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Pirmieji ligoniai Korėjoj grąžinti. Šešta
dienį derybos dėl kitų belaisvių likimo. 
Negrįžtančius siūlo kelti į Šveicariją.
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Lankia dabar Maskvos atsakymo
Eisenhowerio taikos programoj išlaisvinimas nėra pamirštas
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Korėja. — Balandžio 20 Ko
rėjoje pradeda keistis ligoniais 
ir sužeistaisiais belaisviais. Ko
munistai turės grąžinti per 
dieną po 100, o sąjungininkai 
po 500. Pirmomis partijomis 
jau pasikeista. Tarp grąžintų 
yra 30 amerikiečių.

Derybas dėl kitų belaisvių 
likimo komunistai pasiūlė at
naujinti balandžio 25. Komu
nistai sutiko, kad būtų grąžina
ma tik tie, kurie to norės. Visi 
kiti turi būti perduoti trečiai 
neutraliai vafetybei, kur spręs
tų belaisvių likimą. Sąjungi
ninkai su šiuo siūlymu, atrodo, 
sutinka, nes sąjungininkų buvo 
pasiūlyta tokiu neutraliu kraš
tu laikyti Šveicariją. Komunis
tai dėl to nieko neatsakė. Tas 
ir kiti klausimai, bus aptarti 
derybose.

Iš 132,000 belaisvių, kurie 
yra patekę sąjungininkams, 
50,000 atsisakė grįžti pas ko
munistus.

ANGLIJA SUMAŽINO
" , MOKESČIUS

Londonas. — Ang1 įjojo as
meninių pajamų, apyvartos ir 
pramor.es mbkesčiai suma
žinti. Asmuo su žmona ir vai
ku, turėjęs metinių pijamų 
1400 dol. anksčiau nx kėjo
39,40 dol., dabar 32.80 pajamų 
mokesčio. Mokesčiai sumažinti 
ypačiai tiem gaminiam, kurie 
gali būti eksportuojami. Ta
čiau mokesčiai dar vis lieka 
aukštesni nei Amerikoje.

Ateinantiems metams biu
džetas numatomas 4,259,000,- 
000 svarų (apie 12 miliardų 
dol.). i

Ar japoną politika nusisuks nuo Amerikos
Tokio. — Balandžio 19 Ja

ponija išsirinko naują parla
mentą. Senasis buvo paleistas, 
kai jis pareiškė nepasitikėjimą 
vyriausybei dėl jos proameri-

VOKIETUOS KARIUOMENĖ 
JAU SUPLANUOTA

Bona. — Vokietija jau su
planavo savo busimąją kariuo
menę. Numatyta paruošti ka
rininkų 100,000, kariuomenės 
organizuoti 12 divizijų iš 360,- 
000 vyrų, aviacijos 80,000 vyrų 
•ir 1,300 lėktuvų, jūrininkų 
18,000, laivai bus nedidesni 
kaip 1,800 tonų, šita kariuo
menė bus pavesta Europos ap
saugos bendruomenei.

Žinios apie Vliko paskutinius nutarimus
Seniai nebuvęs Vliko posėdis 

įvyko balandžio 10-12. Spau
doje praneštas L. Vienybės Są
jūdžio atstovas V. Literskis ne
dalyvavo. Kai kurios grupės 
laikosi nusistatymo, kad L. 
Prapuolenis išstojo Iš Vliko ne 
asmeniškai, bet viso Sąjūdžio 
vardu, tad jo grįžimas turi 
būti svarstomas kaip naujos 
organizacijos priėmimas. Klau
simas liko atviras ir atidėtas.

Posėdyje nutarta atsisakyti 
nuo Vliko įgaliotinių ir bend
radarbių kituose kraštuose. A- 
merikoje tokiu ypatingu Vliko 
bendradarbiu lig šiol buvo V. 
Sidzikauskas.

VĖL SUKILO BELAISVIAI
Korėja. — Belaisvių stovyk

loje Yoncho saloje, j pietus nuo 
Korėjos, komunistai belaisviai 
vėl sukilo. Užmušti 4, sužeisti 
45. Sužeistieji bus priskirti prie 
grąžintiny.

DYKUMOJE snmt* paklydusi, su
šalusi ir išalkusi trijų metu mergaitė 
Ann» Vfarie VV’oodruff, kurios ieškota
18 valandų. Ji buvo išėjusi iš Vietor- 
ville miestelin Kalifornijoje.

PERSUOS ATSTOVAS 
PRIE VATIKANO

Teheranas. — Persija už
mezgė diplomatinius santykius 
su Vatikanu, paskirdama prie 
Vatikano savo atstovą -— tą 
patį, kuris yra Šveicarijoje.

koniškos politikos. Iš 1027 kan
didatų išrinkti 466 parlamento 
nariai

Iš didžiuosiuose miestuose 
suskaitytų balsų buvusi val
džioje liberalų partija su min. 
pirmininku Yoshida prieky te
gavo 179 atstovus, o kitos par
tijos drauge 242. Nors dar pri
sidės 45 atstovai, bet jie nieko 
nenulems. Tokiu būdu buvu
sioji vyriausybė, kuri buvo lai
koma palanki Jungtinių Vals
tybių politikai, pralaimėjo.

• WashiBgtoaas. — Norėdama 
paskubinti Europos kariuome
nės susidarymą, JAV sutinka 
prisiimti tris ketvirtadalius vi
sų jia reikalingų lėšų.

Panaikinta; Vykd. Tarybos 
nutarimas, kuriuo lig šiol buvo 
draudžiama be specialaus VT 
nutarimo vykti tarnybinių ke
lionių. Tuo nutarimu buvo su
varžyta užsienio reikalų tarny
bos valdytojo iniciatyva, ypač 
santykiuose su Bonr.a. Dabar 
Bonnos vyriausybei savo ruož
tu prisista'ė min. K. Škirpa iš 
Washingtono, kur jis dirba 
Kongreso bibliotekoje.

Pasitarimas cu min. St. Lo
zoraičiu. turėjęs įvykti balan
džio 15. neįvyko. Pastarasis li
gi šiol dar neatsakė į Vliko pa
siūlymus,padarytas 1952 m. 
lapkričio mėn.

Washingtonas. — Pasaulis 
tebegyvena įspūdžiais, kuriuos 
paliko prez. Eisenhowerio kal
ba, pasakyta balandžio 17 A- 
merikos redaktoriams. Joje 
prezidentas atsakė į Sovietų 
sustiprintą taikos ofenzyvą.
* Jis pabriežė:

Sveikiname kiekvieną gar
bingą taikos aktą. Bet norime, 
kad taikos siūlymų nuoširdu
mą liudytų ne žod nai, bet dar
bai. Taikos sutarties pasirašy
mas su Austrija, šimtų tūks
tančių karo belaisvių iš antrojo 
pasaulinio karo metų grąžini
mas jau būtų toks nuoširdu
mo ženklas.-

Kelio į talką yra keli tarpai. 
Pirmas didelis žingsnis tame 
kelyje būtų padaryti garbingas 
paliaubas Korėjoje ir pradėti 
derybas dėl vieningos Korėjos, 
leidžiant pasisakyti laisvais 
rir.kimias patiems gyvento

Ką galvoja ap*e Baltijos valstybes?
Aiškindamas prezidento kal

bą. “Daily Nevvs” pasakė: ji 
reikalaujanti iš Malenkovo 
paleisti iš vergijos Lenkiją. Če
koslovakiją, Vengriją, Bulga
riją. Rumuniją ir Albaniją” ir
“gal bot net Baltijos valstybes 
— Latviją, Estiją ir Lietuvą”..

Toks “gal būt” sukėlė ne 
vienam susirūpinimo. Tenka 
patirti, kad latvių atstovai lan
kėsi Valstybės Departamente, 
teiraudamiesi, kaip reikia su
prasti tą rytų Europą, ar čia 
turima mintyje Baltijos vals
tybes. Jiems atsakyta teigia
mai.

Sveikinimas Prezidentui
Vidurio Europos Krikščionių 

Demokratų Prezidiumas pa
siuntė sveikinimą pre idėhtui 
Eisenhoueriui ūž jo kalbą, ku
rioje pabrėžė reikalą, kad so
vietų okupuoti kraštai turėtų 
pasirinkti valdžios formą ir 
Europa būtų atstatyta teisi
niais pagrindais.

Bostonas.— Vokietijos kanc. 
Adenaueris jau baigė savo ke
lionę po Ameriką ir Iš čia iš
skrido namo. 

jams. TVirim^ gaivoje čia, kad 
ir tiesioginė bei netiesioginė 
Sovietų veiklu prieš Indokini- 
jos bei Malają saugumą turi 
būti nutrauk^. Toliau, ne
kliudyti kurtį Europos bend
ruomenei, įsitangiant į ją lais
vai suvienyta Vokieti jai su 
vyriausybe, Jmnkta laisvuose 
ir slaptuose rinkimuose.

Šita laisvątjbendruomenė ir 
visiška Rytų p Europos tautų 
nepriklausomybė padarytų ga
lą dabartiniam nenatūraliam 
Europos suskaidymui.

Kai šiais darbais -būtų paro
dymas Sovietų nuoširdumas. 
Jungtinės Valstybės siūlytų vi
sam pasauliui susimažinti apsi
ginklavimo naštą. To nusigink
lavimo eigai siūlė sutart> pen
kis punktus:

1. apriboti visų valstybių į- 
vairių rūšių kariuomenės jė
gas;

N. Y. Times aiškina: sunku 
tikėti, kad jie (Sovietai) su
tiktų su visiška Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rumuni
jos ir Bulgarijos nepriklauso
mybe”, nutylėdamas Baltijos 
valstybes ir Albaniją. Tame 
pat puslapy yra paveikslas su
įrašais valstybių, iš kurių So
vietai turėtų pasitraukti. Jame 
Baltijos valstybių taip pat nė
ra. Bet pirmame puslapy že
mėlapy Baltijos valstybės žy
mimos kaip ir satelitai.

“Sc. Monitor” žemėlapy Bal
tijos valstybės taip pat nepa
žymėtos. Tai rodo,.' kad Ameri
kos spaudoje ne visi vienaip
susigaudo “rytų Europos” są
vokoje.

Tenka taip pat atkreipti dė
mesio, kad prezidento kalbos 
rankraštyje išlaisvinimo politi
ka buvo išreikšta aiškiau. Ten 
buvo Sovietai klausiami, ar jie 
yra pasiryžę pripažinti kitoms 
tautoms, tarp jų ir rytų Euro
pos, teisę laisvai pasirinkti val- 
dymosi formą ir teisę laisvai 

Jungtis su kitomis tautomis pa- 
JUulio teisinėje bendruomenėje.

Bet šita sakinio dalis nebuvo 
paskaityta, įspūdį sušvelni
nant.

2. apriboti Jtaro^c^kalams 
medžiagų gamybą: ^7

3. įvesti tarptautinę kontro
lę atominės energijos gamy
bai; /

4. apriboti ar uždrausti kitų 
didelės naikinamosios galios 
ginklų gamybą;

5. delsti Jungt. Tautų orga
nams prižiūrėti susitarimų 
vykdvnną.

Baigdamas klausimus krei
pėsi į Sovietus:

Ar Sov. S-gos vadovybė yra 
pasiryžus padaryti lemiamos į- 
takos komunistiniam pasauliui, 
kad Korėjoje taikai nebūtų 
kliudoma?

Ar ji pasiryžus pripažinti ki
toms tautoms, tarp jų ir rytų 
Europos, teisę laisvai pasirinkti 
savo valdymo?! formą?

Ar ji pasiruošus darbais 
bendradarbiauti nusiginklavi
mo pasiūlymais?
Prezidento Eisenhowerio kal
bai pritarė visi vakarą pasauly

Amerikoje ją gyrė ir respub
likonai ir demokratai. Spauda 
visa teigiamai įvertino. Elsen- 
hcvveris esą vėl perėmęs ini
ciatyvą taikos ofenzyvoje. Val
stybės sekretorius Dulles pa
reiškė. kad taikos pasiūlymas 
nedali sukliudyti dar didesnio 
pasiruošimo ir šaltojo karo 
veiklos.

Komunistai užpuolė 
naują valstybę

Indokinija.— žodžiais skelb
dami taiką, komunistai iš Indo- 
kinijos pereitą savaitę užpuolė 
naują valstybę — mažutę Laos
karalystę, kuri yra sąjungoje 
su Indokinija. Laos ir Prancū
zijos kariuomenė užpuolikams 
pasipriešino. Eina kovos. *

* VIETOJ GROMYKO 
MAUKAS

Londonas. — Maskva savo 
atstovą A. A. Gromyko iš Lon
dono atšaukia ir skiria jį užs. 
reik, ministerio Molotovo pa
vaduotoju. Kitas pavaduotojas 
yra Višinskis. Gromyko vietoj 
bus J. A. Mahkas, kuris buvo 
ližs. reik, ministerio pavaduoto
jas .

LT. GEN. UILLIAM K. HARRISON (kairėje), tuijunidninkii ko
misijos taikos paliauboms pirmininkas, ir Gen. Edcar Gleti. ta
riasi Muša n vietovėje, kur bus pasikeiėiama sužeistaisiais belais
viais.

PARODOJE IŠSTATYTOS SVAJONES
Girdime, kaip šiandien visur 

politikai šaukia, rėkia apie tai
ką ir tuo pačiu metu alkūnėm 
vienas kitą stumdo — jiems 
per maža vietos žemėje. Nebe
sutelpa. Mokslininkai įkinkyti, 
kad surastų kelius į kitas pla- 
netaos. Gal kolonijom?

Ką jie surado ir kas tebėra 
tik svajonės, mėgins atvaizduo
ti paroda Vokietijoje, Diusel
dorfo mieste, gegužės 16-23 
dd. Ji bus pavadinta “Raketos 
visatoje” ir parodys žmogaus 
pastangas visatą užkariauti. 
Viename skyriuje ten jau iš
statyti modeliai to, kas jau su
kurta ir turima. Ten yra pir
mas sprausminis benzinu varo
mas lėktuvas, pakilęs nuo že
mės 1939 m. Yra pirmas rake
tinis lėktuvas, pradėjęs skrai
dyti 1944 ir k. Utopijos arba 
svajonių skyriuje stovi mode
liai raketų į aukštį, raketiniai 
tolimojo skraidymo lėktuvai, 
kabina į visatą, visatoj keliau
jantiems drabužiai ir t.t. Taigi 
svajojama apie stotį erdvėje 
be oro. Ten keleiviai iš žemės 
pasilsėtų ir galėtų toliau į 
mėnulį ar Marsą keliauti.

Fantazijos sukurtas modelis 
ją vaizduoja kaip žemės sateli
tą 1730 kl. aukštyje. Jis 
skrieja apie žemę 25,'000 kl. 
greitumu ir per dieną Eemę 
aplekia 12 kartų. Iš satelito pa
siekti mėnulį tebus 5 dienų ke
lionė raketa, kuri šaus po 31,- 
400 kl. per valandą.

Tik kaip tą satelitą ten erd
vėje patupdyti? Reiksią įvai
rias raketas nuvairuoti radaro 
pagalba ir ten jas sumontuoti... 
Amerikoj dirbąs raketų specia- 
cialistas vokietis Werner 
vom Braun sako, kad tokio sa
telito pastatymas atsieisiąs tik

Dekanozovas dabar jau Gruziją valo
Maskva. — Gruzijos respub

likoje valoma partija. Buvęs 
Gruzijos saugumo ministeris 
gen. Rukhadze, kompartijos 
sekretorius ir grupė jo draugų 
suimti. Naujasis min. pirmi-

Madridas. — JAV laivyno, 
kurio bazė yra Viduržemio jū
roje, keli laivai atvyko drau
giško vizito į Bnrcvloną še
šioms dienoms. 

tiek, kiek vidutiniško karo vie
na diena — 4 su puse miliar- 
dus DM, arba 1 miliardą do
lerių.

