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Molotovas Jumis nepatenkintas
1 Gretknam kambaryje sura
dau L. Natkevičių/ Jis kalbėjo
si su kažkokiu valdininku ir 
laukė manęs. To valdininko iš
lydėti iki automobilio, nuvažia
vome į mūsų atstovybę. Pake
lyje tylėjome, nes Natkevičius 
man davė suprasti, kad js ne
visai pasitiki savo šoferiu.

su Molotovu.

užrašinėjo patsai Natkevičius,

Puria Natkevičienė, klausy
damos, ėmė taip gailiai verk
ti, jog turėjome nutraukti dar
bą ir raminti ją, kaip įmanyda

Nuėjau gulti tik išaušus. 
Jaučiausi, lyg sunkiausią ligą

Dekanozovas.
— Aš jums šiandien sukliu

džiau papusryčiauti. Taigi už
eisim čion ir truputį užkąsim.
— jis pasiūlė. — Prisipažinsiu, 
kad ir aš esu alkanas. O kaip 
tu? — kreipėsi į Vasiljevą.

— Ir man užkąsti būtų ne 
pro šalį, — nusišypsojo tasai.

Nuėjome ne į bufetą, bet į 
atskirą kambariuką, kuriame 
jau buvo gausiai paruošta įvai
rių skanių užkandžių. Net ke
lios bonkutės gėralų.

Susėdome užkandžiauti. Į 
pasiūlymą išgerti atsakiau, 
kad gydytojai man uždraudė 
alkoholinius gėrimus.

— Jei paisyti gydytojų, tai 
gyventi neverta, pastebėjo 
Dekanozovas, bet gerti manęs 
nevertė. O aš buvau pamanęs, 
kad nori mane nugirdyti ir kaž
ką iškvosti.

Užkandžiavome beveik tylė
dami. Matyt, mano palydovai 
tikrai buvo gerokai išalkę, nes 
valgė su dideliu pasigėrėjimu, 
gausiai užgerdami.

Gerai pasotinęs alkį, Deka
nozovas atsilošė į kėdės nuga
rą.

— Draugas Molotovas jumis 
labai nepatenkintas, — prabilo 
į mane: — aš gavau barti.

— Tamsta manai, kad aš esu 
draugu Molotovu patenkintas?
— atsakiau. — žinai tamsta, 
ką man. jis -pareiškė?

— žinau, — atsakė Dekano
zovas. — Aš jau žinojau, kai 
jūs rengėtės į Maskvą, ką tu
rėsite čia išgirsti.

— O tamsta, Dekanozove, 
prisimeni, ką esi man kalbėjęs, 
kai reikėjo mane sugundyti da
lyvauti vyriausybėje?

— Tada, buvo viena politinė 
situacija, dabar kita, — aiški
nosi. — Politinės sąlygos visai 
pasikeitė.

— Už savo žodžius kiekvie
nas yra atsakingas, net ir po
litikas, — atsakiau jam.— Kas 

, mane šiandien gali užtikrinti, 
kad sąlygos kaitos, o ne tams- 

reiškė, kad nori man parodyti ta, sąmoningai man netiesą sa- 
kurias kydamas.

po mane nelaimė, kuria tikėti 
vis dar nesinorėjo. Eidamas pas 
Molotovą vis dar tikėjausi, kad 
pesimistiški L. Natkevičiaus 
spėliojimai yra perdėti, ir da
bar paaiškės, kad jie neturi pa
mato...

> Eidamas gulti į paskirtą man 
kambarį, vos galėjau kojas pa
vilkti.

Ir lietuviškos kojinės skelbia 
sovietinę garbę

Rytojaus rytą, apie dešimtą 
valandą, mane pažadino L. 
Natkevičius, pranešdamas, kad 
iš užsienio reikalų komisariato 
man skambina. Užsimetęs ap
siaustą, nuėjau į L. Natkevi
čiaus darbo kambarį. Skambi
no Dekanozovas, pai-eikšda- 
mas, kad jis turįs su manim

parodyti Visasąjunginę žemės 
parodą. Norėjau atsisakyti, 
•nes buvau nusistatęs tą dieną 
grįžti, namo, bet L. Natkevi- 
-čiaus patariamas sutikau, tik 
prašiau, kad atvyktų ne anks
čiau vienuoliktos.

Vos spėjau apsirengti ir šiek 
tiek papusryčiauti, kai Dekano
zovas jau atvažiavo. Su juo 
atvyko ir kitas asmuo, kurį jis 
atrekomendavo, kaip savo pa
dėjėją. Jo pavaldė buvo Vasil
jevas.

Išvykome į parodą, kuri ma
nęs visai nedomino. Važiavau 
tik iš mandagumo. Mane lydė
jo L. Natkevičius ir Bagdonas, 
mūsų atstovybės sekretorius. 
Važiavau atstovybės automobi- 
tiu, o Dekanozovas su Vasilje
vu atskirai, savame.

Apėjome visą parodą, kuri 
mane mažai domino, nes gerai 
žinojau, kaip Tarybinėje Są
jungoje ruošiamos parodos ir 

. kokiu tikslu. Prajuokino mane 
tik, kai pamačiau Kauno įmo
nės “Kotton” moteriškas koji
nes, išstatytas parodoje, kaipo 
gudų respublikos dirbinius.

Pabaigoje Dekanozovas pn-

dar “Maskvos jūras”.

Natkevičius ir Bagdonas, be 
abejo, yra nekartą matę, todėl

Supratome, kad IJekanozovas 
norėtų su manim vienu pasikal
bėti. L. Natkevičius ir Bagdo
nas nuvyko namo, o aš atsisė
dau į Dekanozovo automobilį ir 
nuvykome “Maskvos jūromis” 
gėrėtis. Su mumis buvo ir Va
siljevas.

Uoste Dekanozovas kažkur 
išnyko. Uosto įrengimus, pas
kui šliužus man rodė *r aiškino 
Vasiljevas. Jis buvo labai man- 

vai, vienodai, balso nekeisda
mas. Aiškindamas vis pažvelg
davo man į akis, lyg klausda
mas, ar supratau.

Apžiūrėję šliužų įrengimus, 
grįžome į uostą. Atsirado ir

Mačiau, kad Dekanozovas • 
paraudo, smarkiai užsigavęs. 
Tai pastebėjo ir Vasiljevas ir 
tuojau įsikišo į mūsų pokalbį, 
stengdamasis sušvelninti padė-

ra gruzinas, o visi gruzinai yra 
atviro būdo ir nuoširdūs č-mo- 
nės, kaip ir draugas Stalinas. 
Gruzinai nemoka veidmainiau
ti ir todėl kažkada būna šiurkš
toki, — kalbėjo Vasiljevas. — 
Matai tamsta, draugas Deka-

iė (golovka), yra iš tikrųjų tik 
vykdomasis komunistų partijos

• organas. Komunistų partija 
valdo Sąjungą, ji viena daro 
nutarimus, kuriuos visi turime 
vykdyti.

-. (Bus daugiau)

DIENOS VEIDAI Ponas su baltu šaliku
Išvažiavo Prancūzijos dele

gacija iš Amerikos. Atmintyje 
pasiliekam ilgiau vieną jos vei
dą — nebūtinai delegacijos 
pirmininko Mayerio. Jo pavar
dė taip skamba, k?d mieliau ją 
matytum įrašytą kitoj delega
cijoj — Adenauerio. Tad pasi- 
laikysim dienos atminty kitą 
prancūzišką — Bidault pavar
dę.

Pasakoja, kad kiekvieną va
karą apie septintą valandą Pa
ryžiuje šv. Klotildos bažnyčios

Prancūzu premjeras H. Mayer (dešinėje) ir Užsienio Reikalų minis
teris G.- Bidault išvyko atgal j Paryžių. Prieš išvykdamas Bidault pa
reiškė, kad raudonųjų taikos siūlymai yra vakariečių tvirto nusistaty
mo reaūltatas.

laiptais kopia mažas, niekam į 
akis nekrintantis ponas su juo
du apsiaustu, iš po kurio kyšo 
baltas šilkinis šalikas, o ant 
galvos skrybėlė, lyg nuvožta 
nuo Edeno galvos. Tai Bidault, 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris, kopia valandėlei pa
būti vienas su Dievu ir susi
kaupti. Tuo pačiu metu ir jo 
pavaduotojas Mauricė Schu- 
man kitam Paryžiąus kvartale 
meldžiasi. Kai skamba telefo
nas ir prašo pono ministerio ar 
bent jo pavaduotojo, sekretorė

NESKAUT1ŠKI SKAUTAI
Paryžius. — Prancūzijoje 

pastaruoju laiku iškilo aikštėn, 
kad tarp skautų yra tam tikras 
skaičius marksistinės pakraipos 
žmonių. Spauda reikalauja, kad 
būtų kuo greičiausiai pašalintas 
su skautybe nesuderintas ele
mentas.

BELAISVię SKAIČIUS 
KORĖJOJE

Korėja. Sąjungininkai turi 
savo žinioje 130,000 karo be
laisvių komunistų. Komunistai 
turi 13.000 belaisvių sąjungi
ninkų. Tarp pastarųjų apie 
3000 amerikiečių. Apskaitoma, 
kad ligonių ir sužeistų yra apie 

' 10*7. Taigi amerikiečiai atgau
tų apie 300 vyrų, jei būtų pasi
keista ligoniais ir sužeistai
siais.

U. ragindamas viso* .krikščionis kovoti dėl taikos. Jo pasiklausyti su
sirinko apie 354.0M žmonių. ' -• *•

organizavo~pažangų katalikų 
sąjūdį “Sillon” (vaga). Kai 
niekais nuėjo Bidault šauksmas 
per jo srovės laikraštį “L’ 
Aube” prieš Čekoslovakijos ir 
Austrijos išdavimą Hitleriui, 
prieš tiem kraštam duoto žo
džio neištesėjimą, Bidault 1939 
vėl savanoriu išėjo į kariuome
nę. Kare jis kovojo Ardėnuose,

atsiliepia: “Nėra, pernai dabar 
turi konferenciją.” Argi saky
si, kad ji netiesą sako?

Bidault pirmatakas
Robert Schumair tokią konfe
renciją atlikdavo savo kabine
te, pusvalandžiui užsidaręs ir 
tuo metu nieko neįsileisdamas.

Kai ministerijos tarnautojai 
jau eina namo, Bidault lieka ir
įkniumba skaityti į dienos by- ' siūlėsi į pavojinguosius uždavi- 
las, kurias jam skyrių viršinin
kai suneša. Atprato ir nuo va
karienės. Jos vietoj ministeris

čia pat graužia biskvitus, kan
da raugintą silkę, užpila baltu 
vynu ir vėl skaito bylas, deda 
pieštuku pastabas. Rytą skyrių 
viršininkai atsiima bylas ir turi 
darbo, iki išsikrapšto iš bylų 
siūlių ministerio biskvitų tru
pinius.

• Su Bidault atėjimu į minis
teriją pasikeitė ir vidaus tvar
ka ministerijoje — skyriai laiš
kus gauna be pašto ženklų; 
specialus valdininkas kampus 
su ženklais nukerpa, nes minis-* 
teris yra aistringas pašto ženk
lų rinkėjas. ‘Paskiau, kai ne
turėsiu ko kito veikti, juos su
tvarkysiu”, rodo ministeris į 
porą čemodanų pašto ženklų.

auginti įvairių rūšių grybus.
, Dešimt metų praleidęs jėzui
tų kolegijoje ir turėdamas jau 
18 metų, Bidault įstojo sava- 

zaminus ir gavo istorijos mo
kytojo vietą. Dar atrodė toks 
jaunas ir toks nedidelis, kad 
tvarkdarys norėjo jam skirti 4 
valandas karcerio už tai, kad 
jis mokyklos koridoriuje vaikš
čiojo rūkydamas: neatskyrė 
naujo mokytojo nuo mokinių. 
Bet kai iš šios mokyklos pasi
traukė. lydėjo mokinių apgai- 
lestavimas ,nes istoriją dėstė su 
dideliu entuziazmu.

Nuo 1936 nuėjo į žurnalisti
ką. Su Mare Sagnirr. su G?.y

nius, iki pagaliau pakliuvo į 
vokiečių nelaisvę. Su didelėm 
raidėm KG ant kelnių Bidault 
buvo atiduotas dirbti pas ma
karonų pirklį. Kai sykį pirkė
ja pametė jam 10 fenigių ar
batpinigių, Bidault nepasilenkė 
jų paimti. Gailestingoji matro
na, pasipiktinusi tokiu neman
dagumu, būsima jam/, rnipis t e- 
riui įspyrė į tam tikrą vietą. 
“Taip aš mokiausi — pasako
ja juokais Bidault — nusižemi
nimo”. Bet taip plėtojosi ir 
dviejų tautų draugiški santy- 

- kiai.
Maršalo Petaino dėka Bi- 

daųlt buvo paleistas iš nelais
vės kaip 1914-18 karo dalyvis 
(ar tiek pastangų Bidault pa
darė, kad Prancūzijos marša
las Petainas būtų paleistas iš... 
prancūzų nelaisvės ir prancūzų 
žudikų, neteko patirti).

