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Amerik Balsas lietuviškai nesiaurinamas 
. Informaciją stiprina pavergtiesiems

Washingtonas. — Dr. R. L. 
Johnson, naujasis valstybės
departamento informacijos še
fas, paskelbė, kad taupymo su
metimais bus atleisti 830 tar
nautojų; tarp jų amerikiečių 
tik 133 ,kiti užsieniečiai.

Visa informacijos tarnyba, 
įskaitant ir Amerikos Balsą,

Prezidentas siūlo j- 
sileisti dar 240,000

Washmgtonas. — Prez. Ei- 
senhoweris pasiūlė kongresui 
priimti įstatymą, kuriuo būtų 
įsileidžiama per dvejus metus 
po 120,000 kasmet imigrantų. 
Prezidentas turėjo galvoje ypa
tingai bėglius iš komunistų o- 
kupuotų kraštų.

Bolševikai stato Balti jos Gibraltarą
Berlynas. — Berlyno laik

raštis ‘Tdegraf ’ pranešė, kad 
Baltijos jūrų saloje Ruegen 
prie šiaurės Vokietijos krantų, 
apie 50 mylių į vakarus nuo 
Lenkijos sienos, Sovietai su
planavo pastatyti “tikrą Balti
jos Gibraltarą.”

KOMUNISTAI SUSPROGDI
NO PRANCŪZŲ MUNICM4 

turėjo 9,102 tarnautojus. Už
sieniuose iš jų buvo 1202 ame-' 
rikiečiai ir 4800 užsieniečių.

Amerikos Balse bus panai
kintos visiškai šios tarnybos— 
prancūzų, portugalų, ispanų kal
bomis, kurios buvo skiriamos 
pietų Amerikai ir kitam lais
vajam pasauliui. Angliškosios 
programos bus sutrumpintos iš 
45 j 30 min. kašdien. Okupuo
tiems kraštams programos ne
siaurinamos. Johnson žadėjo 
jas net stiprinti. “Skaičius sve
timom kalbom transliacijų, ku
rios leidžiamos iš Miuncheno, 
bus padidintas; tarp jų rusų, 
lenkų, lietuvių .estų, bulgarų ir 
vengrų programos.”

Atleidimais būsą sutaupyta 
4.300,000 dol.

Planas sudarytas aštuonerių 
metų statybai. Čia bus karo 
uostas, radaro stotis, raketinių’ 
pabūklų stotis, kariuomenės 
stovykloj. Darbams skirta 18.- 
000 darbininkų, tarp jų apie 
8,000 rytų Vokietijcs poetinių 
kalinių.

Talinas. — Okupuotoje Esti
joje dabar stovi sovietų ka-

Grįžta liudininkai iš
Koreja. — Per pirmas dvi 

dienas Korėjoje buvo grąžinti 
65 amerikiečiai; trečią dieną 
tik šimtas pietų - korėjiečių; 
ketvirtą vėl 14 amerikeičių. 
Pastebėta, kad lig šiol nebe- 
grąžino nevieno iš tų, kurie 
buvo pakliuvę į komunistų ne
laisvę prieš kiniečiams įsto
jant į karą- Lig šiol grąžintie
ji buvo paimti į kiniečių nelais
vę 1950-51 m. Paaiškėjo <taip 
pat, kad daug didesnius ligo
nius komunistai negrąžino. 
Grįžusieji pasakoja atsargiai, 
kaip su jais buvo elgiamasi ne
laisvėje.

Korporalas O. R. Muilins pa
reiškė: Prieš metus mus išva
rė iš šiaurės Korėjos sostinės 
Pyonggvang; mūsų buvo 162; 
pakeliui išmirė 101.

W. G. Worland: Paimti į ne
laisvę turėjom nužyguoti 300 
mylių; žygį pradėjo 700; žy
gio pabaigoje liko gyvų 289.

P. Herndcn: 1950 m. lapkri
čio šalčiuose išvarė mūsų šim
tą; žygiavom 9 dienas; liko 
60. Jam pačiam tik prieš 8 die
nas buvo nupiauta ranka ir to 
nepaisant turėjo leistis į ke
lionę. Vienai nakčiai — toliau 
pasakojo — mūsų 17 uždarė į 
mažą patalpą. Kai rytą pabu
dau, buvom tik du gyvi. Val
gyli gavom dienai po dubenėlį 
kukurūzų.

Mirtis belaisvius šienavo • Į 
prašymas gFrinti maistą atsa
kė durtuvai • Senate reika
lauja bylas• komuntetams už 
belaisvių naBdnmą.

pie 100 mirę ir kaip iš katali
kų belaisvių buvo atimti ro
žančiai; kaip kasdien jiems bu
vo privalomos paskaitos apie 
komunizmą.

Korporalas D. L. Legay pa
reiškė: jo gyventoje belaisvių 
stovykloje 4 buvo subadyti 
durtuvais už-tai, kad reikalavo 
geresnio maisto. Kai iš 220 be
laisvių apie 25-30 pasisakė pri
tartą komuinstų paskaitoms, 
jų padėtis buvo pagerinta.

Dulles įspėja neat
leisti ginklavimosi

Paryžius. — Iš Washingtono 
atvyko į Paryžių Amerikos 
delegacija, viso 50 žmonių, va
dovaujama valstybės sekreto
riaus Dulles. Ji dalyvaus 5lA- 
TO konferencijoje, kur bus at
stovaujamos 14 valstybių. Dul
les pareiškė, kad Nato valsty
bės jokiu būdu negali siaurinti 
ir lėtinti Europos ginklavimo. 
Konferencija turi jį skubinti, 
juo labiau, kad Lisabonoje 
prieš 14 mėn. sutarti dalykai 
nebuvo įvykdyti.

pragaro
Elgesys su belaisviais page

rėjo nuo to laiko, kai prasidėjo 
derybos.

Belaisvių pasakojimai labai 
sujaudino JAV senatorius, ku
rie’dabar reikalauja iš valsty
bės departamento papildomų 
žinių ir, priemonių likusiems 
geBjėti.