Nereikia sakyti, kad to nie
kad nebus pasiekta, kalbėjo 
susisiekimo ministerijos direk
torius Brandt, ryšium su ta pa
roda. gluo laiku yra dalykai 
daugiau galimi ir mažiau gali
mi, — tęsė jis. Tarp galimųjų 
jis minėjo pašto raketas, ku
rios pristatys paštą iš Europos 
į Ameriką per porą valandų. 
Minėjo raketas, kurios radaro 
vairuojamos galės apskristi 
mėnulį ir nufotografuoti lig 
šiol nepažįstamą jo veidą. Mi
nėjo taip pat atominius lėktu
vus, kurie su puse kilo uraniu- 
mo galės apskristi (žemelę aš
tuonis kartus.

Kas šiandien atrodo utopija, 
nereiškia, kad rytoj tai nebus 
tikrovė. Sunkiai atrodė įmano
mi lėktuvai, o pereitais metais 
tarp Europos ir Amerikos lėk
tuvais Atlantą perskrido 440,- 
000 ,o laivais perplaukė tik 
300,000.

Bet šiandien vistiek utopija, 
kad išgirsti tauškant stewarde- 
sę: “Prašau apsivilkti erdvės 
palaidinuką ir sėsti į visatos 
kabiną. Į mėnulį pakylam po 2 
minučių. Poilsis tius “Žemės 
plūdėje" (satelitas nebus var
tojamas ,nes jis susijęs su la
bai liūdnais atsiminimais)”... 
Taigi skrendam pasilsėti nuo 
politikų, kurie žemę padarė per 
siaurą. Tik visa bėda, kad vėl 
priklausys nuo politikų, ar jie 
leis mėnuliu naudotis week- 
endams ar vl«ą jį išnuomos, 
Coca Cola reklamoms, ar gal 
tik įsitaisys ten strategines ba
zes.

ninkas paskelbė, kad suimtieji 
buvo sukišę į kalėjimus nekal
tus darbininkus. Keli iš jų da
bar ne tik paleisti, bet iškelti 
ir į aukštas valdžios vietas. 
Naujasis min. pirmininkas V. 
M. Bakradze atsišaukime taip 
pat garbino tikrąjį Gruzijos 
sūnų dabartinį vidaus reikalų 
ministerj Beriją. Naujos vy
riausybės vidaus ministeriu pa
skirtai V. G. Dekanozovas, ku
ris 1940 organizavo Lietuvos 
prijungimą prie Maskvos.

pramor.es


SPAUDA

su

$50

loan associatiOn
5953 West Cermak Koad Cicrm, Illinois
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Apie vokiečių pažiūras į Klaipėdą ir Lietuvos auksą*

400
$50

AktfttM. JaponijM IpfdHis, 
vytaBMnū i LomMka — i kAraite-

Poliso dėžulė
-Schaefer pieštukas

PapCr Mate Plunksna

FBIE rANMtN'JUM iiithterijoa kuopos karau parengtai virtu, kur 
bn» apnUteMtama urteMaMaH b*tei»% iaK

Elgin American Compact
PfgMdn sąskaitoms

aplankai
Spdrtin# kuprine
Batarejos krovėjas

Santaupa >m 41000 

EVANS STALINES

keliavo pro San Fraacisco, kur jis 
n-tsisairęs buvo “karališkus pietus" 
— “bot do<.”

draugiškas. “Gėhia yra 
vardas”, sakė jis; “Gera

Santanpa $1,500—$3.000

ŽADINTUVAS
. KELIONĖJE

Paukštinės žirklės
Apklotas
Piaustymui setas

’s

San taupo $10—$90

PINIGINE

a^įf^**”** .^Pomąją sąskaitą Central Federal 
y1** Padidink esamąją, pasinaudoda- 

k Ša®8* vieną iš nuostabių 
vleną s dovanų, kurios čia yra iivar- 

■ ^^■ftos su sumomis, kurias nori sutaupyti.

Santaapa Šito—$SR

NEATBUNKANTI 
PLUNKSNA IR 
PiEfltUKV SETAS

iZippo žleMuVėlis 
Manikinrol peiliukas

Santaupa $6,000—$10,000

G. E. RADIJO 
LAIKRODIS
Serijos E $50 US Bonrl 
Sunbeam elektrinis 

kavinukas
Sunbeam maišytuvas 

dien. laikrodis 
Certifieate VVcst End 
Camera 
Certifieate 
Tvvo Sisters Shop

Santaupa $3,500—S5.000

G. E. GARINIS 
LYGINTUVAS 
(PROSAS)
Serijos E, $25 t'S B<>nd 
Kokteiliui stalelis 
Gruzdinimui setas 
Barometras
$25 Certifieate West End 

Camera
$25 Certifieate Tuo 

Sisters Sh<>;>

Kapočius, 41

Tinkamas pirmininkas
Anglijoje “Vienišiau klu

bas” išsirinko naują pirminin
ką: Rev. W. Hugh, aštuonių 
vaikų tėvą.

TOunhalI 3-2OD2 •
SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI

Grįžęs iš Lietuvos pasakoja (2)

Mane išgeibejo vodka
Daugel valahcN važiavom, kas savaitę ėjo lengviau. Jūri 

sykį per mėnesį važiavo į 
miestą pinigų atsiimti. Jis ga
vo 2000 rublių. Milicinmkas 

Atrodė kaip didelis dvaras. ' ggg o buhalteris
1200. Bet predsiedatelis buvo 
už visus aukštesnis, jis gauda
vo 3000.

Juri dažėsi labai neramus. 
Juri vaikščiodavo aplink, nieko 
nekalbėdavo, ir jo veidas buvo 
rūstus. Paskui jis imdavo keik-

rinis ir raudonas su daugeliu 
langu ir turėjo plytelių stogų. 
Prieš j| buvo didžtalte kknma.

trobesių buvo milžiniški
, tai Visi namai sudarė ketur-
» ftampį. Gyvenamajam name 

buvo didieji kolchozo ponai. 
Visų vyriausias buvo predsie
datel (pirmininkas). Jis turėjo 

.10 buhalterių, 4 miidninkUs, 
vieną gyvulių daktarą, stalių, 
kalvį, vežėją. Tvartuose buvo 
200 arklių, 25 traktoriai, 1000 
karvių, kiaulių, avių, ožkų ir 
daugybė vištų. 7000 ūkininkų 
dirbo kolchoze, bet gyveno 
pirkelėse ar kaimuose. Pred
siedatel su šeima galėjo nau
dotis didžiojo pastato ' dviem 
kambariais ir turėjo net tikrą 
fotelį, nes jis buvo židis ponas.' 
Kitos šeimos čia turėjo tik po 
vieną kambarį.

(Viename to namo kambary 
gyveno ir Juri Komilovo šei
ma — jo tėvas, vadinamas die- 
duška, motina — babuška, 
žmona, kurią jis vis vadindavo 
matka, ir durkelė Nina, taip 
pat 10 met, kaip ir Guenthe- 
ris. Pats Juri Kornilov buvo 
čia atkomandiruotas atostogų, 
čia berniokas praleido dvejus 
metus, priimtas kaip tikras sū
nus.)

Pirmom dienom nedrįsau 
nosies iškišti iš kambario. Iš 

I Juri mokiausi rusiškai ir po 
poros savaičių aš jau supratau 
matuška h- kalbėjausi su Nina;

matka atimdavo iš jfc rankų 
butelį. Jis į tai matkai nesaky
davo nė žodžio. Vieną vakarą 
visi sėdėjom apie stalą; matka 
rengė arbatos; ji kalbėjosi su 
Jūri; kartais visi kašydavomės 
kafcjau per daug būdavo kan
džios Utėlės. Staiga įeina į 
kambarį mažas storas žmogus, 

- išblyškusiu veidu ir storom lū
pom, su raitelio kelnėm, su de
batais ir su revolveriu pakabin
tu. Greitai sumečiau, kad

tai pretMedatel.
“Draugas KomiloV*’, sako 

predsiedatel, “tu turi sūnų.” Ir 
pažiūrėjo taip pajuokiamai. 
Juri pamažu atsistojo ir pra
dėjo kalbėti apie vodką — kad 
jis dar turi bonką geros vod- 
kos Predsiedatelis atsisėdo ir 
su Juri gėrė. Matka ir Nina 
nuo stalo pasitraukė. Aš li
kausi prie Juri sędėti, nes jis 
po stalu mane sulaikė prie jo 
likti.

“Kuo tu vardu?” paklausė 
mane predsiedatel. “Genia, po
ne”, išstenėjau. Juri pastatė 
dar vieną bonką prieš presie- 
datelj. Predsiedatel pasižiūrė
jo į bonką ir pasidarė labai

ir išėjo. Bonką pasiėmė su sa
vim. Juri buvo labai linksmas. 
Matka,taip pat. Aš tai paste
bėjau. Paskui, kai diedušką su 
babuška atsigulė ant pečiaus, 
kur jie miegodavo, kai matka 
mane ir Nihą paguldė į lovą, 
kurioje mudu drauge miegoda- 
vom, — gfrdėjau, kaip Juri 
matkai sakė: “Matka, dabar 
viskas gerai, ir mes Genią ga
lėsime pasilaikyti.” Nuo tada 
galėjau išeiti į lauką ir Kaisti 
su kitais vaikais.

...Žiemą buvo šalta ir daug 
prisnigo. Predsiedatel per ra
diją paskelbė, kad buvo 45 
laipsniai žemiau nulio. Su Ni
na ir kitais vaikais žaisdavau 
daugiausia arklių tvartuose. 
Ten buvo šilta, ir mes žaidė
me “šnipą h’ komisarą”.

Kaip diedušką. nuėjo į 
kolchozą

žiema greitai praėjo, ir 
pavasariu atėjo Velykos. Tai
buvo šventė. Nina ir aš gavome 
po 30 kiaušinių, kuriuos mat
ka margai nudažė. Po pietų 
Juri užsidėjo visus ordenus ir 
su diedušką, išgėrė butelį vod- 
kos; pakui dar butelį. Staiga 
diedušką-virto laukinis ir ėmė 
akim Vartyti. Ir dabar jis ė- 
mė kalbėti, o aš visa girdėjau. 
Jis pasakojo, kaip jis turėjo di
delį malūną, kini norėjo palik
ti Juri. Jis buvo turtingiausias 
žmogus apylinkėje ir kadangi 
jis pyliavas laiku atiduodavo, 
tai valstybė nieko jam negalė
jo padaryti. Kai jatu Juri buvo

Vasario 16 Gimnazija Vokietijo je įsigyja nuosavus namui
l f»

Vasario 16 Gimnazija pra
deda ketvirtuosius mokslo me
tus. Pasaulio lietuviai, kurių 
aukomis ji išlaikoma, gali di
džiuotis. Reta tauta tremtyje 
pasirodė tokia sąmoninga, kad 
taip, kaip mes, giliai įvertintų 
tautinio švietimo reikšmę, ir 
tokia solidari ir organizuota, 
kad pajėgtų pastoviai telkti lė
šas gimnazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate 
.ir aprūpinate Vasario 16 Gim- 
nazijoje šimtą septyniasdešimt 
vaikų, kad su laiku tas jauni
mas, tvirtas dvasia ir kūnu, 
stotų į darbą už Lietuvą, mūsų 
Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia su
sirūpinti gimnazijai pastoge.

Dabartinės patalpos kareivi
nėse. eilę metų netaisytos, y- 
ra tokios prastos ir ankštos, 
kad būtų žala jose tdliau vai
kus laikyti. Netinkama gimna
zijai ir pati vieta. Antra ver
tus. atsikurianti vokiečių ar
mija kiekvienu metu gali ka
reivinių pareikalauti sau ir 
gimnazija visai netektų pasto-

ges. Dėl pastarosios priežas
ties nebūtų tat prasmės da
bartinių patalpų remontuoti, 
nes reikėtų išleisti daug pinigo, 
nežinant, kaip ilgai tektų to
mis patalpomis naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti 
iš vokiečių tinkamesnes gimna
zijai patalpas buvo bergždžios. 
Kad trejų metų gimnazijos 
darbas ir Jūsų aukos nebūtų 
veltui, išeitis tebuvo arba pa
tiems gimnaziją statyti arba 
įsigyti jau gatavus namus. Jei 
ir būtų mūsų tarpe galvojan
čių, kad gimnazija sudaiku tū
lės užsidaryti, toks pastatas 
visuomet būtų panaudotinas ir 
kitiems naudingiems rūka
lams. pav„ lietuvių senelių ir 
invalidų prieglaudai, kaip kad 
turi įsirengę latviai, ar pan. Ir 
Lietuvos valstybei atsikūrus, 
tas turtas jai būtų naudingas.

Ilgai ieškojus, pagaliau pa
vyko rasti gimnazijai ir ben
drabučiui tinkamus rūmus prie 
Mannheimo — Heidelbergo. 
Kadangi jie yra ne paties mie
sto ribose, tai ir eventualaus 
karo atveju mažiau pavojaus

kad jie nukentėtų. Namai kaš
tuoja 200.000 markių ir apie 
100.000 markių reikalinga jų 
remontui ir pertvarkymui.
Taigi, iš viso 300.000 markių 
arba 75.000 dolerių, kuriuos 
mums reikia metų bėgyje su
mokėti. Namų pirkimo sutar
tis jau pasirašyta. Turint gal
voje, kad naujos gimnazijos 
pastatymas kaštuotų per vieną 
milijoną markių, kaina, paly
ginant, nėra didelė.

Tautiečiai! Mes kviečiame 
Jus į šią didelę talką. Mes pra
šome visų lietuviškų organiza
cijų paramos. Vasario 16 Gim
naziją sukūrę, pasiryžę ją iš
laikyti, nesustokime pusiauke
lėje. Sutelkime reikalingas lė
šas ir baikime tą lietuvybės 
paminklą, kuris visam pėsau- 
liui liudys mūsų tvirtą tikėji
mą į šviesią Lietuvos ateitį, 
kuriai mes dirbame ir ruošia
mės.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba:

Pr. Zunde, E. Simonaitis. J. 
Lukošius, A. Venclauskas, 

E. žilius.

-K-.

Tapkime Vasario Matos Gim
nazijos Nuosavų Namų 

Fundatoriais-
Sena svajonė virsta tikrove. 

Mūsų jaunimas šią vasarą pra
dės mokintis nuosavuose na
muose. Jų kaina, įskaitant re
montą, 300,000 DM.

Kiekvienas lietuvis turi jau
sti šventą pareigą savo sunkiai 
uždirbtu skatiku prisidėti prie 
šio taip didelio ir visiems su
prantamo reikalo. Dosniems 
aukotojams bus dėkinga lietu
vių tauta ir gausiai atlygins 
gerasis Dievas!

Kurie-nori pasinaudoti mano 
tarpininkavimu, aukas gimna
zijos namams tesiunčia Kan. 
F. Kapočiui^ Jo adresas: Rt. 

^lev. Feli
Providence St.. Worcester 4, 
Mass. USA.

Tėv. A. Bernatonis,
Vyr. Lietuvių Sielovados 

Tvarkytojas Vokietijoje

F

kare, pas diedušką atėjo du 
valdžios žmonės ir pyliavas 
padvigubino. Diedušką jau ne
galėjo ištesėti, ir jie paėmė 
malūną, -o dieduką su babuš- 
ka, matka ir Nina pasiuntė į . 
kolchozą. “Jei ką turi, tai tau 
atims. Jei nieko nieturi, tai 
nieko ir negausi”, pasakė die- 
duška, nusispjovė, trenkė 
kumščia į stalą ir keikėsi, iki 
supykus matuška atėmė nuo 
stalo butelį.

(Bus daugiau)

Eltefc Initrniacljos balan
džio 10 rašo: “Vokiečių vy
riausybė Klaipėdos krašto 
klausimo lig Šiol niekur neke
lia. Taip pat ir vakarų Vokie
tijos vokiečiai juo mažai ir ne
vienodai pasireiškia. Žemėla-, 

• piuose kai kur Klaipėdos krašA 
tas priskiriamas prie Vokieti
jos, kai kur prie Lietuvos. Ta
čiau pabėgėlių spaudoje, šven
tėse, susirinkimuose ir minėji
muose klausimas pastatomas 
visai kitaip. Ten griežtai ir be 
sąlygų Klaipėdos kraštas skel
biamas vokiečių žeme ir Vo
kietijos dalimi. Daugely ^pkie- 
tijos miestų paskelbtos “Me- 
meler Strasse” ar “Memeliarkd- 
strasse”. Manheimo miesto ta
rybos administracinis skyrius 
1953 m. kovo 10 d. posėdyje 
vienu balsu sutiko būti Klai
pėdos miesto ir klaipėdiečių 
kūmu (Patenstadt). Ten atei
tyje vyks vokiečių sąskrydžiai, 
bus komplektuojamas Klaipė
dos archyvas .steigiamas klai
pėdiečių vaikų našlaitynas, ten 
numatomas spaudos ir leidėjų 
centras.

