiktume ta sutartimi net 
apriboti mūsų teises užsienio 
politikos klausimuose, įsiparei
goti visuomet atsižvelgti į Ta
rybinės Sąjungos šioje srityje 
patarimus ir reikalus.

Ji pavėlinta — atsako 
Molotovas

— Nepasakysiu, kad jūsų pa
siūlymas nėra svarstytinas. 
Kitu metu jis būtų buvęs 
mums labai priimtinas, bet 
šiandien aplinkybės tiek pasi
keitė, jog nei Tarybų respubli
kų sąjungai, nei ^Pabaltijo val
stybėms tokia linkmė gal ne
būtų naudinga. Esame tvirtai 
įsitikinę, ir šiandien Jabiau, ne
gu kitu metu, kad genialusis 
draugas Leninas neklydo, tvir
tindamas, jog antrasis pasauli
nis karas padės mums Įsigalėti 
visoje Europoje, kaip pirmasis 

dmtcs kovojančių valstybių mi
nios nusivils ir sukils prieš savo 
valdovus. Tuomet vokiečių 
buržuazija tuojau susitaikins 
su savo priešais, atijantų bur
žuazija, kad bendromis jėgos 
.mis sutriuškintų sukilusį pro
letariatą. Bet tada ateisim mes 
jiems į pagalbą, ateisime su 

proletariato ir sudūlėjusios 
buržuazijos mūšis, kuris ant 
visados nulems Europos likimą. 
Tikimės, kad tą mūšį laimėsim 
mes, bet ne buržuazija, šiai 
kodėl šiandien negalim rimtai 
svarstyti jūsų pasiūlymo. Ne
gali gi toli užnugaryje pasilik
ti maža salelė su santvarka, 
kuri turės išnykti visoje Euro
poje.

FREDERICK B. LEE preziden- 
<■- to Aktu paskirtas civilinės avia

cijos viršininku.

Lietuviškos dešros Kolumbijoje
Du lietuviai — Petrauskas ir 

Beniušis — Medellino mieste 
atidarė lietuvišką mėsinę. Pra
džia be didelių kapitalų sunki, 
tačiau lietuvišku ryžtingumu, 
atrodo, prasimuš. Gaminamos 
lietuviškos dešros, dešrelės ir 
šventėms pasirodys lietuviški 
kumpiai. Ypač turi pasisekimo 
sausos lietuviškos dešros, ku
rios šiltame krašte be šaldytu
vo kelis mėnesius gerai išsi
laiko. Jos tinka eksportui ir į 
tolimus kraštus. Iki šiol Ko
lumbijoje mėsos apdirbimas nė
ra išsivystęs. Bogotoje veikian
ti vieno svetimšalio moderniška 
dešrinė nespėja aprūpinti visos 
Kolumbijos.

— Jau pradėti darbai pir
majam lietuvių sąskrydžiui 
Kolumbijoje, kuris įvyksta 
gegužės mėn. 14,15, 16 d. Me
delyne. Sąskrydžio paruošimui 
vadovauja “Kolumbijos Lietu
vio” redaktorius kun. Tamo
šiūnas. Suvažiavimo meto į- 
vyks Kolumbijoje gyvenančių

Ar žinai, kad
Kinai veikia, bet tos dienos už
darbio daBs turi eiti labdaros 
reikalams. Nusipirkti alaus ar 
cigarečių sekmadienį reikia 
•būti meisteriu ar burtininku. 
Šitokie papročiai remiasi įsta
tymais iš 1625 ir net iš 1932 
m. . Dabs jų apeinama, dalies 
lažk&nasi. Ir patys angiai kar
tais nesižino, kas galima, kas 
ne.

Pagal Anglijos įstatymus 
sekmadienį nevalia važiuoti 
toliau .kaip 5 mylias; neleidžia
ma pieną išvežioti vėliau kaip 
10 vai. ryto ir anksčiau kaip 4 
vai. popiet; galima kroketą 
žaisti to paties kaimo daly
viams, bet nevalia žaisti dvie
jų kaimų komandoms; nevalia 
teatrui veikti, bet valia vaidi
nimų žiūrėti per televiziją; 
koncertai leidžiami, jei muzi
kai nėra nusidažę ir specia
liais kostiumais apsitaisę; de
klamuoti ir skaityti eilėraščius 
bei scenos veikalus galima; bet 
jei skaitytojas ims rankomis 
gestus ir veidu mimiką dary
ti, tbi nusikals prieš įstatymą.

Kai Stalino mirtis paršaukė 
Višinskį iš Jungtinių Tautų į 
Maskvą, jo pavaduoti buvo at
siųstas iš Londono draugas 
Gromyko...

Kažkur netoli Minsko, žemė- 
lapyje nepažymėtoje vietoje y- 
ra kaimas vardu Gromyki. Jo 
apie 90% visų gyventojų vadi
nasi Gromyko. Tų Gromykų 
keturiasdešimt procentų vadi
nasi Andriai, bet tik vienas iš 
jų gimė 1919, 7, 18, kuris pa
tapo Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų viceministeriu ir paskui 
atstovu, kur tik reikia.

Kad Gromyko daug ir rūs
čiai mėgsta kalbėki ir jis Jung
tinių Tautų atstovus priterori- 
zuoja, tas visiems žinoma. Vi
siems stovi prieš akis Gromyko 
pakeltas pirštas^ kai jis kal

muzikų ir solistų koncertai. 
Suvažiavimas bus transliuoja
mas per radiją.

— Balandžio 10 d. dailinin
kui Eug. Kulviečiui sukanka 70 
metų amžiaus. Ta proga daili
ninkas mano MedeMino mieste 
suruošti jubiliejinę savo kūri
nių parodą. Dailininkas Kulvi 
tis ,nors senyvo amžiaus, bet 
gerai išrodo, jaučiasi stiprus ir 
gyvai reiškiasi kūryboje.

— Tamulis Medei lino prie
miestyje atidarė vyrų ir mote
rų kirpyklą. Modemiškai į- 
rengtą moterų saloną veda po
nia Tamulienė, kuri dirbo Kau
na goresniuose salionuose.

— Spaudos Platinimo Biuras 
Medeliine atidavė spaudai Ca- 
simiro Verax ispanų kalba nau
ją originalų veikalą — “EI Im- 
perio dėl Genoddio”. Knygoje 
daug vietos skiriama apie bol
ševizmo žiaurumus Lietuvoje. 
Knyga bus gausiai iliustruota. 
Šios rūšies" knygų Kolumbijoje 
iki šiol beveik nebuvo. K. K.

DR. GARRIEL G. 
GREGORIADES 

(trancia apie atidarymu 
optometrinlo kabineto 
4t7 Jeesey Aveane 
JERSEY CITY, N. .T. 

ba. Bet gal nežinoma, kad jis 
labai atsargus ir santūrus pri
ėmimuose .

Kai Amerika sykį padarė 
cocktailparty; -- kuri - turėjo 
trukti tarp 17 ir 19 valandos, 
Gromyko prisistatė punkt. 18,- 
55 vai. Paėmęs stiklą ir pavil
gęs lūpas, pažvelgė į laikro-

' “Jau tik dvi minutės iki sep
tynių. Gaila, bet aš turiu iš
vykti.”

Retas diplomatas jį matė 
“vodką” geriant. Jei aplinky
bės verčia surūkyti cigaretę, 
jis patraukia kelis dūmus. Bet 
jei pasiūlysi jam Lucky ar 
Chesterliędą, jis suraukia vei
dą, kaip ištardamas veto, ir 
pasirenka savąsias. Tik kai Pa
ryžiuje buvo užisenių reikalų 
viceministeriu konferencija, 
Palais Rose bufetininkas buvo 
nustebintas savo dažnu lanky
toju prie sumuštinių. Pasiteira
vęs jis patyrė, kad tai buvo, 
Andrėj Gromyko iš Gromykų.

Nusibodus JT. posėdžiauti, 
eilė atstovų buvo pakviesti į 
Sovietų atstovybę, kuri tik ne
seniai buvo įrengta. Visi laukė, 
kad kambariai bus raudonai iš
taisyti. Nustebusiems jaunas 

ėjas išaiškino, kad Gromy
ko kaip tik reikalavo, kad bū
tų parinkta žalia spalva. Sve
čiai laisvai jautėsi, laisvai kal
bėjosi, kai kurie ir fotografa
vosi Kai pirmieji pakilo na
mo, Gromyko pratarė:

“Nuotraukas aš duosiu iš
aiškinti tuojau po piet, čia pat 
atstovybėje, ir jums tuojau at- 
siųšiu.” Fotografavusieji pada
vė savo filmas, bet jų daugiau 
ir nematė. M.

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti šių kriygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. —
Neto V»n, ŠV ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prei. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE. 

PASAULIO PABAIGA, HO p.

$1.50

$1.00

$1.00

$5.00

1.00

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

BIOGRAFUOS BRUOŽAI, 100 p.
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA, I dalis, 325 p. 2.50 

” H dalis, 308 p. $2.50
S. Koiupaįla, NEMUNAS, 237 p. • $2.50
I. Simonaityte, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIU LIKIMAS.

' ' 437 p. $3.50
G. Da Fonseca, MARIJA KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo Metai. 150 p. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienč. TAUPIOJI VIRĖJA. 150 p. 2.00 
A. Tyruolis, KELIONĖ, 126 p.
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p.
A. Gcrvydas, UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ, 211 p.

ir “grafika”. O išvežimo išven- 
ras Kairis, Žanas Nids, Lidija gęs po kurio laiko gali pasiro- 
Nice, Gunnars Cukurs. šiuo 
metu jie sutvarkė savo doku
mentus ir gavo darbą Stock- 
hokne.

Kairis ir Niciai pareiškė, kad 
pabėgti nėra neįmanoma žve
jams jei tik įguloje, be paties

m. vasarą žvejų kapitono TUk- 
ierio ir kitų su juo žvejų pabė
gimą. žinia apie jo pabėgimą 
Liepojoje buvusi kaip atominė 
bomba. Buvo manyta, kad iš
vykusi nelaimė. Išsiųsti kiti lai
vai jo ieškoti. Bet jau antrą 
dieną iš Maskvos atėjo prane
šimas ieškojimą nutraukti, nes 
laivas esąs Burgsviko uoste, 
Gotlande. Vėliau apie šį įvykį 
buvo patirta iš “Amerikos bal
so”. Tada Liepojos žvejų arte
lėje, vardu “Bolševikas”, pra
sidėjo dideli valymai. Klausi
nėjamų prikankintas artelės 
pirmininkas Lankus tuojau nu
mirė. Daugeliui žvejų buvo at
imti leidimai išplaukt į jūrą ties 
Liepoja, arba jie buvo perkelti 
į Rygą. Net žvejų giminės ir 
artimieji, kurie dirbo mieste, 
buvo atleisti iš darbo.

buvo kuteno kapitonas. Žanas 
•Nkis taip pat galėjo uždirbti, 

na Nice buvo siuvėja. Ji siuvusi 
artelėje, tad prisidėdavo prie 

ninkė, tai ją būtų papjovę mo
kesčiai j

“Tad kodėl reikėjo bėgti?” 
buvo paklausti bėgliai, gerai 

tėvynės. Nė akimirkos negal
vodami, atsakė: “Anksčiau ar 
v3iau mes būtume patekę į 
kalėjimą. Žinios apie mus jau 
buvo surinktos.” Kairis pridė

tom suimtas, jog aš esu buvęs 
Latvijos skautų centrinės orga
nizacijos nariu.” Ponios Nices 
'brolis jau buvo nuteistas 10 
metų.

Bėgliai pasakojo, kad pasku
tinės didelės deportacijos iš 
Latvijos buvusios 1949 kovo 
mėn. Liepoją jos palietosios 
nedaug; daugiausia buvo išvež
ta ūkininkų. Priežastis.— ne
norėjo stoti į kolchozus. Trė
mimai buvo vykdomi maždaug 
tokia tvarka kaip ir 1941 m.

turėjo pasirašyti, jog vyksta j 
kitas respublikas darbams lais
vu noru. Vėliau buvo patirta, 
kad didžioji išvežtųjų dalis bu
vo nugabenti kanalų kasti.

$1.20
$1.50
$2.25

BROOKLYN tl. N. Y.

dyti ir vėl savo gyvenamojoj 
vietoj.*

Išvežtieji gali rašyti laiškus 
du kartu tper metus. Jiems ra
šomus laiškus Sibire jie gauną 
iš visų. Galima taip pat siųsti 
jiems siuntinėlių. Jei kuris yra 
išvežtas už politinius nusikalti- — 
mus, tai nėra jokios vilties, kAd 
“bausmę” atlikęs galėtų grįžti 
namo. Iš 1941 išvežtųjų iš Lie
pojos bei jos apylinkių, grįžę 
tiktai pora žmonių. Bet netru- 

ją. Taip esą grįžusi į Liepoją 
viena moteris, kuri buvo nu
teista 7 metus už tai, kad iš 
fabriko išsinešė du kl cukraus. 
Ji kelerius metus buvo nuga
benta į kalėjimą, paskui į 
drausmės stovyklą, pagaliau 
nebaigus bausmės buvo amnes
tuota ir 1952 atsiradusi Liepo
joje.

Apie 1949 m. išvežtuosius 
žinoma, kad po 3-4 mėnesių vy
rus atskyrė nuo moterų ir iš
vežė kitur. (PLB Vok. Inf.)

KAIP VOKIEČIUS IŠVEŽĖ 
IŠ UETUV0S

Rheinisclie Post aprašo, kaip 
jaunas vokietukas Guenter 
Pamicke buvo bolševikų nusi
vežtas į Rytos, 6-rius metus iš
buvo “sūnum” vieno rusų vet. 
gydytojo Leningrade, paskui 
pateko į Vilnių ir Kauną, iš ten 
— j Rytų zoną. Negalėdamas 
grįžti į Vakarus, kur gyvena jo 
artimieji, Guenteris, sulaikytas 
Rytų zonoje, galiausiai įstojo i 
Rytų zonos liaudies miliciją. 
Nutaikęs tinkamą progą, per
bėgo Berlyne į Vakarų zoną 
ir prisistatė Berlyno Marien- 
dorfe pabėgėlių stovyklon.

Jis pasakojo, kad Lietuvoje 
ūkininkai, kol dar nebuvo su
varyti į kolchozus ,“buvo daug 

ningrado.” Padėtis pablogėjo, 
įvedus kolektyvinę sistemą.

1950 m. vasarą buvo nauji 
trėmimai, ši kartą buvo tre
miami tie, kurie turėjo nors 
kiek daugiau negu kiti, ir visi 
įtartieji bendradarbiavus su 
vokiečiais. Guenterio tvirtini
mu, 1951 m. gegtižės mėn. Lie
tuva buvo “išlaisvinta”, kitaip 
tarus, visi rusų ir lenkų “nau
jakuriai” išvežti ,o karinės į- 
gtrios labai sustiprintos. Pasi
likę vokiečiai .buvo surinkti ir 
perkelti į rytų zoną. Pats 
Gueuteris buvo milicijos paim
tas iš laukų ir, negavęs net 
Atsisveikinti su š&vo “tėvais" 
rusais, perkeltais į Lietuvą, 
“amerikietiniu dideliu keturių 
ašių sunkvežimiu” su kitais vo- 
kedų vaikais nugabentas į 
Kaišiadorių stovyklą, kur buvo 
surinkti apie 1500 vokiečių. To
liau kelionė į Vokietiją ėjo per 
Rytprūsius ir lenkų valdomas 
sritis. Per sieną visuomet bū
davo pervežti naktį. Gueoteris 
šneka laisvai lenkiškai, Seto- 
viškai ir nsiškai, o savo gim- 

tis iš naujo.
Dar plačiau jo išgyvenimus 

«aprašo net per kelis ntunerius 
vokiečių žurn. "Quick”. kur 
taip pat iškeliamas IMuvių 
nuoširdumas ir jų skurdi baltis 
bolševikams ‘'išlaisvinus". Lie
tuva dar ir dabar daugeliui ru
sų atrodo kaip “pažadėtoji že
mė." (E. Inf.)

i



Prof. Mykolas Dambrauskas

ma .kad pasaulis laukia, jei ne
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Redakcija yra gavusi ilgoka 
straipsnį, pavadintą: “Ieškant

maktoj ugnies mūsų ryžtingąją! 
veiklai.

Šiuo atveju geru mums pa-

g
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Ir kalbą redakcija neatsako. :

Uetavos taisvtaime darbe**, ku
rio pirmąją dalį čia spausdina
me. Dar bus trys dalys, kurios 
tą patį klausimą paliečia kitais 
požiūriais. (RED.) *•

Katalikams lietuviams būtų 
nedovanotina, jei svarstydami 
Lietuvos laisvinimo reikalą, ap
lenktų tylomis 1917 metų Fa
timos įvykius, kurie tiesiogi
niai paliečia ir mūsų tėvynę, 
kaip ir daugelį kitų kraštų, iš
tiktų po antrojo pasaulano ka
ro nelaimės.