KAS KRAUJĄ LEJA, KAS 
PINIGUS KRAUJA

Londonas. — Britai skuba 
prekiauti su raudonąja Kinija, 
kad atgautų tai, ką jie prarado 
pernai. Per pirmus du šių me
tų mėnesius jų eksportas į Ki
niją 17 kartų didesnis kaip pe
reitais metais. Toks pat kaip 
laikais, kada Kinijos nevaldė 
komunistai. Per mėnesį jie iš
veža apie už 3 milijonus dol. 
Britų prekėms pervežti į Kini
ją'talkina ir Lenkijos laivai.

Britanijos prekyba su raud. 
ĮCinija atgijo mib pernai metų 
ūkinės konferencijos Maskvoj. 
Nors' Britanijos atstovai ten 
oficialiai nedalyvavo, bev daly
vavo atskiri biznieriai -ir jie su
sitarė su Kinijos raudonaisiais.

•'IRS RAMONA GOMEZ ZIDAL su dviem vaikais gavo žinia, kad jos 
vyras, laikomas iuves nuo 1952 m. spaliu, yra sužeistu’U tarpe ir ge
rai jaučiasi. Jis rrsžinajuas laisvėn.

Korėja. — Netoli Panmun- 
jon, kut vyksta belaisviais pasi
keitimas, p etų korėjiečiai puo
lė komunistus ir išsprogdino jų 
urvus bei artilerijos lizdus.

Nato konferenciją, . kuri 
šiandien praridėda, paskelbimą 
Amerikos komunistams regis- 

* truotis ir net švogerių valdo
mą Maskvą šios dienos ameri
kietis pamiršo, labiausiai jau
dindamasis dėl grįžusių iš Ko
rėjos belaisvių pasakojimų.

Ką jie pasakoja, mums tai 
nieko naujo. Mes buvome liudi- 
ninaki dar didesnio žmogaus 
išniekinimo.

Dabar stojo nauji ir artimes- 
si liudininkai. Vieni liudininkai

parvyko iš Maskvos, kiti —pa
tys svarbieji — iš Korėjos. Ir 
jų žod s sujaudino amerikie
čius. Bet tik tuos, kurie yra ge
ros valios. .Tie, kurie yra nusi
statę netikėti, galėtų būti įti
kinti tik patys aną gyvenimą 
pamatę. Lygiai taip ir Maskvos 
gyventojas patikėtų tik tada, 
kai jis pamatytų ir pagyventų 
vakarų gyvenimu.

Tų dvejopų liudininkų štai 
pora vaizdų.

Indokinija. — Komunistų 
Viethmin kariuomenė balan
džio 21 staigiu prasiveržimu 
puolė prancūzų atramos punk
tą Kienan, susprogdino jame 
municijos sandėlius, apie 20 
užmušė, apie 200 išsivarė į ne
laisvę. Užpuolikai pasinaudo
jo akimirka, kada prancūzu 
dėmesys buvo nukreiptas į nau
jai komunistų užpultos Laos 
karalystės- kovas. Ten komu
nistai užėmė daugiau kaip treč
dalį teritorijos, tesutikdami 
silpną pasipriešinimą.

Kienan buvo neseniai įtaisy
ta prancūzų atrama, kurioje 

^buvo vienintelis Indo Kinijoj a- 
erodromas sprausminiams lėk
tuvams. Tokio laimėjimo ko
munistai neturėję treji metai.

San Francisco. — Bal. 20 
keleivinis lėktuvas Westem Li
nes nukrito į įlanką, žuvo 8 
žmonės. Išsigelbėjo tik viena 
stewardesė ir vienas jaunas ke
leivis.

PTBMEJ1 1BAMM ORTAI irt lUtuju terfa parteki TaeMkaw% aeradrama Japoni». kur jie m 
KarejM atgabenami Hktenb Ir ritintam! po ligoniai.

riucmenės 7 divizijos—Arens- 
burge, Port. Baltiske, Harrien, 
Keinis. Pernau, Wrro ir Narvo
je. Pagrindiniai karo uostai 
yra Port Baltiske. Pernau ir 
Talir.as.

Amerikos komunistai turi registruotis
Washingtonas. — Komisija 

priešąmerikoniškai veiklai tir
ti paskelbė, kad Amerikos ko
munistų partija yra Maskvos 
iškamša. Del to ji ir jos nariai 
kasmet turi registruotis teisin
gumo departamente, o taip pat 
turi duoti departamentui ir sa
vo pinigines apyskaitas. Parti
jų vadovybės turi pranešti sa
vo narių sąrašus, o ir kiekvie
nas narys turi pats prisistaty
ti -

Teisingumo dep. sekretorius 
Brownell jau paskelbė sąrašą 
12 tokių kom. organizacijų, 
kurios turi registruotis.

Vienas seržantas: Ligoninė
se medicinos priežiūros beveik 
jokios nebuvo. Daug sunkiau 
už mus sergančių ligoninėse ir 
paliko; bet jie gal ir nebūtų 
pakėlę kelionės. Kitas pasako
jo. kaip jo stovykloje badu a-

Nevv Yorko kom. partijos ko
mitetas ir Kalifornijos kom. 
pirmininkas pareiškė, kad jie 
nesiregistruos, kad jie kre psis 
į vyriausąjį teismą. Tenka sek
ti, kas gi čia laimės pagaliau 
Amerikoje: ar Maskva ar Wa- 
shingtonas.

Švietimo komisija New Yor- 
ke paaiškino, kad tiek moky-* 
tojai bei profesoriai, kurie tar
dymo komisijai nesutiks pasa
kyti, ar jie buvo bei yra komu
nistai,—bus atleidžiam: iš tar
nybų.

CHARITES B0HL£N, Jungtiniu Amerikos Valstybių ambasadorius 
Sovietu Rusijai, dėl kurio paskyrimo buvo kilę karštu Senate ginču, 
jteikė skyriamuosius raitus Vorošilovui. kuris dabar eina sovietinio 
prezidento pareigas.