Keleivyje balandžio 15 auto
rius, pasirašęs “Senas soc. 
dem.” ilgame str. “Kalbėti ar 
tylėti?” grįžta prie Lietuvos 
aukso likimo Stockholme ir 
ieško atsakingųjų. Jis rašo:

“Manding tenka pasveikinti 
tautininko p. Gaidžiūno veda
mą “Dirvą” už straipsnį ‘Lie-

su Lietuvos auksu Švedijoje 
pradeda aiškėti jų visiškas išti
žimas ir liurbiškumas. Bet to 
reikalo negalima palikti tam
soje...
• “Juk yra tiesiog skandalas, 
kad tuo metu, kuomet iš mūsų 
darbo žmonių prie kiekvienos 
progos kalėdojami centai ir do
leriai gyvybinei lietuviškai 
veiklai, grupelė smetoniškų di
plomatų imtų iš Washingtone

tuvos auksas vaidinasi Stock- 
holme’. Pats straipsnis liečia 
labai opų klausimą ir redakci
ja deda prie jo teisingą priera
šą, kad tylėti apie tai negali
ma.

“Bet kuomet p. Gaidžiūno 
laikrašty reiškiasi demokrątė- 
jimo tendencija, tai liaudininko
p. Kardelio vedamoj montrea- esančio Lietuvos aukso fondo 
liškėj ’Nepirklausomoj Lietu
voj’ matosi tautininkėjimas ir 
npras slėpti bei tylėti apie tai, 
kas buvo netolimoj praeity.”

Už tuos 2,548 svarus lietu
viško aukso, kuris buvo per 
duotas bolševikams, autorius 
kaltina pirmoj eilėj buv. Lie
tuvos atstovą Švedijoj p. Gy
lį, toliau deda atsakomybę ir 
p. Lozoraičiui, kuriam kaip 
“šimtaprocentiniam* tautinin
kui” buvę pavesta veikią derin
tų teiraudamasis, kokias jis 
davė instrukcijas Lietuvos pa
siuntiniams dėl atstovybių lik
vidavimo ir t.U Juk esą tokia 
pareiga plaukė iš jam duotų 
pavedimų.
• Toliau kelia klausimą ir dėl 
Lietuvos aukso Washingtone 
bei jo naudojimo. Esą tą klau- 

‘ simą kėlę pernai soc. dem. sa
vo konferencijoje, bet diploma
tai nieko neatsakę. “Manau, 
kad bergždžia būtų iš jų lauk
ti atsakymo po -to, kai ryšium

stambias algas... Jeigu ir to
liau grupei ponų diplomatų bus 
leista be jokios kontrolės visai 
lietuvių tautai priklausanti 
turtą naudoti — tuomet atsa
komybė prieš istoriją ir lietu
vių tautą Už tą skandalingą 
padėti kris ant tų, kurie galė
dami ką nors padaryti, nieko 
tuo reikalu nedarys.”

Klausimas rimtas, išdėstytas 
labai aštriais smerkimo žo
džiais, kurių ir nekartojome. 
Bet kai “senas soc. demokra
tų” veikėjas pasislėpęs per 
-laikraštį iškolioja, o susitikęs į 
akis tuos, kuriuos kolioja, imą 
linkčioti, tai vargiai ir jų ke
liamas klausimas bus pajudin
tas iš vietos.

Aplankykite Centralinį Federalinį laike

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

Naujai perstatytame kvartale 
Kampas Cermak Road ir Austin Blvd.

BALANDŽIO 15-25 DIENOMIS 
ATDARA NUO 12 VAL. IKI 88 P. M.

KASDIEN IR ŠEŠTADIENIAIS
(tiktai ialke Open House)

DIDŽIOJI
DURU DOVANA

LAISVI 
SUVENIRAI

C
 VEIKIA DAI GIAI’ KAIP 60. METU?

entral Federal Savings
and loan associatiOn
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.. Įspėjimas iš suniekinto kapo

Ispanijos pilietinio karo metu, kai Sovietų Sąjunga kišo ten 
savo kruvinas rankas ir norėjo iš to krašto pa sudaryti savo pir
mąjį satelitą, dar antrajam pasauliniam karui neprasidėjus, bu
vo tada ten žudomi ne tiktai gyvieji katalikų veikėjai, kunigai ir 
vienuoliai, bet išniekinami ir seniai mirusieji. Jų lavonai buvo 
iškasami, tampomi po gatves, kariami ir drąskoml Vich mieste
lyje tokiu sadistišku būdu buvo išniekintas vienuolio kun. Jokūbo

Gyvendamas Europoje per 
kelis metus, turėjau progos 
sekti .tremtinių gyvenimą, ma
tyti iš arti jų vargus ir reika
lus. Nors tremtinių skaičius 
Europoje žymiai sumažėjo, ta
čiau tie vargai ir rūpesčiai ne 
tik nesumažėjo, bet dar padi
dėjo. Europoje, emigracijai pa
sibaigus,. likosi tik tie,
daugiausia dėl amžiaus ar svei
katos negalėjo išvykti. Pasili
kusieji dėl to nebeturi' nei jė
gų nei galimybės rūpintis savi
mi, vesti sunkią' kovą už mini
malias išsilaikymo sąlygas. 
Reikia pasidžiaugti ir pasigėrė
ti lietuvių širdęs jautrumu ir 
visų lietuvių organizuota veik
la padėti tiems varge pasitiku
siems broliams. Turiu galvoje 
Balfo organizaciją, kuri atliko 
ir ypačai šiandien atlieka gai
lestingojo samarijiečio parei
gą.

Ar Balfas dar reikalingas?

Pereitais metais, lankyda-

kurie kuš tik nedidelei daliai, turėtų 
atatinkamai sumažėti ir šalpos

masis JAV, su pasigėrėjimu 
sekiau Balfo veiklą čia vietoje. 
Teko sutikti daugybę pasišven-

darbas. Kartais veikė ir spau-
doje pasirodantieji klaidinan
tieji pranešimai. Bet reikia pa
sidžiaugti, kad vis tik dauguma 
tautiečių realiai ir teisingai su-
pranta padėtį ir šalpos darbe
nenuleidžia rankų.

Maistas ir drabužiai

Šiemet, prieš atvyksiant į 
JAV, vėl lankiausi Vokietijoje, 
pravedžiau poroje stovyklų re
kolekcijas, susidūriau su trem
tiniais ir jų reikalais. Ši kartą 
ten būdamas pastebėjau, kad 
Vokietijos (manau ir kitų 
kraštų) tautiečiai neranda žo
džių savo dėkingumui Baltui
pareikšti. Dabar gaunamas iš 
Balfo pagrindinis maistas, y- 
pač riebalai ir cukrus, jų žo-

Panašiai yra k su gauna
mais drabužiais: jie yra nau
dingi, gęri, vartotini ir mielai 
sunaudojami. Daug ligonių, se
nelių, suvargusių motinų tikrai 
nuoširdžiai ir su dėkingumu 
pabrėždavo: “Dabar Įsitikino
me, kad Balfas mūsų nepamir
šo.” .

Patenkinti nanja Balto tvarka

Teko pastebėti didelio pasi
tenkinimo ir kan. J. Raičiaus
nustatyta šalpos paskirstymo 
tvarka, dėl kurios garbingas

pirmininkas buvo susi
laukęs neužtarnautų ir netei
simų priekaištų. Pagal jo susi-
tarimą su vokiečių įstaigomis, 
vos atėjusios Balto gėrybės į 
vokiečių uostus, tų pačių vo
kiečių gręžtai yra pristatomos 
į nurodytas vietas. ' Atėjusios 
gėrybės nekraunamos į sandė
lius, dėl to išvengiama nerei- • 
kalingo formalumo jų tolimes
niame paskirstyme. Jos tifojau

ir tiesiai pasiekia šelpiamuo
sius. Atskirose vietovėse Balfo 
įstaigos ir pačių gyventojų išsi
rinkto- šalpos komisijos gautą
sias gėrybes tuojau išdalina 
tautiečiams. Balfas yra išleidęs 
smulkius nurodymus, kas yra 
pirmo *e eilėje šelptinas ir ko
kia turi būti gėrybių paskirsty
mo tvarką. Galima sakyti, kad 
šalpos gėrybių paskirstyme da
lyvauja patys šelpiamieji, ku
rie gerai pažįsta vietos žmo
nes, žino jų sąlygas k geriau
siai žino, kam šalpa pirmoje 
vietoje yra skirtina. Neteko 
girdėti, kad šaipos skirstymo 
darbe susidarytų žyfafesnių ne
susipratimų ar sunkumų. J e 
yra lengvai išsprendžiami vie
toje. Balfas pasitenkina tik 
kontrole.

Perduodama padėka.

Vokietijoje gyvenantieji lie
tuviai yra prašę mane perduoti 
tiek Balfo vadovybei ir bendra
darbiams, tiek aukotojams gi
lią padėką už tokią vertingą ir 
efektyvią paramą, ką aš šia 
proga mielai ir padarau. Esu

giliai įsitikinęs (lygiai, kap ir 
mūsų tautiečiai Vokietijoje), 
kad jei ir toliau panašiu uolu
mu ir būdu mūsų vargstantieji 
broliai bus šelpiami, jų ateitis 
bus užtikrinta ir jie bus gel
bėti nuo vargo ir skurdo. Lie- 
tuvi l’^s solidarumas ir broliš
ka širdis randa kelią nugalėti 
kliūtis k* ištiesti ranką vargs
tančiam broliui ir sesei lietu
viams.

Kai meilė ir tiesa laimi
Lankiausi ir Gautingo sana

torijoje, kur yra apie 70 mūsų 
tautiečių džiovininkų. Iš šios 
sanatorijos kitados buvo pasi
girdę piktų balsų dėl Balfo 
vykdomos pašalpos, šiandie jų 
nesigirdi Atrodo, kari ir jiem 
teikiama Balfo parama yra pa
tenkinti ir dėkingi, šiandien 
atrodo, kad ir tada kilęs nepa
sitenkinimas buvo išprovokuo
tas blogos valios žmonių, ku
rie savo neaiškiems tikslams 
norėjo išnaudoti ligonių jautru
mą. Bet meilė ir tiesa pagaliau 
Laimi, o Balfo nesuinteresuo
tas darbas neša savo vaisius.

Katalikai stato bažnyčias saulėtoje piramidžių šalyje
Baimes kapas. O jis buvo miręs prieš kokį 90 metų ir jo kaulai 

•buvo seniai apdūlėję. Bet raudonieji “demokratijos skelbėjai” 
surado ir aprūdijusius kaulus: sutrypė juos ir išmėtė pašaliais. 
Kodėl jam parodyta tokia neapykanta, tam jau seniai mirusiam 
žmogui, kuris į pilietinį karą negalėjo įsikišti ir jo pakreipti vie
non ar kiton pusėn? Ir kodėl čia jį prisimename, praėjus jau sęp- 
tyniolikai metų, kai tai yra atsitikę?

Amerikiečiai, kurių dabar vis daugiau nuvyksta į Ispaniją, 
atnaujinus su ja diplomatinius ryšius, keisdami ten dolerį, už jį 
gauna žalsvą penkių pezetų banknotą. Jame yra to kunigo Jo
kūbo Baimes atvaizdas. Ant pinigo jį atmušė ne dėl to, kad jo 
kapas ir kaulai buvo išdrąskyti ir išniekinti — tokių barbarišku
mo veiksmų pilietinio karo metu Ispanijoje būta daug. Tas ku
nigas vienuolis prisimintas dėl jo parašytos knygos. Galimas daik
tas, ji buvo žinoma raudonosios revoliucijos kurstytojams, kurie' 
nepaliko jo kaulų ramybėje, nes joje pranašiškai užsimenama a- 
pie būsimą didelį Europai pavojų ir apie Katalikų Bažnyčios 
grumtis su tuo žmonijos priešu. Štai keli sakiniai iš to knygos, 
tarsi mūsų dienomis parašytos:

“Jei vieną dieną Europą sukrėstų visuotinė ir baisi revoliuci
ja... Jei pasijudintų kolosas iš šiaurės, įsikūręs savo sostą tarp 
amžinųjų sniegynų, su prikimšta mokslo žinių galva, bet su akla 
jėga rankose, naudodamasis visomis civilizacijos priemonėmis ir - 
neatlaidžiai verždamasis į rytus, pietus ir vakarus, godus ir klas
tingas, kaip visos istorijoje groboniškos imperijos... Tada, sten
giantis ginti Europos nepriklausomybę, mes pagaliau didž’.au-ia- 
me įtempime patirtume, kokios vertės yra krikščioniški princi
pai, pajustume, gal būt. kokią jėgą turi katalikybės skelbiama ir 
remiama visų vienybė...”

Užsiminęs apie vienybę, paremtą krikščioniškais principais, 
kun. Jokūbas Baimes turėjo galvoje ne tiktai pačių krikščionių 
susiskaldymą Europoje, bet ir tas ateistines nuotaikas, kurios 
jau 19 amžiuje skaldė Europą ir kunkuliavo revoliucijos dugne 
tai viename tai antrame krašte. Jos parengė kelią bolševizmui. 
Jis neatsirado, kaip grybas po lietaus, bet subrendo ateistinės

tusių asmenų ir veiklių Balfo 
skyrių, kurie, aukodami savo 
darbą ir lėšas, jautriai gyvena 
savo tautiečių, pasilikusių Eu
ropoje, rūpesčiais. Bet kartais 
teko išgirsti ir abejojančių bal
sų apie tokio šalpos darbo tęs
tinumą. Kai kam jau atrodė, 
kad didžiumai tremtinių Jš- 
emigravus ir Europoje pasili-

džiais ,yra jų pragyvenimo bei 
mitybos stipriausias ramstis. 
Maistas gaunamas greitai ir re
guliariai, lengvai pasidalina
mas (nedidelio svorio atskiruo
se įpakavimuose) įgalina jį 
naudingai ir racionaliai sunau
doti. Ypačiai yra pajutę šią 
Balfo paramą šeimos su ma
žai? vaikais.

KONRADAS ADENACERIS, vAtauTj Vokietijos kanek-rfe, buvo 
priimtas kardinolo Fr. SpeUmano jo rezidencijoje. Kairėje Les An
geles kardinolas Mclntyre.

Kaip praneša vokiečių sa-, 
vaitraštis “§>t. Heinrichsblatt”, 
tarp 30 milionų Egipto gyven
tojų yra 200.000 katalikų; bū
tent, 80.000 lotynų, 80.000 
koptų, 2.000 graikų katalikų, 
10.000 marovitų ir 10.000 kitų 
apeigų.

Tų apeigų kiekviena turi ša
šo parapijas, savo šventoves, 
savo dvasininkiją ir savo įstai
gas. Katalikų hierarchiia pri
klauso vienam graikų patriar-

Dr. J. Januškevičius

chui, dviem graikų vyskupam, 
dviem siriečiam vyskupam, 
vienam marovitų, vienam ar
mėnų vyskupui, turi koptų pa
triarchą nuo 1947 m. bei ketu
ris koptų vyskupus. Be tų auk
štų bažnyčios viršininkų yra 
trys apaštališki vikariatai — 
Aleksandrijoje, Port Saide ir 
Heliopolyje.