Nors Bažnyčia tik neseniai 
pripažino Fatimos įvykių ste
buklingumą, tačiau ir tais.1917

dukcijose. Atrodo, reikėjo Fa
timos vaikams turėti bent kiek 
įtaigios galios, kad taip gerai 
paruošta minia būtų pagauta 
sugestijos ir pamatytų Tą, ką 
matė vaikai ir kas buvo taip

Pirmam pasauliniam karui laimėms šalinti, Ir lietuviai Pa
baigiantis ir Vokietijas karinei tulikai, burdamiesi 0a tremty- 
galybe lūžtant, o Rusijai visai je lietuviškajam ar Lietuvos 
nusilpus, visuotinai buvo tiki- laisvinimo darbui Ir ji organi

zuodami, ne kur kitur, bet čia 
rasime vilties, opthnfcano ir en-

Vienur žudoma, kitur nesutariama
Lietuvių tauta dar niekada nebuvo atsidūrusi tokiam bai

siam ir miltinam pavojuje, kaip yra dabar. Ji išgyven pačias 
sunkiausias savo dienas istorijoje. Kitais laikais nei viena tauta 
negalėtų to pakelti: su skaudama širdimi paliktų tą žemę, kur 
jai gyvastis atimama. Seniau silpnesnės tautos, negalėdamos nuo 
kitų atsiginti, taip ir darydavo: kilnodavosi iš vietos į vietą, ieš
kodamos saugesnė ir sunkiau kitiems prieinamos vietos. Lietuvių 
tautos pasirinkta vieta prie Baltijos marių taip pat buvo, ilgesnį 
laiką uždara. Dabar ji atvira visiems jos priešams. Nėra kuo pri
sidengti ir nėra kur esti. Lietuviai to ir negalėtų daryti: jie nuo 
amžių priaugę prie savo žemės ir niekaip jos nejtžlęįs^ nors jiems 
statomas lemtingas klausimas — žūti arba būti.'

lietuvių tautai tą astrų klausimą stato ir žudomoji'bolševi
kų vergija ir nepramatomos artėjančiu karo pasekmės. Kad jis 
nepraeis, o ateis, nėra jokios abejonės, nors apie taiką būtų dar 
daugiau kalbama. Prieš taiką kalba visų kalami ginklai, kurie 
dar niekada neliko nepanaudoti. Jie gali nešti kaikam laisvę, o 
kaikam pražūtį. €2 lietuvių tauta ir be karo yra nuspręsta išžu
dyti. Tad ir vienu ir antru atveju ji stovi prieš didelės grėsmės 
-pavojų. Tai yra tokia baisi padėtis, 'kurios čia, laisva'ame pasau
lyje, negalima žodžiais nusakyti, kad visi suprastų. Reikėtų pabūti 
ten, anapus mirties zonos, kad galima būtų tą realybę tikrai pa
jusit Ji yra pasibaisėtinai šiurpi, tragiška, su kiekviena diena vis

Ir tokiu metu mes čia malamės po tarptautinę ir “vidaus ro- 
litiką”, lipdydami visokius veiksnius, kurie' nesudaro vieno stip
raus vieneto. Kas tik nugriebia stipresnes vadžias, pasiremda
mas dabartimi ar praeitimi, kybartiniais ar konstituciniais ak
tais, įgaiiojHnaisar perįgaEojimais, važiuoja savo vežimu ir iš 
jo kitus krato. Argumentai kone visų tie patys: sėskite su mu
mis ariba pritaikysime sankcijas — nesikalbėsime, nesutarsime, 
išeisime, pinigo neduosime. Kam iš to yra nauda, tas (1 iaugiasi 
ir rankas trina. Bet Lietuvai tai tikrai nėra tiek naudo;, kiek jos 
galėtų būti, visiems į krūvą suėjus tik tam vienam tikslui: grei
čiau ją išvaduoti iš tragiškos padėties. Ne viskas nuo mūsų pri
klauso, bet sutarimas tikrai nuo lietuvių pereiija. O jo kaip tik 
stinga. Vieni kitiems daro priekaištus, kad susilauktų visi paties 
didžiausio: nepadaryta tremtyje viso, kas buvo įmanomą atlikti 
bendromis jėgomis. .

Priežastimi yra ne tiktai emigracinės nuotaikos. Yra žino
ma, kad jos ne jungia, o blaško. Bet yra ir kitas stabdis: pakvai
šęs susirūpinimas, kas bus viršesnis Lietuvą išvadavus, kai da
bar jai vaduoti reikia visų įtempto darbo ir susiklausymo.

Lietuvos padėtis tragiška, ir kas to nesupranta, dėdamasis 
pats vienas galįs-viską atlikti, gali tik save prigaudinėti, o ne 
lietuvių taųfe. Lietuvių tautai reikia ne vieno asmens ar vienos 
grupės, bet visų taBcos, ir tokios didelės, kaip didelė yra paverg
tos Lietuvos kančia.

..................... — KOTRYNA GRIGAITYTfi

RADYBOS---------
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Praėjus porai dienų, tuoj po 
pusryčių, jis išvažiavo. Nors 
ir nelyja, bet dar velkasi dan
gumi palši debesys lyg atsili
kę ganyklose galvijai. Pikta, 
kad saulė slapstosi už jų keterų 
ir vėsuma apsupa pečius, išė
jus į lauką. Kaž ko trūksta 
kai dingo iš akių ta maloni po
ra. Mačiau iš verandos, kai jie 
sėdo į automobilį su New Yor- 
ko ženklais. Ji pamojavo ranka 
atsisveikinimui, jis nusišypsojo 
ta santūria, bet paperkama 
šypsena, kuri ryški akyse, bet 
vos pastebima lūpose. Tokia 
pat šypsena, prisimenu, jis 
kreipėsi kartą į mane; klaus
damas ar gaM paimti peleninę. 
Vos neįsfiridžiau, kad per ke
letą dienų nepastebėjo, jog aš 
nerūkau. Jo žvilgsnį nekartą 
sutikau į mane nukreiptą. Pa
sijutęs sugautas, Js kaip senas, 
prityręs vanagas akimis ap
sukdavo ratu visus esančius. 
Juokdavaus širdy iš jo. Jis iš-. 
vyko. Šiandien pirmą kartą 
pajutau nuoboduli ir užsida

riau savo kambary. Skaitau, 
bet mintys skraido lyg išbaidy
ti paukščiai. Mėginu užmigti— 
nesiseka. Eiti apačion neturiu 
noro. Jkyri tuštuma visuos kam
puos.

Nuėjom su Jonuku vakarie
niauti. Koks nustebimas! Jis 
sėdi įprastoj vietoj. Pusseserės 
jau nebėra šalia jo. Mano 
nelis nesivaržydamas žvilgčio
ja į jo pusę, protarpiais net 
susijuokdamas. Vengdama pa
žvelgti į vienišą kaimyną, su- 
draudžiau vaiką.

— Mes jau geri draugai,— 
smigiai atsako Jonukas. Jis 
puikiai šaudo ir mane jau iš
mokė. Matytum kiek penkto
kų jis prigrūdo į automatą, kol 
išmokino mane nušauti “brako
nierių” miške.

— Na, o ar jūs kalbėjotės 
ką* nors?

— Taip. Jis klausė, kur ma
ma, kad niekur nematyti. Pa
sakiau, kad guli lovoj ir knygą 
skaito.

ieškančiam tiesos stebėtojui at
rodyti natūraliu vbūdu neišaiš
kinamais. Prisiminkime tik, 
kad taniai pasklidus, jog trims 
Fatimos vaikučiams pasirodė 
Dievo Motina, minios žmonių 
skirtomis pasirodymo dienomis 
pakartotinai rinkosi, trokšda
mos ir vildomosios pamatyti 
Dangaus Viešnią, pamatyti Tą, 
kurią kiekvienas minios daly
vis nesuskaitomą skaičių kar* Marijos padaryti įspėjimai Vi
tų buvo matęs didžiųjų meni- . sai prieštaravo ano meto žmo- 
ninkų įvairių kūrinių repro- nių lūkesčiams.

neįvyko: niekas iš minios, iš
skyrus tik tuos tris .vaikus, 
Dangaus Viešnios nematė. Bet 
kai pagaliau atėjo paskutinioji 
įvykių diena, kurioje Dievo Mo
tinos buvo pažadėta didelis ste
buklas, susirinkusioji tų pačių 
tikinčiųjų žmonių minia, kaip 
ir prisijungęs prie jos smalsus 
skeptikų būrys matė didingą, 
labai komplikuotą ir kartu 
šiurpų sapnuoti nesapnuotą 
saulės stebuklą. Fatimos vaiku
čiai tai sugesti juoti buvo bejė-

ti ja atėjo ne iš Šio pasaulio.
Nors kalbami įvykiai buvo 

-nepaprasti, jie pradžioje neat
kreipė plačiajame pasauly tin
kamo dėmesio ir mažai kur bu
vo žinomi. Pasaulis nesidomėjo 
Fatimos įvykiais dėl to, kad

laikotarpio, kuriame.visi tar
pusavio tautų ginčai bus tai- 

. kiai sprendžianti tarptautinio 
teismo. Todėl nebuvo norima 
skirti bent kiek rimtesnio dė
mesio Fatimos vaikučių lūpo-

kad žmonėms ir toliau nesilai
kant Dievo įsakymų, dar bai
sesnis karas prasidės Pijaus 

įs, o Rusija skleis sa- 
provokuodama ka- 

Bažnyčią. 
ranašystei pildantis, 

1917 metų įvykiai pa
sidaro žinotm visam katalikiš
kam pasauliui, ypač kai jų ste
buklingumą pripažino Bažny
čią. Dievo Motinos įsakytas pa-

vo klai
rus ir

Foto V. AugustinoSAUKftNU BAŽNYČIA

— Daugiau nieko jis tavęs 
neklausė, Jonuk?

— Klausė, iš kokio krašto 
mes atvykę. Sakiau, kad esame 
lietuviai, bet atvykome iš Vo
kietijos. Tadą jis apsidžiaugė 
ir pasakė: “Todėl tavo mama 
turi tokius gražius geltonus 
plaukus ir mėlynas akis.”

— Tai viskas, ką jūs kalbė-. 
jot?

— Ne, dar neviskas. Jis ma
ne mokino tą dainą, žinai... ku
rią aš moku...

— Kaip, kokią dainą?
Vaikas vėl žvilgterėjo į kai- 

pusę ir staiga papurtė 
galvą:

— Ne, mama. To aš negaliu 
sakyti Turim dar palaukti.

— O ar jūs susitarėt dar ką 
nors veikti po vakarienės?

— Taip. Bet. dabar aš 'tau 

negaliu sakyti, — gudriai nusi
šypsojo.

Jis sake, kad jam labai nuo
bodu kai Virginija išvažiavo, 
todėl jis susidraugavo su ma- 
nkn.

— O kaip jis vadinasi tas 
ponas?

— Liepė jį vadinti Charles.
Valgomosios salės viduriu 

ateina viešbučio satortinko sū

nus. žymus beisbolininkas stu
dentų tarpe ,kiek teko iš moti
nos girdėti. Tai lieknas, augšto 
ūgio devyniolikmetis. Jis eina 
dideliais žingsniais, koją at
mesdamas į priekį lyg eitų per 
šlapią žolę ar vandenį. Rit
mingas palaidų rankų mosavi
mas pritaria jo žingsniams, 
kas atrodo panašu į bėgiką, 
kada lėtai sukama filmą. Jis 
nubanguoja tiesiai prie Char
les. Pasinaudoju proga pakilti 
nuo stalo kaip tflc tuo momen
tu, kai anas sėdasi Jaučiu pra
randanti savo žingsnių tvirtu
mą dėl Jonuko “draugo” ir 
pykstu pati ant savęs.

Išėjau į verandą. Vaikas li
ko prie televizijos. Tegu ne
mano Charles, kad latfcsiu pro
gų suartėti. Grožiu apdovano
tas .gyvenimo išpeSdntas... Te
gu nemano, kad jo laukiu aud- 
drų atnešta iš mažo, kaip rie
šutėlis, krašto. Aš esu išdidi 
savo menkystėj. Mano basos 
kojos braidė pievas žiedų kili
mais ir svaigo galva nuo sal
daus kvepėjimo. Mano žings
niu? lydėjo lakštingalų giesmės, 
ir oras virpėjo nuo žiogelių 
smuikavimo. Kas man mašinų 
nuausti kilimai ir džiazo gar
sai po viao to.' Nė turtingiausias 

man neatpirks to, ko netekau.

"PASISAUOOKnE, NKVD KLAL- 
80!** — Berija® gyventoju® 
takte uedMcM plakatėliui.

jų taikų šventasis kunigas Jo
nas Bosco, gatvės va&ų ir naš
laičių auklėtojas a* salieriečių 
vienuolijos įsteigi jas. Nors šis 
šventasis buvo ypatingoje Die
vo malonėje, kas matosi iš di
delių jo gyvenimą lydėjusių
stebuklų ir dažnas Dangaus; sijoms. .

Taigi, nuoširdi malda Fati-

Įėjimo Įstaigoms, statomoms 
bažnyčioms ir plačiai paplitu
sioms po pasauli saleziečių mi-

buklų, bet ir veikė lakai ener- neveikliais, bet priešingai 
r sustiprins mus, vers ieškoti 

kodamas geradarių - rėmėjų efektyvios veiklos būdų mūsų

Antikomunistinė propaganda Prancūzijoje ir Vokietijoje
Ilgai vakarų pasaulis leido (LAIŠKAS IS PARYŽIAUS) dotnas keturių didžiųjų. Dažnai 

veikti komunistinei propagan- --------.... —■-■■■ pasitaiko, kad vienos šeimos
dalis gyvena viename, o antroji 
— kitame sektoriuje. Jos tarp 
savęs koresponduoja. Sovietai 
žino, kad būtų blogas įspūdis, 
jei ir tą korespondenciją su
varžytų. Ir čia žmonės suran
da kelią persiųsti žinias, kurios 
(pasiekia ir ‘Tarantel” redakci
ją. “Tarantel” siunčiamas ne
mokamai, nes jo kaina, kaip pa
žymėta, yra ‘neįkainuojama”. 
Bolševikai skaito, raukos? ir 
pyksta, - kad jų Užkulisius 
juokais išpliekia. O reikia ži
noti, kad komunistai labiausiai 
bijo pajuokos. Prieš ją nėra 
kaip atsikirsti.

“Tarantel” leidžia dar ma
žučius antikomunistinius pla
katėlius. Vieną čia įdedame pa- 
pavyzdžhn. Jie patogūs — gali 
būti sulenkti delne ir lengvai 
priklijuoti prie sienos. Juose 
karčiai pašiepiami komunistai, 
jų tvarka, pagrasinama vadams 
atsikeršyti, įspėjami žmonės 
pasisaugoti išdavikų.

Spausdinamos ir “komunisti
nės knygelės”. Juokinga ir 
linksma stebėti, kai bolševikai 
ima jas skaityti, verčia lapą, 
kitą ir viename atranda para
šyta, ko cenzūra neleidžia ir 
kas draudžiama skaityti. Kny
gelės nieku iš viršaus nesiski
ria nuo rusų leklliamų. Su jo
mis labai sunku kovoti. Pats 
bolševikų, paštas jas pristato į 
namus. Jas leidžia ir platina 
vokiečių “Kovos grupė prieš 
nežmoniškumą.”

A. Užumedžiūte

mas. Galvojo, turbūt, kad ap- nuodų veikimą griebėsi kovoti 
gaulei ir taip niekas netikės, tuo patčiu ginklu —- propagan- 
Pagaliau, pastebėjęs raudonųjų da.

Prancūzijoje jau ketvirti me
tai sienos mirga antikomunisti
niais- plakatais. Komunistų 
skaičius dėl to krašte žymiai 
maita. Yra, be abejo, tam ir 
kitos priežastys, kaip nusivyli
mas komunistų partija, bet la
bai daug daro ir antikomunisti
nė propaganda.

Antikomunistinę propagandą 
Prancūzijoje veda specialios 
organizacijos ir laikračiai. 
Svarbiausioji iš organizacijų y- 
ra “Paix et Liberte” (Taika ir 
Laisvė). Ji išleidžia labai daug 
antikomunistinių raštų. Ypa
tingą vietą užima 2 kartus į 
mėnesį leidžiamas laikraštis 
“Information”. Daug kitų raš
tų leidžia įvairūs pabėgėliai iš 
rusų okupuotų kraštų. Lietu
viai prisideda prie to darbo 
leisdami “Bulletin Lituanien”.

Vokietijoje vedama dar aš
tresnė antikomunistinė propa- 

. ganda. Tos kovos centras yra 
vakarų Berlyne. Čia yra lei
džiamas labiausiai rusų neken
čiamas nelegalus laikraštis 
“Tarantel”. Tai nedidelio for
mato, satyrinio turinio sąsiuvi
nėlis, iliuostruetas gyvų spalvų 
humoristiniais piešiniais. įdo
miausia tai, kad tie liūdni juo
kai gimsta pačioją rytų Vokie
tijoje, komunistų

Prasivėrė šviesios dangaus 
skiautelės. Bunda naktis po 
dienos triukšmo ir tyliai žvalgo 
Atlanto kraštą. Toli, toli van
denų platybėse mirga laivų ži
buriai Vėsu. Aš gerai jaučiuos 
sidabrinių lapių pelerina apsi
siautusi, kurią man uždėjo ant 
pečių viešbučio savininkė. Ne
norėjau priimti Sakiausi viską 
turinti, kas reikalinga. O kailis 
vasarą tai prabanga — ji man 
nebūtina. Aš gerai jaučiuosi 
užsfanetusi ant pečių vilnonį ar 
aksominį šaliką, ir nesu vienin-, 
teiė čia taip apsirengusi O W- 
gu jis... tasai nepažįtaiųąs'zi- 

notų, kaip labalaš vaj^ė po' 
šituo kailiu, kaipstmlaai būna 
suvedamos sąskaitos, iškaitus 
savaitės čekį, koks kuklus dvie
jų kbaribarių butas su maža 
virtuvėle fa* vonia rūsyje, kwi 
priklauso visam namui Kažin 
ar nenuslystų jo žvilgsnis pro 
šalį, ar su vargšės našlės vaflcu 
nebaigtų “draugystę”, kuri tam 
ir pradėta, kad suartintų mus. 
Dėl to ir sėdžiu čia pasisupusi 
visą vakarą, nedemonstruosiu 
kailių vestibulio impozantifleuo- 
se laiptuose, kuriais taip mėgs
ta vaikščioti puošnios damos. 
Neisiu niekur, kur galėtų būti 
jfe. Man taip gera būti vienai, 
pati nežinau, kodėl Gera, kad

1

• Kokiu 
būdu jie pasiekia “Y'arantel”? 

Berlynas, kaip i val-

sūnelis su juo, kad jiems links
ma... Si mintis, kaip šviečianti 
adatėlė siuva a^ink, prismaigs- 
tydama netolimus prisimini
mus, kurie beveik visuomet 
baigiasi Lietuvoje prie Šviežiai 
sukalto kapo... nuo kurio grįž
dama nešiausi našlės dalią h* 
verkiantį kud&į ant rankų.

Prasiveria šalutinės durys į 
verandą. Aš sėdžiu nugara į 
jas. IŠ tolo girdėt tylus kugž* 
desys ir trypimas vietoje. Ap- 
Hnk jokio žmogaus. Sėdžiu vie
na. Neatsigręžtu. Pasigirsta 
lygs stoptoanas vaflm kfleeni- 
mas ir vėl tyda. Klausau ištie
susi kaklą, bet galvos vfetik 
nepasuku.

“Nušovė tėvelis pe£dą,
Nušovė motinai pelėdą...”