Latvijai įsodinti šeši ministeriai rusai

Ryga* — Rygos radijas pra
nešė, kad sukomunistintos Lat
vijos vyriausybėje šeši latviai 
ministeriai išmesti ir jų vietoj 
įsodinti rusai. Rusui Nikolai 
Kuzmič Kovalčiukui atiduota 
vidaus reikalų ministerija :r 
sykiu saugumas vietoj buvusio 
ministerio latvio Albei\ Sieks 
ir buv. viršininko Alfon Novi- 
ko. kuris buvo Į saugumą pa
skirtas tik kelios dienos prieš 
Stalino mirtį.

Kaip Latvijoje, taip ir ’-’to- 
se respublikose visa policija ir

POLICIJA IEŠKO DINGUSIO 
POLICIJOS ŠEFO

Teheranas. — Nesutarimai 
tarp Persijos* min. pbm. Mos- 
sadegho ir šacho privedė prie 
paslaptingo peticijos šofo din
gimo. Policijos šefas, gavęs 
kažko’/i laišką paštu, sėdęs j 
autemob li. nuvykęs prie nnpla- 
me-to rūmų ir liepęs s Veri u i 
palaukti jo artimiau in’e oli- 
cijo- nuovado e. Dargiau nie
kas apie įį negirdėPo
licija i- kariuomenė dabar kra
to kiekvienus tos apylinkės na
mus ir tardo suimtuosius. Din
gęs policijos šefas buvo Mossa- 
degho šalininkas. 

saugumas sujungiamas į vie
nas vidaus reikalų ministerio 
rankas ir visi vidaus reikalų 
ministeriai atiduodami Mask
vos vidaus reikalų ministerioJ 
Beri jos žiniai.

Tuo pranešimu Rygos radi
jas patvirtino žinias, kuriąs'bu
vome paskelbę pieš perą sa
vaičių iš kitų šaltinių.

SUMOKĖTA 45 MIL UŽ AP
SIAUSTUS, KRIŲ NĖRA
Washingtonas. .— Kongreso ’ 

komisijai vienas Judi ir kas pa
reiškė, kad kariuomerės ap
siaustams buvo išlei ta 45 mil. 
dolerių. Bet apsiaubtai ’-ns/rodę 
per sunkūs ir per elegantiški 
i u be to, jų dauguma kaž kur 
dingę.

ATOSTOGOS BAIGĖSI 
KATASTROFA

Florida. — Apie 330 kolei- • 
vių vyko Iš Miarr į New Yor- 
ką. Traukinys nuėjo rir bėgių. 
Trys užmušti, apie 125 unkiai 
sužeisti.

Sekmadienį nepamirškite 
laikrodžio pasukti vieną va

Kuo netiki Maskvos gyventojas
Amerikos laikraštininkai 

lankėsi Maskvoje kaip tik tuo 
metu, kai buvo sumažirftos kai- 

>nos. Pakalbintiems rusams—- 
pasakojas vienas žumalisltas — 
pasakiau, kad ir sumažintos 
kainos vis tiek daug didesnės 
nei Amerikoje ir kitur Vaka
ruose. Bet jie netikėjo.

Automobilių dirbtuvėje vie
no skyriaus vedėjas mane pa
klausė ,ar aš turįs Amerikoje 
automobilį ir dar gal net tele
viziją. Kai pasakiau taip, jis 
kraipė galva ir netekėjo. Jis 
pasiskubino reikšti užuojautą, 
kad Amerika įturi tiek daug 
žmonių,, kurie negauna darbo.

Kai-patyriau, jog Maskvos 
fabrike dirba 6 dienas po 8
valandas, pasakiau, kad bend
rovė, kurioje aš dirbu, turi 40 
valandų savaitę; kad kompani
ja moka pensijas; kad yra 
"draudimas nuo ligos ir nelai
mingų atsitikimų; kad ištarna
vusieji 2$ metus gauna ketu- 
rias savaites atostogų, -— rusas 
šypsojosi ir man netikėjo. So
vietinis darbininkas yra tikras, 
kad Amerikos darbininkui yra 
daug blogiau kaip Rusijos.

Tai kuo gi jis tiki ?

tai s vės kaimelyje tiki
John S. Ploch, Korėjos ka

rys, kilęs iš Detroito, pasijuto 
Laisvės Kaimelyje, o prieš pus
valandį jis dar riedėjo arnbu- 
lansu iš komunistų nelaisvės. 
Jis kiekvieną tiriamai apžiūrė
jo. Tikrai, čia visi buvo ameri
kiečiai... Kai paskui šu juo bai
gė nuutėlinimo procesą ir atve
dė jį į valgomąjį, jis atsisėdo 
Jam padavė cigarečių. Jam dė
žutę atplėšė. Jam uždegė ciga
retę. Jam pasiūlė pasirinkti — 
ar geros viščiuko sriubos ar ka
vos. Žmonės jam šypsojosi, jį 
kalbino, plojo per pečius !r kak 
bėjo: "Džiugu tave matyti su
grįžus.”

žurnalistas pasakoja. — Už
ėjau į Maskvos meno muzėjų — 
ir apžiūrėjau specialiai kursto
mąjį propagandinį skyrių. Vie
nam paveiksle Dėdė Šamas at
vaizduotas kaip Wall Street 
bankininkas, su dideliu cigaru 
dantyse; jo rankos ištiestos 
viršum visos Europos. Prie 
kiekvieno piršto po dolerį, ir į 
juos kaip lėlės stiepiasi Euro- 
po' tautris. Kitame paveiksle 
Dėdė Šamas į tautų pagalobs 
šauksmus p'la gausiai kulko
svydžius, municiją ir kiltas nai
kinamąsias priemones.

Mūsų oficialią palydovę pa
klausiau, kaip sovietų dailinin
kai gali būti tokie nerealūs ir 
kaip gali tokius paveikslus 
piešti, kurie tiap iškraipo tik
rovę.