Grįžęs Bidault virto Prancū
zijos rezistencijos šefu. Jis at
sisakė prisiimti net slapyvardį, 
kad prisidengtų nuo Paryžių o- 
kupavusių vokiečių. Jis pašau
kė prancūzus sukilti. Ir jis prie 
Paryžiaus savivaldybės laiptų 
priėmė atvykusius išvaduoto
jus generolus de Gaulle ir Le- 
clerc. De Gaulle ir Bidault pri
ėmė išsilaisvinusių prancūzų

De Gaulle ir Bidault buvo 
toje pačioje valdžioje. Abudu 
važiavo ir pas Staliną į Krem
lių. Kai Stalino vaišėse kiti 
prancūzai tepakeldavo į pasvei
kinimus taureles ir vėl nuleis
davo, Bidault mėgino atlaikyti 
Prancūzijos garbę ir išgerti 
tiek pat kaip ir Stalinas. Kai 
nuo 20 taurelės Stalinas buvo 
tik įraudęs, Prancūzijos rezis
tencijos atstovas neįstengė pa
sipriešinti ir nuvirto. Nuo tada 
karikatūristai mėgo piešti jo 
nepavykusią konkurenciją su 
Stalinu ir dar pridėti dainuš
ką: “Nuo vandens liūdna, po
nas Bidault yra linksmas."

Su de Gaulle Bidault išsisky
rė, nors abudu svajoja apie di
dingą Prancūzijos praeitį ir a- 
budu nori, kad Prancūzija te
bebūtų didžioj pasaulio galy
bė. Užsienių politikos srity Bi- 
daull suėjo daugiau su Robert 
Schumanu ir su juo valdžia da
linasi. Esą politika ir vieno ir 
kito ta pati. Bet pikti juokda
riai išaiškino, kad visa, kas 
Prancūzijos politikoje gera, tai 
priklauso Schumanui, visa, kas 
bloga, priklauso Bidault. M.

STADDA -4
....... ■ ■.

Diskusija savo, darbai savo keliu
menę, bal. 3 Justas ChiMauskas 
vėl atsakinėja Gediminui Gal
vai, kartodamas tuos pačius 
du argumentus: kad seniau 
čia susikūrusios organizacijos 
atliko didelius darbus ir jų už
tenka; kad Altas visus sujun
gia ,ir jie geriau tarp savęs su
gyvena negu tie, kurie “mums 
perša bendruomenę”.

Pareiškimas “Sandaroje" ro
do, kad nemąžta tam tikruose 
sluoksniuose nusistatymas 
prieš bendruomenę; kad tas 
nusistatymas vėl ir vėl remia
mas tais pačiais argumentais; 
2 kuriuos jau buvo' atsakyta. 
Taigi jokie įtikinėjimas negelb
sti ir neveda prie bendros iš
vados. Tai atsiliepia ir LOKo 
darbams, kurie stipriai nudel- 
siamL Diskusija vargiai bega
lės visus vienaip įtikkiti. Bet 
jei norima bendruomenę su
kurti, tai jos (nirimas gali eiti 
% apeAos — organizuotis pir
ma atskirose vietovėse, o pas
kiri jų atstovų suvažiavimas 
pagal įstatus išsirinks ir vado
vybę.

Drange kovo 27 Gediminas 
Galva grįžta prie PLB klausi
mo, kuris pastaruoju laiku taip 
apmarinamas. Autoriuj atsako 
į dažnuosius priekaištus, PLB, 
kad ji panaikinsianti jau turi
mas kitas organizacijas. Rašo: 

“Lietuvių Bendruomenės sie
kia ne griauti esančias organi
zacijas, bet jas sustiprinti lie
tuvybės sargyboje. Kiekviena 
organizacija — ji besivadmtų 
Nuskriaustųjų Našlaičių Ben
drija ar Biržėnų Klubas —ne
bus paliesta besikuriančios LB 
Tačiau ši organizacija siekia 
apjungti skaitlingas organizaci
jas ir pavienius lietuvius, jais 
būtų katalikai ar evangelikai, 
vienos ar kitos pasaulėžiūros, 
demokratišku būdu, šiandie- 
nykštiems lietuvių tautos tiks
lams įgyvendinti. Lietuvių ben
druomenė siekia atlikti uždavi
nius, kurių pilnai nepajėgė į- 
gyvendinti esančios organizaci- 

. 'jos ar'pavieniai lietuviai.”
Tiems, kurie aiškina, kad 

lietuviai, Amerikos piliečiai, 
jau esą apjungti Alto, autorius 
nurodo, kad lietuvių tautai 
šiandien svarbi ne tik ta poli
tinė veikla, kuriai vadovauja 
Altas, bet ir ypačiai kultūrinė: 
švietimas, jaunimo išlaikymas 
lietuvybei. Sako, reikalingi 
mes lietuviškų vadovėlių. Keis 
tą reikalingumą paneigs —net 
iš tų, kurie trukdo lietuviškam 
susitelkimui? Turime remti li
teratūrą, meną, mokslą — kas 
iš bendruomenės priešininkų 
paneigs šių ginklų reikšmę lie
tuvybei išlaikyti? Autorius ke
lia klausimą, ar tie, kurie stoja 
prieš bendruomenės organiza
vimą, neina prieš lietuviu tau
tos reikalą ir neniekina lietu
vio vardo ?

Sandara, kuri aiškiausiai 
pasisakiusi yra prieš bendruo- 

---- -------------------------------------  

Studijos, norintiems 
studijuoti už JAV

riby
Pasitaiko lietuvių studentų, 

kurie norėtų ir turimomis kva
lifikacijomis galėtų pasinaudo
ti stipendijomis, taikomomis 
studentams, norintiems studi
juoti Europos ir kitų kontinen
tų universitetuose.

Iš kandidatų tokioms stipen
dijoms reikalaujama, kad pir
moje eilėje jie būtų JAV pilie
čiai ir mokėtų tos šalies kalbą, 
kurioje numato studijuoti.

Iš atvykusių tremtinių jau
nimo dauguma moka svetimas 
kalbas, bet jų dar maža tėra 
JAV piliečiais. Iš kitos pusės 
JAV gimusia# lietuviai stu
dentai lengvai galėtų tomis sti
pendijomis pasinaudoti, foet tik 
jiems sunkiau su svetimų kal- 

' bų mokėjimu. ,
Norintieji smulkesnių infor

macijų apie studijų galimumus 
užsienyje, turėtų įsigyti “Fel- 
lowship Opportunities For 
American Students To-Study 
Abroad 1953££’, kuri gauna
ma nemokamai kreipiantis į 
Ivtttate af lateraatiMal Edu 
cstioB, 1 East 67tt St, New 
York 21, N. Y.
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Ateities 4 nr. straipsnyje 
“Ateitininkų visuomenišku
mas” L. Dambriūnas garsiai 
pasako tyloms rusenantį kai 
keno dvasioje abejojimą: grį
šim ar negrįšim; verta bus 
grįžti ar neverta? gitą užkre
čiantį abejojimą jis laiko nauju 
ir dideliu pavojum lietuvybei. 
Jis skatina ateitininkus pastoti 
jam kelią.

Esą prieš 40 metų ateitinin
kų sąjūdis stojo prieš materia
lizmo ir ateiano pavojų, at
neštą iš Rusijos. Tas pavojus 
buvo sulaikytas. Už tat dabar 
yra kitas pavojus — pavojus 
lietuvybei. Naujam pavojui su
laikyti reikalinga-gyva lietu
viška dvasia. “O gyva lietuviš
ka dvasia gyvena tas, kas dėl 
Lietuvos gyvena, t. y. kas tvir
tai tiki grįžimu tėvynėn, kas 
gyvena to grįžimo laukimu ir 
kas tam grįžimui ruošiasi. To
dėl būtų gražu, kad įstojant į 
at-kų organizaciją ir pasiža
dant pildyti jos įstatus būtų pa
žymėtas ir tėvynėn grįžimo į- 
sipareigojimas... joks lietuvis 
tremtinys, ypač inteligentas, 
negali vadintis susipratusiu lie
tuviu patriotu, jei jis yra už
miršęs savo pažadus, jei jis jau 
yra susigyvenęs su mintimi, 
kad ir negrįžus bus gerai ar 
net geriau negu sugriautoje tė
vynėje.”»

‘Tai prisiminiau todėl, kad 
turtingas ir ištaigingas Ameri
kos gyvenimas daugelį vilioja 
savo žaviais burtais ir šaldo 
jausmus tėvynei... Mes turime 
nesibijoti prisipažinti, kad 
priklausome tai lietuvių visuo
menės daliai, kuri čia laikinai 
apsistojus, laukdama grįžimo 
dienos, nepaisant, kiek tų lau
kimo dienų, ar metų tektų iš- 
būti. Turime kovoti su sklei
džiamom pesimistinėm nuotai
kom, kad esame nerealūs sva
jotojai, kad mūsų likimas nu
lemtas, kad grįžti nė patys ne
norėsime. Viešąją opiniją turi
me formuoti mes”.

t



Kiek atsilošęs aiškino toliau

kur. stovi musę jauniausioji

Truktelėjau pečiais, lyg ne-

pilk 'laide. Taip ir narplioja vy

švietė ir rado, kad tie žmones 
bus puikūs 'Amerikos palflcuo-

pasišaukia “ant komisijos**. 
Kone sykiu tiria abiejų šeimųBelgijos 

“Nu- 
kalp Bėigijos Uetu-

kad ir norėdamas 
E&aifitoti ir gyventi, turi 

Isti kilometrą po žeme. Žiemą 
tai dar nieko, kai po ta žeme 
Šilta — ligi 40" laipsnių C. — 
Gali neblogai jaustis. Tačiau 
Vasaros metu prakaitą kas pen-

loce čiurkšlėmis prakaituodami 
ir besidaužydami kaktomis ir 
nugaromis metro aukščio dar
bovietėje. •

Nebūtų viskas taip jau blo
gai, jeigu nebūtų atrasta Ame- 
merika. Kęstume čia susirietę 
ir gyventume gal net patenkin- 

kitą laikraštį iš Amerikos ar 
Kanados ir beveik seilė ant 
paskutinio lapo varva — broly
ti mano, Amerikoje į kasyklas 
automobiliais važiuoja .Kanado
je “Tėviškės žiburiuose” per 
kefis puslapius ištisos litanijos 
skelbimų, kur ir jcaip pirkti na
mus. Jeigu skelbia, tai ženklas, 
kad juos ir iperka kas nors, o 
jeigu perka, tai nemažesnis 
ženklas, kad yra už ką pirkti, 
o jeigu yra už ką, tai Beriksiąs, 
kad per antrą porą metų ant 
namų jau “užkalta” doleriu- 
kų! Va, kas mums ant širdies 
knieti. Anapus vandenų vyrai 
kraustosi su televizijom į savą 
kerčią, o mūsų žmonos vos iš
balansuoja rytas nuo ryto iš 
kilometro gelmių išsikrapštant 
po 3-4 doL dienos uždarbį.

— Tai jau tuoj ir išvažiuo
site Amerikon? — klausiu Ka
zimiero iš Tilleur, užkvietusio 
mane paskutiniams pietums 
prieš susipakuojant kelionei.

— Na, kogi laukti, — paten- : 
Jūntas atsakė jau kone Ameri
kos oru bekvėjuojąs mano tau
tietis. — Perėjome daktarų 
komisiją, buvome iškviesti pas 
konsulą gauti vizas ir... čia 
Kazimieras giliau pągilenkėlb 
prie kąsnio ir nebaigė. Kažkas 
smilktelėjo.

— Tai jau turite vizas, visa 
šeima jau turite? — lyg bijo
damas įsiterpiau į tylą.

— Tai ot, turime, bet ne vi
si.

— Ne visi?!
— Taip išėjo, jog vienam iš 

mūsų keturiiį. pritrūko Ame
rikon vizos.
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— Bet tikrai, — tvirtino už

gerdamas Kazimieras. Ir ;o 
vaišingoji ižmona^tai tvirtino, o 
aš vis nesuvokiau, kaip galėjo 
vienam iš šeimos pritrūkti A- 
merikon vizos.

—' Tai... tris leidžia ,o ketvir
to ne? — nustebau. — Negi 
atrado gynusių Naująją Euro
pą ar ką, gal iššifravo kaip 
Maskvos agentus pavojingus 
Amerikos tarptautiniam sau
gumui? — Lyg tardamas ap
žvelgiau patį Šeimininką liesą, 

■ k randuotą, juodais kasyklos 
sužeidimais, užmečiau akį į šei
mininkę, dvi dukras, į mergi
nas betystančias.

—- Matote, toks reikalas, — 
pradėjo aiškinti pati šeiminin
ke, ~ 1948 mz užsiregistravo 
me Amerikos konsulate kaip 
nom išvažiuoti ton žemėn. Užsi-

Atsirado Amerikoj geri žmo
nės, parūpinę darbo ir buto 
garantijas. Pradėjome ruoštis. 
Pašaukė konsulatas — nuva- 
žiavonie, patikrino plaučius, 
kraujų. Buvome visi sveiki. Po 
neilgo laiko vėd visi labai lai
mingi nuvažiavome paskutinei 
kelionei į konsulatą. Taigi nu
važiavome pasiimti vizas. Bgai 
koMbuk) jponai vartė visokius 
tapttp, visaip antspauduotus, il
gai tarp savęs šnekėjosi Ir... — 
šeimininM nusisuko prie virdu
lio lArąpliupusio garo srove.