Girdėjosi du balsai Nejučio
mis pašokau iš kėdės ir apsisu
kau vietoje. I mane žygiavo 
datouodami Jonukas fa* Char
les. Nežinojau verkt ar juoktis. 
Dingo mano menkystė ir išdi
dumas kaip dvi, tos pačios mo
tinos seserys, gypsojaus be So
džių, o ^e via dainavo “pelė
dą’... Tfic pradėjus ‘kepti” su
simaišė ir mikčiodami užbaigė 
dainą beveflc sutartinu juoku,

— Jūs omte ttetuvte, — be- 
veft tinkat

— Jeigu priklausytų tik nuo 
mano motinos — būčiau lietu
vis. Dabar nešioju vardą vo
kiečio Charles Wagner, —nu
silenkė, uždedamas ranką sau 
ant krūtinės. Sumflcčiojau ir aš 
savo pavardę.

— Jūs gražiai lietuviškai 
dainuojat..

— Motina mane išmokė šitą 
dainą, kai dar mažas buvau.

— Kiekvienas vaikas dau
giau priklauso motinai negu 
tėvui, — mėginau užginčyti te- 
beakfint jo pavardei mano au
syse. Jūs gi suprantate kodėl 
ponas Wagner. To dar negali 
suprasti jūsų mažasis draugas, 
— žvilgterėjau j Jonuką, ku
ris atrodė išdidus ir laimingas.

— Jūs norite mane pagrobti 
nuo tėvo ir atiduoti motinai 
taip?

— Tikrai taip... iš didelės 
meilės jūsų lietuviškam krau- 
Jul

— Mano motina buvo švie
siaplaukė, kaip ir jūs, ir akis 
turėjo mėlynas, tik ne tokias 
žydrias, ksdp jūsų. — žvelgia 
tiesiai J "akis. ■ "

— Ar neatvyks jūsų čia 
aplankyti? — sakau kiek su
mitusi

' (nukelta J 4 pri.)



DIEVIŠKAS ATVAIZDAS

nių, kurie nekenčia Dievo, bet

**Aš įėjau į bažnyčią ir ten

tei,t neprošajį prisiminti.

LENINAS* tas bolševikinės

1931 nu antrojo Advento iš-

BurtNTOJfclJS

RADYBOS JEAN RICHEPIN, prancūzų 
poetas, prieš keliasdešimt metų

dinamito bombomis buvo iš
sprogdinta Kristaus bažnyčia!
Gatvėmis žygiavo didelės vaikų

viešai fcaftėjo: “Didžiausias
bolševikų priešas — Kristus!
Religija — tai valstybės nuo-

pakaitalo tai nykumai, kuri su
darymų jo “tikėjimą”? Kaip

liūdnai ba^pa savo dienas, štai kuriamojo komurnzmo šviesos 
keži pavyzdžiai, artėjant Kris- spinduli. Kaip dažnai ieškojo

DIEVO NEAPYKANTA

nytoją veržėsi šlykščiausi bur
nojimai.

Kaip mirė Leninas, vaizdžiai 
aprašo Percval Philips: “šis 
žmogus, kuris virš dviejų mili
jonų savo tautiečių rusų šalta- 
kraujai pasiuntė mirtin, pama
žu tapo suimtas skaudžios li
gos. Daugiau kaip metus at
kakliai Leninas gynėsi nuo 
mirties, bet para tižius diena iš 
dienos naikino jo proto jėgas. 
Paskutinėje gyvenimo dienoje 
galingasis rusų valstybės vieš
pats savo patogiame dvarelyje 
Gorki, prie Maskvos, raitėsi ir 
kankinosi ant žemės... Sąžinės 
graužimas kankino jį.”

Kartj jis išsireiškė savo ar
timam draugui: “Aš suklydau. 
Be abejo, reikėjo išlaisvinti pri- 
spaustuvių mirtas, bet mūsų 
metodas iššaukė tik prievartą

F,

(Atkelta iš 3 pusi.)

— Buvau penkiolikos metų, 
kai motina mirė. Ir jau tiek 
pat metų praėjo po jos mir
ties. Nuo to laiko sudilo be
veik visi lietuviški žodžiai, ku
riuos mokėjau, tik daina apie 
pelėdą išliko gyva ir aiški, 
nors ir ji gerokai sutrumpėjo.

— Na, gerai. Aš jums padė
siu “iškepti” pelėdą ir “suval
gyti,” — tariau linksmai.

— Labai norėčiau išmokti 
lietuviškai,— sako jis taip nuo
širdžiai, jog turiu patikėti.

— Galėčiau jums padėti, jei 
būsite klusnus, — atsakiau.

-r- Jums paklusti būtų leng
viausia...

Mes kalbamės vokiškai. Man 
taip lengviau,- o jam vis viena. 
Jis pramokęs dar vieną kitą 
svetimą kalbą, nes advokato 
profesijoj tai pravartu.

Jie nebuvo linkę ilgiau pasi
likti verandoje ir nusitempė 
“brakonierių” (automate) me
džioti.

— Mama, tik pažiūrėk, kaip 
Charles šaudo, — blizgančiom 
iš-pasigerėjimo akini sako Jo
nukas. Charles ima šautuvą. 
Dvidešimt šūvių iš eilės sueina 
į “brakonierio” pečius. Lig 
šiol ratu bėgusi figūrėlė sus
toja.

— O! Nenorėčiau būti zuikiu, 
kai tamsta miške, — sakau pa- 
sipurtydama. Jis patenkintas 
nusikvatoja — Vokiečiai ka
ringa tauta, čia, matyt, atsi
liepia jos kraujai — dar pri
dėjau.

*— Aš priklausau medžioto ų 
klubui. Ten tautiškvmas netu
ri jokio vaidmens.

Saulė pamažu slenka į vaka
rus, tingiai klodama nutepu
sius spindulius ant namų sto
gų. Medžių šakomis varva jau
kus, kerintis rausvumas, o jų 
šešėliai, kaip išskleistos vė
duoklės, kvepia vakaro vėsu
ma.

— Gera čia gyventi, — ne
jučiomis atsidusau.

— Kur? — paklausė Char
les.

— O štai, šitame namely, 
kur vartukai vijoklinėm rožėm 
apsipynę. Kiek toliau suoliukas 
po veikiančiu gluosniu, vešlios 
egles iš šalių... -

— Mama, o kas svarbiausia, 
tai nepastebėjai, — priekaiš
tavo Jonukas.

— Nežinau...
— O šuniukas? Guli ant 

laiptų toks juodas, ilgom vil
nom, raudonu dirželiu ant 
kaklo... Tai pats didžiausias 
džiaugsmas turėti tokį šunį,— 
pakeltu • balsu čiauška vaikas.

— Amerikoj begalės tokių 
namų su rožėmis. Bet... argi 
čia namų jaukumo esmė?

Aš tyliu, šią valandą man 
nieko daugiau nereikia. Aš 
regiu visą gyvenimą pro vijok
lines rožes ir saulės rausvu
mą.

Sūpuosi kėdėje ir lyg sap
nuodama apmąstau jo žodžius: 
“Tavyje prisikėlė gyventi ma
no motina. Prislcęintos atmin
ties keliais grįžta jos i'cdžiai, 
dainos, pasakos... Tavo Jonu
kas, tai aš pats anų dkių vai
kas. Judu esate mano praeities

nai tą siaubą, nuo kurio aš 
taip mirtinai, nepagydomai 
sergu? Yra tai tas baisus jaus
mas, jog maudais tų nekaltųjų 
aukų kraujuje... Deja, jau da-

ar tų žinai, ko reikėjo, kad Ru
sija būtų išgelbėta? Būtų rei
kėję, būtų užtekę 10 Pranciš
kų Asyžiečių. Taip, 10 Pran
ciškų Asyžiečių, ir mes būtume 
išgelbėję Rusiją.”

MAJAKOVSKIS, prieš kele
rius metus rittsižudęs komu
nistų poetas, viename savo kū
rinyje apie savo gyvenimą iš
sireiškė: “Pagaliau įvykis yra 
išspręstas!” Jau anksčiau jis 
sakydavo: “Daūnai aš pagalvo
ju, ne geriau su kulka ant “i”

Majakovskis • savo eilėmis 
milijonus skatino i kruviną ko
vą. Partija jam buvo viskas. 
Pakaitalas malonumui, pakai
talas gyvenimui, pakaitalas 
Dievui. Juo labiau jis šėlo prieš 
Dievą, juo labiau niaukėsi jo 
vidus ir juo mažiau jis matė

pų. Regiu jo veidą elastingai 
lūžtantį mano ašaroj. Jonukas 
šaukia:

— Mes lauksim jūsų, labai 
lauksim! Nusvyra ranka, kurią 
atsisveikinant jam padaviau.. 
Ji tokia sunki, jog negaliu pa
mojuoti pro langą. Jonukas su
griebia mano ranką ir mojuoja, 
o kita rankute siunčia jam 
bučkius. Jis iš prigimties entu
ziastas /tas vaikas. Pagaliau

į.

i

i

“Gal tik akimirkai, — atsa
kiau jam. Dar kelios dienos, ir
mes išvyksime, kaip mažoš 

*Taiu4Jteės miHioninhios miestuos
— Niekada nebuvau medžio- gal-rtekada daugiau nebe- - 

tojams palanki. Jie yra siaubas 
nekaltu žvėrelių.

— Nemedžiosiu, jei jūs to 
panorėsiu

— Ar tai * žaidimas žo
džiais?

— Žaidimą žodžiais palieku 
moterims. Taipgi ir žaidimą 
širdimi, — tyliai pridėjo. •»

Jau Yštuonios dienos, kai
- mes drauge. Nežinau ar žai

džiame žodžiais ar širdimi, ar 
kalbame nesąmones, ar deda
mės protingi. Žinau tik, kad 
man miela ir gera su juo. šian-

. dien buvome pasivaikščioti to
liau nuo vandens kur susispie- 
tusios ištaigingos vilos, o dar 
toliau— maži, jaukūs nameliai.

susitiksim”.
Jis paėmė mano ranką ir 

šypsodamas pažvelgė į delną: 
‘Spėju, jog netoli tas laikas, 
kada judu su Jonuku apieisit 
savo vargingą butą. Tadą žydės 
vijoklinės rožės po tavo langu, 
ir Jonas- turės šunį savo kieme, 
Tave pašaukė mano motinos 
bąlsas ne akimirka’.”

Vėjas atneša duslų traukinio 
alsavimą.* Dar valandėlė, ir 
mes atsisveikinam. Charles sa
vo automobiliu atvežė mus į 
stotį. Jis visiškai laimąkfo^piko 
prielankumą.

— Ligi pasimatymą — Aš 
tyliu. Aš negaliu praverti lū

savo poezijoje, nieko nebeda
vė!

Visiems, kurie maitinosi jo 
poezija, jo mirtis buvo n*ntms 
smūgis. Jį palaidojo valstybės 
lėšemi' ir reikalavo darbininkų, 
kad jo poezijos . neužmirštų. 
Jie taip pat neužmirš ir poeto 
žiaurios mirties!

ANATOLE FRANCE, visų 
religijų išjuokėjas ir niekinto
jas, kuris rašė didžius tomus - 
romanų, kad pašieptų Dievą ir 
Bažnyčią, mirties guolyje dre
bėdamas ir karščiuodamas 
griebėsi už savo sekretoriaus 
rankų. Jo akyse pasipylė a- 
šaros ir jo veido bruožai buvo 
iškraipyti. Jis balsiai dūsavo: 
“Visam pasaulyje nerasi skur
desnės būtybės, kaip aš! Mane 
laiko vieną laimingiausių žmo
gumi. Bet aš savo gyvenime 
nei vienos dienelės, nei vienos 
vienintelės valandėles nebuvau 
laimingas!
' O jis buvo turtingas, turėjo 
grąžą vilą, gyveno išlaidžiai, 
turėjo gerbėjų. Tik vieno daly
ko jam truko: vidinės ramy
bės, Dievo jam trūko.

rnas: Dieve, aš išsiginu Tavęs ir 4 
savo išdidaus sprando niekuo* 4 
met neaųlenksiu po Tavo jun- 4 
gu! Bet dabar turėčiau pa&ku-’ 4 
tinį prašymą: štai, žiūrėk, aš L 
klupiu čia Tavo namuose! Pa- i 
žvelk į mane žemyn ir pagaliau Z 
padalyk mano sielai kovos ga- Z 
lą! Jei Tu tikrai egzistuoji, tai Z 
šių'k ant mano galvos mirtiną Z 
žaibo šviesą, kad aš vertai bū- Z 
čiau nubaustas dėl mano neti- z 
kėjimo. Nugi, aš laukiu Tavo z 
dangiškos . ugnies bausmės, J 
siųsk pagaliau ant manęs že- / 
myn! Ir vos tiktai pasirodys 1 
žaibas bausti mano sielos ir ji J

kūno, aš paskutiniame akimirk- 
snyje sušuksiu, kad Tu tikrai 
egzistuoji ir kad manyje buvo 
drąsumas Tave užsiginti... štai, 
žiūrėk, neateina joks žaibo 
spindulys ir aš galiu sveikas 
keltis ir apleisti Tavo namus! 
Taigi, Viešpatie, Tu neesi!”

Po dviejų metų trumpa žinu
tė pranešė, kad jis Afrikoje, 
Alžire įstojo į Trapistų vienuo
lyną ir tenai atgailavo už sa
vo nuodėmes ir negalėjo atsi
dėkoti Dievui už jo didį gailes
tingumą ir kantrumą. Jis mirė 
1926 m.

Dievas į žmones be reikalo 
žaibais nesvaido. Nemėto ir 
akmenimis. Ar gali tat tu prieš 
Jį pakelti neapykantos akme
nį? Pakelk geriau širdį!

MEDICINOS MOKSLO NAUJIENOS
Trumposios bangos iš mūsų ima pavydas, kad žiur-

Garsas, kurio žmogaus ausis kėms nemokamai kasdien duo- 
nebepagauna, artimoje ateity
je bus panaudotas eilei darbų, 
kurie iki šiol buvo atliekami 
kitais, daugiau varginančiais 
būdais, šitokios oro bangos 
priveda prie įvairių cheminių ir 
fizinių medžiagos apykaitų. 
Vadovaujantis tuo principu, at
eityje bus'galima panaudoti ši
tas aukšto dažnumo bangas 
rūbų valymui, pagreitintai al
koholio fermentacijai ir pieno 
pasterizavimui. Mokslas, kuris 
nagrinėja cheminių reiškinių 
įtaką, gaunamą aukšto dažnu
mo bangų, vadinamas “sono- 
chemija.”

Epilepsija
Epilepsijos kančios ir blogu

mai yra (žinomi visame pasau
lyje. Su ja kovojama, ir tai 
kovai naudojami įvairūs būdai. 
Štai visiškai neseniai 2 Stan- 
ford universiteto profesoriai, 
ieškodami antfkonvulsinių vai
stų, rado, kad viena alkoholio 
rūšis, panaši į methylparaphy- 
nol, teigiamai veikia į konvul-

dama to malonaus gėrimo ir 
tuo net pasitarnaujama žmo
nijos gerovei. Laukiama, kad 
greitu laiku paaiškės alkoholio 
tikroji reikšmė kovoje prieš 
epilepsiją.

Mokslas apie mirtį
Sovietai, kurie paskutinių 

dešimtmečių bėgyje yra išnie
kinę tikrąją žmogaus vertę, 
moksle apie žmogų, būtent, — 
psichologijoje, yra pasiekę eilę 
svarbių atradimų ar bandymų. 
Ypatingai stipriai jie pažengė 
eksperimentalinės psichologi
jos srityje. Neseniai buvo pas
kelbta eilė stebėjimo rezultatų, 
surištų su žmogaus klinikine 
mirtimi Rusai psichologai, me
dikų padedami, įrodė, kad šir
dies plakimo nustojimas dar 
nereiškia tikros mirties. Tiesa, 
šiandien pasauliui tai nėra nau
jiena, tačiau verta pastebėti, 
kad jau 1929 m. rusas psicho
logas Dr. C. S. Briuhonenko 
toj srityje pasiekė žymių lai
mėjimų. Jis savo tyrinėjimams 

sijas. Tačiau prieš naudojant. panaudojo šunį, iš kurio išpom- 
naujus vaistus žmonių tarpe, 
reikia juos tinkamai ištirti, pa
naudojant gyvuliukus. Todėl 
Stanforde parinkta eilė baltų
jų žiurkių, kurios kasdien geria ‘ šuo atsigavo bei gan ilgą laiką 
kokteilius. Tu. būt ne vieną džiaugėsi šiuo pasauliu. Kita-

pavo visą kraują; tuo būdu su
stabdė širdį ir kvėpavimą. Taip 
šunį 10 min. palaikęs, jis vėl 
gyvuliui įpompavo jo kraują, ir

sas peronas ir Charles. Trauki
nys bėga... Jo dundesys pama
žu prikelia visas mano gyveni
mo stotte, kurios kaž kur še
rtai jau pravaTduotos. Kelias 
pirmyn nyra į pilką miglą. Iš 
jos išplaukia gerom akim lina- 
plaukė Charles motina... ji lai
ko ranką ant savo sūnaus pe
ties ir maloniai man šypsosi 
Ant sūnaus krūtinės... parašy
ta Charles Wagner tokiom aiš
kiom, juodom raidėm baltame 
fone...

— Mama, kodėl taip nuliū
dus?

— Vaikelį... juk mes dar * 
grįšime kada nors prie tėvelio 
kapo...

Nepajėgiau pasakyti nė vie
no išmintingo žodžio sumišu
siam vaikui.

— Radybos, Jonuk, tiktai ra
dybos — daugiau nieko...

' Garsusis šių laikų dailinikas Georgės Roualt kartą iš
sireiškė, kad jo vienintelis rūpestis yra nupiešti tokį jau
dinantį Kristų, į kurį pažvelgęs netikįs žmogus atsiverstų. 
Nemažo dėmesio verta aplinkybė—šis dailininkas savo kū
rybai pasirinko ne triumfuojantį, o kenčiantį Išganytoją, 
į Jo atvaizdą sutelkdamas daug skausmo, liūdesio, panie
kos!