“Rusijoje — ji atsakė —dai
lininkai gali piešti visa, kas 
jiems patinka ir kaip jie įsi
vaizduoja.”

■“Tada jūsų dailininkai turi 
būti labai lakios fantazijos, 
nes visa kas čia yra, tai pra- 
sr.manymas.”

Mano didžiam nustebimui ji 
pritariamai linktelėjo galva, 
kaip ir su tuo sutikdama.”

Staiga jis susivokia, kad jis 
laisvas, jis pašoko n* sušuko: 
“Po velnių, esu laimingas, kad 
esu laisvas”.
< Vėl apsidairė ir pamatė leo 
F. Rice, iš Nevv Yorko, katali
kų kapelioną. “Atsiprašau, Fa- 
ther," kreipėsi į jį, norėdamas 
užlyginti savo nusikeikimą. 
"Father”, tęsė jis toliau: “jie 
atėmė man rožančių. Ar galė
čiau kitą gauti?"

Kapelionas Rice atsakė jam 
“taip"; jis turįs, dar kitame 
kambary.

Paskui Ploch paprašė išpa* 
žirrtše®. ir paskui janvbuvo nu* 
teikta komunija.



nei žodžio ir nesuriko. Paskui

keturis kambarius
na visur skani”.1

rįąięSL Abudu ūkininkai daugiau riai— beturi kambariai, Juri.” 
1iMHHĮi jln Brigadieriui kuris paleido jos ranką ir nu-
|£Tįdavė/vadžiosi Kaito. sijuokė. “Tai bus didelis įvy-

^<Už poros savaičių buvonąano Taip, tai buvo didelis įvykis.

rubihi

pertiem JB buvo medtoi su

mane pamačius ėmė kolioti; a- 
būdaNina persagandean k* 
pasileidom į mišką. Staiga Ni
na sustojo — aš taip pat Ne- 
tolį buvo keli ūkininkai ir kal
bėjo. Trys iš jų buvo iš mūgifci 
kolchozo. Aiškiai juos pažinau. 
Mačiau, kad jie vieną laikė su
rištą. Jj taip pat pažinau. Tai 
buvo Kalio, brigadierius, kuris 
prieš porą savaičių įdavė ūki
ninkus milicininkams. Briga
dierius verkė, šaukė ir prašėsi, 
bet ūkininkai kratė galvas, o 
vienas turėjo kirvį ir atsistojo 
užpakaly brigadieriaus. Paskui 

. jis kirto kirviu brigadieriui į
galvą. Mes apsisukę pabėgom. 
Šiandien suprantu, kokie kvai
liai mes buvom. Jei ūkininkai 
mus būtų pamatę, tai mes ne
būtume daugiau namų išvydę. 
Namie nieko nepasakojom.

...Rudenį aš ir Nina gavom iš 
predsiedatelio dvi karves ir dvi 
avis ir dvi kiaules. Jas turėjom 
šerti ir valyti, žiemą tai buvo 
mums sunkus darbas, nes paša
rą turėjom vilkti per gilų snie
gą. Bet žiema praėjo ir vėl bu
vo Velykos. Vėl buvo mano gi
mimo diena — aš jau buvau 12 
metų —ir vėl kalikas svarbaus 
atsitiko. Bet ne baisaus. Tie
siai iš Maskvos atėjo telegra
ma Juri. Vakare jis grįžo su 
naujienomis. Bet kokiomis 
naujienomis J

Mes buvom įsitempę ir tylė
jom. Juri atsisėdo prie stalo ir 
žiūrėjo J matką. Paskui iSkil- 
mingai pasakė: “Matka, Nina, 
Genia,
po keturių dienų važiuojant j 
Lietuvą. Girdit? Į Lietuvą”.

“Motina švenčiausioji”, pra
tarė matka.

Juri ątsistaojo ir paėmė jos 
ranką. “Mes turėsime, matka, 
butą, keturis kambarius. Tik 

, .pamanyk, keturis kambarius.
Būsiu didelis ponas.”

“J Lietuvą”, kartojo* matka 
nesusivokdama.

“Gera ten, kur gera gyventi,

Matka, Nina ir aš gavom 
naujus drabukus. Ir Juri pasi- * 
siūdino uniformą kaip genero-

tfaška itežė mus vėl į Leningra
do stotį. Stoty buvo traukinys 
labai patogus. Su miegamuoju 
-—Ar baitai paklotos lovos ir be 
utėkų... Per dvi dienas pasie
kėm Lietuvą. Stotis, kurioj tu
rėjom išlipti, vadinosi Kaunas. 
Buvo pusiaudienis. Stotis nuo 
karo buvo .visai kaput. Tarp 
griuvėsių buvo pora barakų. 
Stalino paveikslų nemačiau. 
Išlipom iš traukinio, ir jau.. 
stovi keturi rusai kareiviai, 
ginkluoti nuo kulnų iki ausų — 
su automatais ir revolveriais. 
Prieš Juri jie visi išsitiesė ir 
vienas atraportavo, kad jiems 
įsakyta mus paimti. Juri nus
tebęs paklausė, kodėl jie taip 
apsiginklavę. Jie paaiškino, 
kad daugel partizanų aplink 
sukiojasi ir kad lietuviai bei 
lenkai visus rusus nori užmuš
ti. Tada kareiviai paėmė mūsų 
ryšulius. Visi į mus dairėsi, ir 
matka buvo labai išdidi, kad 
jos Juri tokis ponas, kurį ka
reiviai pasitinka. ■ Susėdom į 
didelį veizimą arkliais ir paju
dėjom.

Keliai buvo dar bjauresni 
kaip Rusijoje. Kai per kaimus 
važiavom, jie buvo švarūs, ir 
namai nebuvo kaput. Kaimuo
se žmonės į mus žiūrėjo pik
tai, bet jie bijojo kareivių.

Po valandas kelionės priva
žiavom mišką, ir kareiviai nu
siėmė savo automatus ir sulei
do ievinius. Juri išsiėmė savo 
tevoheį iš portfelio ir atleido 
saugikli.