Kala J iki/ Bažnyčia Didž. Britanijoje
Šiandie Anglijoje ir Valiioje

(be Škotijos) yra 188 vysku
pijų. Jose 1952 m. buvo pasau
linių kunigų 4296 ( 4237)
(skliautuose skaičiai 1951 m.) 
vienuolių kunigų 2455 (2447). 
Bažnyčių — 2895 (2876), kop
lyčių 918 (911). Moterų vie
nuolynų yra 1101. Katalikų 
priskaitoma 2.878.00. At? ver
timų 1951 m. buvo 11.360, 
1950 m. — 11.010.

1952 m. katalikai turė jo pra
džios mokyklų 1.303 su 398.- 
529 mokiniais. Secondary Mo
tiem Schools — 108 su 30.138 
mok., Secondary Grammar 
Schools — 73 su 28.211 mok..

Special School — 41 su 4.061 
mok.

Viso katalikų Britų valdo
mose Europoje teritorijose bu-, 
vo:

Anglijoje ir Valijoje — 2.- 
857.200; Škotijoje 748.463; Ai
rijoje 2.786,033; šiaurės Airi
joje 471.329; Islandijos salose 
21.200; Gibraltare 21.200; Kip
ro saloje 3.493; Maltos saloje 
275.000; Goso saloje 28.000.

Viso — 7.212.230.
Visame Britų Commonvveal- 

the katalikų 'skaičius toks:
Europoje 7.212.230; Azijoje 

5.602.190; Afrikoje 5.064.273; 
Amerikoje ir Kanad. 6.755.-

Didžiausias katalikų skai
čius gyvena miestuose. Atsi

vertėlių kiekis auga nežymiai 
Tiktai koptų apeigų katalikai 
gauna vis naujų narių.

Šv. Sostas koptam įkūrė 
naują dieceziją. Tenka pažymė
ti, kad 'koptai atsiverčia bū
riais, maždaug per 20.000 kas
met Tai yra Egipto katalikų 
mokyklų sąjungos darbas. 
Šiais laikais daugiau nei 50.- 
000 vaikų lanko katalikų mo
kyklas. Jie priklauso įvairiems 
luomams bei tikyboms. Jėzui
tai Kaire išlaiko aukštą ą mok
slo įstaigą. Taip pat galima sa
kyti ir apie Lyono afrikiečių 
misijų tėvus ir pranciškonus. 
Katalikai koptai, graikai ir roa- 
rovitai turi vidurinių mokyk
lų, 28 kongregacijas, išlai
ko 120 mergaičių mokyklų. 
Katalikų Sąjunga Egipto mo
kykloms turi 94 nemokamas 
mokyklas Aukštajame Egipte, 
taip pat išlaiko medicinos ir 
socialinių mokslų mokyklą.

Katalikų jaunimo sąjunga su 
500 narių stengiasi atidaryti 
katalikams duris į visuomenes 
įstaigas. Ji leidžia arąbų kalba 
laikraštį “Haklouna”.

Nors patys katahaki dar ne
turi savo laikraščio, bet jų dau-

dvasios tamsybėse. Dėl to buyo kapstomasi ir po kbpų tamsybes, 
trypiant kaulus net tų, kurie prieš šimtą metų įspėjo, kad kelias 
nuo Dievo veda į pabaisos įsiviešpatavimą žemėje.

Dricet Grant Schools — 51 su 945 Australijoje ir N. Zelandi-
25.487 mok., Independence joje — 2.037.914.
Schools — 546 su 77.603 mok., Viso — 26.672.552.

gelis dalyvauja prancūzų ir a- 
rabų kalbomis leidžiamoje 
spaudoje.

VELYKŲ
® ® ® ® mergaitė
--------------------- -------- PAULIUS JURKUS ------------------------------- 
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Mūsų sodų šakos viena kitą 
glėbesčiuoja, — taip arti gyve
name, o rodos, nūnai mylių 
mylios įsiterpė tarp mū«ų na
mų. Ir per šią gatvę reikia ra
šyti laišką. Koks juokas! Bet 
prisiverčiu ir parašau.

Rašau, kad noriu būtinai bū
tinai ją matyti, prisipažįstu: 
man ne vistiek, kad ji išteka. 
Jei taip nori baigti mūsų 
draugystę, tegu ateina šeštadie^ 
nio vakare ant tiltuko, kur va
sarą susitikdavome. Toks pato
gus laikas, tuoj po pamaldų 
bažTyč'.oje. Niekas jos nema
tys, nebus jokių nemalonumų...

Užklijuoju voką ir prašau 
Onutę, kad užrašytų adre ą,— 
mano braižą pažins. Onutė išsi
pučia kaip bijūnas, taip jai 
patinka šis laiškas .ir rašo gra
žias apskritas raides, prikli
juoja ženklą ir išskuba į paš
tą.

Įsitaisau prie lango, su stora 
knyga ant kelių. Taip, skaitau, 
o akys nuolat nuslysta į 4°* 
kiemą. Seku kiekvieną judesį

tenai. Matau — ji išvažiuoja su 
juo, vėl grįžta ir vėl išvažiuo
ja .

Taip prasėdžiu. kol vakaras 
užkloja sodą ir gatvę. Tada aš 
vėl kelyje: einu lankyti draugų. 
Ne. Taip tik namams paša- . 
kiau. Einu jos laukti ir sutikti. 
Gal tuose erdviuose bažnyčios 
prieangiuose, kur pilna sute
mos ir šešėlių, išgirsiu jos 
žingsnius, o juos pažinsiu iš 
visų. Gal pamatysiu jos skare
lę, tą mėlyną, mano dovanotą. 
Gal ji klūpės ten, prie Grabo, 
kur plazda žvakės, ir ji degs 
kaip žvakė. Tada matysiu jos 
veidą, nuostabiai gražų. Ji bus 
kaip lelija čia sužydus prie 
Kristaus grabo, mūsų slėnių le
lija, mūsų Velykų mergaitė, 
atėįusi nusilenkti tai didžiai ir 
šventai valandai prie Karsto. 
Kai jos Pinsgniai pasuks atgal, 
pasuks ir mano, ir mes susitik
sim...

Apžiūr u visus žmones ir ’jų 
veiduose išskaitau kasdienipius 
rūpesčius, jų metų dulkes, ku

rias sunešė šiam vakarui; viską 
matau, bet jos — nėra.

Praeina valandos ir naktis 
bėga mano kambario sienom, 
traukdama šviesios mėnesienos 
užuolaidas. Negaliu sudėti a- 
kių, negaliu ramiai gulėti. Juk 
tokia naktis, lyg iš knygų išė
jus ir_ prasiskleidus.

Rytmetį iš bažnyčios vaikai 
neša įdegtas kempines. Tai 
šventinta ugnis! Jie suka kem
pines aplink galvą ir klega. 
Kiek džiaugsmo gatvėje, kiek 
džiaugsmo kalvelėse, kur gai
niojasi šilti vėjai. Staiga vaikai 
nutyla. Jų visų akys padangė
se. Jie pradeda šaukti:

— Gandras, gandras!

Aukštai .auFštai, kur už de
besų skliauto užsikišę kelios 
debesėlių plunksnos, suka gan
drų pora. Skliaučia ratu, ap- 
žvaigydami apylinkes, ar kur 
nėra žiemos pėdsakų, ir, įsižiū
rėję į tvenkinį, kur stovi jų 
lizdas, pradeda leistis žemyn. 
Ratų ratais, vingių ring ais iš 
didūs nutupia į Kristinos tven
kinį, kur stori aukštas topolis 
su lizdu. Nusileidžia, atmeta 
kaklus ir kalena snanais. kale
na, barškina, perduodami šiltų 
.šalių pasveikinimus. Tada vai
kai virata kūliais, šokinė a kal
velėse ir bėga prie tvoros j juos 
pažiūrėti. Prasiveria durys, 
langai. Visi kiemuose, risi žiū

ri į šiuos sugrįžusius bičiulius.
- Ir Kristinos kieme klegesys. 
Ir jie stori, žiūri. Tą valandą ji 
atsigręžia į mūsų kiemą, ji ma
to mane, kaip ir aš ją, ir man 
pamoja skarele, mėlyna skare
le.

Ji gavo mano laišką, — kar
toju, — gavo, gavo. Ji ateis, 
ateis! šokte įšoku į kambarį, 
ir man taip linksma, kad švil
pauju ir dainuoju. Padedu na
mams. Tiesiame stalą, sudeda
me valgius, margmam margu
čius. Niekas neatspėja, kodėl 
aš taip linksmas. Velykos! Tik 
Onutė šypsos man, ir jos gelto
ni plaukai srūva ant aklų. Ji 
žino, ji nujaučia.

Pamažu ateina vakaras, nu
tildo visus vėjus, suguldo debe
sėlius: tegu bus tyra padangė. 
O ji rausta ir šviečia. Tada su
dunda būgnai šventoriųje.Tada 
mama ateina pas mane ir liepia 
pašlakštyti švęstu vandeniu na
mus.

Šiandien rytą parnešė šven
tos ugnies ir ja įžiebė visas 
krosnis ir lempas, kad ji nuo
lat degtų namuose. Parnešė ir 
švęsto vandens. Nuo seno šio
kį vakarą iššlakšto mūsų na
mus. Kai dar tėvelis buvo gy
vas. jis eidavo per visus kam
barius, kiemą, tvartą, o mes 
melsdavomės. Vėliau šlakstė 
vyresnieji broliai, dabar jau

kelinti metai aš einu per na
mus.

Paimu indą ir šJakstyklę. 
Pats persižegnoju, pašlakstau 
didįjį kambarį ir meldžiu, kad 
Apvaižda laimintų mūsų na
mus, nelaimės praeitų pro šalį 
ir visiems būtų gera, kas gy
vens po šiuo stogu. Ir vos pra
veriu duris, pagalvoju apie ją, 
Kristiną. Ji kartų kartais čia 
buvo, mate mūsų gyvenimą, 
vargą ir džiaugsmą Ji pirmoji 
atėjo, kai mes pasilikom vieni. 
Kieme sutinku ją, grįžtančią iš 
kaitrių laukų. Ji sako: “Bus 
cUdehs derlius šiemet, peš tu 
palaiminai juos.” čia mes žai
dėme. čia jai mūsų šuo įkan
do, piktas ir negeras šuo. Nuo 
tada mes nebeturime jokio 
šuns. Pastienkiu prie šulinių, 
ten jos veidas: tamsūs plaukai, 
lyg juodvarnio sparnai, akys 
rusi, gilios akys, šypsena —lyg 
rugiagėle užkišta už lūpų. To
kia ji buvo dar gimnazijoje, 
kai pradėjo plaukus per vidurį 
skleisti Tada aš ją pastebėjau 
ir nustebau, kad ji mano kai
mynė. Aš juk žinojau, kad ji 
mano kaimynė, bet ji buvo dar 
vaikas, ir jos nemačiau. Bet 
tada išvydau ją, ir ji man juo
kėsi. Paskui atėjo vasaros ir 
rudenys, gegužinės ir riešutavi- 
mai, ir mums buvo gera. Jos 
veidas nesikelti, ne, tik laikas 
įbrėžė rimtumo bruožus, o jos

būdas kalėsi lyg iš granito. Kai 
aš baigiau gimnaziją, ji taip 
džiaugėsi ir man sakė: “Tu 
nebijok, aš truputį aštri, bet 
aš prisirišau...” Ėjo metai mies
te, ir ji lauke, laukė manęs. 
Nieko, rodos, nebuvo įvykę iki 
šios žiemos, iki didžiosios pū
gos, t

Kai grįžtu į kambarius, ro
dos, girdžiu jos žodžius: “Atė
jo Viešpaties vakaras ir ramy
bė mums...” &ą akimirką pa
jutau, ko nebuvau pajutęs per 
visus mūsų draugystės metus, 
— ją myliu, tik ją!

Motina'meldžiasi savo kam
baryje prie kryžiaus, kaip mel
dėsi pernai, Užpernai prieš 
daugel metų, pradėdama Vely
kas. Pamačius mane, ji pakyla, 
persižegnoja ir pabučiuoja ma
ne:

— Ramybę mums ir mūsų 
namams duok, Viešpatie.

Stoviu lyg nusmelkras, no&u 
sakyti, tai, ką aš pajutau, kad 
tik Kristiną myliu, bet ji pasi
žiūri į mane ir pakartoja:

— Aleksį, ramybės tau! Ei
me!

Ir mano žodžiai lūžta. Ne
drįstu savo reikalų atnešti į 
šventą valandą.

Išeinu į gatvę, į vakarą. O 
būgnai dunda, o trankosi!

- Skamba ;varpaH B vtour va
žiuoja žmonės. Gražūs arkliai

karpo ausim, kapoja baltą ke-

Bažnyčioje giesmės, choras, 
dūdos, vargonai Ir gieda jie 
ten nuo Kristaus grabo, šlama 
šniokščia lyg vandenys pilnutė
le bažnyčia. Prie Karsto klūpo 
baltai apsirengę vaikai mer
gaitės, jaunimas apsitaisęs Ro
mos kareiviais, šitoje minioje 
nesitikiu ją pamatyti. Gyvenu 
ta valanda, kai mes susitiksi
me.

Pasibaigia pantaldos prie 
daugel žvakių, prie žiburių ir 
krintančių nuo lubų liepsnų, 
kurios žaidė lyg žaibai ir raižė 
tamsų bažnyčios skliautą. Rau
dojo minia ir vario triūboš, gie
dodami “Verkit angelai”. Po 
giesmės vėl atsišaukė būgnai ir 
varpai žmonės čia pasiliks per 
visą naktį, giedos jie Kalnus, 
rožančius, senas litanijas — 
juk tai budinės, čia jie lauks 
prisikėi&no, kad galėtų visiems 
su saule kalbėti apie Velykų 
džiaugsmą.

Daug kas išeina. Išslenku ir 
aš. Skirtai tiesiai prie tiltuko. 
Jis palindęs po sodo skvernu. 
Niekas jo šią naktį nemato, 
beverte niekas ir nesinaudoja, 
nes > rodo kelių į lankas.

Atsistoju prie didelio beržo, 
susilieju su pačiu kamienu; kas 
nereikalingas eis, nematys ma
nęs šioje mėnesienoje.

(bus daugiau)
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J 
kad ir 
graži.

kad poetai savaime išaugs, da
bar esanti net poezijos infliaci 
ja. Dabar tuo pačiu klausimu

— Reikia organizuotų pastangų
Praeitame “Kūrybos priede” 

(bahidžio 5 d.) apie rašytojų 
prieauglį ir jc ugdymą pasisa-

Lietuviškų maldynų pats se- 
nfausias, didžiausias ir plačiau
siai paplitęs buvo “Didysis 
Baltinis, kuris per eilę metų 
išėjo daugybė laidų.

Tai buvo ne tik maldų rinki
nys, bet drauge ir litųrginis- 
mcralinis vadovėlis, nes jame 
be tikrųjų maldų buvo daugy
bė paaiškinimų, pamokymų. 
Jis ėjo drauge ir platoko kate
kizmo pareigas, šis maldynas 
buvo originalus, lietuviškas, 
todėl jį lietuviai mėgo, iš jo 
mokėsi ne ti k melstis, rožan- 
čžk, "gadzinkas” ir giesmes 
giedoti, bet ir' skaityti, 
buvo išėjęs “šaltinio” kursą, 
tas skaitėsi jau pamokytu 
žmogum.

Pagal “šaltinio” tipą ir turt- 
nį buvo leidžiamos ir kitos ma
žesnės maldų knygos, kaip 
Šaltinėms, Vainikėlis, Balsas 
Balandėlės ir kit kuriose tilpo dančiu p’rmoje vietoje iškel 
čš to paties šaltinio atrinktos 
maldos ir giesmės. Taigi ilgą 
laiką šaltinis buvo tikrasis lie
tuviškų maldaknygių prototi
pas ir šaltinis. Maldos buvo nu
sistovėjusios ir ilgą laiką spau
sdinamos be jokių pakeitimų, 
paliekant net šaltinio stilių ir 
kalbą.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais pajusta reikalo naujų 
maldų knygų, nes tiek žmonių 
išsilavinimas, tiek kalba žy
miai pažengė priekin. Tuojau 
po pirmojo Pasaulinio Karo iš
ėjo iš spaudos pret Dambraus
ko - Jakšto nedidutė malda
knygė, kuri padvelkė savo nau
jumu ir ypačiai buvo mėgiama 
jaunimo. Kiek vėliau naujų 
maldynų autorium tapo kan. 
Sabatiauskas, išleidęs Šlovin- 
kinr^Viešpatį — mišiolėlio j po 
maldyną, kuris buvo visų mė
giamas ir plačiai papltęs. Tas 
pats autorius išleido dar spe
cialią maldaknygę kariams.