Georgės Rouajt paveikslai, iškabinti Europcs ir Ameri
kos muziejuose, iš tikrųjų kelia šiurpą. Vieni stebisi daili
ninko gihu įsijautimu i krikščionybės liūdnąją pusę, kiti 
kaltina jį per dideliu Kristaus iškreipimu. Jis pats gi, nors 
peržengė 80 metų, greičiausia dar nesijaučia tinkamai 
pavaizdavęs kenčiančio Išganytojo.

Norint pilnai pajusti Jo skausmą, jei būtų įmanoma, 
reikėtų bent valandėlę ;a mti ant savęs viso pasaulio nuo
dėmes — su jemis eiti j Alyvų sodelį, būti plakamu, nie
kinamu, prikaltu ant kryžiaus tų, kurie labiausiai mylimi.

Didelė niekšybė yra pakelti ranką prieš tėvus, nes jų 
meilė gaivina nuo pat ankstyvųjų gyvenimo minučių. Ką be
sakyti apie Dievą, taip rūpestingai paruošusį žmogui gy
venti sąlygas, suteikusį jam gyvybę, nuolatos globojantį 
savo Apvaizda. Ir štai tas tvarinys Viešpačiui suriša ran
kas, plaka Jo kūną, erškėčiais subado galvą, tyčiojasi ir 
pagaliau nužudo. Jis netiki savo Išganytojo stebuklais, iš
kraipo Jo žodžius, nes primeta sąryšį su velniu. Tai čia 
yra tikroji Kristaus kančios šaknis! Nedėkingumas pereina 
per šimtmečius ir vis nauju piktybės želmeniu išsimuša 
žmonių giminėje. -

Kristus ne kartą pažymėjo, jog laisvu noru eina ken
tėti, vykdydamas savo Tėvo valią, žmogus čia, rodos, bū
tų lyg nekaltas, lyg savotiškas Aukščiausiojo planų įran
kis. Tačiau netiktų pamiršti, jog Dievo Sūnus atėjo kaip tik 
dėl žmogaus. Nuodėmę papildė ir Visagalio rūstybę užsi
traukė žmogus, Dievo planuose nuodėmė nebuvo įrašyta, 
tik pramatyta. Aukščiausiojo veikimo pagrindą sudaro 
meilė. Iš meilės Visagalis sukūrė pasaulį ir žmogų: iš meiles 
greičiausia būtų atėjęs ir Kristus garbingoje išvaizdoje į 
žemę, jeigu žmogus nebūtų nusikaltęs.

Nuodėmė gi iššaukė Jį kančios ženkle. Nelengva mums 
permatyti, kodėl kančia pasirenkama aukščiausiame laips
nyje. Juk atsilyginti dangiškajam Tėvui už žmonių pada
rytus į&eidimus būtų užtekę Kristaus maldos arba vieno 
kraujo lašo. Tačiau išganymo paslapties negalima ramsty
ti prastais galvojimo dėsniais, bet meile—kilnia ir dieviš
ka, nepripažįstančia jokių ribų.

Del to ir Aukščiausiojo Sūnaus skausmas yra beribis, 
kai mato neįvertintą savo gerumą. Išganytojo sielvartingo 
veido niekuomet nepajėgs pilnai pavaizduoti joks dailinin-

je, kaip anuomet Veronikos skaroje. Ta prasme ir šv. Pran
ciškus vadinamas “antruoju Kristumi.” Dievo išrinktie
siems tenka išgyventi daug^Didžiųjų Penktadienių, kol su
švinta prisikėlimo rytas.

Kiekvieno kataliko pareiga yra atkurti savyje tokį 
gyvą Kristaus atvaizdą, kad į Jį pažvelgę netikintieji at
siverstu.

Tev. L. Andriekus, O.FJML

A. a. kun. V. Čcgio paskutine kelionė
Iškilmingose laidotuvių pa

maldose taip pat dalyvavo ke
turi prelatai, kurių tarp matėsi 
prel. L. Tulaba, E. Stukels 
(latvis, atvykęs iš New Yor- 
ko), J. Valančiūnas ir vienas 
Philadelphijos kurijos prela
tas, didelis kunigų skaičius ir 
pilna bažnyčia parapijiečių bei 
iš toliau atvykusių velionies pa
žįstamų ir gerbėjų.

J kapines palydėjo šv. And
riejaus parapijos klebonas 
kun. J, H. čepukaitis, kuris 
velionį globojo ir nuoširdžiai 
jo staigią mirtį išgyvendamas, 
kartu su mirusiojo sesers duk
terimi Emilija .atsidėję tvarkė 
visus laidotuvių reikalus.

Laidotuvėse dalyvavusiems 
parapijos salėje buvo paruošti 
pietūs, kuriuose taip pat gau
siai atsilankė parapijiečių ir iš 
kitur atvykusių žmonių.

Šv. Andriejaus klebonui kun. 
J. H. čepukaičiui priklauso a. 
a. kunigo - kankinio Vlado čc- 
gio nuoširdaus globėjo vardas: 
klebonas velioniui sudarė rei
kalingus dokumentus atvykti iš 
Vokietijos, jį globojo savo kle- 

•bonijoje ir gailesčio ašara su
vilgė velionio kap?j. berdamas 
ant jo karsto šio krašto žemės 
saują. Pr. V.

Philadelphijoje kovo 19 d. 
buvo laidojamas kun. Vladas 
čegis. Šv.' Andriejaus parapi
jos bažnyčioje iškilmingas ge
dulingas šv. mišias laikė Phila- 
delphijos arkivyskupo padėjė
jas J. E. vyskupas J. Carrol 
McCormick. Pamaldose daly
vavo ir pats Philadelohijos ar
kivyskupas J. E. John Francis 
O’Hara, C.S.C., D.D., kuris prie 
velionies karsto atgiedojo Li bė
ra. Taip pat dalyvavo Hafris- 
burgo diecezijos vyskupas Ge- 
org L. Leech, D.D.

me bandyme jis šuniui nukirto 
galvą, bet širdies-plaučių pom
pos pagalbą sujungė galvą su 
likusiu kūnu ir tuo būdu pra
tęsė kraujo cirkuliaciją, nors 
šuns galva gulėjo maždaug 1 
m. nuo kūno. Kai galvai buvo 
duotas dešros gabalas, jis buvo 
prarytas, nors, žinoma, iškrito 
ties kaklu. Kai prie nosies lai
kė erzinanti cheminį junginį, 
šuo pradėjo čiaudėti. Gi kai 
žmogus palietė šuns akj, ji pra
dėjo mirksėti. Vargu ar tuos 
reiškinius galima skaityti re
fleksyviniais judesiais. Tie da 
viniai rodo, kad mok.41nink.ii 
būtinai turėtų giliau panagri
nėti mirtį ii* jos simptomus.

MBS. BOSE GALE H

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKU. ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti tel. HYacint 7-4677
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MesREMDAMI BALF|, MAŽINAME TREMTINĘ SKURDI
Paskaičius Amerikos lietu* 

vių hScraičius, tenka su pasi
gėrėjimu pasidžiaugti, kad dau
gumai tautiečiu atvykusių iš 
Vokietijos pavyko gerai įsikur
ti Kai kurie iš jų jau turi įsigi
ję namus, automobilius, kiti 
kariu su senaisiais Amerikos 
lietuviais dirba kultūrinį ir vi
suomeninį darbą. Tai yra gra
žus ir malonus faktas, kad sun
kus darbas ir prakaitas per 
trumpą laiką davė teigiamų 
vaisių.

Kitaip reikalai atrodo toje 
nelaimingoje Vokietijoje. Va
karų Vokietija perpildyta gy
ventojais, kasdien atbėga dar 
tūkstančiai vokiečių iš nišų 
zonos. Jie bėga viską palikę, 
visko atsižadėję, tik vieną viltį 
nešdamiesi: greičiau pabėgti iš 
to pragaro arba išvengta trėmi
mo į Uralą bei kaceto kančių. 
Visa tai dar labiau sunkina Vo
kietijos ūkinį gyvenimą. Dide
lė bedarbių minia dar didėja, 
ekonominė būklė sunkėja. To
je pralaimėto karo našta pri
slėgtoje Voketijoje skursta a- 
pie 5000-7000 lietuvių. Apie 
2000 iš jų yra dar vaikai. Di
delė dalis yra ligonių ir senelių, 
tik maža dalis yra darbingų ir 
sveikų. Stoka reikalingų darbo 
rankų labai sunkina ekonomi
nę bendruomenės padėtį. Ant
ra labai svarbi kliūtis yra sto
ka teisių gauti pagal sugebėji
mus tinkamą darbą. Su univer
sitetų diplomais, profesinių 
mokyklų pažymėjimais tremti
niai darbo savo specialybėje 
negauna. Jie yra priversti gy
venti iš mažos bedarbio pašal
pos ir stengtis emigruoti. Pa
prastų darbininkų padėtis irgi 
yra bloga. Jie gauna kartais 
sunkiausį darbą fabrikuose ar
ba kasyklose, bet tik tol, kol 
atsiranda vokiečių, norinčių tą 
darbą gauti. Atsiradus vokie
čiui, norinčiam tą darbą gauti, 
svetimšalis 'tuojau yra atlei
džiamas, o jo vietoje priima
mas vokietis. Daugelyje kraštų 
lietuviai yra naujakuriai, bet 
Vokietijoje jie ir toliau pasili
ko beteisiai, benamiai, klajū
nai tremtiniai. Darbininkai už
dirba labai mažai, o kainos 
maisto, drabužių ir kitų gyve
nimo reikmenų yra labai aukš
tos. Kilogramas sviesto kainuo
ja 5 markės 80 fenigių. duonos 
kg 85 fenigiai, riebalų kg 2

(LAIŠKAS 13 VOKIETUOS)

markės 50 fenigių, pieno litras 
42 fenigių. Bulvių centneris 9 
markės, centneris anglių kurui 
4 markės. Vyriški pusbačiai 
30-40 markių, paprastas kostiu
mas 80—150 markių, paltas 
120—190 markių. Prie staty
bos darbų uždirba darbininkas 
1 markę į valandą, apie 50 
markių į savaitę.

Jeigu maža dalelė dirban
čių dar šiaip taip verčiasi, tai 
bedarbių ir “Wohlfahrtsamt’o” 
pašalpą gaunančių padėtis tik
rai sunki. Aš tikiuosi, kad šie 
keli pavyzdžiai padės skaityto
jams patiems susidaryti . tik
resnį vaizdą. Viena tautietė, su 
mokyklinio amžiaus dukrele 
gauna 19 markių savaitinės be
darbės pašalpos, 5 markes mo
ka už kambarį nuomos, 14 
markių lieka jiedviem pragy
venimui. Antra ligonė džiovi
ninkė gauna 14 markių savai
tinės pašalpos, 4 markes moka 
nuomos, 10 markių lieka pra
gyvenimui. Senelė, kurios sū
nus antrus ritėtus gydosi džio
vininkų sanatorijoje,-gyvena iš 
50 markių mėnesinės pašaipos. 
Gausios 8 asmenų šeimos tėvas 
gauna 40 markių savaitinės pa
šalpos, 7 markes moka nuo
mos, lieka 33 markės astuonių 
žmonių pragyvenimui.

Mūsų bendruomenei priklau
so 32 tautiečiai; 6 iš jų- turi 
darbą, 7 • yra ligoniai džiovi
ninkai, 13 yra vaikų nuo 2—-12 
metų amžiaus, viena senelė, ki
ti bedarbiai. Tokių bendruome
nių šiandien Vokietijoje yra 
didžiausia dalis, nes emigraci
ja visus sveikus ir darbingus 
(tautiečius seniai išgabeno į ki
tus kraštus. Taip menkai aprū

pinami lietuviai privalo su
kaupti visas jėgas ir išnaudoti 
visus būdus norėdami apsigin- 
iti nuo bado. Ypatingai sunki 

‘ būkle yra* ligonių, gausių šei
mų ir senelių. Maitinamas! 
dažniausiai duona ir bulvėmis. 
Pajėgesni vasarą eįna pas vo
kiečių ūkininkus padirbėti už 
valgį; jei pasitaiko žmoniškes
nis ūkininkas, tai duoda paval
gyti ir leidžia pasirinkti bulvių 
bei užmoka kelias markes, ta
čiau reikia labai saugotis, kad 
nesužinotų darbo įstaiga, nes 
atima vienos savaitės pašalpą.

Vokietijos lietuviai reikalingi 
reguliarios ir efektyvios para
mos iš Amerikos ir kitų užjūrio 
lietuviškų bendruomenių, čia 
ir toliau būtinai reikėtų drabu
žių, avalynės ir maisto. Mes 
tokią paramą gaudavome iš 
Balfo, taigi, iš Amerikos ttetu- 
vių. BaMas daug padėjo Vokie
ti jo je vargstantiems lietuviams, 
be jo pagalbos būtų buvę ne
galima pragyventi ir nebus ga
lima- Paskutiniu metu Ameri
kos ttetuvšškoje spaudoje ten
ka rasti kartais prieš Balto Šal
pą nukreiptų minčių.* •

Baitas yra labai pvarbi, pil
ną pasitikšjkną.turinti šalpos 
įstaiga - organizacija, kuri są* 
Ižiningai pagal išgales šelpia 
mus Vokietijoje. Jūsų įvairios 
aukos per Balfą tikrai pasiekia 
vargstančius tautiečius ir jų

darbais ir džiaugiamės, kad 
tarp Jūsų yra tiek daug kilmių 
beturiu, kurie suranda laiko ir 
noro patofiūnti Baifui 5a ūkų 
rinkimo darbe. Džiugu buvo 
girdėti, kad garsūs lietuviai 
menininkai, kaip solistas Algir
das Brazys, solistė Anna Kas-

vadovavo Balfo aukų rinkimo 
vajui. Taip pat nenuilstamas 
rūpestis BaXo pintu kan. J. 
Končiaus, visos Balto vadovy
bės ir visų taurių lietuvių 
mums teikia daug medžiaginės 
ir moralinės jėgos ir paramos.

Priimkite mūsų nuoširdžią 
padėką ir prašymą mūsų ir ate-

■ ?

LIETUVIU KBYSIUS, pastatytas Vokietijoje, Augsburge, gyvenusių 
- ten lietuviu tremtiniu.

IŠ VISUR I
• Šventojo Sosto kasmet Di

dįjį Penktadienį visame pašau- - 
lyje daroma rinkliava paremti 
katalikų misijas Palestinoje ir 
apmokėti išlaidas, susijusias su 
šventųjų vietų ir paminklų ap
saugojimu Jeruzalėje ir k. Pe
reitais metais tam tikslui ry
tinėse JAV srityse (katalikų 
diecezijose) surinkta $243,— 
653.64. Tokia pat rinkliava bus 
daroma- šiemet Didįjį Penkta
dienį.

• T. Modestas Stepaitis, 
O.F.M., veda rekolekcijas Ka
nadoje, Hamiltono lietuvių pa
rapijoje.

• Argentinoje įsteigtas 
naujas LB skyrius. Jis apima
Buenos Aires priemiesčius Hur-

AMSTERDAM,
• Tremtinių vaikučiams Ve

lykų proga Vokietijoje pralink
sminti Balfo skyrius surinko iš

į šv. Luko par. Schenectady, 
N. Y., kun. Dr. Jonas Mockus 
— laikinai į Hudson Falls, N.

Norwood, Mass.
. šv. Jurgio parapijos misijas 
šiais metais (kovo 15 iki 22 d.) 
vedė tėvas marijonas kun. Pet- 
ras Remeika. Pamokslus sakė 
lietuvių ir anglų k. Kas vakarą 
pamokslų išklausyti prisirink
davo pilna bažnyčia (žmonių. 
Misijos užbaigtos gražiu šven
tišku nusiteikimu sutikti 
džiaugsmingą pavasario šventę 
— Velykas.

Kovo 16 d. po sunkios ope
racijos mirė 52 metų tesulau
kęs Petras Medveckas. Velionis 
didžiame nuliūdime paliko 
žmoną, dukterį, sūnų, 2 bro
lius ir seserį. - Jaunas būda
mas priklausė vyčiams. Būda
mas švelnaus būdo turėjo daug 
draugų, todėl jam paskutinę 
pagarbą atiduoti buvo prisirin
kusi pilna bažnyčia žmonių.

Gedulingas pamaldas uS ve- 
lionies vėlę atlaikė vietos kle
bonas kun. F. Norbutas, asis
tuojant kun. P. Remeikai ir 
kun. P. šakaliui. Norvvoodo 
miesto kapinėse velionies kapą 
pridengė gausūs vainikai su 
jautriais atsiveikinimo įrašais.

Kovo 18 d. mirė gražaus 
amželio sulaukęs (76 m.) Vin
cas Stanevičius. Velionis buvo 
kilęs iš Lydos apskr., Rodunės 
par., Orlių kaimo. Į Ameriką 
atvyko prieš 47 metus. Liūde
syje paliko tris sūnus su žmo- 
nomis ir 7 anūkus. Už velionės 
vėlę gedulingas mišias atlaikė 
kun. P. šakalys. Kadangi ve
lionis priklausė šv. Jurgio 
Draugijai, tai jos nariai atida
vė jam paskutinę pagarbą. Pa
laidotas Norwoodo miesto ka
pinėse. P. J.

Nauja katalikiško jaunimo organizacija Baltimorėje
lingham, EI Palomar, Caseros 
ir Moron apylinkės lietuvius. 
Steigiamajame susirinkime ko-

geraširdžių Amsterdamo lietu
vių apie 200 dol. Aukotojams 
pageidaujant, dalis aukų pa
siųsta per Sielovados Tvarky
toją Tėvą Bernatonį, o kita 
dalis <per Bako Centrą.

• Ketoriadežant Valandą 
Atlaidai praėjo su nepaprastu 
pasisekimu. Kas vakarą ir rytą 
mūsų dkTšule bažnyčia buvo 
pripildyta maldininkų.. Tėvas 
M. Stepaitis, OFM, nuoširdžiai 
paruošė tikinčiųjų sintis Vely
koms savo gražiais pamokslais. 
~ • | M. Antano Taarafiūao 
laidotuves buvo atvykę Tėvas 
K. žalalis ir Tėvas P. Barisa iš 
Kenncbunk Port, Me. Velionio 
sūnus Dr. Bonaventūras yra 
Lietuvių Pranciškonų "eo’.ogi- 
jos studentas. Labai gaila, kad 
jo tėvelis nrbc ulaukė sūnaus 
primicijų, kurios įvyks kitą pa
vasarį.