— Bet tikrai, —tvirtino ir 
pati maloni šeimininkė, atsisu
kusi nuo virdulio, ir abi dukte
rys linktelėjo brunetes galvas.

Konsulas liepė nenusimin- 
ti. Reikės tik palaukti tol, kol 
lietuviams atsidarys nauja 
kvota. O jeigu norime greičiau 
k* visi sykiu išvažiuoti, duokite 
telegramą į patį Vašingtoną, į 
departamentą prie Kongreso, 
kad iš ten apsvarstę leistų bū
simos kvotos sąskaitoti vienam 
jūsų šeimos nariui įvažiuoti da- 
bar.

— Savaime aišku, kad tele
gramą siuntėt e, — 
damas tvirtinau. '

— Na ^žinoma, kaštavo per 
8dol. Bet užtat greitai sutvar

kys mūsų išvykimą. Matote, 
dabar jau valgome pas mus 
paskutinius pietus.

ne neabejo-

legramą? — pasismulkinau.
— Prieš savaitę. Sakė duos 

žinią po trijų dienų, bet jau dar 
trys prasmuko ir...

— Tai ir gal dar vienus pie
tus valgysime po pamaldų ka
da nors.

— O ne. Vistiek tuoj duos ži
nią. Telegramos greit eina. Jau 

tus, baldus. Ruošiamės.
Ir atsitiko, kad Kazimiero 

šeimoje valgiau antrus patenti
nius pietus, valgiau trečius... 
ketvirtus, praėjo du mėnesiai, o 
tos trys dienos vis dar nepraei
na... trečios dienos pabaigos vis 
nėr.

Bet lietuviai vistiek valiuo
ja Amerikon!.., Kur nevažiuos, 
jeigu ten Amerika.

Anava, netoli Kazimiero te

dvi šeimos. Valefitifias ir Jo
nas. Ir atsitiko, kad 1948 m. jie 
išreiškė raštu savo norą Ameri
kon. Pereitų metų pavasarį 
konsulatas Antverpene ima ir

N.P. SESELES PUTNAME JAU STATO KOPLYČIĄ

VtULA MAKWA. Mante itamr yra koplytėlė, gyvena seselės ir silpnesnės 
Fnfls*o naani ayyenfnjns.

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vienuolyno (Putnam, Conn.) 
koplyčios fondui aukojusieji 
nekantriai laukė, kada toji Ma
rijos garbei šventovė bus pra
dėta statyti, šiandien jau gali
me pranešti Iirikerną naujieną: 
NjP.S.V. Gildos seime, kuris į- 
vyks gegužės mėn. 17 d., suva
žiavusieji atstovai ir svečiai bus 
liudinirtkai pradedamo statybos 
darbo.

Šernai reikalas vertė seseles 
pradėti koplyčią statyti, nes 
dabartiniame, pamaldoms skir
tame kambaryje seselės su sa
vo auklėtinėmis nebesutelpa. O 
mergaitėms, suvažiavusioms į 
uždaras rekolekcijas ir vasaros 
metu atvykstančioms į stovyk
lą (Summer Camp), pamaldos 
buvo laikomos svetainėje. Tai
gi koplyčios verkiant reikėjo, 
bet jos statybai neturėta pa
kankamai pinigų. Iki šiol gera
dariai yra jau tiek' suaukoję, 
kad galima išmūryti koplyčios 
stenąs ir uždėti stogą. Vidui į- 
rengti Dievo Apvaizda tikrai 
atsiųs naujų geradarių.

Statybos Komitetą Garbė? 
Pirmininkas Jo Ekscelencija 
Henry J, O’Brien, D.D., Hart
fordo Vyskupas, jau leido pra
dėti koplyčią statyti, o seselės 
nedelsdamos deda visas pastan
gas koplyčią kuo greičiau pa
sistatyti. Jų rūpesčiai ir našta 
mažės tiek, kiek atsiras naujų 
geradarių. Vieni iš jų nupirks 
koplyčiai plytų, kiti įdės vit
ražus (paveikslų langus), dar 
kili įrengs altorius, suolus ir

Lyg susitarė, abi šeimos po 
neilgo laiko praveria paskutinį 
kartą konsulato sunkias duris 
vizoms.

Ir atsitiko vėliau, jog tas 
sutarimas subiro. Valentino 
šeima greitai gavo raudonom 
ir žaliomis juostelėmis ant
spauduotus vokus h* pasus su 
“leidžiama įvažiuoti į Suvieny
tas Valstijas” ir greitai per At
lanto bangas nėrė pažadėton 
žemėn.

Nieko nė nežinojau, kas dė- 

ne-

no. Beveik iš netyčių už bara
ko kampo skubėdama susidū
riau su pačiu Jonu.

— O, sveikas! Tai dar čia po 
tą suodiną kasyklos kiemą tri- 
niesi? Sakiau, jau kur dango
raižio 80 aukšte gyveni.

— Taigi, laukiame...
— Ko laukiate? šeima 

maža.
— Vizų laukiame.
— Bet Valentinas jau parašė 

iš savo tetos pastogės, o jūs 
kartu prieš penkeris metus už
sirašėte, kartu buvote šaukia
mi," tai kodėl negavote kartu 
vizų?, 
kurnu.

— O kas gali žinoti, kas čia 
pasidarė? Liepė laukti, kai pa
pildomai pasiteiravome.

— Ir laukiate?
—• Na, o kur dingsi ? Neužil

go sulauksime, — guodėsi Jo
nas.

- teiravausi visu smar-

Po pusės metų, platindamas 
spaudą, barškinu Jono bara
kam Atidaro šeimininkė, lai
kydama rankoj čiulpiantį žin
duką — Vincą, už jos ilgakasė 
pradžios mokyklos gimnazistė.

— Su laikraščiais atėjau. 
Gal nė nenorėsite i/isisakyti 
jau toliau? — vos pasisveiki
nęs ėjau prie reikalo.

— O, prašom sėsti, pažiūrė
sime. Jonas ką tik išėjo dar
ban, bet vistiek užsisakysime 
Pratęskite tą patį toliau me
tams!—krapštydama valiutą, 
pasakė Jonienė.

k. Juk tarp lietuvių yra tikrai 
daug geradarių, tik mes nemo
kame prie jų prieiti, jų nepa
žįstame, na ir jie patys kartais 
nežino, kur ir kam skirti savo 
didesnę ar mažesnę auką.

Labai noriu tiems gerašir
džiams patarpininkauti, tai y- 
ra ,nurodyti Nekalto Prasidė
jimo Seserų Vienuolyno stato
mos koplyčios reikalą ir pa
reikšti, kad šiam tikslui skir
toji auka bus tokiu indėliu (in- 
vestmentu), kuris tikrai atneš 
šimteriopą vaisių. Juk pats 
Kristus yra pasakęs: “Ir kas 
bus davęs vienam šitų magiau
sių atsigerti tik taurę šalto van
dens mokytinio vardu, iš tikrų
jų, sakau jums, nepraras savo 
užmokesčio'* (Mato 10,12). Iš

Vaclovas Sidzikauskas 60 
mėtų susilaukė šiandien, ba
landžio 10.

— ...kuriam laikui?
— Metams.
— Bet... juk laukiate vizų?
— Nusibodo. Nė neklauskite 

apie jas. Nėra jau ko laukti, 
juk *po pusės metų baigiasi 
daktarų’ apžiūrėjimas. O jau 
praėjo pusmetis, taigi, nėr ko 
vargintis, — nuosekliai užbai
gė šeimininkė.

— Tai jeigu antru kart rei
kės pas daktarus, reikės vėl 
mokėti po 16 deri, nuo žmo
gaus? — rinkdamas pinigus 
teiravaus toliau.

— O kaipgi! Amerikos kofk 
sulate gydytojai ima šešiolikinę 
už vos gimusį žmogų.

— Tai Jūsų 80 dol. dingo?
—■ Dingo tai, dingo ir vil

tys.
Bet kokia kliūtis pasipaL 

niojo, kokia katė perbėgo A- 
merikon kebą, -kas gi yra? Juk 
turi būti konsulate tvarka.

— Aišku, Tvarka turi būti. 
Ji yra, bet mes jos nesupranta
me. Greičiausiai mes besame 
gimę po Amerikos žvaigžde.

Vieną sekmadienio popietę 
(lauke buvo ūkanos) — susi
metėme vieno angliakasio 
gtlžton. Bešnekučiuojarrt apie 
Juozapo šermenis, vienas iš bu
vusių išsitraukė ilgą popierj, 
padavė man ir sako: skaityk 
lietuviškai. Popietis buvo ang
liškas.

visų JAV esančių lietuviškųjų 
vienuolynų šis yra mažiausias 
ir neturtingiausias, nors to vie
nuolyno seserys dirba labai di
delius darbus: vadovauja sene
lių prieglaudoms, auklėja naš
laičius (pamestinukus), globo
ja mergaites, ruošia vasarines 
mergaičių stovyklas, rengia 
mergaitėms bei moterims už
daras rekolekcijas, spausdina 
laikraščius bei knygas, žodžiu 
— jos labai daug darbuojasi 
ir dėl Dievo, ir dėl tėvynės. 
Taigi, padėkime joms pasista
tyti koplyčią, kurioj jos turėtų 
jaukų maldai kampelį, o visos 
tos, kurios atvyksta į jų vie
nuolyną, galėtų dar geriau at
sigaivinti religiškai ir tautiš
kai.

— Geros naujienos, kviečia 
Amerikos konsulatas...

— Į svečius, — nutraukė 
kaimynė iš kampo.

— Kviečia komisijon' ir pra
šo atsivežti devynis punktus. 
Pasus, metrikus, gimimo, su
tuoktuvių, foto, policijos pažy
mėjimus ar doras, ir t.t. ga
liausiai p© 25 dol. vizos išlaidos 
ir 16 dol. daktarams.

Tai visai nedaug, — nu
džiugo ilgaausis Alfonsas, po
pierių savininkas. laimingas

Ne viso tiek, bet už 
vieną!...

tjj
Nuotaika krito visam 

bary. Kambary ūkanos.
Po valandos ūkanotos

kiek-

kam-

tylos
Alfonsas, lyg raudamas iš šir
dies kartumą, dėliojo paguodos

—« Pradėjau su vienu advo
katu. Žadėjo užmokėti kelionę. 
Vėliau turėjau atiduoti., Suti
kau. Gi vėliau radau' tetą, bu
vo dar džiugiau. Gi teta, nors 
teta, bet už kelionę irgi nemo
ka. Liepė kreiptis į labdaringas 
organizacijas tuo reikalu. Nu
traukiau visus ryšius su ja ir 
laikiausi save Belgijoje įkur
dintu pagal a.a. Unros paskuti
nę valią. Bet štai. Gavau pun
dą popierių per tą laiką iš kon
sulato. Dalį sukūrenau, kad su
šilčiau kambary, dalis liko, ir 
tarp tų — štai kviečia atva
žiuoti su... su... kiek dolerių-

— Šeimoje kiek žmonių?
— Jeigu jau visus už žmones 

skaityti, tai iš penkių.
— Visus ,visus, ir vaikus, vi

si juk žmonės. Taigi, viso 205 
dolerius.

— O, Viešpatie... Pasus ir 
dokumentus susitvarkysiu, bet 
kur tuos pinigus gauti?

.— Gal užsidirbsite?
— Kur tau! Su trimis vaiku

čiais šeimai, uždirbant po 4 dol. 
kasdien, kai pabrangęs pragy
venimas suryja viską... Kur tu 
čia uždirbsi!

— Važiuok Kanadon, ten 
komisijos ir vizos nič nieko ne
kaštuoją, o ar taip ar taip turi 
pats kelionę apmokėti.

Bet, kad Amerikoje teta, 
bus gal geriau vėliau.

— Kokia ten teta, jei Ame
rika ne teta...

Ir taip metai meteliai slen
ka. Kas ištrūko iš kasyklų 
gerklių, jau savu fordeliu 
mauna keliu. Likusiems neatsi
randa tetų nei dėdžių. Lietu
viškas forumas irgi nei teta, nei 
dėdė. Bet k ą darysi, jei esi 
gimęs ne po (žvaigžde, o po ka
syklos kaukiančiu ratu.

Visa tai būtų lyg juokai, jei
gu nebūtų buvus atrasta toji 
Amerika. Norisi «ten nuvažiuo
ti, norisi ir piums nors kiek 
žmoniškiau pagyventi, kaip 
nors normalesnėje temperatū
roje dirbti.

— Vienas iš liekančių.

Sukakties priminimu jis nėra 
stumiamas į pagarbius vetera
nus, atliekamus žmones. Jis 
tebėra pačiame darbštume; 
judriausiai ir labiausiai lemia
mai dalyvauja lietuvių dabar
ties politiniame gyvenime.