Maldos Bendrovė irgi išleido 
keletą .maldynų. Jie buvo pa
rašyti gražia lietuvių kalba, bet 
liepas žymėjo savo originalu
mu. Vis taikytasi prie šalti
nio vartotojų tipo.

“Šlovinkim Viešpatį” pasekė 
Vokietijoje tremties metais iš
leistas kan. Bartkaus redaguo-

tas maldynas Bok mums malo
nus, kuris turėjo didelį pasise
kimą tremtinių tarpe.

Ir Amerikoje buvo leidžiami 
maldynai. Gausiai jų yra davęs 
prel. P. Juras. Jos'pasižymėjo 
pataisyta kalba, kiek pareda
guotu turiniu, bet ir jos laikėsi 
Šabinio linijos.

Kun. Stasys Yla ėmėsi sun
kaus darbo — duoti lietuvių 
katalikų visuomenei naujo tipo 
maldyną, kuris tiek maldų tu- 

Kas ’ riniu, tiek sutvarkymu yra t k- 
rai naujas ir originalus. Jį be
vartant prisimena naujoji Clc- 
velando lietuvių bažnyčia: ro
dos pastatyta iš tų pač ų ply
tų, kaip ir kitos bažnyčios, ta
čiau padvelkia kažkokiu nauju
mu, lietuviškumu, visai nekliu- 

i 
Dievo namų grežį, tikslą ir tu
rinį. Panašiai ir kun. St. Ylos 
maldynas: nors kai kurios 
maldos yra iš seniau pažįsta
mos ,taičau visumoje jame pa
dvelk’a nauja bažnytinė-litur- 
ginė malda, apgaubta iarsi 
lietuvišku rūbu, atatinkančiu 
lietuvio nuotaikas santykiuose 
su Dievu. Bet kai kurių, pet il
gus amžius nusistovėjusių, 
Bažnyčios aprobuotų, atlai
dais apdovanotų ir liturgijoje 
vartojamų maldų, žymi dalis 
paimta iš įvairių katalikų auto
rių, kur’os paprastai net ne 
visose ir kitų kraštų maldų 
knygo e yra aptinkamos. Su- 
lesenta ii- iš lietuviškų autorių 
visa tai, kas yra gražiausio, 
kas ti nka lietuvio kalbai su 
Dievu, kas išreiškia jos. sielos 
nuotaiką ir reikalus. Tarp 
maldų labai vykusiai yra įterp
ta ir kai kurių mūsų poetų re- 
1 ginio turinio eilėraščiai, kas 
maldyną padaro naują, įdomų, 
nenuobodu ir savą, lietuvišką.

Patsai maldyno sutvarky
mas yra irgi naujas bei įdo
mus. Pradedama dienos maldo
mis. Paskui kiekvienai savaitės 
dienai 
maldcs. 
maldos, 
biausią to mėnesio šventę. To-

skiriamos specialios 
Toliau eina mėnesių 
sukauptos apie svar-

liaus seka metinės maldos kil
nojamų švenčių eilė. Pačia
me centre stovi svarbiausios 
liturgiojs — Mišių maldos, pa
duotos mišiolo tvarka; yra ir 
nelįtųrgir.es Mišių maldos 
tiems, kuriems gal būti sun
kiau sekti Mišių eigą ir kurie 
norėtų pasimelsti kitu būdu. I- 
domios ir naujos yra visų sep
tynių Sakramentų maldos.

Žmogus nėra vien paskira, 
nuo nieko nepriklausanti būty
bė. Jis ysa visuomenės bei į- 
vairių jos sambūrių narys. To
dėl ir kun. Št. Ylos maldyne 
ndo bendrųjų maldų pereina
ma prie asmeninių, kurias ga
lės pasirinkti ir sau prisitaiky
ti kiekvieno lucmo ir profesi
jos asmenys. Labai gražios ir 
prasmingos yra šeimos narių 
maldos. Nepamiršia ir jauni
mo organizacijų.* Jam skirtos 
mokyklinės ir organizacinės 
maldos. Čia ras sau tinkamą 
maldos žodį Kat. Veikimo, at
eitininkų, skautų, vyčių, Mal
dos Apaštalavimo nariai. Ka- 
dangi kiekvienas t kir.tysis yra 
JBažnyčios dalelės— parapijos 
narys, maldyne randame ir 
parapijiečių . maldas uč savo 
ganytojus, vadus, parapijie
čius. Pagaliau tėvynės maldų 
skyriuje kiekvienas lietuvis 

. ras progos pasimelsti kaip lie
tuvių tautos narys už savo tė- 
vynės ir tautos reikalus, o kaip 
žmogus, paskutinėje maldyno 
dalyje ras maldų, kuriose jis 
atliks Dievui savo paregą 
kaip visuotinės žmoniojs- na
rys.

Be šių, sakyčiau, naujų ir 
naujoviškai sutvarkytų maldų, 
atskirame skyriuje randame ir 
tradicines maldas: kryžiaus 
kelių, rožinio (ražančiaus), li
tanijas. prieššventinių novenų 
maldas. Gale įdėti taip vad. po
teriai, paparstai randami kate
kizmuose.

Kiek žinome, kun. St. Yla 
buvo užsimojęs parašyti dides
nės apimties maldyną, šiam 
darbui skyrė visą eilę metų, 
nuolat jį tobulindamas ir tai
sydamas.
maldynas, atrodo, yra dalis 
atrinktų
maldų. Maldų kųygų badas ir 
nuolatiniai prašymai bei ragi
nimai greičiau duoti ką yra pa
rengęs, bus paraginę autorių 
išleisti šį kruopščiai pareigią 
maldyną, kurį jis pavadino 
mažuoju. Tas rodo, kad ateity
je turėtų pasirodyti ir didysis 
maldynas.

Nors tikroji malda yra Uo
gaus minties ir širdies balsas.

besikreipiant į Dievą, ir todėl 
visos maldo .yra sukurtos to 
vidaus balso kalba, tačiau rė
kia sveiki, ti autorių, kad jis 
sugebėjo parim ki ir patiekti 
lietuviams katalikams tokius 
tekstus, kurie geriausiai ata- 
tiktų lietuvio kalikai su Dievu. 
Tiesa, bes:meldi ą iš šios mal
daknygės negalės, kr o mūsų 
tėvai darydavo, vi ką iš eilės 
imti ir kalbėti, bet turės pasi
rink ti; ta i, kas laiku’, savo pa
dėčiai ir dvasios nuolaikai bei 
sieks reikalams lai' atųtinka ir 
naudinga. Tuo ši maldaknygė 
yra nauja ir vertinga. O jos 
patogus formatas daro 
labiau mielą.

Autorius stengei, 
kalba būtų gryna bei 
Tam reikalui pasitelkė žinomą

Jūsų lalš’uis su kellv’s kau
simais ap e rašy .ojų u ; < .r.ą 
pajudino labai rim ą Sąly :ą, 
■res per keletą pa-ta. u Jų n.etų 
lietuvių literatūres . adar ėję 
jaunų rašytojų r poeių nt išsi
rodo. Tiesa, poczl’e, šunie 
tremty su savais lėk niais pa
sireiškė keli a mens, o prozoje- 
ypač crigiialiai A. Barokas, 
tačau tiek jis, tie!; poetai (K. 
Bradūnas, P. Jur' u s, H. Na- 
gys, A. Niliųnas, šlaitas. Ko- 
zulls ir kiti) savo plunksnas 
daugiau ar mažiau buvo iš; .in
dę Lietuvoj, no.a ten ir nevisi 
galėjo atskirus Iclu tius išlris-

ti. Todėl Jūsų teiginy: 
naujų ateinančių vardų : 
tematyti, yra te’.’ .gus.

Tačiau var~d gi’.n:; 
receptą .kep rašytojų 
auglį reiktų vjdy'i. Man

Dabar išleistasis

A. Tamožaitiene — žveju sėdyba Nidoje (kilimas)

; ir i 
prie- 
alro- 

do, kad spaudos ic.gi.tįmas ir
net visromenes sudrūp: aimas 
mažai tegalės padėti naujiems 
talentams skilti, jei gyvena
moji aplinka ir visuomenė 
mokslus einančiam jaunimui 
statys prieš akis tokius idealus 
ir tfidavinlus, kurie yra prie
šingi dvasinės kultūros kūry
bai.

šablonus, 
kultūri

pramogo- 
įtemptus

lietuvių jaunimo ir galėtų jo 
talentų ugdymui atsidėti!

Talentus, galėtų paskatinti ir 
organizuotos pastangos, saky
sim, jeį jaunimui būtų skelbia
mi įvairių temų nesunkus kon
kursai su keliom s premijomis. 
Jei tokie konkursai būtų reti ir 
atsitiktiniai, naudos būtų ne
daug. Tačiau jei je galėtų į- 
vykti kas pusmetis, jei per jucs 
pasižymėję jaunuoliai nebūtų 
išleidžiami iš akių, bet pai ma
mi į globą ir ugdomi, manau, 
kari tai ateičiai duotų nevieną 
rašytoją. Gal šituos konkursus 
jauniesiems galėtų iirftis orga-

• nizuoti- Lietuvių Rašytoji! 
Draugija? Tačiau tuoj pat ky
la klausimas, iš kur ji ims rei
kalingų lėšų, karia vieni “pat
riotai” šimtus išleidžia degti
nei, o kiti neina į lietuviškas 
iškilmes, kad nereiktų atidaryti 
piniginės?

didžiojo maldyno

kalbininką prof. Praną (ne
Antaną, ka’.p 4 psl. atspausta) ... ... .
Skardžių, o papuoštu ją.pasįtal- .lįtcr. CIĮClKiOpCCII JO j 
kino dail. Tel. Valių. Fakti.iai 
piešiu ai 
vien tik

ir nuotraukom yra 
Lietuvoje garbintų 

Marijos stebuklingų paveikslų. 
Gal dėl to, kad ir vardas šiam 
maldynui duotas “Sveika Ma
rija”.

Linkime, kad šis naujas, 
gražus, naudingas maldynas 
atsirastų kiekvieno lietuvio 
rankose ir padėtų santykiauti 
su Dievu, atiduedant Jam savo 
kaip tvarinio ir kaip lietuvio 
duoklę.

KNYGOS IR ŽURNALAI

Juozas Grušas— PABUČIA
VIMAS, Novelės. Išleido Gabi
ja, 335 Unięp Avė., Brooklyn, 
11, N. Y. Dąil. V. K. Jonynas. 
155 psi., kainą $1,50.

Autorius yra vienas stipriau
sių lietuvių novelistų, gabiai 
iškėlęs žmogaus dvasinį pra
dą, sukūręs stiprius charakte
rius ir rntrygą. “Pabučiavi
mas' ‘yra J. Grušo geriausių 
novelių rinkinys.

Kazys Binkis — BALTASIS 
VILKAS. (Pasaka. Iliustravo 
F. Ušinskaitė. Trijų spalvų, di
delio formato 36 psl. leidinys. 
Kaina $1,00. Išleido Gabija, 
335 Union Avė., Brooklyn 11,

Antanas A, OiK Parašė, iš
leido ir atspausdino J. J. Ba- 
chunas, 1953 m. 20 psl.

LITRU ANIA’S FIGHT FOR 
FREEDOM by E. J. Būrimo.

Išleido Lithuanian American 
Information Cenfcr Ncw York 
1952 m.. 95 psl.

Šv. Kazimiero Aidai, nr. 4. 
gražiai iliustruotas, spau liną 
akademijos bičiulių ir auklėti
nių kūrybą.
Prcf. St, Šalkauskis —SKAI 

TAI IR PASAI LfiŽIt RA, tre
čioji laida. Išlc’do Akadr: 
Skautų Sąjūdžio Valdyba 
pis. Leidinys gaunamas 
adresu: Br. Kviklys. 63! 
45th PL, Chicago 9. 1)1.

Mūsų Vytis, nr. 2, kovo — 
balandžio nr. Pasaulio L eiuvių 
Skautų Sąjungos vadų, vado
vių ir akademinių skautų laik
raštis. Redaktorius Br. Kvik
lys.

Tėviškėlė — lietuvių vaikų 
laikraštis, nr. 3. Redaktorius 
Vladas Vijcikis. Numeris gra-

inio
28 

šiuo 
W.

Vienoje “Brueder Holiir.ek” 
leidykla leidžia vokiškai lite
ratūros enciklopediją — “Die 
Weltliteratur”. Ji leidžiama są
siuviniais ir iš viso bus 3 to
mai; vienas tomas turi per 
1200 puslapių. Dabar jau 
spausdinamas antrasis tomas.

Į enciklopediją įtraukė ir lie
tuvių literatūrą. Pirmosiom 
raidėm nežinia kas talkino, bc| 
nuo K raides pakviestas prof. 
A. Maceina, gyvenąs Vokieti
joje. Lietuvių literatūros ap
žvalgai par k’.rta 8-9 enciklope
dijos skiltys. Juose A. Maceina 
apžvelgė visą mūsų literatūrą 
nuo seniausių laikų iki pat šių 
dienų, įtraukdamas gana daug 
vardų, datų ir veikalų. Atski
rais vardais bus įtraukti apie 
22 autoriai. A. Maceina rado 
reikalą taip pat pataisyti ir 
papildyti tuos vardus, kurie 
pateko iki K raidės. Ypač ten 
Putinas - Mykolaitis buvo siau
rai nušviestas. Visos šios pa
taisos iki K raidės bds spaus
dinamos atskirame sąsiuviny
je.

Kas žudo jaunimo diegus

Ir iš tikrųjų toji aplinka, 
kurioj dabar tenka augti ’r 
bręsti lietuvių jaunimo daugu
mai, davsinės kultūros ne tik 
nebrangina, bet dažnai jos vi
sai nesupranta. Kai pinigo, pel- 

• no, turto troškulys yra toks 
didelis, kad visos kalbos su pa
žįstamais su šeimos nariais 
tesisuka tik apie šiuos reika
lus, tiem žmonėms dvasinė kul
tūra atrodo, lyg koks nesusi
pratimas, lyg nesveikų smage- 
nų padarinys. Tokie žmonės 
dar pakenčia iš tradicijos pa
veldėtus kultūrinius 
kartais pasinaudoja 
niais surogatais — 
mis, kurios atleidž’a
nervus, lyg kokia coca-a>la, bet 
jiems atrodo beprasme kultūri
ne kūryba, kuri reikalauja 
daug pastangų, bet neduoda 
pelno, šitokios nuotaikos ir 
pažiūros neveik a -katinan* 
čai. Nukreipdamos nuo dvasi
nių vertybių dėmesį jaunimo, 
kuriam gyvenimas ir be to siū
lo pigių malonumų tiek, kad jų 
nebegali nė aprėpti, jos žudo 
jaunimo žiedus, nukrypusius į 
literatūros kūrybą.

Be abejo, kad ir šitokioj ne
palankioj aplinkoj gali atsi
rasti stiprios individualybes 
drąsių jaunuoliu, kurie labiau 
paklauso vidaus bal o negu 
moteriaiistinių aplinkos gun
dymų. Tačiau tokie jaunuoliai 
turi savy genialumo pradų. 
Tik, deja, genijai tepasitaiko 
labai retai. O talentai reikalin
gi palankios aplinkos, paskati
nimo, ugdymo, nemaža pastan
gų ir darbo. To reikalingas ir 
literatūrinis talentas, kurio 
kultūrinis bagažas turi būti di
desnis negu kitų meno kūrėjų. 
Tačiau kai aplinkiniai žmonės 
kultūrinės kūrybos nerupran- 
ta arba tiesiog ją niekina, jau
nųjų talentai neturi sąlygų iš
sivystyti arba, pradėję vysty
tis, jie neužilgo nudžjūsta, 
kaip nelaistomas daigelis kait
roje. Štai kodėl pastaraisiais 
laikais iš lietuvių tarpo neišky- 

^Ja jaunų rašytojų.