• Iš K? “rjos fronto J;« nuo
gai sugrižo j Am’er.'lamą žy
maus veikėjo M. Korbclio sū
nus Mii as. Džiaugiamės, kad 
po j’gų mėnesių pavojaus ir 
vargų .'iš grįžo Šveikas rr links
mas.

• Savaitinės IJ te ratu ros Va
landėlės tremtiniams gimnazis
tams vyksta kun. K. Balčio 
gfobc’c. Daly viai uoliai lanko
si. •

• Kunigą perkėUmaL Kun. 
Alfonsas Petraitis perkeltas 
vikaru j Frankfurt, N. Y., kun. 
dr. Vaclovas širka — laikinai

Y.
• Laikas “Darbininke” pre

numeratą atnaujinti! šiuo lai
ku daugumai “Darbininko” 
skaitytojų pasibaigia prenume
rata. Galite ją pratęsti kas sek
madienį Spaudos Kioske.

Ūkininkas: — Eikš čia, vai
kine, aš tau tuojau parodysiu, 
kaip reikia milžti karvę.

Naujas bernas: — Ponuli, 
gal geriau leiskite man pradėti 
mokslą nuo veršelio.

16 Vasario atgarsiai
Tos dienos iškilmėse buvo 

priimtos tinkamos rezoliucijos 
ir pasiųstos visiems Maryland 
valstijos senatoriams, kongres- 
manams ir žymiems USA poli
tikos veikėjams. * Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba, kuri 
tuos raštus išsiuntė, jau gavo 
atsakymus. Tarybos pirm. J. 
Miceika kovo 16 d. posėdyje su 
(tais'atsakymais supažindino 
tarybos narius. Atsakymų gau 
ta 14. Atsakytojai ne tik gra
žiai padėkoja, bet ir pasako 
mums svarbių ar šiaip įdomių 
minčių.

Senatorius J. M. Butler, MD, 
prašo jam siųsti žinių ir suma
nymų lietuvių tautos reikalais, 
nes labai domisi Tarybos veiki
mu ir pasiryžęs, kiek tik galės, 
su ja bendradarbiauti.

Senatorius J. Sparkman, 
Ala., rašo, kad jis pilnai prita
ria rezoliucijose išreikštoms 
mintims, ir užtikrina, kad 
trokšta Lietuvą matyti išlais
vintą ,kad USA nenurims, kol 
tai bus įvykdyta.'

USA ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų C. Lodge per 
savo direktorių viešiesiems rei
kalams atkreipia dėmesį į fak
tą, kad USA nėra pripaižinusios 
Baltijos valstybių įjungimo į 
komunistinę Rusiją. Be to, am
basadorius dar priduria, kad 
rezoliucijose iškeltas mintis jis 
praneš savo įstaigos ir Valsty
bės Departamento atsakin
giems tarnautojams, kuriems 
(tie reikalai priklauso.

Kongresmanas S. N. Friedel, 
MD, rašo, kad jam atsiųstą iš
kilmių fotografiją jis įdėsiąs i 
rėmus ir pasikabinsiąs savo į- 
staigoje Washingtone, kaip at
siminimą didžiai malonius airi- 
tikimo.

Katalikiško jaunimo 
organizacija

prie šv. Alfonso parapijos į- 
sistešgė kovo 20 d. Tai buvo 
pirmas susirinkimas. Išrinkta 
vaidyba Tomas Patrick — pir-
mininkas, Dolores Bagdonaitė 
— vicepirm.. Joana Sakevičiū- 
tė— sekretorius ir Vincas Ing- 
son—iždininkas.

Susirinkimus šaukti nutarta 
du kartu kas mėnuo, penktadie
niais. Visas -veikimas organi
zuojamas keturiomis sekcijo
mis: religinio, kultūrinio, so
cialinio ir darbo bei sporto. 
Sekančiam susirinkime kiekvie
nai sekcijai tvarkyti bus suda
ryta atskira komisija. Savai
me suprantama, šalia šitų dar
bų jaunimas organizuos ir pa
silinksminimus.

Atitaisomos klaidos
Baltimorės dienraštis The 

Evening Sun kovo 4 d. įsidėjo 
žemėlapį, kuris turėjo parody
ti, kurias šalis yra pavergusi 
komunistinė Rusija. Iš to že
mėlapio atrodo. kad Lietuva ir 
Estija su Latvija ta r; uni vi
suomet buvo Sovietų Rusijos 
dalis. Aleksandras Radžius sa
vo laiške kovo 12 d. nurodo, 
kad laikraštis daro didelę klai
dą, nes Lietuvą ir kitas dvi 
Baltijos valstybes tik jėga Sta-

lino Ępsija pagrobė ir to pa
grobimo USA nėra pi nažinu- 
sios.

The Ev. Sun A. Radžiaus 
laišką atspaude ištisai ir savo 
klaidą pripažino, pridėjęs ant
raštę: “Netikęs žemėlapis — 
“Unjust Map.”

Žuvusio savanorio pami
nėjimas

Šį mėnesį sueina 8 metai, kai 
antram pasauliniam kare žuvo 
Edvardas Rašlevičius. Jis drau
ge su kitais draugais pasiėmė 
savanoriškai attikti sunkų ir 
svarbų Uždavinį ir tame žygyje 
žuvo. Kovo mėn. 23 d. šv. Al
fonso bažnyčioje už jo sielą 
buvo atlaikytos egzekvijos ir 
šv. Mišios.

Altoriaus ir Rožančiaus Drau
gijos susirinkimas

Mėnesinis Draugijos susirin
kimas įvyko šio mėn. 22 d. Jau 
praeito mėnesio susirinkime 
buvo pasiūlyta pavasario pa
baigoj suruošti išvažiavimą į 
New Yonką aplankyti to miesto 
žymesnių šventovių. Rimtai 
pasiūlymą pasvarsčius, pasiro
dė, kad jis neįvykdomas. Re- 
pozitorijos ir Kristaus karsto 
papuošimui iš Draugijos kasos 
paskirta S30.

Nutarta aukomis prisidėti 
prie vadinamos “koplyčios ant 
ratų”, kurią šv. Alfonso baž
nyčia, prel. L. Mendeliui vado
vaujant, pagamins ir įteiks Ra- 
leigh vyskupijai (So. Caroli- 
na).

Kun. P. Dambrauskas aiški
no šv. Tėvo patvarkymą dėl 
šv. Mišių laikymo popietinėmis 
valandomis.

Keliauja į anapus
Dievo pašaukti, iš parapijos 

narių tarpo išsiskyrė: Jonas 
Mažeika, sulaukęs 83 metų am
žiaus ir Martynas Ju.škauskas 
79 metų. Abudu palaidoti iš šv. 
Alfonso bažnyčios — pirmasis 
kovo mėn. 21 d., antrasis to pat 
mėn. 23 d.

Gimė
Kovo 22 d. rrel. L. Mendelis 

pakrikštijo šiuos naujagimius:
Keneth Pranciškų Elane, sū-

DABAR! NAL’JOS
MMk tie-, AMERI*OL TABLETS 

*kauM*MMn» nuraminti
Pirm k.'-rtti Jūs saliu- džiaus- 
tis. jausdami palonsve-jima nau
ju išskirtini-j tablečių .VtER- 
POL nuostabios nau
jos .žalios tabletės turi naujau
sių skausmus raminančių daliu, 
tarp kurių įr vitaminų BĮ ir C. 
Jos ramina skausmus ]>n. audu
sių bei sutinussu sar.arių ir 
skaudžių, sustipusių rnumonų 
beveik akimirksniu. n<-a:- 
sižvelgiant. kiek ilgai Ji.< ken
tėt. kroipkitčs pas savo vardi
ninką AMERPOI. šiandien arba 
Išsiųskite paštu SI.'** už 1<>*. 
tablečių 'iškaitant ;x-rsiiuit inui 
ir įteikimai arba $15.iW> atsargos 
kiekiui iš 500 tablečių. Kreipki
tės: Ani.>rp"I P-pt. Col W 
Augusta Blvd . Chicago Ui

nų Pranciškaus Elane ir Irenos 
Alaušius. Krikšto tėvais buvo 
Albertas ir Elzbieta Juškevi- 
čiai. -

Lauryną Brunonų Leikų, 
sūnų Brunono ir Onos Padnuk 
Leikų. Krikšto tėvais buvo Ka
zimieras ir Marija Kačiauskai.

Prel. L Mendetio laiškas 
parapijiečiams

Laiške, parašytame Kančios 
sekmadienį, kun. Prelatas, sa
vo ir savo kunigų padėjėjų var
du, sveikina Velykų "proga vi
sus parapijiečius ir linki tikro 
velykinio džaugsmo. Pranešęs 
Didžiosios Savaitės it Velykų 
pamaldų tvarką, kun. Prelatas 
dar rašo: “Sekmadienį, geg. 3 
d., turėsime vaikučių pirmąją 
Komuniją. Po pietų įvyks me
tinė gegužinė procesija. Geg. 10 
d. pagerbsime tėvus ir motinas, 
turėdami bendrą šeimų šv. Ko
muniją. Po pietų 4 vai. J. M. 
arkivyskupas Keogh pašventins 
tą Koply čią ant ratų, kurią 
mes aukojame Raleigh, North 
Carolina misijoms... Geg. 31 d. 
įvyks mūsų parapijiečio kun. 
Kazimiero Pugevičiaus primici
jos.” . P. K.

Cliicago, III.
ALTo pirmininkas L. šimu

tis ir kiti Vykdomojo Komiteto 
nariai" šią savaitę lankėsi Wa- 
shingtone, padaryti kontaktų 
naujojoj JAV vyriausybėj, kon
grese ir Valstybes Departamen
te .

Kun. V. Dainiaus auksinis 
kunigystės jubilėjus labai iš
kilmingai buvo paminėtas šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje ir 
po pamaldų prel. B. Urbos su
ruoštose jubiliatui pagerbti šv. 
Jurgio parap. klebonijoje vai
šėse.

Dainavos ansamblis kovo 29 
d. Šv. Kryžiaus parap. bažny
čioje rengia religinės muzikos 

.. koncertą. Bus atlikta Bethove
no oratorija “Kristus Alyvų 
darže.”

vo 8 d. dalyvavo apie 100 at
stovų. Valdybon išrinkti: pirm. 
J. Nakutis, vicepirm. M. Sen
kutė, sekr. V. Gogelis, ižd. A. 
Džiovalas ir nariu J. Vilja
mas.

• Prof. B. Vitkus, ALRK 
Federacijos ir LRK Susivieni
jimo Amerikoje . sekretorius, 
nuolat gyvenąs Chicagoje, 
praėjusią savaitę lankėsi Bos
tone ir BrocktOne. Yra žinių, 
kad jis ieško kito darbo.

• Rochestery, N. Y., Lietu
vos laisvės kovai surinkta 
964.31 dol. aukų.

NEWARK, N. j.
. švč. Trejybės parapijoje į- 
vyks šia tvarka: Prisikėlimas 
— šv. mišios su procesija — 
6 vai. ryto. Kitos mišios —8, 
9, 10, 11 ir 12 vai.

HARTFORD, CONN.
Kova 15- d. susirinkus gan 

gausiam studentų būreliui, bu
vo įsteigtas Studentų Sąjungos 
skyrius. Dalyvaujant Hartfor
do ir New Britain studentams į 
skyriaus valdybą išrinkti V. 
Saliamonas — pirm., N. Sta- 
dalninakitė — sekr., R. Liuter- 
mozaitė — I sekr., J. Petkai- 
tis — ižd.

NEW HAVEN, CONN.
Mūsų kolonijos tėveliai ir 

mamytės, besirūpindami savo 
vaikų ateitimi ir jų palaikymu 
prie parapijos, susispietė prie 
Šv. Kazimiero parapijos į tėvų 
tarybą. šiam darbui nuošir
džiai pritaria ir klebonas kun. 
A. E. Gradeckas bei vikaras 
kun. A. Zanavičius.

•
Po dvejų metų tarnybos den- 

tisterijos korpuse, kur buvo 
progos pagilinti savo mokslą ir 
įgyti didelio patyrimo, Dr. J. 
P. Steponkus grįžo į mūsų ko
loniją ir vėlatidarė savo kabi
netą bei pradėjo praktiką 115 
Dwight St., New Haven, Conn., 
tele. LO 2-6732. Tai vienintelis 
čia lietuvis dantistas.

Telephone: DEARBORN 2-6819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

, Ask For Ad Taker

M-ngvas ir tikins taupymo būdas. 
Paprašyk dar šiandien atsiusti ne
mokama ’Savo-by-Mail" informa
cija' ir atidaryk sąskaita.
• .V; dividendo.
• federalinis sąskaitų draudimas

lig $10.000.
• draugiškas ir mandagus

patarnavimas
• namu morgiCiu paskolos.

LOMBARD ' associatjon
■ Paugia«b#knip 26 metai veiklos 
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Uevelande pagerbtas vysk. V. Brizgys
ko!

Vysk. V. Brizgio šv. Marijos

pijoj vestos misijos buvo baig-

zžtyvių nusitefldmų fenones.

niauskas. Nuoširdžiai buvo pa-Sakramentu. Vakarais jo klau
sykla buvo apgulta norinčių

Moterų ^Sąjungos 36 kuopos 
valdybai — pirm. M. Ocenie-Misijų vedėjui ir parapijos 

kleb. Juozapui Angelaičiui bei 
visiems Juozams jų vardinių 
proga pagerbti Moterų Sąjun-

IŠDYKUMAS BAIGUSI MIRTIMI. Dawkžna ir Koentag, abu Ro
bertai ir abu 13 metu, ii Oueens, N. Y„ išdykaudami vaikštinėjo 
po traukinėlio bėgius. Traukiniui užkabinus, Dawkin_s buvo užmuš
tas (guli priekyje), o Koening nusuktas spramlas.

SPORTAS
LIETUVIU S. K.—EUZABETH

sistfttyti svetainę, mokyklą, 
seserų namą ir kleboniją, nes

IŠKRITĘ te MALONES

* Aių dieną, lėkdamas pro re- 
dakd.os stogą, gavau įsakymą 
kakti j Maskvą.

— Tenai, sako, — pranešė 
man, — pats didžMOstas drau-

mokyklų.
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giau nebekrutina. Patikrink!
Ką veiksi netikrinęs, jei ko

respondentas esi. Pasispau- 
džiau kelis grūdus po sparnu, 
kad Maskvoje nereikėtų badau
ti, ir maunu. Užtaikau nutūpti 
ant to laivo, kuriuo ir Andrie
jų iš New^orko į Maskvą ka-1 
ko Supdamasis Atlante ir 
klausiu jo:

— 0 ko ko? Ko taip nusimi
nęs? Matai, kaip visi džiaugia
si, kad vieno boso Kremliuje 
nėra.

— Yra kitas, — sako' jis man 
visai konfidencialiai, kaip dip
lomatui ir pritinka. — Mane 
jau pažemino. Gali visai suže- 
minti. Bet tą paslaptį lail^k!

— Žinia, — čirškiu jam nuo | 
•laivo stiebo, — paslaptį saugo
siu, kaip saugosi. JAV nuo so
vietų šnipų. Sakyk, #ar dar^tik 
vieną kailį movė?

Andrius pasižiūrėjo skerso
mis, o aš sau čiulbu, lyg nieko 
nedėtas:

— Mano tėvo patėvis yra gi
męs Kaukaze. Kai ten revoliu
ciją kėlė, tave matė baltųjų ei
lėse. Su ahjantais dėjais, rau
donuosius šaudei kaip žvirblius. 
Kai' prakišai, , draugų krauju 
nusiraudinai, idant nepažintų. 
Ar nesi viduje dar likęs baltas? 
Kai naujas bosas maus dar vie
ną kailį, gali visai suriesti. Pa
sisaugok!

į mane spjovė saulėgrąža,— 
rusai ją vadina “semečka”,— 
bet nepataikė. Aš buvau jau 
sausumoje ir nutūpiau ant uo
degos to rusiškojo migo, kuris 
į amerikiečių zoną buvo įskri
dęs. Jis mane pernešė per ge
ležinę sieną, bet buvau privers
tas nutūpti Prahoje, žiūriu, vi
si žmonės išvaryti į gatvę, o 
prie vienų namų patiesta rau
dona paklodė. Amerikoje to
kias skepetas, tik baltas, tiesia 
gaisrininkai, ksS kas šoka iš de
gančio namo.

— Ką čia iš lango krės? — 
paklausiau savo pusseserės 
vaiką, tokį sulysusį žvirbliukš- 
tį.

— Jau iškrėtė. Tiktai ne pa
gal šio krašto papročius. Prisi
meni, kaip Iššokdino per langą 
Masaryką. Dabar ir patį išpur
tė.

— Ką tokį ?
— Gottvvaldą. Lyg nežinai? 

Maskvoje jį skiepijo nuo Stali
no ligos, o įskiepijo naujas pa
kasynas. Mums tai labai ne
malonu. Čekų istorijoje vis kas 
nors krito <per langą, o dabar 
iškrito iš malonės. Danginkis 
iš čia greičiau, nes ir tave 
griebs paraližius. O Maskvon 
tai ir nosies nekišk! Ten dabar 
tikras katinų morčius.