“Gal būt partizanai”, 
' pasakė ivcaas kareivis ir pa

rodė pLš.u į mišką. Juri pri
tariamai linktelėjo galva, ir He-. 
pė malkai, Ninai ir man gultis 
ant vežimo dugno. Mes sugu
lėm. Kaieiviai suplakė arklius. 
Kaip po gero laiko galo nieko 
nenutiko^ pagalvojau, kad par
tizanų nėra, pakėliau- galvą ir 

X* apsidairiau. Tuo akimirksniu ir 
prasidėjo. .. gaudė užpakaly, ir 
kulkos skabė lapus. ,Kareiviai 
visi pasisuko atgal ir iššovė. 
Arkliai lėkė dar sparčiau, ir 
vežimas šokinėjo. Staiga ma
tau vieną mūsų kareivį,-' kad 
krinta jam automatas, paskui 
kareivis kilstelia rankas ir nu
svyra iš vežimo. Jis nepasakė

vis jų daugėjo it miško. Rai
teliai ginęs! mus ii pasko; Ai 
jų ne skaičiau, bet jų buvo dau- 
giau kaip dvidešimt? Jis buvo 
apsire igę kaip ūkininkai ir tu
rėjo šautuvus. Juri metė savo 
revolverį ir griebėsi žuvusio 
kareivio automatą. Patikėjau 
į malką ir Niną. Nina gaišiai 
verkė, o matka nepratarė nė 
žodžo. Kai vėl pažvelgiau i par
tizanus ,trys arkliai bėgo be 
raitelių ’r kiti buvo toliau at-’ 
silikę. L’girdau vėl, kaip Juri 
šaudė, ir vėl nukrito bernas 
nuo arklio ir liko gulėti. Stai
ga pamačiau ka o kiti sustojo 
ir tik šaudė iš paskos. Bet jie 
mūsų daugiau nekliudė, ir 
miškas pa ibaigė. Juri liepė 

. sustoti, kad arkliai atsikvėptų.
Jis keikėsi. Kareiviai taip pat. 
Paskui Juri išėmė B portfelio 
bonką vodkos, ir mes visi - ją 
išgėrėm. Apie užmuštą karei
vį niekas nė žodžio.

Paskui labai lėtai važiavome 
toliau. Ir po valandos jau bu
vome kaime, kuriame turėjome 
apsistoti. (Bus daugiau)

I.ltKTVVK pakeliui į Tekya gydytojas Cet Jesse K- Gęėee (vidury > 
kalbasi su pirmaisiais grįžtančiais sužeistais belaisviais: Pfc. Donald 
K. Legay iš Leominster, Mass., ir turku Pvt- Halit K.ucuk Ko>' (<ie- 
žinėjeh - '.Z

gyventojai ir vokiečiŲi užsienio skolos
jiems priklausančio atlyginimo 
iš Vokietijos. Tą teisę pirmiau
siai turi lietuviai, šiame krašte(atstovaujamų Ameri-

Britanijos ir Prancū-. gyvenantieji, bet ne tie, kurie 
dėl* vokiečių vy-

>

• Yra susitarta tarpe Vokieti
jos (Bonn) ir alijantų iš kitos 
pusės 
kos, 
zijos)
riausybės atsiteisimo už jos 
skolas, kurios yra dvejopos:

a) už prieškarinius įsiskoli
nimus užsienyje, ir

b) už karo nuostolius (apie 
karo nuostolius bus pranešta 
atskirai kiek vėliau).

Čia tiktai paduodame infor
macijas apie prieškarinius Vo
kietijos įsipareigojimus užsie
niečiams.

Lietuviai ir kiti pabaltiečiai, 
kurie yra JAV kaipo imigrajj-

• tai ir kreditoriai, turi tokią 
pat teisę kaip ir Amerikos pi
liečiai kelti pretenzijas

».<

NpKKITO 14MTTVAS i Mate FaanrHrn itank*. Jk Merkin H Atankoo, 
FaMMkB. ft aėttmftee totetvk lto»* » l* 
falyetov? (atewnr*ew> Bevarty Nntoea to San Žne; Cėl.

dėl

w.,

dabar tebegyvena už va
dinamos geležinės uždangos. 
Keliamos pretenzijos gali būti 
bent sekančių trijų rūšių:

1. Kai pretenzija liečia tie
siogiai Vokietijos vyriausy
bę, tie savo reikalavimus siun
čia sekančiu adresu: Foreign 
Bondholders Protective Coun- 
cil, 90 Broad St., New York,

2. Jeigu kas turi dolerinius 
bonus įvairių Vokietijos pri- 

- vačių korporacijų, tai mūsiš
kiai pretenduodami kreipiasi 
Stuo adresu: The United Sta
tes Committee for German 
Corporation Dollar Bonds,

910 Seventeenth' St., N. 
Washington 6, D. C.

3. Tie mūsų piliečiai, kurie 
turi reikalą su bendromis vo
kiečių komercinio pobūdžio o- 
bligacijomis, tai šiame krašte 
gyveną kreditoriai turi pasi
rūpinti susižinoti su savo sko
lininkais Vokietijoje normaliu 
būdu, nes tiems reikalams atli-. 
kinėti nėra suformuotas joks 
komitetas.

Šios instrukcijos liečia laiko
tarpi, kai visi pirmiau įvykę 
susitarimai įsigalios. Tas įsi
galiojimas numatomas apie ga
lą gegužės ar birželio mėnesį 
šių metų. Kas turėtų šios rū
šies pretenzijų turėtų negaiš
damas padaryti virš nurodytus 
žingsnius. L P. Žinios

Ar žinai, kad —;------
t

• Rusijoje šiuo metu yra a- 
pie 50,000 “elito”, kuris turi 
asmeninius tarnus, liuksusines 
mašinas, atskirus namus su

? daugybe kambarių ir kitus pa
togumus. Salia jų yra apie 6 
mil., kurie gyvena vidutiniškai 
ir taupydami įstengia nusipirkt 
mašiną ir radijo ^aparatą. 28 
mil. industrijos darbininkų te
įstengia nusipirkti tiktai antros 
eilės medžiagos kostiumą kas 
antri metai ir apie 100 mil. val
stiečių, kurie gyvena sulūžusio
se kolchozo trobelėse.