V. S. kilęs iš Šiaudinės kai
mo, nuo Jurbarko. Baigęs Vei
verių mokytojų seminariją, 
prieš pirmąjį karą bu o liau
dies mokytojas Mariam^ >l?s 
apylinkėje. Si pirmąja L'Mu- 
vos vyriausybe jis buvo teis ’.- 
gurno ministrei jcreikalų ve
dėjas. Atidarius Lietuvos at
stovybę Šveicarijoje jis buvo 
pirmas tos atstovybės sekreto
rius. Paskui dešimtį metų Lie
tuvos atstovas Berlyne, porą 
metų tokiose pat pareigose 
Londone. Ar ne nuo 1933.metų 
išėjęs iš diplomatijos tarnybos 
buvo diplomatinės istorijos lek
torius Klaipėdos prekybos in
stitute. Su visuomeniniu veiki
mu siejosi tada, vadovaudamas 

V. Sidzikauskas
Nuotr. V. Maželio

Margam pasaulyje ir taip būna
Drąsuolis geninės. Pasirodo, kad ligoni-

Nepaprastu drąsumu nes(\ nės personalas, reikalaudamas 
niai pasižymėjo vienas argenti-\ aukštesnės algos, suorganizavo 

mašinistas. X streiką. Negalėdami ligonių be 
priežiūros palikti, juos sugrą
žino giminėms. Miestas atsi
kvėpė tik tada, kai buvo baig
tas streikas.

nietis, garvežio
Prieš pat Monte Grando stotį 
važiuodamas jis pastebėjo ant 
bėgių bežaidžianti vaiką. Viso
mis priemonėmis jis bandė 
traukinį sustabdyti, bet jo pas
tangos buvo veltui. Pastebė
jęs, kad traukinys laiku nesus
tos, jis vargais negalais prisi
artino prie garvežio priekio, at
sigulė ir ištiesė ranką. Trauki
niui privažiavus prie vaiko, 
mašinistas jį savo laisva ranka 
nusviedė į šalia bėgių esančią 
pievutę. Vaikas nebuvo sužeis
tas, nors mirtis jam buvo be- 
šukuojanti plaukus. Traukinys 
tik už 50 metrų sustojo.

Prigavo
Prieš kurį laiką Duisburgo 

teismas Vokietijoje nubaudė 
M. Jakob 1 metams kalėjimu. 
Jo nusikaltimas yra gana įdo
mus. Jis buvo ligotas ir nega
lėjo gauti darbo, 6 namie alko 
žmona ir trys vaikai. Jakob 
sumanė Užregistruoti naujagi
mį ir tokiu būdu gauti šiek tiek 
paramos. Jis sugebėjo įtikinti 
vieną daktarą, kad jam “gimė” 
sūnus, ir daktaras jam išrašė 
pažymėjimą, kuriuo remdama
sis “naujagimį” užregistravo 
metrikacijos biure. Tuo būdu 
Jakob gavo apie 500 markių 
pašalpos. Tačiau neseniai re
vizijos komisija, tikrindama 
metrikacijos biuro veiklą, pa
stebėjo, kad daktaro išduotas, 
pažymėjimas neatitinka visų 
reikalavimų, ir taip viskas iš
kilo viešumon. ‘Naujagimis” 
turėjo “mirti”, gi tėvas metams 
atsidūrė kalėjime.

Streikas
Singapūre neseniai miesto 

gyventojai praleido keletą 
naktų be miego, mat jie turė
jo saugoti visus miesto bepro
čius, kurie buvo atleisti iš Ii-

Lietuvos Vakarų Sąjungai.
Nepriklausomoje Lietuvoje su 

Sidzikausko vardu susijusias y- 
ra dvi Lietuvos valstybės bylos 
Haagoje — viena su Lenkija, 
kita su Vokietija, kur Lietuvos 
interesams atstovavo V. Sidzi
kauskas ir kur abidvi buvo iš- - 
spręstos Lietuvos naudai.'

Prasidėjus okupacijoms, V. 
Sidzikauskui lemta buvo atsi
durti vokiečių kacete. PaleLtas 
pamažu įsijungė į Lietuvos lais
vinimo darbą. Tam darbui dau
giausia vadovaujamos reikš
mės turėjo jau tremtyje, daly
vaudamas Vlike kaip ūkininkų 
Partijos atstovas, pirmininkau
damas Vykdomojoj 
T aj- y b o j • ir vadovauda- 

’mas Vliko užsienių politikai bei 
apskritai santykiams su sve
timaisiais. Diplomatinės patir
ties ir asmeninių sugebėjimų 
dėka dar didesnis jo vaidmuo 
dabar yra Lietuvos Laisvės Ko
mitete, kuriam jis pirminin
kauja ir palaiko bendradarbia- 

.--~vimą su'kitais egziUpiais komi-
'tefais^-M^ 2*"~ .

Tiesioginė bei netiesioginė V. 
Sidzikausko įtaka daug lemia ir 
politinių grupių tarpusavio san
tykius bei santykius tarp atski
rų veiksnių. Jei dėl ’ politikos 
žmogaus, kurs dar aktyviai 
reiškiasi politikoje, sunkiau nei 
kurioj kitoj srity rasti vienodą 
ir vieningą įvertinimą, tai dėl 
V. Sidzikausko galėtų būti ma
žai ginčijama išvada, kad jis 
visuomenės gyvenime, ypačiai 
tremtyje, reiškiasi vadovauja- 
mojoj rolėj.

Jei visų vadovavimų dabar 
vienas ir tas pats tikslas — 
gelbėti Lietuvos gyvybę, — 
V. Sidzikausko sukaktis skati
na mus yisa širdim linkėti jam, 
kad prisiimtą atsakingumą pa
jėgtų tesėti iki galo.

Jubilėjus

Šiomis dienomis Boto Wool- 
bridge švenčia'neįprastą jubi- 
lėjų. Jam sueina 100 metų, 
ir 87 metais nuo savo profesi
jos pirmųjų pasireiškimų. Jis 
giriasi esąs seniausias vagis ir 
plėšikas. Būdamas 13 m., jis 
pavogė maišą anglių ir už lai 
jam buvo įkirsta 12 kartų lx)- 
tagu.

Matyt, pirmoji bausmė jam 
patiko, nes ir toliau vertėsi pa
našiais dalykais. Paskutinį 
kartą teismas nubaudė 1948 
m., kai jam .buvo 95 metai 
amžiaus. Tą kartą jis buvo pa
vogęs 1 porą batų. Daugiau 
nei pusę savo gyvenimo, bū
tent — 53 m., jis praleido ka
lėjime.

' Girtuokliai Varšuvoje

Kad pagerintų -girtuoklių 
padėtį, valdžia įsteigė klubą, 
kuris rūpinasi gatvėje rastais 
girtuokliais. Juos ne tik patal
pina viešbutyje, bet ir drabu
žius išvalo. Nereiktų stebėtis, 
jei girtuokliai iš visų kraštų 
pradės rinktis j Varšuvą.

Prie tek vizijos

Kad televizijos programos 
gali būti labai įdomios, nėra 
abejonės. Bet jos kartu ir kenk
smingos. Iš Anglijos praneša
ma, kad paskutinių metų bėgy- 
je vagys pavogė už 4 mil. do
lerių vertės brangenybių tei 
kitų vertingų daiktų. Vagystės 
buvo todėl sėkmingos, nes šei
mininkai buvo apsėdę televizijos 
aparatus ir intensyviai siekio 
programas.



rokoko? Clevelande tarėsi mokytojai
PRIE VELYKŲ STALO

Per Velykas tiesiog pati sau
lė lenda j akis. Džiūgauju links
mas ir matau: bėga žmogelis 
ir čiupinėja kaktoje tikrą Mo
zės ragą. Sustabdau jį. O jis, kad

— Tik nekviesk prie Velykų 
stalo, nenoriu!

— Geriau užeikim į saliūną 
ir už savus pajuskime Vely-

- — Suklydau, baisiai sukly- 
\dau per tuos “svetimuosius”,— 

pradėjo žmogelis pasakoti. — 
Jau prieš šventes galvojau ei- 
siū į svečius. Koks patogumas, 
kai didi? žmonių vaišingumas. 
Mane visą laiką nemandagiu 
laikė, kam neužeinu. Tai pasi
skaitęs mandagumo vadovėlį ir 
drožiu. Girsiu visus, o jie man 
varge padės. Perku greit na
muką, — phskolins pinigų. O 
dabar — trauk juos kelmai vi
sus namus ir draugus.

Nueinu pas Tadą Radą. Sėdi 
jis, kojas įrėmęs į televiziją, 
dantyse cigaras, prie šono “hai- 
bolas”. Pažvelgiu į stalą, — 
ten didesnė “televizija”. Net 
kratijas sujuda, kiek gėrybių. 
Sumoju, jei šis naujakuris jau 
taip tvirtai laikosi prie šito sta
lo, tai ir Balfą prieš šventes 
bus parėmęs pagal šitą stalą.

Išmetęs “haibolą”, pradedu 
kalbą:

— Tamsta būsi didis patrio
tas’

— Šiur! Patriotizmo man 
niekada nestigo.

— Esi veikėjas. Tikras Ge
dimino kraujas verda, tai ir 
veiki.

— Na, ką tamsta, ne taip 
daug...

— Girdėjau, kokią didelę su
mą pinigų paskyrei Balfui 
prieš šventes. Tai visiems pa-

Kad sužaibavo, kad sublyk- 
ciu_o jo akys, taip ir užgeso 
mano televizija. Išvarė mane 
lauk ir duris užtrenkė:

— Vail^-galis, tyčiotis atėjo!
Atsidūręs gatvėje mąstau 

tai tau ir mandagumas.
Einu kitur. šį kartą būsiu 

gudresnis, neliesiu visuomeni
nių ir politinių temų. Užsuku 
pas tokį Kazį Brazį. Jo dar 

>nuo dypukiškų dienų nemačiau.
Mes vienas kitam į ūsą ir po 

stikliuką. Koks džiaugsmas, 
kad užsukau. Galvoju, tai man
dagus žmogus. Ant šių žodžių 
ir jo žmona iš kito kambario. 
Tuoj prisiminiau geriausius 
komplimentus. Tamsta vedęs. 
Kokia graži žmonelė, kokie ža
vūs jos plaukai, nepalyginsi su 
tais dažytais dirbtiniais plau
kais. O akys — tikri deimantai! 
įbėga ir vaikas. Pradedu ir jį 
girti: koks nuostabus berniu
kas, išaugęs. Tai vyras. Tikras 
tėvas!

Kad sugriaudė abu. kad šoks 
prie manęs ir, pavartoję veiks- 
rningaTTmrrkfts-ūLlčkšĮ 
do laukan. Ir už ką, — nežino
jau, kol užsukau pas trečią. 
Tas man paaiškino, kad Tadas 
Radas nič nieko nedavė Balfui 
prieš šventes, o Kazys Brazys.

Kovo 28 d. Liet Mokytojų

amerikinę mokyklą ir mūsų už
davinius skaitė V. Kavaliaus
kas. Trumpoj, bet kruopščiai k* 
rūpestingai parengtoj paskai
toj paskaitininkas iškėlė 'ame
rikinės mokyklos siekimus: ji 
turinti ugdyti pilietiškumą 
(demokratizmą), kurti tautinę 
vienybę ir amerikonmti. Bet 

rikinės mokyklos bedvasišku
mą. šitas pačių amerikiečių pa
žiūras reikia mums žinoti, nes 
mes turime ir savų siekimų. 
Lietuviškumas turi būti ne at
sitiktinė, bet esminę mūsų žy
mė. Bet lietuviška mokykla sa
vo uždavinio dabar negali at
likti: permaža joje lituanistinių 
pamokų, neturime programų ir 
vadovėlių, nesuorganizuotas 
net pats švietimo centras, šalia 
mokyklos mums reikia labai 
daug dėmesio kreipti į gyvos 
tautinės dvasios išlaikymą 
mūsų šeimose. Reikia pažymė
ti, kad dabar net įžymių mūsų 
šeimų vaikuose pastebimas 
ryškus amerikonėjimas.

Valdybos pranešimą padarė 
J .Stempužis. Domėdamiesi ga
limybėmis gauti darbo mūsų 
mokytojams Amerikos mokyk
lose. valdyba kreipėsi į atitin
kamą švietimo įstaigą (Board 
of Education). šitos galimybės 
pasirodė .nesančios labai dide-_ 
lės. nors patirta, kad mokytojų 
trūksta. Dėl mokytojų cenzo 
dokumentų pripažinimo yra pa
rašytas raštas mūsų minis
trui P. Žadeikiui, bet atsakymo 
dar nesulaukta.

Iškelta mintis organizuoti 
produktyvesnius anglų kalbos 
kursus. Pasisakyta už reikalin
gumą greičiau turėti švietimo 
centrą, nusiskųsta programų 
rengėjų darbo nudelsimu ir 
kt. Valdyba laikinai palikta ta 
pati: V. Kavaliauskas. J. 
Stempužis ir A. - Tamulionis.