Pačių jaunuolių pastangos
Pagaliau jaunųjų rašytojų 

talentams ifgdyti gali nemaža 
pasitarnauti pačios jaunųjų 
organizacijos, ypač jų literatū
riniai būreliai ar rateliai. Ta
čiau, kad jie atsirastų, reikia, 
kad patys moksleiviai ir stu
dentai pajustų tų būrelių reika
lą, kad norėtų juose aktyviai 
reikštis žodžiu ir raštu. Jei 
nebus noro pavieniui ir kolek
tyviai literatūros srity padir
bėti, raginimai iš šaliąs tokius 
būrelius kurti nedaug tepadės. 
Taigi, šitie būreliai jau supo
nuoja pačių moksleivių ir stu
dentų susidomėjimą literatūra. 
Tačiau ar jis jaunuose lietu
viuose yra? Manau, kad jo ma
ža. Jaunimas jaučia, kad rašy
tojo kelias yra ilgas, kad rei
kia nemesti plunksnos net ta
da, kada keli darbai ar darbe
liai iš eilės išeina nepasisekę. 
O dar čia aplinka siūlo išmtą 
kartų lengvesnių dalykų: gerk 
coca-colą ir kramtyk gumą!

Į kitus klausimus, kurie lie
čia mano rašytejiškų pastangų 
pradžią, čia neatsakau, nes 
mano atvejis kitiems negalėtų 
būti dideliu paskatų.

Kultūrine kronika

žiai iliustruotas piešiniais ir 
nuotraukomis, medžiaga gra
žiai pritaikyta vaikams.

Lietuvių Dienos, balandžio 
nr.. liūsti uotas lietuviškojo gy
venimo vaizdais. Redaguoja J. 
Vitėnas.

Kun. Stasys Yla — SVEIKA 
MARIJA, mažasis maldynas. 
Išleido Nek, Pr. Seserys Putna- 
me.. Dail. Telesforas VaEus. 
357 priy kaina 2.50 dol.

Kaip tuo* diegus ugdyti
Bet ar nieko negalima padė

ti jauniems talentams išsisklei
sti? — Nors aplinkos niekas 
gerais norais nepakeis, tačiau 
ją bent iš dalies galima atsver
ti sąmoningomis individualio
mis ir oganizuotomis pastango
mis. Mano nuomone. talentų 
ugdyme nemaža galėtų pasi
tarnauti mokytojai. Jei jie, pa- . 
stebėję kokį nors jaunuolį, iš
siskiriantį iš kitų savo rašto 
darbais. imtų globoti, duotų 
jam temų, jo darbelius paska
tinančiai pataisytų, juos siųstų 
į laikraščius su savo rekomen
dacijomis, manau, kad tai at
neštų neblogų vaisių. Bet ar 
yra šiandien tokių lietuvių mo
kytojų. kurie arti prieitų prie1

• Aktorė Albina Katiliūtė, 
gyvenanti Hartforde, praeitą 
savaitę vaidino amerikiečių te
atre “Happy Time” pjesėje 
svarbų vaidmenį. Sis veikalas 
ilgai ėjo Brcadvvay teatruose 
New Yorke ir yra pagamintas 
to paties vardo filmas.

• Dail. V. Dobužinskis, gy
venęs Ncw Yorke ir čia teat
rams ir operoms piešęs deko
racijas, šiuo metu yra Milane, 
kur Mftdrio Scalos baletui pie
šia dekoracijas.

• Monografiją apie miu, C. 
Sasnauską, antrą laidą, leidžia 
kun. Voiciekauskas. Spausdina 
IT Pranciškonų spaustuvė 
Brocklyne.

• Bern. Brazdžionis spaudai 
parengė naują eilėraščių rinki
nį ir jį pavadino “Dangaus pa 
guoda.”

• Prof. A. Maceina, gyvenąs 
Freiburgne i. Br., Vokietijoje, 
balandižo mėn. gale išvyksta 
paskaitom j Strassburgą,

• Laisvosios Europos 
Paskaitas skaitys 
studentams.

• Dailės paroda 
atidaryta balandžio 
rijos Aukštesnės mokyklos rū
muose. susilaukė gyvo susido
mėjimo. Sies parodos centre 
stovi jubiliatas (60 metų su
kaktis) Ad. Galdikas.

• “Čiurlionio” ansamblio 
koncertas, kuriame dalyvaus ir 
Polyna Stoska (Stoškiūtė) į- 
vyksta Clcvcland gegužės 10.

• Dr. Paplauskas Ramūnas 
atstovavo Ottavvos Universite
tą Amerikos pedagogų kongiv- 
se. kuris įvyko Atlantic City.

j 
kolegiją, 

lietuviams

Chicagojr, 
11 d. Ma
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amerikine mokykla IJoAvVnuJ
•**’■ • *

(Pradžia Nr.*128)
Pažvelgus į abi amerikinės 

mokyklos veido puses ir kons
tatavus, kad visdėlto jos pris
tatytos teisingai, kyla klausi
mas, kurie yra mūsų uždavi
niai? Savaime aikšu, kad nei 
toji pusė, kurią istorijos pro
fesorius vadina “didžiausiu so
cialiniu triumfu”, nei antroji— 
religinis analfabetiškumas — 
mūsų nedžiugina. Vienas iš 
pagridirūų mūsų uždavinių yra 
ne ko ilgiau nesuamerikonėti, 
bet, apskritai, imant, nesuame
rikonėti, nenutausti. Vadinasi, 
kad ir kaip ilgai tęstųsi mūsų 
pabėgėliškas gyvenimas, rp^s 
visuomet ir visur turime būti 
tai, kas esame — lietuviai- Tai 
mūsų tautinė pareiga.

Tačiau jau ir šiandien, rim
čiau pažvelgę į mūsų mokykli-

V. KAVALIAUSKAS

tik 
ra-lietuviškumą gaivinančios 

sos vaidmenį, antra, ir ji pati 
gerokai negaluoja, nes iki šio 
laiko neturi galvos — centro, 
kuris jos veikimą koordinuotų, 
skatintų ir remtų. Per maž
daug 4 metus ši mokykla, ne
trukdama pasišventusių ir pri
tyrusių mokytojų, dirba, netu
rėdama nei bendrų programų, 
nei vadovėliu, nors visiems aiš
ku, kad naujose sąlygose reika
lingos ir kitokios programos, 
ir kitokį vadovėliai ,ir net kiti 
mokymo metodai, kad būtina 
ne šaip jau mokytis, bet per 
tam tikrą laiką išeiti kursą ir 
įgyti pažymėjimą, kuris būtų 
vertinamas ir grįžus i savo 

nę jaunuomenę, negalime ne- tėvynę, 
susirūpinti jo amerikonejimu. ” ’
Daugelis pačių rimtųjų šeimų 

*■*' vaikų paskutiniuose mokyklos 
skyriuose tarpusavy kalbasi 
angliškai. Jei taip yra su rim
tų tėvų vaikais, kurie, be to, 
dar tremties mokykloje turėjo 
progos išmokti lietuviškai 

. skaityti, ką bekalbėti apie ma- 
’ žesniuosius ir tuos, kurių na- 

, muose kultivuojamas ameriko. 
ninis žargonas nuo pat išlipimo 
iš laivo ir apskritai maža tero- 
doma pagarbos lietuvių kalbai. 

Norint sulaikyti šį pernelyg 
greitą amerikonėjimą, pir
miausia tenka kreiptis į tėvus, 
kurie visuomet turėtų būti

- budrūs ir nuoširdūs savo vaikų. Taigi mūsų uždavinys ne tik 
lietuviškumo saugotojai ir ug
dytojai. Pasikliauti vien litua
nistine mokykla negalima, nes, 
viena, ji dėl labai mažo pamo-

Pagaliau Jei lituanistinė mo
kykla ir labai gerai susiorgani
zuotų .tėvų pareigos nesuma
žėtų. Vaikų artima priežiūra, 
budėjimas jų lietuviškumo sar
gyboje turi būti ne atsekamo 
laiko reikalas, bet nuolatinė 
pareiga. Ar mes ką nors ge
resnio ir daugiau galėsime Lie
tuvai duoti už gražiai išauklė
tą .tautiškai sąmoningą jauną
ją kartą? Ne. Svarbu, tiesa, ir 
ekonominis gerbūvis, tačiau 
vaikų lietuviškumas jokiu at
veju nekeistinas į medžiagines 
vertybes, nes tas, kas turi daug 
pinigų ir daugiau nieko neturi, 
visdėlto yra labai neturtingas.

išlaikyti savo jaunimą tautiš
kai, religiškai, morališkai nesu
žalotą, bet ir jį stiprinti, nesi
gailint nei laiko, nei darbo.

Kas sekundę 36.000 kartu sužaibuoja
Be elektros energijos šiandie 

būtume tikri vargšai. Kamba
riuose neturėtume geros švie
sos, negalėtume radijo klausy
tis .neveiktų televizija, šaldytu
vai, skalbimo mašinos, gatvėje 
negalėtume važiuoti nei trau- 

'kiniu nei tramvajum. Sustotų 
daugel fabrikų. Vandens ir ga- 

■ ro jėgainės gamina elektrą, ši
tą mūsų civilizacijos paslaugią 
tarnaitę. Tačiau garo jėgainės 
sunaudoja labai daug anglių ir 
kitų degalų, kol pagamina rei
kiamus elektros kiekius, 
technikai pradėjo svajoti, 
pakinkyti žaibų elektrą.

nišką jėgą pakinkyti žmogui, 
kad ji suktų mašinas 'Žemėje, 
tai didelis ir sunkus klausimas. 
Tačiau mokslininkai tyrinėja 
ir daro bandymus.

Tad 
kaip

žaibas nėra tik siauras 
* žas kurį mes matcmc. Jis turi 

net 5 metrus pločio. Jo 500.- 
(XY) voltų įtampa nagamina a- 
pie 7,5 milijonų kilovatų ener
gijos. Taip vienas žaibas iš
vysto keliasdešimt kartų dau
giau energijos nei visa viduti- 
nio dydžio vandens jėgainė ga
li pagaminti.

Mokslinė statistika apskai 
čiuoja, kad per dieną yra 44,- 
000 audrų visam žemės pavir
šiuje. Taip Jos sekundę 36,000 
kartų žaibuoja. Iš jų tik kas 7 
žaibas krinta į 'žemę, kiti —šo 
ka iš aukštesnio debesio į že 
mesni. Taip kiekvienas debe
sis yra tikra elektros jėgainė, 
kuri nuolat keičia savo formas. 
Amerikos metereologinės sto
tys i?tyrė, kad audrų debesis 
per dešimt minučių gali išaugi 
į viršų iki 5350 metrų. J plotį 
47 kv. km. debesis per dešimt 
minučių išaugo iki 148 kv. km. 
o per kitą pusvalandį iki 362 
kv. km. Tokio audnl debesies 
viršūnė siekia 9 km. aukščio.
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Taip milžiniškos, sunkiai 
mums suvokiamas elektros jė
gainės* kasdien kabo viršum 
mūsų galvos. Kai palyginame 
mūsų žemės jėgaines su debesy 
jėgainėmis, pirmosios atrbdo 
tik vaikų žaislai prieš gamtos 
jėgą: pati didžiausia pasaulio 
garo turbina tepagamina tik 
75 dalį vieno žaibo jėgos.

Ar pasiseks kada šią miiži- sutartinai veikti bendruose sie-

“Pabėgti nuo skaumo, — sako 
prancūzų rašytojas Franco!* 
Mauripe savo knygoje ”Dteų 
et Mammon" — vengti savo 
kryžiaus, jo nepaimti yra vie
nintelis pasaulio rūpestis, bet 
tai drauge reiškia ir pabėgti 
pačiam nuo savęs, žūti, nes ne 
kas kitas, o tik mūsų skaus
mas suteikia mum* individua
lų veidą ir mūsų kryžius suda
ro mūsų charakterio bruo
žus.”

Tuo būdu, įdiegti j mūsų 
lietuviškai nusiteikusio ir tau
tiškai sąmoningo jaunimo sie
lą negęstantį norą siekti tai, 
kas gražu, gera, teisinga yra 
vienas iš pačių didžiųjų mūsų 
uždavinių. Ne dresūra, bet lais
vu noru siekti vidinio tobulėji
mo ir .graikų filosofo Plotino 
žodžiais, “nesiliauti skaptuoti 
savo paties statulą” yra raktas 
sėkmingam asmenybės ugdy
mui.

MICHAEL Dl'TCH. 4 metų berniukas. laukia, kad gailestingoji 
sesuo Margaret Obertance Pittsburgho ligoninėje paskaitytu jam 
smagią Istoriją... prieš mirti. Jis to nesupranta ir nežino, bet gydy
tojai neturi priemonių jo pagydyti nuo piktybinės kraujo ligos. 
Sako, jam likę gyventi tik keli mėnesiai.

Worcester, Mass.
Amerlcos lietuvių bendruo

menė rengia parapijos didžio
joje salėje 2 6d. balandi o db. 
delį baleto-kopccrtą. Pirmą 
kai tą Waterbury pasirodys 
neseniai iš Paryžiaus atvykusi 
baleto kylanti žvaigždė Aldona 
Šlepetytė, dabar šokanti New 
Yorke Camegie Hali operoje. 
Taip pat dalyvaus Alfonsas 
Llopi.ias ir koncertuos Felici
ja Pupėnaitė. Akompanuos A- 
leksis Mrozinskas. >
Visiems \vaterbu piečiams bus 

graži proga pamatyti retus ar
tistus ir žymius jnen'nir kus. 
žmonės jau dabar su didžiausiu 
susidomėjimu laukia šio baleto, 
kas Waterbury šių artistų są
state yra p’rmiena ir didelė 
naujiena. Kiekvieno uaterbu- 
riečio yra pareiga pasakyti ir 
svetimtaučiams, nes tokių pa
sirodymų Waterbury nebūna, 
ir, norint juos pamatyti, reikia 
ir laiko ir pinigo daug išleisti, 
kas dauguma ir neįmanoma. 
Baleto pradžia 6 v. vak.

IŠ VISUR

Aušros sūnų” veikėjai savo roles atliko pavyzdingai
Balandžio 11 d. Rochestery- 

je su dideliu pasisekimu buvo 
suvaidinta Čiurlionienės 4-rių 
veiksmų drama “Aušros sū
nūs.”

Savo vedamąja mintimi bei 
pavaizdavimu lietuvio amžino
sios kovos su rusų gruobuoniš- 
kumu šis veikalas visada arti
mai paliečia lietuvio širdį ir iš
spaudžia ašarą. Nelygioje ko
voje su milžinišku ir nepasoti
namu kaimynu, lietuvis nepa
lūžta, ir nors, vienišas* ir palik
tas savo paties likimui — ryž
tingas, drąsus ir ištikimas iki 
mirties, jis gina savo teises, 
savo tėvynę, tikėjimą ir tėvų 
kalbą. Iškėlęs kruviną nuo 
priešo kulkos ranką, Rusteika 
prisiekia savo ir savo vaikų 
vardų ištikimybę šventam rei
kalui. Ir tesėja. O Rusteika— 
tai tauraus lietuvio simbolis— 
lietuvio, kuris šimtmečiais ne
palūžo nelygioje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Rusteika ir

ROCHESTER, N. Y.

šiandien kovoja mūsų brangio
je tėvynėje, o jo vaikai — Lie
tuos partizanai Lietuvos miš
kuose aukoja savo gyvybes.