• Agitatoriai, jūsiškai “po- 
• litrukai”, pirmiausiai pasirodė

Anglijoje 1647 m. Kiekviena 
armijos kuopa jau turėjo po du 
agitatorius, kurių tiksiąs buvo 
palaikyti aukštą ir kovingą ka
riuomenės moralę.

• Apskaičiuojama, kad per 
metus apsireiškia žemės dre
bėjimai įvairiose pasaulio da
lyse -sudaro tiek jėgos, kiek jos

Nvazo Nito traukiny* Uen Dilina, S. Carolin*. Uimntta S ir anie tote 15*. Vaitevn 85*
keleiviu U

Kas priklauso valstybei ir kas religinei bendruomenei
SPAUDA. Naujienose balandžio 17 

straipsnyje “Bažnyčios ir vy
riausybės vaidmuo demokrati
nėje santvarkoje” svarstomi 
Bažnyčios ir Valstybės santy
kiai. Svarstomi rimtu tonu, ir 
eilė išvadų yra rimtų. Bū
tent: pripažįsta buvimo teisę 
Bažnyčiai kaip ir valstybei; 
teigia, kad “religija nėra de
mokratijos priešas”; dėmesio 
vertas teigimas, kad “tikroms 
politinėms partijoms būtų tik
sliau koncentruotis tokiose 
srityse, kaip pasisakymas už 
vienokią ar kitokią ekonominę 
sistemą (kapitalizmas, socia
lizmas) arba vienokią ar kito
kią politinę santvarką (demo
kratija, diktatūra); lygiai rim
tai teigiama, kad “mažumų iš
naudojimas demokratinėje san
tvarkoje yra neleistinas.”

Tiktai šitoms rimtoms išva
doms paimtos ne visai tikslios 
ir ne visai teisingos prielaidos 
paskirstant, pirmiausia, gyve
nimo sritis tarp Valstybės ir 
Bažnyčios. Autoriaus sakoma: 
“Valdžiai yra žmogaus proto 
kūrinys, sugalvotas žmonijos 

, gerovei šioje žemėje palaiky
ti”, “Bažnyčia ne tik gali, bet 
ir rūpinasi paruošimu pomirti- 
nia gyvenimui.” Atribojimas 
netikslus tuo, kad Bažnyčios 
vaidmuo susiaurintas ir dėlto 
iškreiptas. Ruošia ji žmogų ne 
ti pomirtiniam, bet ir šiam gy
venimui. Ji turi paruošti žmo
gų tokį, kuris ir šiame gyveni
me mokėtų pats gyventi’ ir 
svarbiausia sugyventi su kitais 
žmonėmis. Taigi žmogaus dva
sios ruošimas, jo auklėjimas, 
jo moralinio gyvenimo tvarky
mas priklauso ne valstybei, bet 
religinei bendruomenei, nes 
žmogaus auklėjimas iš esmės 
yra atremtas į religinę pasau
lėžiūrą.

Netiksliai toliau pasakojami 
ir faktai iš Lietuvos gyvenimo, 
kai sakoma: “tam tikras daž
nas žmogus pasisako, pavyz
džiui, kad ir už Vytauto Di
džiojo Universiteto pertvarky
mą, paverčiant jį katalikišku”: 
arba pasakymas: “Atsiranda 
entuziastų,. tvirtinančių, kad

Lietuvoje turint didelį procen
tą, katalikų, neverta kreipti 
dėmesio į mažumas”. Ir vienas 
ir antras teigimas yra perdė
tas. O jeigu ir atsirastų vienas 
antras tekis “entuziastas”, tai 
jų ne daugiau kaip tokių entu
ziastų, kurie nekreipia dėmesio 
į daugumą. Bet tiek ten, tiek 
čia yra nusikaltimas demokra
tijai.
Ar paseks žymiųjų amerikie

čių pavyzdžiu?
Laisvė bal. 18 apgailestauja, 

kad “šiomis dienomis neteko
me dviejų ir žymių amerikie
čių. Charlie Chaplinas atsisako 
grįžti Į Jungtines Valstijas. 
Jis negalįs pakęsti pas mus is
terijos ir netolerancijos.

“Beveik tą pačią dieną pasi
rodė pranešimas, kad nutren
kė Amerikos pilietybę, ir pasto
viai apsigyveno Rytinėje "Vo
kietijoje Stefan Heym... Heym 
irgi nebegalįs gyventi ir kurti 
tokioje atmosferoje, kokią yra 
čia sudarę visokio plauko ra- 
gangaudžiai.”

Dėl įžymaus amerikiečio 
Chaplino, tai galima priminti, 
kad jis niekad nebuvo Ameri
kos pilietis, o dėi Heimo — tai 
jis iškeliavo į ten, iš kur buvo 
atkeliavęs,' tikėdamasis, kad 
sovietuose jam pačiam suteiks 
ragangaudžio tarnybą.

Taip padarė “žymūs ameri
kiečiai”. Reikia laukti, kad ir 
“Laisvės” redaktoriai paseks 
jų pėdomis; argi jie nepriklau
so prie “žymių amerikiečių?”

Skirtumas tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos

Laisvė bal. 18 rašo, kad “tik
tai per vieną kovo mėnesį bu
vo suareštuota 74,695 meksi
kiečiai. Jie mat norėjo pereiti 
rubežių ir pasiekti Jungtines 
Valstijas. O juos iš Meksikos 
vilioja gerai organizuotas 
stambiųjų žemės savininkų a- 
paratas.”

Taigi yra šalis, į kurią darbo 
žmonės bėga. Ji vadinasi Ame
rika. Bet yra ir kita šalis, iš 
kurios darbo žmonės bėga, kas 
tik gali. Ji vadinasi Sovietų Są
junga.