J. Smetona kovo 29 d. Liet. 
Teisininkų D-jos sk. susirinki
me skaitė paskaitą apie Ameri
kos teismus, pailiustruodamas 
ją teismų praktikoj pasitaikan
čiais , būdingesniais pavyz
džiais.

LB apylinkės valdyba prašo 
visus mokėti. tautinio solidaru
mo mokestį Už 1953 m. Apylin
kės susirinkimas šio mokesčio 
nustatė po 2 dol. kiekvienKn 

-dirbančiam 18 m. sukakusiam.
Kartu su mokesčiu valdyba 
prašo bent po pusę dolerio pa- 

g ho. tas, kuris nuolat visiems 
skelbia moralę, gyvena susidė
jęs. Jo žmona jau pametė pir
mą vyrą, pametė ir vieną akj. 
dabar stiklinė, pametė ir plau
kus, dabar dirbtiniai, o vaikas 
— tai pirmo vyro.

Tarp bešnekant ir trečias ati
darė duris. Sako, išeik, atrodo.
iSi.tfflffonistas. nKinii rinia*
po miestą, šiandien Velykos, 
norim pagyventi be politikos.

Še. kad nori, ir būk manda
gus per Velykas!

Žv. BcPaštflfcis 

jama ir didesnė auka) šalpos 
ir socialinės globos fondui, nes 
atsiranda reikalo padėti bėdoje 
ar nelaimėje atsidūrusiems.

į Clevelando lietuvių organiza
cijas bei draugijas, kad ir jos 
šiam fondui skirtų tam tikrą 
procentą nuo savo pramogų bei 
parengimų pelno. Dideli ir nau
dingi uždaviniai tegali būti at
likti tik sutelktinėmis visų lie
tuvių jėgomis. A. V.

Zodtažs Stedeatę Ateitininkų 
Sąjntgos suvažiavimas 

Clevelande
Balandžio 18-19 d. Clevelan-

Detroito vyčiai gražiai veikia
Skautai ir ateitininkai -

drauge rengia Motinos die
nos minėjimą, kuris įvyks ge- 
-gužės mėn. 10 d. 12 vai. buv. i 
lietuvių salėje. Tą pačią dieną ! 
Beechmet darže šv. Antano, t 
šv. Rožančiaus ir L. Vyčių 102 
kuopa rengia Motinos Dienos 
gegužinę.

Balfo rengiamas vakaras .
čia pat: balandžio 19 d. 6 

primend ' vai. vakare, buv. lietuvių salė
je. Bus vaidinama Čiurlionie
nės “Pinigėliai’. Režisuoja Z. 
Mikšienė.

Tuo pat laiku Arts Institutą 
(Woodward ir Kirby) įvyksta 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
koncertas.

Balandžio mčn. 26 d. ukrai
niečių salėje ALKA kolektyvas 
vaidins “Nugalėtuosius.”

Br. Budriūno kvartetas bai
gia įrašyti į plokšteles savo 
repertuaro dainas. Gegužės 
mėn. pradžioje jau pasirodys 
šių dainų plokštelės: “žvakė ir 
plaštakė” (M. Petrausko), 
“Pas tėvelį sengalvėlį” (Vasi
liausko), “Vežė-mane iš namų” 

jDambrausko), “I kovą” (Ra
čiūno), “Gyvenimo aidu” (B. 
Budriūno), ‘Valsas 
(Brahms) ir “Dunda 
kaip patrankos”.

Balandžio mėn. 26 
po pamaldų šv. Antano mokyk
los patalpose Detroito at-kai 
rengia Vaižganto minėjimą. 
Dėl patalpų ankštumo galės 
dalyvauti tik ateitininkai.

P. Natas

Graži Lietuvos vyčių 
veikla

itiškiai visuomet būna apdova
nojami Lietuvos Vyčių 102-os 
kuopos leidžiamu leidiniu 
“Vyčių Kardas”. Velykinis nu
meris atspaustas ypatingai ge
rame popieriuje. Viršelyje lie- . 
tuviška sodyba,- skleidžianti 
šviesos spindulius, ir didžiulis 
vytis. 1913-1953 m.
Lietuvos Vyčių 40 metų su
kaktį.

Pirmame puslapyje Ohio- 
Michigan vyčių suvažiavimo 
dienotvarkė: Balandžio 11- d. 
10 vai. registracija Sheraton 
Cadillac Hotel penktame aukš
te. 12 vaL vadų kursai. 6.30 v. 
v. ukrainiečių salėje Martin 
St. prie Michigan Avė. operetė 
“Apkalbos ir meilė” (pastaty
mas Clevelande vyčių 25-tos 
kuopos). Po operetės — šokiai. 
Balandžio 12 d. 11 vai. iškil
mingos šv. mišios. 2 vai. —po
sėdis. 5 vai. pobūvis buvusioje 
lietuvių salėje.

Kitame lape regime Lietuvos 
istorijos bruožus. Gražiai trum-

• pai iliustruotai patiekta. Tik 
kai kur prasilenkta su istorine 
tiesa. Sakysim, rašoma, seno
vės lietuviai laikė ąžuolus jų 
dievais.

Yra dar straipsnelių apie L. 
Vyčių organizaciją, apie šv. 
Kazimierą ir Alfos Sušinsko 
viešas laiškas tremtiniams. Tik 
pastarasis yi4 lietuvių kalboje, 
o visa kita — anglų.

Per Velykas mūsų bažnyčio
je prisikėlimo mišios buvo 6 
vai. žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Mišias atnašavo 
kleb.» kun. J. V.—-Kazlauskas^ 

kus. Choras labai gražiai gie
dojo; solo pagiedojo Vladas 
Barius, vargonais pritarė A. 
Stanišauskas.

Mūsų bažnyčioje buvo dviejų 
savaičių misijos, kurias vedė T. 
Geraldas. Tiek angliškos, tiek 
lietuviškos misijos praėjo labai 
gražiai. Gražūs pamokslai su
traukė per tūkstantį asmenų. 
Manau, kad būtų naudinga to
kias misijas rengti kas metai.

Balandžio 19 d. sumos metu.
11 vai., bus teikiamas Sutvir
tinimo Sakramentas. Sakra
mentą suteiks vietinis vysku
pas. Visam pasirengimui vado
vauta kun. J. Pranckus.

Balandžio 11 bus p’rmoji 
vaikučių šv. Komunija. Vaikus 
rengia kun. J. Pranckus.

Balandžio 25 d. parapine sa
lėje įvyksta choro metinis vai
dinimas ir koncertas. Bus su
vaidinta graži 
“Vargšas Tadas”.
choras ir choro solistai išpildys 
gražių dainų.' Taip pat turėsi
me ir lietuvaitę baleto šokėją.

komedija 
Parapijos

studentų pasisakymai - refera
tai dienos bei ateities veikimo 
klausimais. «.

Suvažiavimo proga įvyks vie
šas literatūros ir meno vaka
ras, kuriame su savo kūryba 
pasirodys visų suvažiavime da
lyvaujančių draugovių atsto
vai. Iškilmingo posėdžio metu 
bus duodamas studento ateiti
ninko pasižadėjimas.

Visi suvažiavime dalyvausią 
studentai ateitininkai bei sve
čiai, kurie yra reikalingi nak
vynės, iki balandžio 13 JL re
gistruojasi pas J. Vyšniauską, 
5807 Linwood Avenue, Cleve- 
land 3, Ohio. Tel. EXpress 
1-6508. *

Smulkesnė suvažiavimo pei
kiamas zoninis studentų atei—grama bus paskelbta vėliau, 
tininkų sąjungos suvažiavimas. 
Suvažaivime bus svarstomi or
ganizaciniai sąjungos reikalai.
išklausyti centro valdybos ir 
draugovių pranešimai ir pačių

Visi studentai ateitininkai yra 
kviečiami šiame . suvažiavime 
dalyvauti.

Clevelando Stud. At-kų 
Draugovė

As-dur” 
klumpės

d. tuoj

Po programos bus šokiai. 
Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti ir pamatyti linksmą 
komediją, linksmai laiku pra
leisti.

Hartford. Conn.
į šv. Jono Evangelisto Draugi- į 
jos susirinkimas dėl Velykų 
šventės nukeltas i balandžio 12 
d. 7‘val. Susirinkimas įvyks 
paprastoje vietoje, — narių 
pareiga dalyvauti.

Šią vasarą draugija rengia 
,du piknikus, pirmą — birželio 
5 d., antrą — rugpiūčio 23 d.

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 19 d. Pra
eitą mėn. susirinkimas dėl blo
go oro neįvyko. Kviečiame vi
sus atsilankyti. «<ait.

Koncertuoja pianistas 
Kuprevičius

8 vai. v.
Memorial 
pianistas

Balandžio »-12 d. 
Hartforde Bushnell 
teatre koncertuoja 
Andrius Kuprevičius. Pasinau
dokime šita reta proga išgirsti 
šį žymų lietuvį menininką, pa
sižymėjusį-ne tik Europoje, bet 
ir JAV jau iškylantį į pirmą
sias vietas. Bilietai no 1.50 dol. 
gaunami Bushnell Memorial 
teatro kasoje.
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Tel EVergreen 7-1335

Stephen Aroriiskis
(Armakauskas)

Gra bortus-Balsam uoto jas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 3-5043

Mattliew P. Balkis
(BIELIAUSKAS)

F I' N F. R A I. lt O M E
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

N O T A R Y PUBLIC

i

SHALINS 
(Shafinskas) 

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED

84-02 Jamaica Avė.
(at Forost Parkway Station) 

Woodhayen4 N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

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

Tel. Virpinta 7-4499

į! EVergreen 8-9770

, Graboriits-balsamu&iojas
231 ‘Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs Kal-ie mok4”ti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresniu 
laidotuvių.

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas jvežimas ir 

bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotų S495 tokios laidotuves. 

Bet Po’ako kaina—3295.
Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi- 
giau kaip 

3185.
Pilnas karstu pasirinkimas. 

Žemiausios kainos.
Vis tiek, kur Jūs gyvenai e. 

Polakas Jums gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-8479

“Pirmiausia užeik pas Adomą” 
Būsi, greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS .SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1140 EAST JERSEY ST.

Adam Stankūnas EL. 4-1570

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Brbadvvay. Brooklyn. N. Y., 

telef.' EV 8-6656 
Prieš velykinis išparda’irr-•- 

Paltai, eilutės, “toppers". Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausiu 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le" didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir «medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. . 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Tek EV 8-6656

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

53? Grand St„ Brooklyn. N. Y.
* Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms 

^Užsakymai išpildomi kogenau- 
siai. Uvežiojame j krautuves ir 
privačius namus.

Stephen B rėdės Jr
ADVOKATAS Z

37 Sheridan Ave„ 
Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7<>8..

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D.
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS

185 Ctintoa Avenue Brooklyn S, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 2—4 ir 6—9 p. p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Tol. MAIN 4-2328

Ofiso tel. < II .en m ore 5-3094 Namų tel. VIrginia 9-0476

DIL VACLOVAS PAPROCKA§ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Buslnvick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Pri?mimo valandos:

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

JOHN DERUHA, M. D. 
Inksto, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiū rėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

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

t

WILLIAM J. DRAKF

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

TeL Jamsiea 4UTS7?

Tel Q ''"'91

M. and Z. AUTO COU.ISSION WORKS
Lietuvių speealistų collision ir ?ąito t.ni*vnv> 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atliekami visi enllision, dažymo ir mech. taisymo darijai. 
Tepimas ir poliravtnas.—Darbas atliekamas pilnai ir s:--:ni-—»i 

J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
937 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, naukšfiena. »>.’r»»s. ' unr <• 

ir kiti maisto produktai šiiise kraut’i’.T's'**
185-24 IToracr* !Iar':ne U!v<l 

Fresh Meadous, Fiuslmig 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 

V'alley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.
19 West Post Road 

White Plains, N. Y. 
STORE

GLENDALE 27, N. Y.

G9-38 Myrtle Avė.
Glendale. N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgevvood. N. V.

60-4)4 XV<>o<iMde Avenue 
Woodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MIŠIUNĄS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

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

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

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

WINTER GARDEN TAVERN. Ine
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

KABARETAS
BAR? JALE susirinkimams, 

•stuvėms etc.
VYT BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledy“ orkestrui
1883 MATHSON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest A ve., stoties!. Ridgewood



SPORTAS EMPL. AGENCY

STOVBJO8
prašymas buvo

STOVUOS

CLOTHING

Tel LU 3-86*3

STOVUOS

SUKNELIŲ SIUVĖJOS

BUSS. OPPOBTUN1TY

SIUVĖJOS

tarp Glasgov 
futbolo klubo 
buvo įsiveržė i

Mature. for refined Boarding House; 
as chambermaid and handy man. (Street dreves) — 8814.75 — 828.75. 

Dirbame 52 savaites j metu*. Moka
me aukštesnius atlyginimus. Gailina 
uštfirbti gito į savaite.

ii .• n -J

tarpvalstybines rungty- 
Vokietijos rinktine. Sis 
baigėsi lygiomis 0:0.