Giminės įspėtas susvyravau, 
ar kakti Maskvon ar ne? Bet 
viršum namų pasisuko maskvi- 
nis lėktuvas, kuris Gottwaldą 
“namo” pargabeno. Smukau į 
pasparnę ir atsidūriau Raudo
noje aikštėje, po pačiais Krem
liaus langais. Aikštė buvo kaip 
iššluota: nei vieno pamesto

gą vakarienę, į kurią atsilankė 
daugiau kaip 250 žmonių. 
Vysk. Brizgiui sukalbėjus mal
dą ir parapijos kleb. kun. An
gelaičiui pakvietus S. Laniaus- 
ką vadovauti, pats pirmasis 
jubiliatus pasveikino vakarie
nės vadovas. LB apylinkės var
du sveikindamas, pirm. St. 
Barzdukas iškėlė, kad du jubi
liatai atstovauja vienas Ame
rikos Lietuvai, antras—dž ge
ležinės uždangos pasilikusiai 
Lietuvai Tėvynei. Bet jos turi 
eiti vienil keliu, tad visi turime 
dirbti tai pačiai Lietuvai. Svei
kindamas ateitininkų vardu, 
dr. Ad. Darnusis 'pabėžė, kad 
abeji lietuviai savo katalikybę 
glaudžiai sieja su lietuvybe. 
Toliau sveikino ir nuoširdžiai 
linkėjo lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokyklos vardu A. 
TamuHonis, studentų vardu Pr. 
Joga, parapijos choro vardu 
vargonininkienė muz. R. Bra- 
zaitienė, kun. Petreikis, Balto 
55 skyriaus vardu V. Amšie- 
jus. Vyčių 25 kuopos vardu 
nuoširdžiai pasveikino jų pirm. 
Alfr. Yatska, kun. dr. K. šir
vaitis savo kalbą gražiai nu
spalvino vykusiu sąmojū. Mo
terų Sąjungos 36 kuopos pirm. 
M. Cicėnienė abiem jubiliatam 
įteikė po dovaną su atitinka
mais adresais. Moterų Labda
rybės pirm. Navickienė įteikė 
dovaną vysk. Brizgiui. Atsakė 
abu jubiliatai. Vysk. 
Brizgys sakėsi sieksiąs, kad 
Lietuva būtų ne tik lietuviška, 
bet ir katalikiška, nes jis esąs 
giliai įsitikinęs, kad tik katali
kiška Lietuva išsilaikys. Lin
kėjo klebonui ir parapijai pa-

kienei, M. Knlbickienei tr gau
sioms jų talkininkėms. Abiem 
jubiliatam ir Juozams sugie
dok Ilgiausių metų. Svetainė 
buvo dekoruota Lietuvos, Ame
rikos ir Popiežiaus vėliavomis 
bei gėlėmis.

LB apylinkes kovo 21 d. su
organizuotoj vysk. V. Brizgio 
paskaitoj svečias kalbėjo apie 
Lietuvių Bendruomenės pobū
dį .uždavinius ir taktiką. Kal
bėtojas kėlė mintį, jog Bend
ruomenė turėtų apimti ne tik 
lietuviškai kalbančiuosius, bet 
ir anglų kalbą pasisavinusius. 
Būtų didelė klaida sakyti, jog 
jie jau nelietuviai. Kaip Baž
nyčia vartoja asmeninį pasto
racijos būdą jis turėtų būti pri
taikytas ir tautiniam apaštala
vimui. Lietuvybei grąžinti ge
riausias kelias yra meilė, kant
rybė ir rami bei nuosaiki takti
ka. Apskritai vysk. Brizgys 
šiuo klausimu pateikė daug ak
tualių, svarstytinų ir vykdyti
nų minčių. Būtų gera, jei jis 
galėtų jas'mūsų visuomenei pa
teikti straipsnio pavidalu.

Kotryna Vilkutaitytė, šv. 
Jurgio parapijos klebono kun. 
V. Vilkutaičio sesuo, ilgametė 
klebonijos šeimininkė, mirė 
kovo 22 d. Pašarvota buvo D. 
Jokubauskienė namuos ir po iš
kilmingų pamaldų kovo 24 d. 
palaidota Kalvarijos kapuose. 
Laidotuvėse dalyvavo ir toli
mas giminaitis vysk. V. Briz
gys.

Mirtis išrovė iš gyvųjų eilių 
ir kitą lietuvį —Joni Morkūną, 
kuris taip pat iš Jokubauskie- 
nės koplyčios kovo 25 d. palai
dotas tuose pačiuose Kalavrijos 
kapuose. St. P.

Margam pasaulyje ir taip būna

Peilis nugaroje
Oaklande gyvenąs Joe Page 

kartą pajuto, kad jam nepa
prastai skauda nugara. Jis vos 
begalėjo kvėpuoti. Skubiai bu
vo nuvežtas pas gydytoją, ku
ris jį peršvietęs konstatavo, 
jog jo nugaroje užsilikusi 6 
cm. ilgumo peilio smailioji da
lis. Paaiškėjo, kad minėtas as
muo ją savyje nešiojo apie 12 
metų. Paklaustas, kaip ta pei
lio dalis papuolė j jo nugarą, 
Page atsakė, kad jau nebegali 
atsiminti, kas tuo metu įvyko.

f
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Dgai netrukęs pranešiau tele
grama redakcijai:

— Stalinas balzamuotas ir 
suvyniotas. Taškas. Perbalza- 
muoti, kaip Lenino, dar nerei
kia, nes čia kas ilgiau valdo, 
ilgiau negenda ir miręs; iT;. 
konservuoja žmonių keiksmai. 
Taškas, žmonės čia dar tiki se
nam priežodžiui: keikiamas 
turką ir grabe. Taškas.”

— Greičiau grįžk atgalios! 
— tpasekė mane per radiją iš 
Empire BuiMing antenos. —Y 
ra skubesnių reikalų.

— Kokių?!
— Artėja pirmo balandžio. 

Suprant.’.

Bičiulystė
Kai vienas žymesnis Švedijos 

prekybininkas buvo nubaustas 
2 mėn. kalėjimo už automobilio 
vairavimą girtame stovyje, jį 
į kalėjimą bausmės atlikti ve
žė jo asmeninis šoferis. Pake
lyje jie sustojo ties viena svai
ginamųjų gėrimų krautuve, ir 
šoferis, nupirkęs vieną buteliu
ką, nasiūlė savo darbdaviui iš
gerti, kad praeitų bloga nuo
taika. Bematant abu taip įsi
linksmino, kad atvykę prie ka
lėjimo abu buvo suareštuoti, 
ir šoferis pateko į crię, kurioje 
su darbdaviu praleido 2 mėn. 
M*” ir šoferiui teismas buvo 
paskyręs 2 mėn. kalėjimo už 
blogos nuotaikos pašalinimą 
neleistinomis priemonėmis.”

patenkinta savo darbu, nes jai 
pavyko visuomet išlaikyti tylą 
klasėje. Tačiau kartą jai teko 
labai apsivilti, nes jos vaikai 
taip gerai buvo išmokyti tylė
ti, jog kartą, mokytojos nesant, 
į klasę atėjo svetimas žmogus 
ir išsinešė mokytojos rankinu- 
l<ą su 500 dol. Vaikai tylėjo ir 
nieko apie niekam nesakė. Kai 
mokytoja už pusdienio pastebė
jo vagystę, jau buvo pervėlu 
pagauti nusikaltėlį.

Svečiai kalėjime
Meksikoje yra žinomas 

liuksusinis kalėjimas, kuriame 
jau nuo seno kalimų aptarna
vimui įtaisyta pašto įstaiga. 
Neseniai kaliniai išsikovojo dar 
vieną lengvatą. Dabar jie ret
karčiais turi teisės į kalėjimą 
pasikviesti svečius, kuriems su
teikiamos galimybės ' pačiam 
kalėjime pernakvoti.

Saugiausia nakvynė
Chicagoje neseniai sugauta 

Mrs. Cox pareiškė, kad ji jau 
7 metai kaip miega tramvajaus 
vagonuose, nes jie jai suteikia

»▼. BePastogfe

Tylus vaikai
Visi žinome, kad mokytojai 

■turi daug varge r a mokų metu, 
kai mokinius nori išlaikyti ty
loje. Todėl Houstone gyvenan
ti Mrs. M. White buvo labai

Philadelphijoje rūpinamasi jaunimu
stengėsi ką nors naujo duoti. 
Baigiant vieną L. Vakarų eilę, 
dėkojame visiems L. Vakarų 
vadovams: prof. A. Saliui, V. 
Maciūnui, J. Puzinui, J. Kal
vaičiui, M. Žilinskienei, P. Bal
čiui, A. Klimui, J. Augaitytei, 
P. Vaškįui. Jaunimas ir ren
gėjai visiems giliai dėkingi. Vi
si tiki, kad Šie vakarai, taip 
gražiai ir naudingai praleisti, 
sekantį pusmetį sutrauks dar 
daugiau dalyvių. Ypač tikime, 
kad jaunimo tėvai tiesiog dau
ginus susidomės tų vakarų 
sėkmingumu ir naudingumu. 
Dėkingi ir šv. Kazimiero para
pijai už patalpas. Visa tai buvo 
mūsų pačių gerovei.

Sekmadienio rungtynėse mūsų 
‘•kanarėles” (taip Lietuvoj vadino 
geltonai žalią uniformą dėvinčius 
Kauno L.F.L.S., kurie vis dėlto taip 
nečiulbčdavo aikitėję, kaip Ne\v 
Yorko atstovai...) sūkovojo pasigėre
tinai, tačiau kelios gyniku klaidos ir 
puoliku nesugebėjimas išnav. loti 
šimtus progų privedė prie neužtar
nauto pralaimėjimo. Per visą rung
tynių laiką buvo žaidžiama priešinin
ko-aikštės pusėje, pasiekta keliolika 
kampiniu, neišnaudoti du baudiniai. 
Tai vis įrodo, kad mūsų vyrai moka 
žaisti futbolą, tačiau, kaip tame už
burtame rate, lemiamo šūvio puoli
kams nevyko surasti: kamuolys at
sitrenkdavo i sutankintą Elizabetho 
gynimo liniją arba įsiveldavo i mūsą 
pačiu puolikų kojas. Pagaliau sekan
čiame sezone mūsų vyrai turėtu su
prasti, kad ne barniai aikštėje, ne 
betikslis vedžiojimasis, ne egoistiškas 
“palik man”, bet pasiekti įvarčiai iš
ryškina nugalėtoją. Vienas nuolati
nis žiūrovas apskaičiavo, kad 95% 
pasiektu mūsų puoliku įvarčiu krito

- nuo 1-5 metrų ribos, 3% iš 5-11 met
rų ir tik 2% iš toliau. Ar toji kruop
šti statistika yra tiksli, sunku pa
tikrinti, tačiau dalis tiesos yra.

Pasikeitė- ir vienuolikės veidas: 
Kalašinskas — Jargans; Saldaitis— 
Dreifuss—Jėgeris; Kuhn - Grasis- 
Sabaliauskas - Jokūbaitis - Gražys.

Esant pasekmei 1-0, Jokūbaitis ne
išnaudoja baudinio, gi po keliolikos 
minučių’ tas pats ištinka ir Kuhn. 
Kiek pirmame kėliny mūsų gynikai 
buvo žemiau kritikos, tiek antrame 
kėliny, Steponavičiui pakeitus Jan- 
čevskį jų žaidimas buvo puikus. Ir 
nors visas kėlinys buvo aiškioj mū
sų persvaroj — teko pasitenkinti tik 
vienu įvarčiu, kurį pasiekė Kalašin
skas išnaudojęs baudinį.

Priešžaismio rungtynėse ‘Lietuviu 
S. K. antroji vienuolikė Bagdžiūno ir 
Ubaro įvarčiais išsikovojo prieš Eli- 
zabeth antrąją lygiąsias 2—2.

Mūsų jauniai savo pirmose rung
tynėse prieš Minervos jaunius su- 
kovojo tikrai gražiai ir pralaimėji
mas 2-0 neturėtu jų priblokšti. Jau
nieji: yirbickas; Janušas- - Rama
nauskas; Birutis, Butrimas, Setikas,
Benikas, Cenkus, Dubauskas, Jalins- _ Lenkija; 8. Bulgarija, Rumuniįa 
kas Remėza,- Krušys, ŠtoraHs, Kle- 
mencas. vadovaujami V. Steponavi
čiaus ir A. Daukšos žada tolimesnėse 
rungtynėse stipriau pasireikšti.
Džiūgu, kad jaunųjų sportininkų tė
vai supranta klubo vadovybės norus 
ir įvertina jų dedamas pastangas ati
traukti augantį lietuvišką atžalyną 
nuo gatvės gyvenimo, nuo “garbingų 
gangsteriu ir cowbojų” filmų.

ši F sekmadienį -ipųsų visos vienuo
likėse jaunių,, rezervinė ir pirmoji

Kun. Pranas Vasiliauskas,

PRIE* PASAULINES FUTBOLO 
PIRMENYBES

Futbolo mėgėjai dar gyvai atsime
na paskutines pasaulines futbolo 
pirmenybes. Amerikiečių rinktinė 
tuo metu pasauliui patiekė viena iš 
didžiųjų sportinių netikėtumų: ji 
nugalėjo futbolo karalių — Anglijos 
atstovus 1:0. Minėtas pirmenybes 
laimėjo Urugvajaus rinktinė.

Rodos, taip neseniai tos varžybos 
buvo, o jau atėjo laikas naujoms. 
Jos įvyks 1954 m. vasara Šveicari
joje. Bet ne visos valstybės turės 
teise pasiųsti savo atstovus. Prieš 
tai reikės sužaisti eile tarpvalstybi
nių rungtynių, kurios nustatys tur
nyro dalyvius.

Tarptautinė futbolo sąjungą (FI
FA) neseniai 14 vai. trukusiam po
sėdyje išsprendė visus su pirmeny
bėmis surištus klausimus ir sudarė 
13 grupių, kurios tarpusavyje turės 
sužaisti. Nugalėtojai kvalifikuosis 
tolimesnėm varžybom. Grupinėse 
varžybose nedalyvaus tik pati šei
mininkė — Šveicarija ir pasaulio 
meisteris Urugvajus. Sudarant 13 
grupių, i politine situacija nebuvo 
atsižvelgta. Pav.. 13-tą grupe sudaro- 
komunistinės Kinijos, Japonijos ir 
Korėjos rinktinės. Jei kuri rinktinė i 
nustatytas rungtynes neatvyktų, ji 
automatiškai bus iš tolimesnių var
žybų išjungta.

SSSR savo komandos neužregis
travo.’ Nedalyvauja ir Argentinos 
rinktinė.

Tarp savęs sužaidė rungtynes, lai
mėtojai atvyks i Šveicarija, kur 1 
minuso sistema bus pravestas tur
nyras. Fanalinės rungtynės jvyks lie
pos mėn. 3 d. Sunku būtų pasakvti. 
kas pateks j finalą, tačiau galima 
spėlioti, kas bus grupių nugalėto
jai. Vengrija, Jugoslavija, Italija ir 
Prancūzija turėtų išsikovoti teise 
dalyvauti Šveicarijoj i vykstančiam 
baigminiam turnyre. Be abejo. įdo
miausių rungtynių teks laukti, kai 
susitiks P. Amerikos atstovai su ge
resnėmis Europos rinktinėmis. Ste
bėtojai turės progos pamatyti no 
vienas aukšto lygio varžybas.

Sudarytos yra tokios grupės:
1. Vokietija, Saaro kraštas. Norve

gija; 2. Belgija, Suomija, Švedija;
.3. Anglija, Vali ja, Škotija šiaur. 
Airija (iš šios grupės finaliniame 
turnyre dalyvaus 2 rinktinės); 4. 
Liuksemburgas, Airija ir Prancūzi
ja; 5. Austrija ir Portugaliia: 
Ispanija ir Turkija; 7. Vengrija

6. 
ir

Jie

Philadelphijos Arkivyskupi
jos vyriausybė gyvina katali
kiškos jaunuomenės veikimą. 
Paskirta keliolika jaunimo va
dovų, o kiekvienoj parapijoj pa
rinktas vienas kunigas vadovau
ti jaunuomenės veiklai. Tikima, 
kad čia jaunimo veikla pagy
vės visomis kryptimis..

Veikia ir lietuviškas jauni
mas. Vyčių 3 kuopa jau varo 
savo antrąjį dešimtmetį ir yra 
nuveikusi labai daug lietuviš
kumui. Ilgus metus ji beveik 
viena rūpinosi ir sielojosi jau
nimo geresne ateitimi. Vyčiai 
rengė vaįdinimus, minėjimus, 
šventes ir iškylas bei kursus. 
Šiandien yra daugiau jaunimo, 
kuris galėtų .sutartinai tęsti 
vyčių darbą. .Ypač daug galė
tų studentija, kuri tačiau snū- 
duriauja, vietoj judinusi mūsų, 
lietuviškos jaunuomenės veik
lą. Jie gailėtų būti vadovais ir 
visus išjudinti.,

Skautija tik’pradeda atkus
ti. Trūksta vadovų. Be jų, jie 
vargsta ir Skursta.

Ateitininkija laikosi,
karts nuo karto bando išeiti su 
savo jaunimo gražia programa 
plačiau, bet ir jiems kliūva tos 
pačios bendros ir kasdienės 
priežastys. Svarbiausia jiems 
trūksta įsitikinimo, kad daugu-' 
ma jaunimo į juos žiūri kaip į 
vadovaujančius, o ne tik sau 
gyvenančius ir tik savo ratelio 
uždaviniais besirūpinančius. 
Ar jiems nebūtų svarbiau 
žvelgti į visus, dirbti su visais 
ir uždegti savo idealais visus!

Lietuviškų Vakarų grupė 
bus labai daug nusipelnusi jau
nimo auklėjimui ir lietuvišku
mo Išlaikymui, čia jaunimas 
uoliai klausėsi vyresniųjų drau
gų kalbų paskaitų, jie patys 
susitikdavo. Kurie pradėjo, tie 
ištvėrė ir džiaugėsi, kad galėjo 
vieną vakarą praleisti tikrai 
lietuviškoj aplinkoj. Bet trūko 
jų daug. Daugiau turėjo būti. 
Reikėjo ir šiek tiek daugiau 
vyresniųjų paramos. Jos nebu
vo'per visus metus. Tik mūsų 
kviestieji kalbėtojai labai gerai 
atliko savo uždavinį. Jie visi

Vilią Joseph Marie kapelio
nas, kovo 21 d. grįžo iš Flori
dos ,'kur taisė savo sveikatą- 
Paskutfrūu laiku jis sunkokai 
Sirgo ir gydėsi ligoninėj. Jis jau 
yra sulaukęs 83 metų amžiaus. 
Ligi paskutinių dienų nenustoja 
vilties grįžti laisvon Lietuvon.

K. S. Rasa

Čekoslovakija; 9. Graikija, Izraelis ir 
Jugoslavija; 10. Egiptas ir Italija; 
11. Meksika. Haiti ir JAV; 13. Kom. 
Kinija, Korėja ir Japonija.

žaidžia draugiškas rungtynes mūsų 
aikštėj. Queens Coccer Field. Pirmo
ji ir rezervinė prieš Minerva, gi jau
niai prieš D.5>.C. .Bfooklyn. Rungty
nių pradžia: 11.30—12,45 ir 2.3 sv.