Visi veikėjai savo roles atli
ko pavyzdingai, daugelis iš jų 
prašoko mėgėjiško teatro lygį 
ir vaidino neblogiau už įgudu
sius teatro aktorius. Pasigėrė
tinai Rusteikos vaidmenį atliko 
Pranas Puidokas, sukurdamas 
labai vykusį tauraus, ryžtingo 
ir nenuolaidaus lietuvio ūkinin
ko tipą. Scenoje gi, kurioje jis, 
kruviną nuo priešo kulkos ran
ką iškėlęs į dangų, prisiekė ko
voti dėl teisybės savo ir savo 
vardu, publikai išspaudžia aša
ras. Puikiai, sukurtas buvo taip 
pat Rusteikienės personažas. 
Jos rolėje buvo Izabel. Stan- 
kaitienė. Ji parodė gražius vai
dybinius gabumus, sukurdama 
gyvą, tikrą paveikslą lietuvės

Pirmoji lietuvaičių seserų kongregacijų konferencija
Pasitarimams dėl įvairių 

bendrų problemų, liečiančių 
lietuvaičių seserų vienuolių pa
reigas mokyklose, misijose ir 
kitose srityse, jų mokslinio ir 
dvasinio paruošimo pagilinimą, 
ir jaunimo lietuvinimo darbus, 
lietuvaičių seserų kongregacijų 
pareigūnės buvo suvažiavusios 
į šv. Kazimiero Seserų įstaigą, 
Vilią Joseph Marie, Newtown, 
Pa,, bal. 6-7 d., 1953 m.

Konferencijoj dalyvavo mo
tina M. Teofilė, seserų kazimje- 
riečių generalė, kurios iniciaty
va susirinkimas buvo pakvies
tas, ir sesuo M. Eucharista, ka
zino ier iečių kongregacijos mo
kyklų inspektorė; pranciškie- 
tės iš Pittsburgho, motina M. 
Aloyza su seseria M. Gabriele, 
mokyklų inspektore: jos pava
davo Motiną M. Loyolą, gene- 
ralę, motina M. Anunciata, ge
neralė, su motina M. Imelda iš 
Jėzaus Nukryžiuotojo Kongre
gacijos, Brockton, Mass.; ir, 
motina M. Aloyza, vyresnioji, 
su sesere M. Augusta, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Kongre
gacijos, Putnam, Conn.

Prezidiumo vedėja buvo iš
rinkta motina M. Teofilė, o se
kretorėmis — motina M. Aloy
za, OSF, ir sesuo M. Augusta, 
MIC. Posėdžiams darbotvarkė 
buvo sudaryta anksčiau.

Atidarymo žodį tarus ir su
kalbėjus pradinę maldą, moti
na Teofilė perskaitė ištrauką 
iš šv. Tėvo Pijaus XII pasaky
tos’ kalbos į susirinkusias Ro
moje viso pasaulio vienuolių 
kongregacijų atstoves 1950 
metais, būtent, kad įvairiom 
pasaulio vienuolijos stengtųsi

Uetan*W<V vieąualiu pirmoji bendro konferencija Newton. Pa. Ii kairės j 
dešinę: sesuo M- ImeMa. sesuo M. Augusta, motina M. A nu ne ta ta, motina

M. TeofHė, motina M. Oioyza (Pittsburgh) , sesuo 3L Gabriele ir sesuo
M. EoclisrtetM.

kįuase, kad jungtų savo pajė
gas dvasinei ir kultūrink akci
jai tobulinti.

Buvo taip pat perskaitytas 
vysk, V. Brizgįo laiškas, pritai
kintas šiam pirmajam lietuvai
čių vienuolių susirinkimui. Pri
mindamas seserų pareigas tau
tai, Jo Ekscelencija pareiškė, 
kad lietuvis nepasirodo lietu
viu vien viršutinėmis praktiko
mis —daina, šokiais, paskaito
mis ir kalba, bet kad tos ir vi
sos kitos priemonės turi vesti ji . 
prie tikros ir gilios tautinės są
monės, kurią paveldėdami iš
liksime lietuviais tinkamoje 
aukštumoje, nežiūrint priešin
gų aplinkybių ir bandymų,

dtoje bendroje lietuvaičių 
vienuolių konferencijoj įnešti 
sumanymai jaunimo auklėji
mui ir kiti bus planingai pra-

vesti pagal protokolą nustaty
tu laiku ir tvarką.

Prezidiumas pasiliks savo 
pareigose iki kitų metų, kada 
lietuvaičių vienuolių kongrega
cijų vadovybė, motinai M. A- 
nunciatai kviečiant, žada posė
dį sušaukti Nukryžiuotojo Jė
zaus vienuolyne, Brockton, 

giai naujai bendrijai paskir
tas vardas — Lietuvaičių Se
serų Institutas — L.S.I. — 
Lįthuanian Sisters’ Institute.

Dėkingos už malonų gv. Ka
zimiero seserų svetingumą Jo- 
seph Mane Vilioję, ir pate akin
tos patiekimu ilgai svajotu lie
tuvaičių kongregacijų sutarti
no 
tė.

veikimo, dalwė« išsirkirs-

Koresponde^tės —
Sesuo M. Augusta, M.I.C.
Motina M. Aloyaa, O.S.F.

ūkininkės, lietuvės motinos, be
sirūpinančios pirmoje eilėje sa
vo vaikų ir savo šeimos laime 
bei gerove. Drebėdama iš bai
mės, ji visdėlto, padeda savo 
vyrui slėpti uždraustąsias 
knygas, tragiškoje valandoje, 
ji 'nepalūžta, priešingai, joje 

, pabunda lietuviškas išdidumas 
ir ji išdidžiai meta žandarams 
baisų žodį, kad Rusteika lais
vas’ Taip, jis laksvas ir ne žMfū 
darams jį pavergti!

Graži, nuoširdi ir pilna nai
vaus pasitikėjimo buvo Roželė 
(Irena Ilgūnienė); laisvas, na
tūralus ii- gerai atatinkąs Jur
gio vaidmenį Br. Krakauskas. 
Laikrodininko asmenyje kiek
vienas galėjo jausti klastą ir 
meluojamą meilę' bei nenuošir
dumą (Kostas Mačiulis). Elge
ta buvo tikrai sena ir drebanti 
ir kosinti — tai gabioji Malvi
na Polinauskaitė. Tikras taip 
pat buvo ir Šatkus, sužeistas 
Kražių skerdynėse, J. Babu- 
šis ir Jurgis Valiukevičius — 
buvo tiesiog nepamainomi.

Dėka gabaus režisoriaus An
driaus Cieminio, nuoširdžiai 
aukojusio tam reikalui savo 
visas laisvas valandas^ veikalas 
pasižymėjo vientisumfu, gerai 
išplanuotomis situacijomis, iš
studijuota balsų intonacija ir 
laisvumu.

Puikios dekoracijos, prie 
kurių ilgai ir kruopščiai dirbo 
agr.-Juozas Sodys. veikalą gra
žiai papildė ir padėjo publikai 
susidaryti tikro teatro scenos 
vaizdą. Geras buvo artistų 
grimas. Tai Stasio Ilgūno nuo
pelnas. Ir pagaliau scenos tin
kamas apšvietimas priklausė 
nuo jauno, bet gabaus' R. 
Bliudninko.

Veikalo pastatymo iniciato
riai ir globėjai buvo Rocheste- 
rio ateitininkai.

Taip visų bendros pastangos 
davė gražių vaisių ir rocheste- 
riečiai tą vaidinimą, negreit 
pamirš. Linkėtina, kad mūsų 
mielieji artistai neapsiribotų 
vien savo padangę, bet tą stip
rų ir visais atžvilgiais įspūdin
gą veikalą parodytų galimai 
plačiau.

— Laosas Baltrušaitis, 
Draugo bendradarbis, kovo 
mėnesio pradžioje grįžo iš Ko
rėjos fronto. Leonas Baltrušai
tis Korėjos fronte išbuvo 2 me
tus, buvo sužeistas ir gydomas 
Japonijoje. Būdamas Tokio ir 
kituose Japonijos miestuose 
domėjosi Japonijos muzika, y- 
pač dainos kultūra. Leonas 
Baltrušaitis sako, kad Japoni
jos muzika aukštai pastatyta ir 
nieku nesiskiria nuo V.
pos.

Arvydas GrijobUtK, 
Grigolaičio sūnus, kurio
ir motina vis dar Vokietijoje, 
šiomis dienomis išvyksta su 
USA kariuomenes daliniu į Ko
rėją. VL Sab.

Kearny, N. J.
Naujosios bažnyčios statymo 

pradžia — pamatų kasimo — 
kertinio akmens šventinimo 
ceremonijos — jau artėja.

Kasoj yra grynų pinigų $165,- 
000. Prieš pradedant pamatus 
kasti, būtinai reikia turėti 
grynų $200,000. Tie, kurie pa
sižadėję,' prašomi kas savaitę 
daugiau aukoti. Tokiu būdu di
dėtų suma grynų pinigų, o ma
žėtų pasižadėjimų suma.

Balandžio 12 d. iškilmingais 
mišparais buvo paskelbta ant
roji vajaus vykdymo fazė. Tė
vas pranciškonas Stepaitis pa
sakė pritaikintą pamokslą, 
paragindamas dėti savo aukas 
naujajai bažnyčiai, nurodyda
mas įvairius būdus, duodamas 
pavyzdžių ir iš kitų parapijų.

Dalis parapijiečių gyvena 
Nutley - Beleville apylinkėse, 
čia vajus bus pravestas pagal 
sudarytą planą po balandžio 
12 d.

Gegužės 16 ruošiami šokiai, 
kuriuos globoja Harrison- 
Keamy Lietuvos vyčiai. Tai 
gera proga visiems parapijie
čiams, jų svečiams susitikti, 
pasilinksminti ir tuo būdu pa
aukoti. K. B.

Euro-

Jono 
tėvas

• Kun, Magnus Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Pittsburgh, Pa., su viltkni* pla
čiau paskleizti savo parapijoje 
katalikišką spaudą, užsakė sa
vo parapijiečiam* 107 “Darbi
ninko” egz. vienam mėnesiui? 
“Darbininko” leidėjai pranciš
konai nuoširdžiai dėkoja gorb. 
klebonui už tokį gražų Šio laik
raščio parėmimą.

• Karaliaus Mindaugo vai* 
nil-avimo 700 ^sukakčiai pami
nėti Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga rengia Washingto- 
ne bjiiželio 20 ir 21 d. Lietuvių 
Sąskrydį, į kurį kviečiami kon- 
gresmanai, senatoriai, aukštie
ji valdžios pareigūnai ir visų 
Amerikos lietuvių kolonijų at
stovai.

• Kun. P. Vasaris, gyvenąs 
Melbourne, Australijoje, prieš 
Velykas aplankė Tasmanijos 
salų lietuvius, kurių ten yra 
keli šimtai, bet lietuvio kuni
go neturi.

• Melbourne įsteigtas lietu
viškos spaudos platinimo kios
kas, kurio vedėju, yra L. Balt
rūnas.

Plungė. Kas žinote apie Bud- 
ginų šeima nuo 1944 m. liepos 
26 d. prašome pranešti man: 
L. Budginas, 323 Natchez St., 
Pittsburgh 11, Pa. USA.

Cleveland, Oliio
Balandžio 25 d. lituanistinė 

vysk. Valančiaus mokyklos tė
vų komitetas rengia didelį ba
lių su programa ir laimėjimais. 
Nusipirkęs už pusę dolerio bi
lietą, gali laimėti dovanų 100 
dol. ar radijo aparatą, vyrišką 
šveicarišką laikrodį ir t.t. Tai
gi gali ir pats naudos turėti, ir 
mokyklai padėti.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Te). 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 kogeriau- 
siai. Išvežiojame j krautuves ir 
privačius namus.

w w >»: >aec >aacwr. >at£ >acoaecuA
| Lietuvos Vyčių Radijo Programa | 

Tonsliaeja ii stiprios radijo stoties WLOA, 1550 kylocycles R f x
KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 va). Jei norite įį 

U šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: &
’ KNIGHTS OF IJTHIJANIA WLOA
b ~ BRADDOCK, PA. $

Tek EVergreen 6-5181 |

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

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse: 
09-38 Myrtle Are. 185-24 Hornce Harding Blvd

Glendale, N. Y. Eresh Meadow*, Flushing
R _ 219-17 Jamaica Avenue

136-59 Roosevrit Avenue vjl|aRc * y
Flushing, N. Y. j,fi Rocl<awaj. Avenue

«*-S8 Farert Avenue \alle.v Stream. N. V.
RidSVVYssda N Y 4330 Plsinn Rosd

Bronx, N. Y. 
••-•4 WMd»ide Avenue vVcM Po*t Road

WeMhHe, N. Y. whlte Plains. N. Y,

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

WINTER CARDE.N TAVERN, Ine.

KABARETAS
BARAS, SALI susirinkimams, 

vestuvėms ete " '
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną sesta- ■ .
dienį grojant “Nakties

PelŽdy“ orkestrui
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Te). EV (Prie Avė stoties', RidgcvoyJ



jMrib PlMOMR teMfe Miygi-
iMtai voMĮmiA Ma-

Mtttek AMto Idfrf KMiĮHht

(II auMtda)

Del p wanted t emaFc Help Vanted Malė P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
SMMAUi r, n. t.

Ofiso tek GLeamore 5-3094

066 — 86tb SL, Brooklyn 
TeL 8H 5-1500

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

ToL MAIN 4-2320

DARBININKAS PfirE SODOS 
dirkOt prie išvtdiejimo Brooklyne. 
Naaja imoaė, ptrild proga pakilimui.

adeptaatB mergyte. Mat, MbChriafe tarigiraeijM aktas akeftiia, kad 
tie adootnoti vaikai, korines JAV kariai prisiima, Sūdami užsie
nyje ir kare tarnjdraje, negkana JAV pMletytiės ir negali būti Įsi
leisti.

SPORTAS
SPORTAS PASAULYJE

Montreal Canadiens laimėjo var
žybas dėl Stanley taurės, tinaimė’“ 
žaidimų, serijoje nugalėję L<> o.i 
Bruins per 4:1 žaidimus. Tuo ou-ia 
Montreaiio klubui, kuris lygos pir
menybėse šiais rrtetais užėmė 11 Me
tų, 4 kartą atitenka ši taurė. Kiek
vienas žaidėjas gaus 1000 dol. pre
miją.

Cleveiand uarons laimėjo’ Ameri
can Hockey ligos finalinio iv: n>:o 
varžybas, septintose rungtynėse nu
galėję Pittsburgh Hornets i:0.

Jau Įiasibaige krepšinio rungtynių 
serija tarp žymiosios Harlem Globe- 
trotters komandos ir kolegijas oa<- 
gusiųjų rinktinės. Negrai laimėjo 14 
susitikimų, gi akademinio jaunimo 
rinktinė laimėjo 7 rungtynes.

Sunkiausias arklių kliūtines lenk
tynes, kurios kaštaet pravedamos 
Livcrpool-Amtrcė; šr5lS~'taetHls laF- 
mčjo Early Mist. Rungtynėse star
tavo 31 arklys, bet baigmę pasiekė 
tik 4. Šios varžjbos eina per 72t**> 
metrų ir pasaulyje žinomos katp 
Grand National Steeple Chase.

Vienas iš garsiausių golfiniakų 
Den Hegan laimėjo' Mastvrs turny
rą. kuris buvo pravestai Augusia- 
Georgia golfo aikštėje. Jo pasekmė 
1274' yra rekordinė. Hogan šį tur
nyrą yra laimėjęs antrą kartą.

Angljos rugby rinktinės pajėgu
mas šiais metais tikrai geras; be ei
lės laimėtų varžybų, kurios jau bu
vo šiose skiltyse anksčiau aprašytos, 
anglai nuvykę i Paryžių sudorojo 
Prancūzijos rinktinę 15:13. Rungty
nes stebėjo 30.000 žiūrovų.’

Anglijos mėgėjų futbolo pokalo 
varžybas šiais metais laimėjo Pe
gasus komanda, kurią sudaro ge
riausi Oxfor<l»ir Cambridge uiti.e.- 
sitetų žaidėjai. Finale minėta ko
manda nugalėjo Harvvich ard Par- 
keston 6:0. Rungtynes stebėjo ap.c 
ltX).000 žiūrovų.. Jos buvo i>rav< -i >š 
\Vembley stadione. Londone.