B**ridyų
TeLES 2-3557 varno* suknelė* — $8.75 — $8.75 Une 

Pastovus darbas, geras atiygtnimai
Kreiptis:

SAPHURE DRESS CO.
194 W. 27th SL, N. Y. Q (19 aukšta*)

ik Avė. . Brooklyn
TeL ES 2-7118

JIMMY’S BEAUTY SALON
2 E. 176 SL. Br*ax, N. Y.

TeL JE 6-8768

SPORTAS PASAULYJE
■Airijos futbolo rinktinė tarpvals

tybinėse rungtynėse nugalėjo Aust
rijos rinktine 4:0. Aiuo metu Austri
jos futbolas išgyvena savotišką kri
ze. Be minėto pralaimėjimo austrai 
dar sužaidė 
nes su Vak. 
susitikimas 
Rungtynes stebėjo'^8X000 žiūrovų. 
Jos buvo pravestos Koetae.

Barcelonos žymiajame Las Corts 
stadione susitiko Belgijos ir Ispanijos 
futbolo rinktinės. Varžybos, kurias 
stebėjo 50,000 žiūrovų, baigėsi ėei-

CITYJk COUNTRY
HOME SERVICE

787 Lerington Avė. (80 St. > 
TE 2-9048

Excelleut poattions available ta 
*U braaebes of the dooMStie 
field. We specialize in plactag 
the right person ,in the rigbt 
position.

Chilėjc, Santjago mieste, pravestos 
pirmos pasaulinės moterų krepšinio 
pirmenybė* jau pasibaigė. Ja* lai
mėjo JAV rinktinė, laimėjusi 4 
rungtynes ir vieną susitikimą pralai
mėjusi. Antra vieta atiteko šeimi
ninkėm^ gi trečią vietą laimėjo 
Prancūzija. Finalinėje rungtynėse 
JAV nugalėjo Cbile rezultatu 49:36. 
Šias rungtynes stebėjo apie 30.000 
žiūrovų.

. Drobny laimėjo Aleksandrijos te
niso turnyrą, finale per 3 metus nu
galėdamas australą G. Worthington. 
Moterų grupės varžybas laimėjo a- 
merikietė D. Knode.

Porto Rico teniso turnyre pirmą 
vietą pelnytai laimėjo Art Larsen. 
netikėtai nugalėjęs G. Mulloy per 

—3 metus. Doris Hart laimėjo moterų 
grupės varžybas, finale per 2 setus 
nugalėjusi S. Fryl

Geriausi Australijos tenisininkai 
mėgėjai greitu laiku išvyks į Euro
pą, kur dalyvaus eilėje turnyrų.

z Tarp išrinktųjų... pastebimi Rose, 
Rosewall, Hoad, į kuriuos Australi
ja yra sudėjusi visas savo viltis atei
nančiose varžybose dėl Davis tau
rės.

Indiana universiteto krepšinio 
rinktinė laimėjo Amerikos krepšinio 
nugalėtojo vardą. Si komanda fina
linėse varžybose nugalėjo Kansas u- 
niversitetą 69:68. Indianas rinktinė 
šiais metais pralaimėjo tik 2 rung
tynes,

Airijos bokso mėgėjų rinktinė lai
mėjo tarpvalstybinį susitikimą su 
Austrija rezultatu 6:4.

Miehlgan universiteto ledo nriu-į 
Ilo rinktinė trečią karta iš eilės lai
mėjo Amerikos pirmenybes, finali- 
ni*e rungtynėse nugalėjusi Minneao- 
tos universiteto rinktine 7:3.

Cleveland Baron laimėjo šių me
tų American Ledo Rutulio lygos 
pirmenybes. Tai 7 kartas kai deštmt- 
nw«io bėgyje h komanda laimi ly
gos pirmenybes. Tenka ptntebėti. 
kad šis klubas praeitais metais ban
dė įstoti i pačių aukščiausią profe
sionalų lyga, tačiau 
atmestas.

Rungtynių metu 
ir Celtic ir Falkirk 
žiūrovai tris kartus
aikšte. To pasėkoje 38 žmonės buvo 
sužeisti, iš jų S turėjo ilgesnį laiką 
išbūti ligoninėse. Tai bent tvirtas ir 
gal net perdaug ryžtingas futbolo 
žaidėjų rėmimas.

Kad ristynės šiais laikais yra sa
votiškas cirkas, 'įrodo sekantis fak
tas. Vienas iš žymesnių Kanados fut
bolo žaidėjų, žaidžiąs amerikiečių 
futbolą už Edmontoa Eskimus Gene 
Kiniški, šios dienomis nutarė minė
ta sporto laką pakeisti j ristynės. 
Paklaustas, kodėl taip darąs, jis at
sakė, kad šiais laikais ristynės yra 
daug švelnesnis ir malonesnis spor
tas. Jei ristynės tampa švelnesnė
mis už futbolą, tai kažkas jau ne
tikslu. Nenuostabu tad. kad ristynių 
varžybos šiais laikais cirku skaito
mos.

Švedijos futbolo pasaulyje šiomis 
dienomis iškilo įdomus prasižengi
mas. Už II lygos Sandviken klube 
žaidžiąs centro puolikas šiuo metu 
tarnauja kariuomenėje. Oficialiai jis 
rungtynėms leidimo gauti negali. 
Tačiau kadangi jo pulkas yra tarne 
pačiame miestelyje, tai jis 3 kartus 
be savo vyresniųjų leidimo dalyvav-> 
futbolo rungtynėse ir kiekvieną kar
tą savo geru žaidimu klubui susitiki
mus laimėdavo. Tik kai vieną kartų 
prieš Sandviken žaidžiąs klubas vie
ną savo žaidėjų, kuris šiuo metu 
irgi kariškis, norėjo parsikviesti 
rungtynėms, išryškėjo dalykas, kad 
oficialiai tokiems reikalams niekas 
atostogų negauna. Todėl viešumon 
iškilo ir minėto centro puoliko ne
leistinos “ekskursijos” ir jis gavo 10 
dienų atsėdėti pulko daboklėje.

p wanted Female
SIUVĖJOS

Patyrusios prie Singer mažinu. Pašto CKMŪMERCIAL ENVELOPE CO.
55 W«st 17th St-. N.Y.C.

Bex Baby Carriage Mfg. Co.
441 W. 187 S., N.Y.C.
(Arti Amaerūam Avė.)

IMiktes teta sąlygos* Kreipti*:

SIUVĖJOS

btind-tiitch operatorės. Pastovu* (tar-

angliškai, ruaHkai ir lenkiškai).
Kreiptis:

1923 Southern Btv«L, Brutu. N. Y.

NEW A SUGHTLY IJRE»_
Men’s Suits, Coats, Shoes A Haberda- 
shery For Yourself and to send Over- 
seas. at very ■ Reasonable Prices. Al- 
teratkms Free. Also Larfies' Fur Coats

LUTA CLOTIUNG 
599 We«t 187tb Street

Off SL Nicholas Avė. LR.T. 191st SL

BUTCHER - GROCEBY - FBOEEN 
FOODS, FRUCT6 A VEGETABLES

4 Rm. Apt. Available
Long established, good income, excel- 
lent for couple— fully eųuipped. 
Owner mušt sėli due to iUness.

122-17 lllth Avė., Riehnjond Hill
VI 3-5575

SUPERINTENDENT
Couple for 2 Small House* on 2nd 
Avenue near 58th St., New York Ci
ty. For details eall: *

Ftaza 3-9688
STOVUOS

KOMES
Westchester Couaty

Help wanted—Malė

3-bedroom ranch, 2-car attached ga- 
rage: full eellar: country setting; 4 
blocks from Saw Mill River Parkway 
& N Y Central Station. $24,500. Cor- 
ner Odeli Avenue, 180 Westminster 
Drive. YO 9-2856.

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
Geras atlyginimas, pastovus darbas. 
Kreiptis asmeniškai įmonėje.
United Mask and Novelty €e. 

70-02 — 70tb Ave„ Giendale, 
Brooklyn 27, N. Y.

BOATS FOR SALE

24 FT. BUNABOUT 
110 horsepourer, Engine just OVER 
HAl’LED; Asking $450.

For detali eall Gedney 6-5082

VVANTED SKILLED 
ENGINE LATRE HAND 

Engiish or German speaking 
ALTAER MACH1NERY 
55 Van Dam Street, N. Y. C. 

AL 5-4510

• Avė. Bi es>Iy n. N. Y.
TeL HE 3-9149

STOVUOS RANKA

Real Estate

SIUVĖJOS 
goraetų, h tani Iną (beasuiere). Pastovus 
darbas, geras atly gbaiBma. Maloniom 
darbo sąlygos. Kreiptis:

MERZON
666—Sth Ave^ Jf.Y.C. TeL EL 5-9943

SIUVĖJOS 
įgud—iss siūti išeigines (party) suk
nele* — $14-$L6 liaeu Pastovu* dar
bas, gerbs atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

- IRENE FROCKS
PROSYTOJA

Patyrimas būtina*. Ranka tr mašina.
Pastovu* darbas, geras atiygtafma*. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

P. M. CLEANERS
75 Oriental Blvd^ Brooklyn

TeL DE 2-1566

RAINWEAB MFG. CO^

SIUVĖJOS
Patyrmios. Darba* dilbų Ir (aeetion

Gera* atiygini-

Kreiptis:
LOUIS S. WEINER

1363 Myrtle Ave^ Brooklyn, N. Y.
(1 ffight up)

BEAUTICIAN 
darbui ištisą savaite arba aavaktga- 
H*is Pastovu* darbas, geras atlyginl- 
mM.,Maleaio* darbo sąlygos.

mašinomis. Pastovus

darbo sąlyga*. Kreiptis:
PAUL DRAGO

397 W. 36th SL. NA.C.

MERGINOS
Lengvam fabrike darbut Pastovus 

darbas, geras atlyginimą*. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

MAY MFG. CO.
32-38 — 62nd SL Weodside, L. L

Kulka galvoje
Australas Scandrett prieš 

dešimtį metų kautynėse su ja
ponais buvo sužeistas: kulka 
pateko j pakaušį, ir daktarai 
jos nedrjso išimti, nenorėdami 
sužeįsti smegenų, šiomis die
nomis jis susirgo sunkiu gripu. 
Kai jis pradėjo smarkiai kosė
ti, staiga jam iš kaklo iškrito 
kulka.

MARYS EMPLOYMENT 
AGENCY

13*7 Atbmtie Avė., Bldyn
Cooks; geni housevvorkers — 
with&without cooking; couples: 
butlers; waitresses; Ist rate 
jobs in best houses available.

VL 7-5640 — VL 7-2381
srruATioNs wanted

COOKS-MAIDS-WAITRESSES 
Invest, hourly part-lull thne. .

sieep in-ouL «

Ūkanos Londone
Vagis sumanė apiplėšti 

krautuvę. Pasiėmė nemaną ak
menį ir paleido į krautuvės 
langą. Dėi tiršto ūko jis nepa
stebėjo, kaip pataikė į sieną. 
Akmuo atšoko ir trenkė vagiui 
į galvą, ir šis išsitiesė be są
monės. Praeiviai tuoj pašaukė 
policiją, o J jau vagį čiupo.

COLLEGE POINT, L I.
22-12 ll<Mh SL

Water front property, unrestrieted. 
Size of plot approximately 100x27 ft. 
Approximately 100 ft of dock. Bulk 
headed on 2 sides, approximately 
4500 sq. ft. of building for garage and 
Office building. Heated by oil. Private 
gąsdinę pump and tank. Wooden ga
rage on property 46x32.

RENT OR SELL
Phone HA 4-2335. Or write: 

BOX M 25, ROOM 830 
11 W. 4Ud L, NYC.

MEN 
WANTED 

for
AUTO ASSEMBLY

WOBK
LEBS

Ha* darbo sąlygos. Kreiptis: 
AARON UDELL 

28 W. Mth SL, N.YjC.

HELEN’S BEAUTY SALON 
635 Sntter Ave^ Brooklyn 

TeL Diekens 2-9396

3C|’J
WELDERS 

METAL FINISHERS

KAKLARAIŠČIŲ M8TOVINRTOJO8
FABRIKO DARBININKES 

darbui kojiniu presu ir surinkinėji- 
mui. Pastovus darbas. Dažni atlygini
mų pakėlimai. Maloni darbo atmos
fera. Teirautis pas: MR M1COL, 

CA 6-3376

SIUVĖJOS ' 
įgudusios prie populiarios kalno* si
jonų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Puiki galimybė pakiMmuL Ma
lonios darbo sąlygos. Kreipti*: 

RUDLEY SPORTSWEAR 
32 W. 18tb SL New York City ” 

(12 aukštas)

BROOKS BROTHERS
126 Woo*tor SL, N.Y.C. (1 aukštas)

DISPLAY

SCHM1DTS FARM
Foet Hill Road. Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. - -Reasonable 
rates. Accommodates 600 people.