Žinios be politikos

turėtų 4 milijonai atominių 
bombų.

• Malajuose vyksta tik pa
prastas pasistumdymas su te
roristais, apie kuriuos tik ma
žai terašo pasaulio spauda. Per 
praėjusius metus šie “pasi
stumdymai” štai ką padarė: 
nuostolių plantacijoms už 1,- 
800.000 svarų, žuvo 1025 ir su
žeista 605 banditai. Teroris
tai užmušė 124 karius, sužei
dė 237. Policininkų žuvo 357 ir 
426 sužeisti. Civilių žuvo 53, 
sužeista 357; dingo be žinios 
135. Mažame Malajų salyne 
kasmet įvyksta maždaug apie 
500 susidūrimų. Taigi, kraštas 
gyvena “ramų ir patogų gyve
nimą.”

• šiuo metu Indijoje yra pa
statyta apie 100 įvairių Gandi 
paminklų.

Surinko Br. Zumeris

NESURANDA VALDUOS
Paryžius.—UNESCO (Jung

tinių Tautų auklėjimo, mokslo 
ir kultūros organtoacija) vyk
domojo komiteto posėdyje ne
galėjo susitarti dėl gen. direk
toriaus prieš kelis mėnesius su- 
kliuvo ir tos organizacijos kon
ferencija : senasis direktorius 
brazilas Bonet atsisakė, ir dėl 
naujo nepasiseki susitarti. Th- 
da laikinai buvo įtrinktas ame
rikietis. O atsistatydino, kad 
organizacijos nariai per mažai 
pinigų skyrė. O pinigų nenorė
jo nė Amerika duoti daugiau, 
kad Paryžiuje personalas iš
pūstas iki 800 žmonių; bet dar
bo nežymu.

Komunistinės vyriausybės 
paskutiniu laiku ir Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos pra
nešė, kad jos iš UNESCO pa
sitraukia, nes ji esanti tik JAV 
įrankis.

Kada newyorkiečiai į tarnybą 
keliaus helikopteriais?

New Yorko aerodromų va
dovybė apskaito, kad apie 1955* 
reikės. leisti į apyvartą heli
kopterius, kurie newyorkiečius 
gaberitų į tarnybą, į Manhatta- 
ną. Traukiniais ir autobusais 
ilgai trunka. Jau 1955 būsią 
galima perkelti po 1000 kelei
vių kasdien, o apie 1960 skai
čius pasieks iki 100,000. Man- 
hattane. būsią įtaisyti trys heli
kopteriams aerodromai, po 
vieną Brooklyne, Newarke, 
taip pat ant vyriausiojo pašto 
būstinės sltogo. Sukama galvą 
kaip pagerinti helikopterius, 
kad jie būtų pigesni. Pradžioje 
kelio kilometras kaštuos apie 
10 cn., apie šešiasdešimtuosius 
metus kaina jau krisianti iki 
5 cn., o paskui iki 3-4 vienam 
kilometrui.

Nupfamtos gėlės gyvos 
ištisu* aietas

Amsterdame, Olandijoje, ta
vų prekybininkas W. Bakker 
surado būdus, kaip išlaikyti iš
tisus metus nupjautus gėįjų 
žiedus visai gyvus, šviežius. 
Bandymus jis darė ištisus 10 
metų. Bet savo paslapties nie-

kam neišduoda. Jam siūlė už 
tą paslaptį* didelius pinigus iš 
Prancūzijos, Norvegijos, Šve
dijos, Vokietijos. Bet jis atsi
sakė, nes jis nenorįs pakenkti 
dabartiniams gėlių auginto
jams. Jis atidarysiąs tik nedi
delę įmonę, kad aprūpintų gė
lėmis žiemos metu vestuvinin
kus ir kitus laiminguosius. O- 
landijos žemės ūkio ministerija 
taip pat labai susirūpinus, nes 
gėlių auginimas yra didžioji O- 
landijos gamyba.

Europa statosi
Vokietija jau pusę namų, ku

rie per karą buvo sugriauti, 
atstatė. Per ketverius metus ji 
pastatė 1,400,000 naujų butų. 
Prancūzija per tą laiką pastatė 
tik 238,000 naujų butų ir 22,* 
600 perstatė.

Vokietijoje buto nuoma kva
dratiniam metrui kaštuoja 20- 
25 cn., Prancūzijoje tik 12- 
15 cn.

Kuriam krašte žaugtauria 
prekybMaką?

Viena parduotuvę Švedijoje 
tenka 96 gyventojams, JAV 
83, Anglijoje 68, Šveicarijoje 
55, Prancūizjoje 32. Taigi 
Prancūzija laimi rekordą.
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Stntpantoa ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
•tralpenial saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira- 
4jrU atra^Mniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbime tuntu 
Ir kaBa redakcija neatsako.

Stalino saulė jau temdoma

Stalinas buvo puste išpūstas, kaip “didžiausias visų laikų 
vadas ir genialiausias žmogus pasaulyje”. Nežinota, kaip jam ir 
besmilkyti, kad garbkitojų galva nekristų ir nebūtų mažiau už 
Dievą. Dabar, tam “dievui” mirus, karstan užvožiama ir ta nu
blizginta jo šlovė. Ji pasirodė-labai kenksminga dar neišpūstam 
jo įpėdiniui. Jei Malenkovas ir toliau garsintų, kad Stalinas bu
vo “pats genialiausias vadas”, tai pats liktų tik mažas vadukas 
(maienkij), nes genialesnio -už genialiausį .negali būti. Jei imtų 
skelbti, kad Stalinas vis dėlto nebuvo genijus, norėdamas tuojau 
save iškelti, tai atidengtų buvusį melą ir pakirstų savo valdžios 
atramas. Vienu ir kitu atveju špūstas Stalino burbulas graužia 
Malenkovui akis, kaip tos muilo drumzlės, kurias palieka vaikų 
susprogdinti pūzrai. Kas reikia daryti?