A. Bagdžiunas

VISKAS
ko Jus norėjote iš sunkvežimio —

YRA DIDŽIUOSIUOSE NAUJUOSE FORDO 
SUNKVEŽIMIUOSE!

geriausią poilsio vietą. Kadan
gi ji yra susitaupiusi nemažai 
pinigų, tai bijo nakvoti savo bu
te, nes, ją gali apiplėšti ar jos 
butas gali sudegti. Todėl ji ir 
pasirinko 
tramvajus 
ginusia ir 
nių vieta.

miesto išlaikomus 
ir juos laiko sau- 
patogiausia nakvy-

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & C,RILI.
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
kMUklurf - UBtanMai - Telertxi> - Mmdka - Sportą*

502 GRANO ST., kampas Uatoa Avė. BROOKLYN, N. Y.

Dabar viri 1M Fordo sunkvežimių modelių 
— nuo Pleku ps iki 55.000 sv. G.C.W. Big 

'Jobs! Pasirinkite Ford Economy Truck tin
kamų savo darbui.

Jhistoniniuose sunkvežimiuose pasirinkimas 
Overdrive arba Fordomatlc Drive < Atskiras 
primok  ėjimas)!

m**”*1 bet nanašan*
pajėgumo sunkvežimi*! ,

vairuotojo nuovargi. Naujas lenktas vieno 
gabalo priešakinis langas! Nauja platesni 
pritaikoma sėdynė, apsaugojau t i nuo sukrė
timų! Nauja izoliacija ir tylumas.

mas! Synchro-Silent dabar yra Standartas 
kiekviename Fordo sunkvežimio modelyje!

ATEIKITE!
PAMATYKITE
JUOS ŠIANDIEN!

Truck V-8 ir Big Six... 5 didieji motorai. Tik 
Fordo sunkvežimiai duoda galimybe pasi
rinkti i V-8 arba SLX.

traukta atgal priešakinė ašis — aštresnis 
vairavimo kampas — lengvesnis, greitesnis 
manevravimas. Naujos spyruoklės, nauji 
stabdžiai!

RNffi^iovIRUCKS
SUTAUPO LA«4! SUTAUPO PINIGUS! ILGIAU LAIKO!



WILLIAM J. DRAKE

Kreiptis:
BENETTE BLOUSE CO.

kurio* prasideda kovo 27 <1. Lietu-

geto Sandrin, dabar ved* CMcagos gydomi pennicilinu. oda. hormo-

mokančio* Joribte aeedte. (atišehing onCMcagos Betartai pradėjo antrąjį

Pastovus darbas prie Staniku
j

TeL: ROckviUe Centre 6-3888

8KJVBJ08

Braakiyn

8TOVRJOS
5 E. 16th SU N.Y.CKKAL ESTATEHELP WANTED FEMALE

COLLEGE PO1NT, L. L
Kreipti*:

MASAŽISTE:

IŠSIUVINfTOJOS

HNSMITHS
HELP WANTED MALĖ '

KONUSU

latvi* J. PaaaRįea*. Laimėje* 4 v. 
1932 New Engiand p-bėse, įsijungia 
| New Yorko lietuvių komandą da-

DEKORATORES IR RCSIUOTOJOS 
darbui prie lempu. Pastovu* darbas,

l'nifnė dirbtuvė. Kreipti*:
(Hariu Blouse and Sportenrar Co.

106-64 — 1*1 Ave^ Ozone Paris, L. I.

6-tam rate Tbutvaišad neteko su
žaisti su Meageiin (serga).

A. Zujus Jveikė latvį V. Tams, o 
Jakštas pralaimėjo prieš Gramba-

atlyginimas. 
Kreiptis:

Rex Daby Cteriage Mfg. O*.
441 W. W7 N.Y.C. 

(Arti Al muitam Avė.)

SIUVĖJOS MAAINOM
Patyrusio* su dvigubu adata apsiūti

atlyginimai. Pastovus darbas per iš
tisus metas. Kreiptis:

NetUe** BttMoa Novelty \Vorks

BRA8SIERE CONTRACIING CO. 
IMS Oopoey Avk* Braokiyn

Steady work — Good pay 
R. MARTIN LANDSCAPING

M**tre*li* pinneaybė**, kaip 
skelbia Canadian Chess Chat. Ignas 
Žalys turi 3-0, Baikovftz, Cohen, 
Pofarien po 21/.—*/,. Viso 14 daly
vių.

STOVUOS 
patyrusio* prie bttaažų

DARBININKES 
iguduafos dirbti kojfariu presu. Gamb-

1474 E. 31 SU Braoldyn, N. Y'. 
TeL ES 7-6272

SIUVĖJOS
Eatyrarim prie Stager mašigu. Pašto

Che** Club.
Pirmoje lentoje pas lietuvius žais 

Juouas Repečka.

plonėjimo saltone. Kreiptis:
Frieda's Beauty and

1 nebaigta. Onbea Inirafjo 'prieš 
Alb. Sandria ir s* 4*4—*/» eina 
antruoju. Tkutvaiša turi 4-1. Toliau 
seka Zujus, JakStas ir Alb. Sandrui

DARBININKAS PRIE 
(CONER) 

Pastovus darbas. Gera* 
Matoni** darbo sąlygos.

54 Bleeker t. N.Y’.C.

sulygo*. Kreiptis:
THE BOSE LAMP C0MPANY

34 FraakUn Aveu, Broridya. N. Y.

davė simultanu. Jis laimėjo 18. pra
laimėjo 3, tarp jų lietuviui A. Pu- 
zarauskui.

Aagflje* hetavh* ptmaybė* i- 
vyks Halifuxe. balandžio 12 d-d. 
Pirmenybių pravedūnu rdpinari J.

Help wan Dr. S. Cheriroff
(Cor. 14th St)

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D

šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

veikdami Westera Suburbau klubą 
41,4—11Ą. Zujus-Burfei 1-0, Jekštas- 
Saiėrt D-L Šalkauskas - Venesaar 
1—0, Karpuška - Brokovvski t/,—*/,, 
Krikščiukaitis ir Pakštas gavo taš
kus be kovos. Iš pirmo arato užsili
ko nesužaistos rungtynės su Austin 
klubu.

Mar Del Pinte turnyre, Argentino
je, po 6 ratų iMulėtis buvo tokia: 
GKgoric, Guimard ir Najdorf po 5- 
1, Efiskasec 41/.. Balbochan. Moder
ną po 4-2, Leterier, Ojanm, Pilni k, 
Trifuncvic po 314, Rossetto ir Stei- 
uer (JAV) po 3 taškus. 20 dalyvių.

TARNAUTOJA
12 valandų pamainai. 6 ril—v?*. 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.

Trief. OL 4-3684, arba rašyti-

iki 1 vai. p .p. Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. VIrginia 9-0476

Help wanted—Malė
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. 
ttskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

vyks Šveicarijoje nuo ruRjjiūčio 30 
iki spalių 17 d. I tas pirmenybes lai
komi isikvaMfikavusiais: Dr. Euwe 
(Otad), Rmheuaky (JAV), Najdorf 
(Arg), Stah&erg (Svd), Saabo 
(Vngr) U>e to 9 sovietu dadmeiste- 
riai: Bronštein. Keres, Smyslov, Bo- 
leslavsky, Kotov, Petrosian. Taima- 
nuv, CeHer -ir Averbech.

Pirmuoju pakaita jkeRas Gligo- 
rie (Jgsi).

Water front property. unrestrieted. 
Stze of pšot approKimately 100x27 ft. 
Approximateiy 100 ft of dock. Bulk 
headed on 2 si dės, approximately’ 
4500 sq. ft. of building for garage and 

' Office building. Heated by ofl. Private 
gasoline pump and tank. Wooden ga
rage on property 46x32.

RENT OR SELL
Phone HA (-2335. Or write: 

BOX M 25, ROOM 830 
11 W. 4nd L, NYU.

KOMES
Westchester County

SUKNELIŲ SlUVftJOS 
darbui prie vidutinės kainos išeiginiu 
(party) suknetiy. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Unipnėcfirbtuve.

Kreiptis:
£STEL - MARIE

133 W. 21 St^ N.Y.U. (11 arikštas) 
Tel. CH 3-5686

AUTOMOBILE ASSEMBLY 
work on moving 

conveyer line

SPRAYERS 
WELDERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Afteraoon shift
• Good base rates
• Cost of fiving bonus
• Other employees benefits

Persoonel Office open 
7 AM to 8.15 PM

UNCOLN-MERCURY PLANT 
Route 25 

Metuchen, New Jersey

MnXWRIG9TS
ELECTRICIANS

DARBININKAI MUK PAKAVIMO
Vyrai ir moterys, patyrę prie pami- 

doru. Pastovus darbas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

FA1R CHESTER PACKING CO.

YONKERS—HOMEFIELD
3-bcdroom ranch, 2-car attached ga
rage: full celiar; country setting; 4 
blocks from Saw MilI River Parkway 
& N Y Central Station. $24.500. Cor- 
ner Odeli Avenue, 180 Westminster 
Drive. YO 9-2856.

MERGINOS - MOTERYS 
r-^-T4-r- darbui. Pastovi darbas, ge
ras atlyginimas. Puikios darbo sąly
gos. Kreiptis:

LONG ISLAND BAKING CO. 
63-48 — 69th Place

Middle ViDage, Long Istand

liamt Malonios darbe sulygo*.
Kreiptis:

SALRO MFG. CORP.
331 Meirose St., Brooklyn, N. Y.

TeL HY 7-2588

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

Ąpply in person
Personnel Office open

PATYRUSIOS SIUVĖJOS

DISPLAY SIUVĖJOS
itae. Unijinė dirbtavė. Kreipti*:

LINCOLN-MERCURY PLANT 
Koste 25, Metachea, New Jersey

BUSS. OPPORTUNITY

BUTCHER - GROCBRY - FROZEN 
FOODS, FRUITS A VEGETABLES

4 Rm. Apt. Available
Long estabHshed, good income. excel- 
lent for couple— fully equipped. 
Ovvner mus! sėli due to illness.

122-17 lllth Avė, Richmond Hill 
3-5575

S C H M I D TS FARM
Fort HiU Road, Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Aceommodates 600 people.

Phone Scarsdale 8-1264
OPEN EVERY DAY

įgudusios siūti
STANIKUS 
(Brassieres) 

pastovus darbas 
GERAS ATLYGINIMAS

Tarnybos privilegijos (Benefits) 
Moderni įmonė

LADY MARLENE BRA.

(3rd floor)

104 We*t 27 St, N.YjC. (9 aukštas)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS

(street dresses) — 8814.75 — 828.75. 
Dirbame 52 savaite* j metus. Moka
me aukštesnius atlyginimus. Galima 
uždirbti 5166 i savaite-

AUBURN DRESS CO. 
146 W. 26 St, N.Y.C. 

TeL CH 8-7751

LAYOUT MEN 
Prie ornamentuotu geležies gabalų. 
Puiki proga. Pastovus darbas — ant-

IRON AKT INC.
275 Jericho Turnpike, Mineola, L. L 

TeL .GA 7-6460 . '

JOHN DERUHA, M. D
Inkstu, pūslėj odos, kraujo, viduriu ir kitu Ilgu gydytoja*. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandoj 10-2 ir 4-9.
Mokdus baigęs Europoje

128 E. Mth STREET NEW YORK CHT
Virt Leidngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri laukimo kambariai ‘vyrams ir moterims.

Lietuvis Advokatas
85-63 WABEHAM PL, JAMAICA, N. Y.

Te*. Jam**** 6-7272

Tek EV 6-6438

M. and L AUTO COLLISSION WORKS
Lietuviu specalistų collision ir auto taisymo d-vč

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REF1NISH1NG

Atiiekami visi collision, dažymo ir tneeh. taisymo darbai.
Tepim ir poliravmas.—Darbas atliekamas pigiai ir sgžiniagri.

J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
1506-16 Myrtte Avė. < Brooklyn, N. Y

Tarpe- Gate* Avė. ir Linden St.

Tel. EVergreen 6-5181

KARL EHMER —PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maiste produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue’ 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue

66-04 Woodrtde Avenue 
Woodrtde, N. Y.

185-24 Horace Harding Blvd 
Fredi Meadows, Ftashing

219-17 Jamaica Avenue 
(Jueens Village, N. Y.

176 Rockaway Avenue 
Vriley Stream, N. Y.

4386 WHte Plains Road
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

J
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SAVINGS

Latest 
Interest 

Rate

NTS CORDIALLY

Creditedand
Compounded

Ouarterly

On Regular Savings Accounts
Interest starts the first of the nronth 

on. sums frau $25. to $10,000.
Depiito m*de on or befere January 16, April 

***4 October 5 wll draw interest from the

SAVINGS BANK
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Eastern Parkvray at Nostrand Avenue 
Your Deposits in Thfe Bank Are Fully Insured 

Up to 510,000.
Member Federal

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI
HORRONTAL BOftlNG MILL OPERATORS 

MILUNG MAGMINE OPERATORS 
TURRET LATRE OPERATORS 

WflLDERS
Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 

plokščių gamybos.
FLAME CUTTING MACIŪNE OPERATORS 

mokanti bkie print.
TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 

Kreipti* pas įmoais superintendentą

1MPROVED MACHINERY INC

I

SIUVĖJOS 
patyrusios — darbu* dalimis (aeetion) 
arba vienetais (piece w*rk). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Siuvama 
Miuzės ir sijonai. Kreiptis:

A. and B. SPORTSWEAR 
2384 — 86 SU Brooklyn. N. Y. 

Tel. Coney Island 6-6784

R N. SLAUGE 
vietoj gyvenanti, silpnu asmeny prie
žiūrai. Pilnas išlaikymas. Sodai seeu-

GARDNER—HANDYMAN!!
Permanent position.

Private, Syonet, N. Y. Living 
Ouarters prbvided. 
ROBERT PRUYN 
Oyster Bay 6-6859

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

BAPTOT HOME FOR ACHED 
TeL KI 8-6576

SIUVĖJOS 
patyrusios prie single and double- 
needle mašinų. Pastovus darbas, geras

FACTORY HELP
40 hour week, rotating shift, excel- 
lent starting rate. Good uorking con- 
ditioas. Liberal vacatiou plaa.

or appty at 72 Scott Avė. Bltiyn, N.Y

BEAUTICIAN
mokanti visus darbus. Partovus dar-

atmosfera. Kreiptis: %

PALACE BEAUTY SHOP
599 Wilson Avė. Brooklyn, N. Y.

Tel. GL 2-3632

STOVUOS 
įgudusios Singer mašinomis sinti kos
tiumus (suits). Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

ROSEBUD HOUSEKEAR 
, 111 W. 19th St, NXC.

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
jgudusios'rtūti geras kokybės sportinį

i

LORRAINE DRESS 00.
119 W. 23 SL, N.Y.C. Rm.

SIUVĖJOS—PAVYZDŽIU URBUOS

nos, moterų apatinuku (stys). *u*ti-

pastovu* darbi Kreipti*:

PROSl OTOJA (PRB88KB)

tyma (cleaning) įmonėj. Pk*tev** 
darbas — 5 S dienu į ivrite. Gera* 
atlyginimas. Paikio* darbo įdygta.

Kreipti*:
EFFECTIVE CLEANEB8 

675 Ftatburii Aven Braokiyn
Tel. BU 1-6633

Kreiptis:
PERETZ BROS.

327 W. 96 SL, N.YX. EMPL. AGENCY

KABARETAS
BARAS, SAL£ susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas ‘

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledę“ orkestrui

PART TIME

SOME

DARBININKES

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.
Tel EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stotie*), Ridgewood

DAY WORKERS

AMTTT

HENGAU KNTTTTNG MILLS

STOVUOS RANKA

Real EstateKAKLARAIMTO 18STOVLNETOJOS

18 E. 44Ul 8A, N.Y.C.

Geru* atlygiai

TeL UO. 5-1188 wwwwvwvwwwwwwwwwwwv

LOOKING FOR A FARM?
Hera !n braratifu! Nmdmrgh ta Mari-

Y. C on Route 9W. 20 aere*. Easily 
divided in 4 parcels. 1-5 Rm bunga- 
low and 1—6 rm. House recently

Idos darbo sulygo*. Kreipti*: 
AAEON WKLL

Tel. HE 8-6146 
(Deeatur St. Bus te Cfrpre** Avė.)

built.
Yonker* 56857 Tuckaboe 3-1573 

DI R1ENZO
48 Clretet One — Tuekaboe, N. Y.

MERGINA
Darba* Valy m* dirbtuvėje (Retafldry

ma*. Kreipti*: 
WINDB0* PAKK CLEANER8

DARBININKAS 
vikrios — surinkimo darbui. Darba* 
lengvas ir pastovus. Geras atiyglid- 
mas. Matoufos darbo sąlygos.

Kreiptis:
PARIS PERFUMES,’ INC.

CITY R COUNTRY
HOME SERVICE

.767 Lcxington Avė. <60 St.) 
TE 2-9248

Excellent positioas available in 
all branches of the domestic 
field. We specialize ta placing 
the right person in the right 
pasition.

'T ------------------------------------------

UŽSIS AKYKITE 
“ŠV. PR. VARPELI

Būsi

VISAIS 
REAL

greitai 4r mandagiai 
aptarnautas.

SAVO DRAUDIMO IR
ESTATE REIKALAIS

\dam Peahv C< 
1146 EAST JERSEY ST. 

KUZ^ N. J.
Adam Stanktaa* EU 4-1576

ABRAMS DRESS SHO?
228 Broadway. Brooklyn. N. Y, 

telef, EV 8-6656 
Pririvelykini* išpardavln—"

Paltai, eilutės, "toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir "pood- 
le” didmenu prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas tr medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu Ir gausit 10% nuolai
dos. M«s kalbume Uetuviškat.

I ATslmsmMAI
VALANDOS
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ciolas šiomis dienomis lapkėsi 
įBrooklyne, iš kur išvyko į Chi- 
cagą dalyvauti Amerikos pran- 
cikonų provinciolų suvažiavi-

Pter televiziją (Chan. 4) 
vietoj susirgusio prel. J. Bal

kono kalbėjo kun. V. Masiulis.

' tuvių parapijos sekstetas, ku
riam vadovavb A. Visminas, 
sugiedodamas “Stabat Mater” 
ir “Verbom Supemum”. Pęsi- 
rodymas įvyko Kančios sekma
dienį 9 vai ryto ir truko 15 
min.