PbMe Seandale 3-1294
OPEN EVERY DAY

REIKAUNGAS
NAMU DARBININKAS—VTRUAS
Savas kambarys. Privatus mažas 

namas. Ten pat gali nakvoti.
Kreiptis: VI 7-19291

Mrs. Wm. Gertam** Rtehmond Hin

Savininkei mirus, skubiai par
duodamas narnas trijų butų, me
tame stovyje su centraliniu šil
dymu Ridgewood rajone. Du 
butai gali būti laisvi. Sužinoti.

GL. 5^262

PEIST LANE 
DRUGS

495 80. 4TH STREET
Cor. Hewes St.

BrooHyR, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai .ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

EDWIN LANE, Ph. G.
EV. 7-6238 — EV. 4-8200

6 ŠEIMŲ NAMAS
Visi butai po 4 kambarius ir vonią. 
Vienu butu galima naudotis ir gauti 
geras pajamas. Gerai pastatytas na
mas gražioj rezidencinė j sekcijoj. Arti 
mokyklos, bažnyčia, krautuvės ir su
sisiekimas. Ateičiai daug malonumo. 
Geras pirkinys už prieinamą kainą.

Kreiptis j savininką telef.:
Applega te 7-7083 

~SOUTH YONKERS-
Gerai pastatytas, su insuliacija, prieš
kariniu stueco, namas. 8 kambariai ir 
foyer bei tinklinis priestatas. Dvi pil
nos virtuvės, dušas, cino bei vario ap- 
taisyrr.as, dvi vonios, tinklines ir kito
kios durys. Galima iSnuomuoti už ge
rą kainą vieną butąl.Netoli pirkimo 
bei susisiekimo centrai. Tikrai puikus 
pirkinys, — ir tik už $13.54)0.00. Kreip
kis į savininką pamatyt bei įvertinti.

Yonkers 3-8509

MlLLWRIGHt WELDERS 
ELECTRICIANS 
PIPE FITTERS 
JIG& F1XTURE 

BUILDERS 
PROCESS ENGINEERS 

TIME KEEPERS 
GLERK-TYPISTS 

Rotating Two-Shifč Operations 
High Starting Rates 

Cost-of-living Allowances 
Other Benefits 

Proof of Birth Reąuired
Apply 

UNDEN PLANT 
MONDAY THRU SATURDAY

MERGINA
Darbas Valyme diiteturėję (RetaMry 
eleaning plaut). Sužymėti ir skaičiuo
ti. Pastovus darbas.' 
mas. Kreiptis:

WINDSOR P ARK 
73-36 Bell Blvd.

TeL HO. 5-1183

Geras atiygini-

CLEANERS
Bayside, L. L

STOVfcJOS—PAVYZDŽIU DERBZJOS

niai ir trikotiniai. Geras atlyginimas, 
pastovus darbas. Kreiptis: 

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

TeL CY 20687

SIUVĖJOS*
įgudusios siūti Singer matinėmis. Siu
vamo* suknelės. Taip pat reikaltagos 
iškarpinėtojos (pinker) ir siuvėjo* 
ranka. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
J1LL DRESS CO.

691 E. 223rd Str„ Bronx, N. Y. 
TeL TU 2-1919

MOTORS CORP
UNDEN, N. J.

SUKNELIŲ STO VUOS 
darbui prie vidutines kainos išeiginių 
(party) suknelių. Pastovus darbas, 
geras atlygtadma*. Unijinėdirbtavė.

Kreipti*:
JESTEL - MARLE 

133 W. 21 SL, N.YXJ, (11 aukštas) 
Tel. CH 3-5989

IŠSIUVINETOJOS
Patyrusio* prie auksinių siūlų. Dideli 
atlyginimai. Pastovus darbas per iš
tisas metus. Kreiptis:

Nettie’s Bullion Nove’ty Works 
842 — 6th Avė., N.Y.C.

ŠUKUOTOJA-HAIRDRESSER 
mokanti visus grožio priežiūros dar
bus. Pastovus darbas (5 dienos), ge- ■ 
ras atlyginimas. Maloni darbo atmo
sfera. Kreiptis: 
CHARLAN BEAUTY SALON 
2153 Knapp SL, Brooklyn, N. Y. 

Tel. SH 3-8624

BRIDIS OR SADDLEMAKER
Good Pay — Steady Job. 

TeL: FL 4-3374
ACARO A DANTS SADDLERY 

335 Hempstead Avė. ElmoaL L I.
End of Independ. Subuay E or F 

train. Hempstead Tumpike Bus to 
Door.

MERGINOS - MOTERYS 
pakavime darbui. Pastovas d*rb*i, ge
ra* atlyginimas. Puikias darb* *ąly- 
g*s. Kreiptis:

LONG KLANO BAKING CO. 
63-96 — »th Ptoce

Middle Viilage, Long Island

PATYRUSI MOTERIS AR 
MERGINA

sinti draperijoms h* apvalkalams (slip 
covers). Taip pat atsakinėti telefonu. 
Ta* pato asmuo tari tai atlikti. Geras 
atlyginimą*. Malonios darbo sąlygos.

TeL Scarsdale 3 0110

PROSYTOJOS RANKA
Turi būti patyrusio*. Pastovus darbas,
5 dieno* į savaite- Gera* atiygMmas.

Kreipti*:
ROCKET CLEANERS

2179 VVhite Plain* Bd, Bronz, N. Y.

SIUVĖJOS

SAVENGS

Credited and

Ouarteriy

Latest 
Interest 

Rate

ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

WESTCHESTEB HILL8 
2-3-4 bedr*om famnes, $17A99-$23A99 

Choice of Severai Models 
stone front, center hall. fireplace. 
large room, 2 complete baths in 4- 

bedroom house 
VINCENT S. GARAMBONE 

75* Yonkers Avė,
YO. 5-1119 BE. 7-5484

SUPERINTENDENT
72 families; oil burner; Wiiliamsburg; 
experienced; capable repai rs; $1801 
monthly. 4-room apartment Call Fri-

With late m odei tractors for over the 
road work with large East 4 Mid 
West Freight Carrier.

Pbone Markei 2-6165

įgudusios siūti
STANIKUS

Pastovus darbas
GERAS ATLYGINIMAS

Tarnybos privilegijos (Benefits) 
Moderni įmonė

LADY MARLENE BRA.

(3rd floor)

Help Wanted Malė SIUVĖJOS
patyrmiua — darbų* dalimi* (section)

JAUNOS MOTERYS 
pakavimui skalbykloje. Patyrusios ir j 
aepatyrusios. Pastovus darbas. Apmo
kamos atostogos ir šventės bei kiti 
priedai. Geros darbo sąlygos. $45 — 
vėliau pakeftama. Kreiptis: 

V1CTORIA LAUNDRY 
Tel. Toehahoe 3-5535

DARBININKAS 
patyrusios prie Singer mašinų. Gami
nami megztukai. Pastovus darbas,

.gera* atlyginimas. M.ilorios darbo są
lygos. Kreiptis:

CASHMERZ KVTTTERS
741 FtasMng Avė., Brooklyn. N. Y.

FINGERVVAVER - MA.'.K'IRIST 
mokanti visus darbus. Darbui ketvir
tadieni, penktadieni ir šeštadienį Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. Ma
loni darbo atmosfera. Kreiptis: 

CHARM BEAUTY SALON 
2999 Wedd Ave^ Br*nx, N. Y. 

Tel. KI 6-9994

SIUVĖJOS RANKA
Patyrusios ir greitai dirbančios, 

stiprių raakų. Be to, rešlcslžųg** ke
lios prosytojos.

TeL OR 94640
Skambtati tarp 8 ir 11 vai. prieš 

pietas.

MOTERYS 
darbui Singer mašinomis. Patyru

sios gaminti moterų diržus. Pastovui 
darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: 
CH1C BELT (X).

638 Broadway, N.Y.C.

DARBININKES 
patyrusios apsiovinėti serviešėto* 

(napkins), iš keturių šonų ir gradtoi 
padarant kampus. Pastovo* darbai, 
gera* atlyginimas. Kreiptis:

Tel. BB 2-9736

FARMSTUOJAU REIKALINGI
PLANER OPERATOES 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

TURRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CUTTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI

THE

3384 - M St, Brooklyn, N 
TeL Csaey Mani 6-6784

STOVUOS
TBc patyrusios. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

On Reguiar Savings Account!
Interest starta the first of the month 

on suma from 525. to 510,000.
Depmito made *a ar befere Jaauary Ii, April S, 
Joty 19, aad Oetober 5 wfll drasr interest from the

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
įgudusios rifiti gero* kakybė* iperttaį 
apdarą. Gera* darbas. Pafld** darbe

Kreiptis:
LORRAINE DRESS CO.

119 W. 23 SL, N.Y.C. Rm.

Musės ir sijonai. Kreiptis:

SAVI N 6$ BANK
135 BR0ADWAT at BEDFORD AVĖ. 

539 Eaatern Parkvvay at Nostrand Avenue 
Your D*po*tt> tn TM* Bank Are Fully Insured 

up to naooo.
Member Federal Depo*!t Insurance Corporation IMPROVED MACHINERY INC

134 BURKE STIC

SIUVĖJOS
Įgudusios sinti sukneles. Pastovus dar- 
taM, geras atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

J. C. DRESSES
347 W. 36 GL. N.Y.C.

siuvėjos
patyrusios prie Singer mašinų. Siuva
mą matracų užvalkalai su užrišimu. 
Pastovų* darbai, gera* atlyginimas. 
Malonio* darbe sąlyga*. Kreiptis:

National Box Spring Corp.
2-8 Hodson SL, Yonkers. N. Y.

PATARNAUTOJA - SKAIČIUOTOJA

Pastovus darbas. Geras atlygMmaa.
Kreiptis:

FISHL’S CONFECTIONERY
11*—3rd Are- (prie 19 St.> N.Y.C.

Massachusetts
J

LARGE operai ing |X>ultry farm on 
famous Mohavvk Trail, vicinity popu- 
lar ski area; over 200 aeres. 20 til- 
lable, 3-story modern broller hateb- 
ery. 2-story broiler house. 2-story 
grain and cųuipment building. other 
buildings; annual sales 300.000 baby 
chicks; raiše 40,000 chickcns as meat 
birds, all marketed in this area; 
complctely eųuipped. Pontiac statloa 
vvagon, farm truck: New England 
type farmhouse (modemized); 8 
room*. 2 baths. automatię heating 
system; satisfactory prųfit*, Vit own- 
er 65 mušt re t i re; price 8*500 for 
ųuick salo DEF.RFIEI.D VALLEY 
POULTRY FARM. INC.. Shefburnt 
Falls. Mass. Phone 2P12.

i
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. sklista toli ir už gimtosios že
mės ribų. Ši solistė, sėkmingai 
dainavusi Lietuvos Operoj pa
grindines roles, teisingai užsi-

Gimė
Morta Jonė, Jono ir Rūtos 

Pavydžių, gyv. 106 i’leasant 
St., Dorcheste, pakrikštyta te
rapijos bažnyčioj balandžio 5.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—1286 kUoeycJes—MarMehead-Salem, Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suski te: LITHUANIAN RADIO 
HOUR, 56 Cottage St, Nonrood, Mas*.

Skyrius: LFTHUANIAN FURNITURE CO., 326 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

I

Balto pirm. kan. J. B. Kon- 
Sus, patyręs Europoje apie ne
paprastai didelį mūs tremtinių 

jam apie lietuvių tremtinių 

galbos. Atsiliepdamas į šį pra
šymą, šv. Tėvas per savo nun
cijų Vokietijoje J. E. aridvysk. 
A. J. Munch įteikė. Balto cent
rui 5,000 markių, skirtų Vokie
tijoje ir Austrijoje likusiems 
lietuviams tremtiniams sušelp
ti/ir žartu'kiekvięnam jų su
teikė apaštališkąjį palaimini
mą.

Vakaras fituAnistikai 
remti

Balandžio 18 d. Angelų Ka
ralienės parap. salėje įvyks 
dainos - muzikos - literatūros 
vakaras. Programoje dalyvau
ja M Nainytė - Dobužinskienė 
(sopranas) ir A. Vasiliauskas 
(tenoras), akomponuos pian. 
A. Kepalaitė. Humoristinius 
dalykus atliks aktor. K. Vasi
liauskas. Savo kūrybą skai
tys poetas L. Žitkevičius.

Po programos bus šokiai, 
grojant geram orkestrui, lai
mėjimai ir veiks turtingas bu-, 
tetas. Pradžia 6 vai. vak. Įėji
mas $1. Pelnas skiriamas Ap
reiškimo parap. mokykloje 
Brooklyne lituanistikai išlaiky
ti.

ALRK Moterą Sąjungos
New Yorko ir New Jersey 

apskr. suvažiavimas šaukiamas 
gegužės 3 d. 2 vai. p.p. Lietu
vių Klubo salėje, 6 Davis Avė., 
Keamy, N. J. Visos šio apskr. 
Moterų Sąjungos kuopos kvie
čiamos šiame suvažiavime gau- 
s ai dalyvauti, nes tai priešsei- 
miris suvažiavimas, kuriame 
turės būti apsvarstyta daug 
svarbių* Sąjungos reikalų.