Minneapolis Lakers laimėjo pa
saulio meisterio vardą k-epšin - 
profesionalų tarpe. Finalinėj“ 7 
rungtynių serijoje su Nev Y o: . 
Knickerboekers. jie pastaruosius

g* 1 'L.. j .. jt -ą ,, ■ ■..■■,llrfc,ll,|Įj a—

^Darbininko” Administracijoje
galima gauti šių knygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. — $1.50
Nelo Vian, ŠV .ANTANAS PADUVIETIS, 

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

PASAULIO PABAIGĄ. 110 p. $1.00
V. Augustinas, TfiVYNE LIETUVA, — Lietuvos 

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

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. 100 p. 1.00
Axd Muthc, SAN MICHELE KNYGA. I dalis, 325 p. 2.50

” ” ” H dalis, 308 p. $2.50
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. $2.50
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ 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-Daugii dienė.TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE. 126 p. $1.20
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p. . $1.50
A. Gcrvydas, Už SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p. $2.25

DARBININKAS
680 BUSHtfICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

nugalėjo per 4:1 rungtynes. Stebėti
na, kad Amerikos sporto pasaulyje 
kiekvienoje šakoje yra viena ypa
tingai dominuojanti komanda. Base- 
ball neįsivaizduojame be Yankees. 
ledo rutulyje Detroit Wings labai 
žymūs, gi krepšinyje Mikan ir Co., 
kurie žaidžia už Minneapolj. irgi la
bai plačiai žinomi.

Brazilas A. Vieira laimėjo Nice 
tarptautinį teniso turnyrą, finale 
nugalėjęs vengrą J. Asboth per 2 
setus. I Europą jau nuvyko pirmie
ji Amerikos teniso atstovai. Hart ir 
Fry. kurios laimėjo praeities me
tais moterų dvejeto varžybas Wem- 
bledon turnyre jau pasiekė Angliją. 
Kasmet vasaros'metu i Europą su
važiuoja geriausios teniso pajėgos iš 
visų pasaulio kraštų. Svai blausiais 
teniso turnyrais 'tenka laikyti Ang
lijos ir Prancūzijos pirmenybes.

Prancūzas C. Gregorini laimėjo 
dviračių lenktynes iš Genuos j Nice. 
196 km. distanciją jis nuvažiavo per 
5:27:30 vai.

Amerikietis Sim Iness nusviedė 
diską 185’5,25'“. tuo pasiekdamas 
naują Amerikos rekordą.

Danas K. Gleie pasiekė nauja pa
saulinį rekordą 2'X) metrų plauki
me krūtine. Šią distanciją plaukda
mas ortodoksiniu stiliumi jis pasie
kė 2:37,4 min.

JAV karių krepšinio komanda nu
vykusi i Egiptą laimėjo tarptautini 
turnyrą, finale nugalėjusi Egipto 
rinktine 60:5S. Prancūzija laimėjo 
trečią vietą. Turnyre dalyvavo tik 
kariu komandos.

Pagal naujausius prune-imys But- 
terfly stilius olimpinių žaidimų me
tu distancijose, kurios plaukiamo: 
krūtine, uždraustas. Paliktas vien 
ortodoksinis stilius. Tri g m skau
dus nutarimas, palieč’as eilę plauki
kų. kurie turės apsispręsti šiuo at
žvilgiu T • '.

j Lithiianian ; 4* w •»
* Fiirnitiire * <»
* MOvers— 1
* SO 8-4618 į

’ą, IN'bJRED and BONDEL
* '-/irai and Long Dėstant* mov— JĮ

Į; $26-323 V\. Bnmtltvay
* SU BOSTON MAS.- ■* 
«(• *

DARBININKES
įgudusios dirbti kojiniu presu. Gami
nami roaktaukai. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Puiki proga paki
limui. Malonios darbo sąlygos.
* Kreiptis:

SALRO MFG. CORP.
831 Melroee SL, Brooklyn. N. Y.

TeL HY 7*2*38

SIUVĖJOS
patyrusios — darbas dalimis (seetion) 
arba vienetais (pieee tverk). Pastovus 
darbas, geras attygfadmas. Siuvama 
ktiueės Ir sijonai Kreiptis:

A. and B. SPORTSWEAR
2384 — 86 SL, Brooklyn, N. Y.

TeL Coaey fstand 6-6784

DARBININKĖS
patyrusios prie Singer mašinų. Gami
nami megztukai Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

CASHMERE KNITTERS
741 Flushing Ave^ Brooklyn, N. Y’.

SIUVĖJOS
patyrusios prie Singer mašinų. Siuva
ma matracu užvalkalai su užrišimu. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sulygo#- Kreiptis:

National Box Sprlng Corp.
2-8 Hudson SL, Yonkers, N. Y.

siuvėjos
Patyrusios prie Singer Ribbon megs- 
tinių. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikios darbo sąlygos. 

ACE HIGH
251 Classon Avė. Brooklyn

MA 2-0893

DARBININKĖS - DARBININKĖS 
patyrusios rūbus siūti — semi tailo- 
red. Pastovus darbas — geras atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis: w ,
LIPMAN BROS.

135 W. 26th St. (10 aukštas) N.Y.C 
TeL AL 5-1366

i_____ _____ _____________________ _____

SIUVĖJOS „ 
įgudusios siūti išeigines (party) suk
neles — $14-$16 line. Pastovus, dar
bas, geras atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

IRENE FROCKS
335 West 33th St. N. V. C.

SIUVĖJOS
Darbas dalimis (section work). Siuva
mi sportiniai drabužiai. Pastovas dar
bas. geras atlyginimas. Kreiptis:

RAINWEAR MFG. CO.,
257 'Vest 39 St.. N.Y.C.

SIUVĖJOS
įgudusios prie Singer mašinų. Siuva
mi sijonai. Taip pat blind-stitch ir 
sagu bei kilpų mašinų operatorės. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
RACHMIN sportswear

124 E. Broadsvay. N.Y.C. (8 aukštas)

siuvėjos 
patyrusios eilutes siūti (on complete 
dress). Pastovus darbas — geras at
lyginimas. Kreiptis:

LITTMAN AND meringoff
130 IV. 25th St. (9 aukštas). N.Y.C.

DARBININKAS PRIE SINGER 
MASINU. patyrusios siūti sportines 
bhizes ir sijonus — visas dalis. Die
nos arba vakaro *smsina nuo 5. M. 
iki 10 P. M. Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

PONY KNITTING^ MLLS 
171 Greene SL J6 aukštas) N.Y.C.

TeL OR 3-0840

FINGERB AVER - MAN1KR RISTA 
mokanti visus grožinimo (besoty) dar
bus. Pastovus penkių dienų darbas. 
Mokama $50 pius commisslon. Maloni 
darbo aplinka. Kreiptis:

KELLNER
717 Madison Avė. (prie 63 gatvės) 

N. Y. C.

MANTKlUlUSTĖ
Patyrusi. Mokama nuo 45 iki 50 
dol. savaitėje. Pastovus darbas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

BERNARD HAIRDRESSERS 
102—05 Queem Blvd. Forest Hills 

Tcl. 1L 9-1118

PRONGERS AND CARDERS
Darbas prie brangenybių (jewelry)

— pastovus. Geras atlygitamas. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreiptis:

1. ROGG
41 Blcrfccr SL (2 aukštas. 6 kam b.)

N. Y. C.

COOK. ENPERIENCED
For Summrr Camp. for Adult Blind. 
uanted. $225 a month and mereation. 
Pleasant surroundings. near Wcvt- 
Point: fryrft June llth to Sept-

Inąuire 9 A. M. to 5 P. M.
111 E6M 58 Nc« YrtHc City

PROBYToJA
PMrrtadlB MHkiaa. tUnkk R MMMtaa. 
Pastari* tkribka, tetas MljrtMBstas. 
JAMM dMba iHbfii. KtriptKt

P. M. CLEANEM 
M OHeatri HML BrunMfrm

bAnba
IMH Mtt PaatOMR RMas.
5 OMtab 1 abtriMp OerSa bBjrtMima*.
Ar•- 
urapciSo

ROCKET CLEANERS
2170 WUte Piabta RtL. BrOtta. N. Y.

BEAUTICIAN 
darbui ištisą savaite arba savaitga
liais. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Malonios darbe sąlygos.

Kreiptis:
HELEN’S BEAUTY SALON 

635 Sutter Avė., Brooklyn 
TeL Diekens 2-9896

DARBININKĖS PRIE RCBŲ 
Pastovus darbas, geras atlyginimas, 

malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 
DORIS DRESS

555—8th Are. (prie 38 g-vės), N.Y.C.

RI8Y-KUME SVDASTYTOJOS (Col- 
lators). Patyrė sndėstyti nuorašus 
(carbon), susegti ir mokanfios visus 
kitus darbus. Gera proga guvioms 
merginoms. Pastovus darbas. Atosto
gos, apmokami šventadieniai, poilsio 
laikas. Kreiptis:

MAR-DEN BINDERY
137 W. 27 SL, N.Y.C. TeL CH 3-4180

SIL’VAJOS 
mokančios siūti Singer mašinomis. 
Siuvama geresnės rūšies suknelės. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 

babby dress
151 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

SlUVAJOS
patyrusios prie Singer mašinų. Siuva
mi vaikų drabuKai. Dirbama ištisus 
metus be pertraukos. Puikus atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos. *'

Kreiptis:
5922 — 2®th Avė. Brooklyn, N. Y.

TeL BE 2-2575

PLACKV KLOSTYTOJ A
Patyrusi. Pastovus darbas. Geras at
lyginimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
IDAS BEAUTY SALON

219 M est 79th Street N. Y. C.
TeL Tk 4-7654

HELP W. MALE-FEMALE

Finnerwaver - Manicurist 
mokantis visus darbus. Pastovus dar
bas. $50—$60. Malonios darbo sąly
gos. Kreiptis:

JIMMY’S BEAUTY SALON
222 E. 170 St., Aronz, N. Y.

TeL JE *-8708

M'ANTED COMBINAtTON COOK- 
BUTCHER. MA1TER and WAIT- 
RESSES, Bl'NBOY'S and CHAMBER- 
MAD for the season at FMsebmahn’s,
N. Y. Inųuire personaly Friday and 
weekdays, aftemoons 2-4.30, at 

LA (OUPOIJK
121 West 72 SL, New York City.

si pErintendent—COL’PLE
For small coel buming bldg. in East 
30lh Street. 212 nx>m apt., gas ano 
electric in exchange for part tune* 
Service.

Telephonc Monday, OX 5-2188

SLPEBINTENDENT—COUPLR
Knowlege of repeira. 48 family house, 
West—Bronx, good residential neigh- 
borhood. $170 month plūs apt of •* 
largo rooms on main floor.

TeL MO 4-2034 ar KI 7-8008

KIRPĖJAI—KIRPĖJOS 
gera proga, bet tik pktyrmiemo spe- 
ctaMstams. Kreiptis:

R O B E R T
8 Wat 56tk Street, N. Y. C. 

TeL PL 3-602$

Display
( AKE-PASTRY * TANDY 

S C H O O L 
Coune now beit* given ta Mar- 
zipan, Decerattag. feaktag 

Ckocetate A Caramel.
Experienced leachers - 

latest methods 
BOtLTNG. 14«h-4tad Avė 

TeL BE 4-5475 N. Y. C.

KNYGRMY8 
įgudęs daryti aukso įspaudas (stam- 
ping). Gera proga kilti naujoj kom
panijoj. Kreiptis:

SALES PORTFOLIOS, INC
147 W. 54 Str.. 4th floor

WANTED AT ONCE
JAEGEB & FRANZMAN, 
lesaadMr 8tr„ Yonkers, N. Y.

TeL YOttkers 5-5454
16*

WANTED
6 days a week.

Experienced
Nice Work Conditions.

Call Buckminster 4-3019

SUFERlNTiENDENT
For Apartmentbouse.

Mušt Be Ezperienced.

Tdephone: JE 8-4843

Men, EXPEfclENCED

in Trnek Budy Cohstroction

HU&ER WAGON WORKS.
5-42 47 Ave„ Long Island City 

Please apply personally

Real Estate
6 ŠEIMŲ NAMAS

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

Kreiptis j savininką telef.:
Applegatė 7-7083

BOLDVVIN NORTH, L. I. 
Gerai pastatytas, prieškarinis, mūri
nis (su stucco) namas. 3 miegamieji 
viršuje, 3 kamb. apačioje. Uždara ve
randa, prijungtas garažas. Aliejinis 
šildymas. Moderni virtuvė ir prausy
kla. Aplink namus žaluma ir takeliai, 
daug kitų {rengimų. Plotas žemės 
užima 1/4 akro—130x100. Maloniai 
mteikią krūmokšniai ir medžiai. Arti 
visi pAtogumaL Tikrai geras pirkinys 
tiktai už $24.000. Pamatyti ir susipa
žinti galima pasišaukus šeimininką.

Tfel. Boldwin 3-0897

DISPLAY

rr i įMr»—nu i > " ■ n ■ —

SCHM1DTS FARM
Fort HH1 fcoad, 8earodale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

ąuets — Parties. Reasonable 
rates. Accbmmodates 600 people.

PtaMte ScarMale 3-1294 
OPEN EVERY DAY

EMPL. AGENCY

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE

767 Lexington Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Excellent positions available in 
ail branches of the domestic 
fieid. We specielize in placing 
the right person in the right 

. position.

PARDUODAMI LOTAI
labai gražioje vietoje: prie upės, 

gelžkelio bei plento; už labai žemą 
kainą. Kreiptis:

’ MRS. M. TUMASONIS
247^ Ten Eyck SL BTdyn, N. Y.

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI 
PLANER OPERATORS 

HOREZONTAL RORING M1LL OPERATORS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

TUBRET LATRE OPERATORS 
WEU>ERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CUTTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreiptis paa Inroah superiatendentą 

aan R vaL ryt. Ugi 4 vai. p.p.

IMPROVED MACHINERY 1NG
159 BURKE STR., 

Naghaa, New HaaųMMre. Telef. 4270

Namų tel. Vlrginia 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
GYDYTOJAS I* C&flttlBGAS

1357 BoshiVick AvL, Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

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

JOHN DERU11A. M. B. 
Inkstų, pūslė*, odos, krdujo, vidurių ir idtų hflM gydytoje* 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs fcuropoje 

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRH1
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVVARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Ušknndiiai - Televizija - Muzika - Sportą*

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

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Norwood, Mass

J.
Garbės Pirmininkas

J. E. Arkivyskupas Richard 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas 
Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street, . 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street 
Nonvood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street. So. Boston 27, Mass.
Vladas P^t'auskas
575 Lawrence St., Lowell, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kntižys 
50 Cottage Street, 
Nprttood, Mass.

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

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 
So. Boštcn 27. Mass.

Revizijoj Komisija.
Kun. Jonas Bernatonis 
Neil Meškūnas 
Benediktas Jakutis

Skaitykite ir plattnkfte 
“DAUBlNtNKĄ”

Tel. EVergreen 7-4335 i

Stephert Aroiniskisį
(Armakauskas)

Graboritts-Balšanraotojas
Moderoiika Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U NĖRAL HOME
M. P. Baltas — Diroktafrta*

Afb. Baltrūnas—ttaltoa 
Reikalų Vedėjas 

660 Graad Street 
BROOKLYN, N. Y.

N 0 T A R Y PUBLIC

SHALINS 
(Shafinskas) 

FUNRRAL HOME 
Air CbNbrnoNED 

84-02 JaiMica Avė. 
(at Fsrsri PMfcw»y Statteh) 

IVaodhavenu N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuve.. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Shabns ir J. ft. ShaBns 

Tel Vlrgtaia 7-4499

. EVergreen 8-9t70

Joseph Garužva
G raboriuS'bahmmuotojM

231, Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MLAfcAS GAB^NtrOJA, kai

vtehas limuzinas I

A 4D& Prabangus ąžuolinis 
▼ mvv karstas, laidotuvių 
vežimas ir 
bet kurias Vletbs kapines. Jums 
kainuotų >495 takios laidotuvės.

Bet Poiako kaina—$295 
Su audeklų 

aptnUštu 
kafMu pi* 
gMta kaip 

$185.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate, 
Polaka* Jums gali patarnauti.

ANTANAS POtAKAS 
lajuotCviu koplyčia

Rroritlyri N. Y.
Telefonas ĖVasfersan 7-6479

I I