" Prie šeštadienines mokyklos
steigiasi suaugusiųjų grupė 

mokytis lietuvių kalbos. Pirmo-, 
stos užsirašė Anita žemaitaitis 

kad kuo didesnis skaičius atsi
rastų norinčių geriau Pramok
ti lietuvių kalbos. Registruotis 
galima šeštadieniais Apreiški
mo mokyklos patalpose nuo 9 
iki 1 vai.

Newark, N. J.
Šv. Trejybės lietuvių bažn. 

Verbų sekmadienį 10 vai. šven
tinamos verbos, po to suma. 
Graudūs verksmai 3 vai. v.

D. Trečiadienį Graudūs verk
smai 7:30 vai. y. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 3 iki 9 vai. .

D. Ketvirtadienį tik vienos 
šv. Mišios 9 vai. šv. Sakramen
to adoracija visą dieną iki 10 
vai. v.

D. Penktadienį šv. Kryžiaus 
adoracija 8 vai. Kryžiaus keliai 
7:30 vai. v.

D. šeštadienį pamaldų pra
džia 7:30 vai. šventinama ug
nis, Velykų žvakė ir vanduo. 
Kompletai ir pamokslas 730 
vai. v.

Prisikėlimas 6 vai. ryto. Ki
tos Mišias tą dieną 8, 9, 10. 11 
ir 12 vai.

Prel Ign. Kelmelis

Leonardas Žitkevičius

New York Avė., Newark, N. 
J., dalyvaus “Ateities” žurnalo 
ruošiamo literatūros - meno - 
muzikos vakar* programoje.

ryto, Šv. Vincento ligoninėje, pritaikė įvairių firmų pasiūly- 
mžrė inž. P. BarzHauskas. Ve- tus akustinius aparatus. JAV 
lionis buvo gfcnęs 1907 m. Be- laivynui.
pos 24 d. Pfymouth, Pa., susi- Būdamas moksleivis ir stu-.
pratusių Sėtuvių ir gėrų kata- 
likų angliakasių šeimoje. Pra- vavo Beturiu katalikų moksiei|Į 
džios ir vidurini mokslą baigęs _ vių šr kitose organizacijose. Or* 4 
vietos mokyklose, studijavo 
BuckneH universitete efektroin-

m. magpa cum šaudė ketvirtuo-

Atlikęs praktiką įvairiose 
General Electric įmonėse, tais 
pačiais metais pradėjo dirbti 
JAV laivyno Material Depart
ment, kur visą laiką darbavosi 
tyrinėjimų laboratorijoj, pas
kutiniu laiku būdamas elekt- 
ronikinio skyriaus vyriausio in
žinieriaus pareigose. Jo vado-

Bayonne, N. J.
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka
Trečiadienį — Novenos pa

maldos: lietuviškai — 7:45 v. 
vakare; angliškai, 9, 12:05, 2, 
5:15 ir 8:30 vai. vakare.

Ketvirtadienį — šv. Mišios ir 
procesija. Pradžia 9 vai. ryte.

Penktadienį — Kryžiaus p a
gerbimo pamaldos ir precesija 
į karsią. Pradžia—8 vai. ryte. 
Kryžiaus Keliai — 7:30 vai. 
vakare.

Šeštadienį — Ugnies, Velykų 
žvakės ir vandens šventinimas, 
šv. Mišios. Pradžia — 7:15 vai. 
ryte.

Sekmadienį — Prisikėlimo 
pamaldos procesija ir šv. Mi
šios. Pradžia — 6 vai. ryte. 
Kitos mišios: 8, 9,10:30 ir 11 :- 
45.

— Klebonas ir parapijiečiai 
širdingai dėkoja pranciškonui 
Tėv. J. Dyburiui, OFM, už pra
vedamą rekolekcijų lietuviams 
šv. Mykolo parapijos bažnyčio
je nuo kovo mėn. 15 d. iki 22 
d.

— Kovo 29 d. mūsų parapi
jos moterys sodalietės rengia 
autobusu ekskursijią į Paterso- 
ną pažiūrėti Kristaus Kančios 
vaidinimo.

— Mūsų parapijos mergai
tės sodalietės rengia kortų va
karą (card party) balandžio 
12 d. -r- sekmadienį.

Visą New Yorko, New Jer- 
sey, Brooklyno ir plačios apy
linkės lietuvišką jaunimą inte
resuoja šie du menininkai. — 
Leonardas Žitkevičius savo 
lengva jumoristine poezija^ 

m. pasaulinę parodą, buvo lie
tuvių komiteto narys ir kietai 
kovojo prieš komunistų į komi-

Dgų posėdžių ir tarnybinių 
kelionių buvo nuolat vargina
mas, kas atsiliepė sveikatai 
Jau pernai dėl aukšto kraujo 
spaudimo buvo stipriSd susir
gęs. Bet pasveikęs vėl uoliai ėjo 
savo pareigas. Tačiau dabar 
pasikartojęs smūgis trumpu 
laiku pakirto jo gyvybę. Kovo 
20 d. grįžęs iš Washingtono, 
kur dvi dienas įtemptai posė
džiavo, ir si atvykusia jo pasi
tikti žmona užėjęs į Pennsy’- 
vanijos stoties rest.n-aną vl- 
kąsti, staiga buvo ištiktas 
kraujo išsiliejiiro į ^mejenis 
nuo ko, nebea'gavęs sąmonės, 
ir mirė.

Velionis kas metai atostogų 
laiku atlikdavo savaitę užda
rų rekolekcijų. Paskutinė; ke
lionės metu buvo susitaręs su 
vienu inžinierium šiais metais < 
tas rekolekcijas atlikti birže
lio mėnesį. Apie tai su žmonai 
bekalbant, jį ir ištiko smūgis.

Taip staigiai ir pačiais ge
riausiais amžiaus metais išsis
kyręs iš gyvųjų tarpo a.a. inž. 
P. Barzilauskas palaidotas ko
vo 25 d. iš Angelų Karalienės 
parap. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Bažnyčioje už vebDnies 
sielą buvo atlaikytos trejos šv. 
mišios, dalyvaujant dideliam 
būriui draugų, giminių bei ar
timųjų, o taip pat ilga vilkstinė 
automobilų palydėjo velionies 
kūną į kapus. Liko liūdinti 
žmona Teresė Krušinskaitė, 
dukrelės Teresė ir Anita, uoš
viai Kazimieras ir Antanina 
Krušinskai, seserys Angelė ir 
Aldona ir broliai Jurgis, Albi
nas; Jonas ir Simanas.

Laidotuvėms rūpinosi šalins- 
ko laidotuvių įstaiga.

Julija Rajauskaitė

pamokslus ir pamaldas bažny- 
čfe buvo perpildyta. Atlaiduose 
dalyvavo daugiau kaip dvide- 

i šimt kunigų iš kaimyninių iie- 
į tuvių parapijų. Pamokslus vi- 
į sas tris dienas sakė jėzuitas T. 
į' Dr. J. Gutauskas. Jo paprasta 
I kalba ir dideliu nuoširdumu bei 

~ religingumu (persunkti pamoks
lai buvo širdingai klausomi. At
laidų pabaigoj įvyko gražiai 
pravesta procesija.

ir iš “Madame Buttcrfly”

* Bendruomenės koncertas Bostone
- So. Boston High School sa
lėje praėjo pakiltoje nuotako- skambėjo žaviai.
je. Publikos susirinko ne per- Bostoniškių gerai pažįstamas 
daugiausia. Bostoniškiai 'turėtų * ir mėgiamas- solistas Stasys 
įprasti rodyti daugiau dėmesio 
rimtiems kultūriniams įvy
kiams. Tačiau susirinkę keletas 
šimtų publikos labai atidžiai ir 
nuaširdžiai sekė tikrai vertin
gos programos eigą.

Viešnia iš Floridos solistė 
Antanina Dambrauskaitė pasi
rodė tebesanti tokia pat stipri 
meno jėga, kokią ją pažinome 
dar Lietuvos laisvės metais. 
Ypač operų arijos iš “Manon”

CAMBRIDGE, MASS.
Latvių veikėjo sukaktis

Kovo 5 d. žymus latvių vei
kėjas J. Seibergs atšventė savo 
90 metų sukaktį. Jis apie 60
metų pašventė visuomeniniam r menininkas H. Kačinskas, 
bei literatūriniam darbui, dar
buodamasis savo tautos labui 
Buvo 1889 m. steigėjas ir da
bar dar tebeveikiančios Bosto
no latvių draugijos bei 1896 
m. vienas iš steigėjų piirmojo 
latvių laikraščio Amerikoje. 
Latvijos nepriklausomybės kū
rimo laikais Siebergs dalyvavo 
delegacijoj pas prez. Harding, 
prašyti Latvijos pripažinimo 
de jure ir nuo 1924 iki 1936 
m. buvo Latvijos garbės kon
sulas Bostone.

Tuojau išnuomojamas kam
barys su šildymu ir baldais vie
nam asmeniui, 283 Grove St., 
4 aukštas, pirmos durys. Tei
rautis po 6 vai. vakaro.

Mrs. M. Sližys

PARDUODAMA Williams- 
burgh krautuvė (grosemė ir 
delikatesinė). Krautuvės užpa
kalyje 4 dideli kambariai su 
karštu vandeniu ir garu 
(steam).

Kreiptis tel. E V 7-7252

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WKSX—12-ta kilocycles—Marbiebead-Salem, Mass.

Kiekviena šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sėskite: UTHUANIAN RADIO 
HOUR, M Cottage SL, Norwood, Mass.

Skyrius: LTTHUANIAN FURNITURE CO., 326 W. Broachvay, 
So. Boston 27, Mass.

* A. h- O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

NEKOKIOS BUS JŪSŲ VELYKOS
JEI PRIEŠ JAS NEAPSILANKYSITE

So. Bostono lietuvių parapi
joje praėjo su labai dideliu pa-

Liepas šiame koncerte puikiai 
derinosi su žymiąją viešnia. Jo 
naujai išpildyti lietuviški kūri
niai, kaip ir jo atliekamos operų 
arijos, klausytojų labai šiktai 
sutiktos.

Puikiai skambėjo ir jų abie
jų padainuoti trys duetai.

Solistams meistriškai akom
panavo muz. J. Kačinskas. Bos- 
toniškei publikai bus neužilgo 
nauja proga parodyti palanku
mą šio įžymaus menininko 
veiklai, nes balandžio 19 d. 
rengiamas jo vedamo parapijos 
choro koncertas.

Muzikinių dalykų tarpuose 
labai tiko žodinė programa, 
kurią atliko žinomasis žodžio

Pirmojoj daly jis giliu įsijau
timu perdavė J. Grušo “Gra
žesnis už saulę”, antrojoj daly 
pradžioj paskaitė keletą A. 
Miškinio eilėraščių, o pabaigai 
davė jumoristinį A. Gustaičio 
“Skraidančios lėkštės.”
Gaisras požeminiam traukiny

Šeštadienį, kovo 21 d., užsi
degė traukinys prie Columoia 
Station ir ten buvo iškeltlke- 
leiviai. Mašinistas mėgino nu
vežti traukinį ligi dirbtuvės, 
bet turėjo išlipti požemy tarp 
Broadway ir South Station. Kol 
tvarka buvo atstatyta, truko 
kelios valandos. Per kelias my
lias požemis buvo pripildytas 
dūmų. Žmonių aukų nebuvo, 
tik daug kas vėlavo nuvykti į 
norimas vietas.

Išvyksta Braves
Nacionalinėj lygoj iš seno 

dalyvaujanti bostoniškė Braves 
baseball komanda išsikelia į 
Milvvaukee. Dėl to Bostone 
buvo daug triukšmo, bet dabar 
jau visai aišku, kad perkėlimas 
tuoj vykdomas.

Bendruomenės komitetas 
praeitą sekmadienį turėjo dvi
gubą uždavinį, šalia to, kad jau 
iš anksčiau buvo rengiamas tą 
sekmadienį koncertas, per ko
miteto narį inž. V. Izbtoką bu
vo gautas Amherst, Mass., val
stybinio universiteto studentų 
kvietimas atvykti su pfaneši- 
mais apie gyvenimą už geleži
nės uždangos Ir atvežti lietuvių 
menininkų. Kadangi sįtudentai 
negalėjo numatyti kitos datos, 
buvo nusistatyta veikti abiem 
kryptimis. Komiteto nariai 
inž. V. Izbickas ir inž. J. Gim
butas pakvietė inž. J. Vasi
liauską k L. Končių ir visi ke
bui ,ten nuvykę, susirinkusiai 
gausiai akademikų publikai aiš
kino komunistinę santvarką bei 
jos metodus. Buvo taip pat pa
kviesti J, Gaidelio vyrų choras 
ir O. Ivaškienės tautinių šokių 
grupė. Pranešimai ir meninė 
programa buvę įrašyti į plokš
teles ir bus perduodami per u- 
niversiteto radiją.

Šią išvyką reikia laikyti 
labai reikšminga ir sėkmin- 
ma. Pirmą kartą didesnėmis 
jėgomis išeita į platesnę ame
rikiečių visuomenę su žodine 
propaganda apie komunizmą ir 
su lietuvišku menu. Tame uni
versitete mokslo personale dir
ba du lietuviai dr. Gabrys ir 
dr. J. Vengris.

Kita kultūrininkų Išvyka tą 
sekmadienį įvyko Hartforde. 
Ten gausiai susirinkusiai pub
likai buvo suvaidintas “Atžaly-

Tokiu būdu bostoniškiai tą 
dieną reiškėsi trijose, gana tok 
vienia nuo kitos esančiose vie
tose.

Mirė
Domicėlė Januškevičienė, 

gyv. 21 Aimabell St., Dorches- 
ter, mirė kovo 19 d.

WAITKUS
FUNERAL ROME 

197 TCEBSTER AVĖ. 
CambrHge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Babamuoto jas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brid^e ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reflade šaukite: TeL TR 6-4434

ZALETSKAS
FUNERAL . HOME 
564 EAST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. ZaletskM, F. E. Zaletskas 

Crraboriai ir Balsamuotojai
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-0815 

SOuth Boston 8-26M

S. Baracevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVICIUS 
lašdstavi»| Direktorius

TeL SOnth Bogina 8-2590

nį įstatymą
ir apie priemones kovai su 

komunizmu įvyks Verbų sek
madienį, kovo 29 d., 3 vai. p.p. 
Kalbės J. Lola, P. Lembertas, 
kun. A. Abrąčinskas ir kiti. Vi
si kviečiami. Rengia LRK Fe
deracijos Bostonao skyrius.

Mokyklas atostogos 
Bostone

Visos Bostono mokyklos ne
dirbs tik D. Ketvirtadienį ir 
D. Penktadienį. D. šeštadienį 
nedirbs šeštadienine lietuvių 
mokykla. Pirmadienį po Velykų 
vėl vyks normalios pamokos 11-

. gi balandžio 17 d. Pavasario 
atostogos visose Bostono mo- 1 
kyklose bus nuo balandžio 17 
d. ligi balandžio 27 d. Moks
las šiais mokslo metais baigsis 
birželio 12 d.

Seselės iš Putnam
žada ir šiais metais atvežti 

gegužės mėn. į Bostoną savo 
auklėtinių parengtą gražią me
ninę programą.

TeL SO 8-2154
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir

Aj^honse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Bingeliais 

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

NEW YORK

i Tel EVergreen 7-4335 
i e9 i
ĮStephen AromiskisĮ 
| (Armakauskas) | 

Graborius-Balsamuotojas Į 
Moderniška Koplyčia i 

| 423 Metropolitan Avė. f 
Brooklyn, N. Y.

Į TeL $Ta»r 2-5*48

Į Matthew P. Baltas i
(BIELIAUSKAS) *

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Į Alb. Baltrūnas—Baltos 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
| BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED

84-02 Jąmaica. Avė.
(*t Forest Parkway Station) 

Woodhaven* N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Shalins ir J. B. Shalins 

•Te!. VIrginia 7-44*9

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-balsamuotojas 

♦
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

“ATEITIES” žurnalas š. m. balandžio 5 d., 
ŠV. JURGIO DR-JOS SALEJE

180 NEW YORK AVĖ., NEWARK, N. J.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

RUOŠIA

LITERATŪROS - MENO - MUZIKOS - ŠOKIU

ČIA GALIMA GAUTI:
Velykų pasveBonimui specialių amerikinių ir lietuviškų 
atvirukų. Čia yra šokoiatfinių kiaušinių, zuikučių, avinėlių, 
da daugybė margaspalvių žaislų ir visokių kitokių dovanų

ARBATA NUO 
ŠALČIO

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
gatie mokyti brangiau, bet 

Jūs Begalite suruošti geresniu

Užeikite — pasirinksite — įsigysite!
Atdara kasdien nųp 9 vai. ryto. ^12 vai. nakties.

J. AISTIS,
J. AUGATTYTe, 

K. GRIGAITYTMRAUDUŠIEN£r* '
J. RAJAUSKAIT&SUŠIENE,

A. VAIČIULAITIS,

PRADŽIA « V AL V AK. UJIMAS UK5 DOU

Lietuviv Radio Draugijos Programos
J. P. <HNKUR, TMfvirtnr*as

Trr Ii H tais h 9tf vai vnlt—WWRL 1666 fce asas w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami Įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienoa, mutfka.

4M <wr<wn ST, M. EV. 4-n»» BROOKLYN. 11, N. Y.
J. P. GDCKUS AD JEZAVTTAS J. VALAKAS
DMEtatai MoOm Dtr. Pramtonų Dir.

gauni šalti viena
I J po kitam, kenti nesma- 

gamų skausmus ir 
VJ. JR/ nooatoihu, paprastas 

Soltis yra bereikalinga 
bMa. ALENANDRO 

\\ ~ ARBATA NUO 8AL- 
U» CIO yra mišinys, šak

ini, sSklu, žiedu, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdiena iMgenume. 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtu lengvesnis per
kelt Ta arbata yra $2.00 už pokeli ir 
petsiunčiant i namus. O jeigu nori už
simokėti paštoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $230

ALEXANDER*S CO.
414 BB0ADWAY

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas i

$295 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums 

^kainuotu $495 tokios laidotuves. 
Bet Polako kaina—$295.

Su audeklu 
apmuštu 

pi- 
giau 

$185

Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 
Polakas Jums gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS
IAIDOTUVIU KOPLYČIA

Braoktyn. N. Y.