Pirm. A. Lindvinaitienė
Kuprevičiaus rečitalis

New Yorko “šviesos” sky
rius balandžio 11 d. Grand Pa- 
radise salėje rengia savo trijų 
metų sukaktį. Ta proga įvyks 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
fortepiono rečitalis. Po to bus 
balius. Dėl ribotos vietos ėji- 

' mas tik su pakvietimais.
Gabijos leidykla

Brooklyne, išleidusi
truotą K. Binkio “Baltąjį vil
ką”, rengiasi išleisti Francois 
Mauriao “Gyvačių lizdą”.

Lietuvių Radijo Korporacija 
562 E. Broadvay, So. Boston 27. Mass. Tek SO 8-9489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę. 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

New Yorko apylinkės lietu
viai yra didžiai susidomėję kul
tūras žurnalo AIDŲ rengiamu 
muzikos - literatūras vakaru.

rapijos salėje Brooklyne kiek
vienas mylįs dainą ir menišką 

po sunkių darbų įmonėse.
AIDŲ vakaro programoje 

dalyvauja Lietuvos Valstybinės 
Operos žvaigždė Antanina

ANTANINA DAMBRAUSKAITE Wagnerio “Otelio" operoj?, Desdeinonos 
vaidmenyje.

tarnavo primadonos vardą. Jos 
galingas lyrinis sopranas nuos
tabiu švelnumu pasiekia klau
sytojų širdis, palikdamas neuž
mirštamą įspūdį. Svetimtaučiai - 
nėra perdaug dosnūs kitų šalių 
dainininkams, tačiau Antaniną 
Dambrauskaitę užsienio spau
da vienbalsiai įvertino pirmaei
le soliste. Po dainavimo Augs
burgo operoje 1949 m. Schwae- 
bische Landeszeitung rašė: 
“Labai retai svetimtautė ope- 

širdis, kaip Antanina Damb
rauskaitė. Visa publika, kaip 
vienas žmogus, jai atsistojo^ 
sukeldama ovacijas. Ji didelė 
dainininkė, perverianti savo

atras jai kartojo ir kartojo o- 
vacijas”. Panašiai rašė užsienio 
spauda po Antaninos Damb
rauskaitės dainavimų Berlyno, 
Paryžiaus, Londono, Viėnos, 
Budapešto, Miuncheno, Pragos, 
Romos ir kitų didmiesčių ope
rose. Balandžio 12 d. girdėsime 
ją dainuojant tų pačių operų 
arijas ir savo tautos liaudies

dainas AIDŲ muzios - literatū
ros vakare, šiai solistei akom
panuos ir Čiurlionio, Debussy, 
Chopeno kūrinius skambins 
pianistas Aleksas Mrozmskas.

Be to, grožinio žodžio mylė
tojus savo kūryba atgaivins vi
siems žinomi rašytojai. AIDŲ 
vakare išgirsime savo tautos 
didįjį poetą — pranašą Ber
nardą Brazdžionį, kuris bibli- 
nio pobūdžio, o taip pat ir gi
liais patrotiniais eilėraščiais 
šaukia šių dienų žmogų pakilt iš 
apsnūdimo. Jis paskaitys nau

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

1 (steam).
Kreiptis tel. EV 7-7252

■MMI R i) \ T O N (i žinios » pulk. J. Andriaus žmona, jau 
kuris laikas dėl reumatizmo t^-

DičL penktadienio naktį Ap
reiškimo parap. jaunimas pa
aukojo naktį, budėdamas prie 
Kristaus karsto. Per visą naktį 
lig 7 vai. ryto grupėmis ėjo 
jaunimas kas valandą bažny
čion, aukodami savo budėjimą 
ir maldas kenčiančiam Kristui. 
Budėjimo tvarkymu rūpintis 
buvo pasiėmusios sodalietės, 
kurios, pasiskirsčiusios valan
domis visą naktį budėjo. Nuo 
1 iki .2 vai. skautai, o nuo 3 
ligi 4 vai. ateitininkų gražus 
būrys, šalia kitų maldų prašė 
Aukščiausiojo Lietuvai ištver
mės ir kančių sumažinimo, šis 
budėjimas yra gražus ir sekti
nas katalikiškojo jaunimo pa
vyzdys

Prof. K. Pakštas,
grįždamas iš Clevclande į- 

vykusio geografų kongreso, 
New Yorke šį šeštadienį skai
tys paskaita Politinių Studijų 
Klube.

jau'ios kūrybos. Vakaro prog
ramoje dalyvauja ir š'.ų metų 
Rašytojų Draugijos premijos 
laureatė visiems miela Nelė 
Mazalaitė. Sunku suskaityti jos 
pasakas bei legendas, paskelb
tas periodinėje spaudoje ir iš
leistas septyniose knygose. Ji 
didžios fantazijos, gilaus jaus
mo rašytoja — tikra pasakų ir 
legendų mergaitė! O kas ne
girdėjo Jurgio Jankaus storų 
romanų su gudriai supintu tu
riniu bei giliu psichologiniu pa
jautimu rašytojo? Jo kūriniai 
Naktis ant morų, Velnio bala, 
Paklydę paukščiai ir kiti amži
nai įsispaudžia skaitytojo sie
lon. Jonas Mekas, vienas iš pa- 
čio^^ jąTjniausios kartos rašyto
jų, poetas ir literatūros kriti
kas, taip pat domina mus savo 
nauju žodžiu. Visi jie šioje mu
zikos - literatūros šventėje pra
bils į klausytojus. Greta to dar, 
žymiausias šių dienų 
daugelio literatūrinių 
autorius ir kultūros 
AIDŲ redaktorius,
Vaičiulaitis, trumpai apibūdins 
šių metų mokslo premijos lau
reatą Dr. Antaną Maceiną.

Šis AIDŲ muzikos-literatū- 
ros vakaras savo aukšto meni
nio lygio programa balandžio 
12 d. sutrauks lietuvišką visuo
menę pasigėrėti dvasinėmis 
vertybėmis, kuriomis didžiuo
jasi tauta. Visi pagerbkime jas 
savo atsilankymu.

Diskusijos apie komunizmą 
buvo surengtos balandžio 29 

d. 3 vai. p.p. parapijos salėje po 
bažnyčia. Rengė LRK Federa
cijos skyrius. Kalbėjo kun. E. 
Petrelevičius, kun. A. Abra- 
činskas, J. Lola, Pr. Lembertas. 
Diskusijose dalyvavo dr. K. 
Girtautas, St. Jakutis ir k. Vis
kas praėjo gyvai, ir gausiai su
sirinkę žmonės susidomėję sekė 
programą.

įvyksta sekmadienį, balandžio 
12 d., 3 vai. p.p. parapijos salė
je po bažnyčia.

Moterą ir Merginą klubo pa
rengimas įvyksta balandžio 12 
d., 5 vai. p.p. parapijos salėje 
7th St.

Dabar Izraelio valstybėje 
lankosi žydų delegacija iš N. 
Anglijos. Toji delegacija pa
kvietė Izraelio prezidentą ir 
ministerį pirm, atvykti kitais 
metais į Bostoną, kai bus mini
ma pirmųjų žydų atvykimo į 
šį kraštą jubilėjus.

Atleido kelis komunistus 
mokytojus

. Bostone prieš Velykas buvo
Parapijos mokyklai padaryta , kelias dienas atvykusi šen. 

Jenner vadovaujama komisija 
tyrinėti komunistinę veiklą. To 
tyrinėjimo rezultate yra atleis
ti keli komunistai mokytojai.

Liudas Končius
paskirtas amerikiečių skautų 

So. Bostono ir Roxbury dis- 
trikto vedėju.

Dr. B. Nemickas 
tautininkų veikėjas, darė 

pranešimą politiniais' klausi
mais So. Bostono tautininkų 
namuose balandžio 29 d.

žalos
Kovo 28 d. į parapijos mo

kyklos/ patalpas kampas I ir 
6th St. dar nesusekti jauni pik
tadariai buvo įsibrovę ir pada
rė kiek žalos. Bostono laikraš
čiai šį įvykį smarkiai aprašinė
jo ir skelbė kelių tūkstančių 
nucštoliu§. Faktinai nuostoliai

Kun. Jonas Petrenas,
kuris Washingtone, D. C., 

studijuoja katalikų universite
te, šventėm buvo atvykęs į 
New Yorką ir, sustojęs Aušros 
Vartų parapijoje pas kun. Gu- 
rinską, lankė savo bičiulius.

Lojalumo paradui
jau dabar visi raginami 

ruoštis. Moterys kviečiamos 
pasirengti tautinius drabužius. 
Šiemet į paradą norime sutelk
ti kuo daugiau Šimonių ir kartu 
atžymėti Mindaugo vainikavi
mo 700 metų sukaktį.

Pianisto ir kompozitoriaus 
V. Bacevičiaus

koncertas įvyks balandžio 26 
d. Carnegie Hali. Bus išpildyta 
Bach-Bulow, Scarlatti, Chopin, 
Ravel, Debussy, Litszt, Bacevi
čiaus ir Gruodžio kūriniai.

Micamoido lietuvės
A. Bortkevičienės iniciatyva 

Velykų švenčių proga surinko 
62 dol. ir pasiuntė į Vokietiją. 
Pusė atiteko Gautingo džiovi
ninkų sanat. lietuviams, kita 
pusė Diepholzo liet, gimnazijai.

Aktorius Vitalis Žukauskas,
kuris Bloomingtone dėsto lie

tuvių kalbą, su šeima per šven
tes lankėsi New Yorke ir daly
vavo “Ateities” literatūros va
kare Newarke.

lauskas per šventes iš Montre- 
al, Kanados, lankėsi New Yor- 
ke.

Stud. Ateitininką draugovė
išsirinko naują valdybą, ku

rią sudaro pirm. Z. Daugėlaitė, 
vicepirm. G. Botyrius, sekr. D. 
Stasiukynaitė, ižd. A. Pupius ir 
soc .reik, vedėjas R. Adomaitis. 
Valdybos adr.: D. Stasiukynai
tė, 242 Metropolitan Avė., 
Brooklyn 11,"N. Y.

yra nedideli, bet pats įvykis 
nemalonus. Mokyklos name 
niekas negyvena ir ten slapta 
įlindę vaikai (atrodo, kad ne
pilnametės mergaitės) užkimšo 
sinką bei pripylė vandens. No
rėtųsi pageidauti, kad policija 
aštriau griebtų valkataujančius 
vaikus.

Pakvietė į Bostoną Izraelio

Vaiką Pirmoji Komunija 
mūsų parapijoje bus gegužės 

17 d. 9 vai. ryto.
Sutvirtinimo Sakramentas 

bus teikiamas Šv. Petro liet, 
parapijos bažnyčioje balandžio 
28 d. 2 vai. 30 min.

Parapijos choro koncerte
balandžio 19 d. be paties 

choro dar dalyvaus įžymusis 
solistas iš Čikagos St. Baranau
skas ir Bostono simf. orkestro 
styginis kvartetas.
Baletas “Florindos sapnas”
bus atliekamas’ antrą sykį 

So. Boston High School balan
džio 26 d. 3 vai. p.p.

Margučių paroda
sujungta su kitais lietuvių 

tautodailės dalykais buvo So. 
Boston viešojo knygyno (prie 
pat Liet ftl. Klubo namų) pa
talpose ir pasibaigė šeštadienį 
prieš Velykas. Rengėjai atliko 
gražų darbą tą parodą sureng
dami.

įvyksta balandžio 12 d. 7 vai. 
vak. parapijos salėje po bažny
čia Kalbės kun. Pr. Virmaus- 
kis, parapijos klebonas.

Bus valdybos ir rev. komisi
jos rinkimai. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

WAITKUS
FITNERAL HOME

1,1 WEBSnat AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS * 
Laidotuvių Direktorius 

ir Bahamuoto ja* 
NOTARY PUBLIC 

'Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer. 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

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

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai. 
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 8-0815 
SOuth Boston 8-2609

S. fiaracevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 IV. Broaduay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotaviii Di rektorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni šaltį vieną 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
-bėda. ALEKAN D R O 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedu, žievių ir žolių, to jei
gu tos arbatos kasdieną iSsigenume, 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtu lengvesnis jw>r- 
kęst. Ta arbata yra $2.00 už pokelį ir 
prisidnčiant j namus. O jeigu pori už
simokėti pastoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $230.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADW AV

South Boston 27. Mass.

TeL SO 8-2156
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

AJphonse Stecke 
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais ,JBird” Kompanijos 
šingeliais* 

Apkainavfanas Dykai 
<Free Esti mato)

i- 
f..

AIDŲ”, KULTŪROS ŽURNALO
MUZIKOS - LITERATŪROS VAKARAS

Balandžio 12 d. 5 vai. pp.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE (Havemeyer ir North 5th gatvių kampas, Brooklyne)

Aidų leidėjai - Tėvai Pranciškonai
PROGRAMOJE DALYVAUJA

ANTANINA DAMBRAUSKAITE
KAUNO OPEROS SOLISTE

PIANISTAS
ALEKSAS MROZINSKAS.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS. JUBGIS 
JANKUS. NELE MAZAUUTB, JONAS

Po programos

BUFETAS IR ŠOKI A I

i