Lieka tik viena išeitis, kurios Maskvos laikraščiai ir nusigrie
bė. Jie aptilo garbinę Staliną, bet nešlovina dar nei Malenkovo. 
Jis^Tėpiaęį už Politbiuro nugaros, davęs spaudai įsakymą kelti 
ant garbės šakių kolektyvą, o ne asmenį. “Pravda” pirmoji už
giedojo tą naują giesmę rašydama, kad “partijoje negali būti vie
tos tiems, kurie nesugeba prisiderinti prie kitų nuomonės.” Ji 
tvirtina, kad prastas būtų vadas, kuris dėtųsi vienas išmintingas 
esąs, genialus, sugebąs viską atlikti pats ir reikalaująs kitus tik

' nu, gerai — aš mielai prisiim
siu tą vardą”—šaukė Peronas, 

'kai jam bekalbant sprogo dvi 
bombos. 'Jis šaukė kaltininkus 
surasiąs ir iškarsiąs. Jis dar 
įspėjp minią, kad priešai ir to
liau nenorės bendradarbiauti ir 
kad reikia būti tam pasiruo
šus.

“Sutriuškink juos! Sutriuš
kink’’* šaukė minia.

“Tai kodėl jūs nesutriuški
na t jų?”

Minios nereikėjo ilgai kurs
tyti. Per mielą naktelę supleš- 
wėjo liepsnose opozicijos par
tijų būstinės, kavinės. Tik vie
na partija nebuvo paliesta — 
komunistų.

Tokis pasirodė Peronas šia
me paskutiniame veiksme savo 
politikos, kurią jis varo, išrink
tas į Argentinps prezidentus 
nuo 1946.

•
Jan Domingo Peron, kol bu

vo kariuomenėje, puikiai bok- 
savosi, puikiai kardais fechta- 
vosi, puikiai plaukiojo. Ir poli
tikoje plaukiodamas, jis mikliai 
boksuoja savo politikos priešus 
namie, o taip pat šaukia į dvi
kovą ir užsienius. Jis laikomas 
pirmuoju iš visų lotyniškosios 
Amerikos valstybės galvų, ku
rie metė pirštinę Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Jis pra
dėjo “anti-yankee’ politiką. Jis 
pakurstė tiesiogiai ar savo pa
vyzdžiu prieš Ameriką ir kitus 
pietų Amerikos viešpačius.jam pritarti. Toks asmuo visada esąs “vienašališkas, puikybe pamuštas, nebe politikas, o prastas administratorius.” Daug išmintingiau sprendžianti dauguma arba kolektyvas. Pacituojami ir Stalino žodžiai, kuriais jis vieną kartą išgyręs Politb’urą, kaip “geriausių ir gabiausių žmonių kolekttyvą”. Malenkovas už jo ir užsiglaudė. Ko jis tuo siekia?Pirmiausia nuvainikuojamas Stalinas, nors jo žodžiai ir cituojami, nes ir jis buvęs tik asmuo, ne kolektyvas, taigi galėjęs būti ir “prastas administratorius” čia atsargiai jo :"š?ūsta garbė jau apskaboma. Antra, Malenkovas prisidengia kitais, kol iš”to kdektyvo galės pats išlysti ir savo paveikslais bei statulomis išstumti Staliną iš pirmos “altoriaus vietos”. Trečia, duodamos vadžios partijai pririšti žemesnius vadukus, nes lengviau suvaldyti susiginčijusius partijos komitetus negu iškilusius įtakingus asmenis. Ir ketvirta, skatinama kritikuoti partijos vadus, politikus ir administratorius, kad paaiškėtų, kas ką galvoja ir ko siekia. LUto..bus~sudaryta medžiaga valymui. Vadinasi, sukite vieni kitiems sprandus, kad ant jų būtų galima vienam išsilaikyt:, kaip “pačiam gudriausiam ir genialiausiam”. Kolektyvo nuomonė tada pasidarys vėl nereikalinga, kaip ir dabar ji tereikalinga priedangai. ui-Diktatūroje kitaip ir būti negali. Diktatorius negali pakęsti nieko aukštesnio viršum savęs ir nieko savarankiško po savim. Kas yra viršuje, tą jis nuvainikuoja. Kas savąrankiškai reiškiasi --. apačioje, tą sutrypia į masę, vadinamą kolektyvą. Malenkovas dabar ir eina tuo keliu, pūsdamasis varlės pavyzdžiu į stalinišką pūzrą. • BUENOS AIRES poHeija sufiminėja pirklius, kurie kaltinami, kad 

nesilaiko vyriansybėo nustatytu kainu. Dviejų mėnesių laikotarpyje 
suimtas 75® pirklių ir krautuvininku.

Paz Estenzoro, kuris buvo iš
rinktas į Bolivijos prezidentus, 
valdžią galėjo perimti tik po 
kruvinų riaušių. O nėra jokia 
paslaptis, kad tos riaušes buvo 
paruoštos .Perono sostinėje.

Velasco Ibaria, kuris atsisto
jo Ekuadoro prieky, į valdžią 
atvyko tiesiai iš Argentinos. 
Ten jis gyveno tremtyje. Iš ten 
Argentinos diplomatiniais kur
jeriais buvo gabenama propa
gandinė medžiaga į Ekuadorą. 
Ekuadoro prezidentas ir viešai 
skelbė Peroną savo draugu.

Jacobo Arbenz, Guatemalos 
respublikos prezidento, ryšiai 
su Peronu mažiau pažįstami, 
bet jis turėjo aiškius ryšius su 
komunistais, vadovaujamais iš 
Maskvos. Jos veikla buvo nu
kreipta taip pat prieš JAV.

Meksikos prezidentas A&er- 
to Herrera buvo žinomas savo 
šūkiais: šalin amerikoniškas 
imperializmas!

Kai Chilės prezidentu buvo 
išrinktas Carios Ibanez dei
Carnpo, Jungtines Valstybėse 
nustebta: penktoje valstybėje 
prezidentas nejrinimtinas Ame- 
rikia — peradna non grath, nes 
ir- Chilės Prezidentas šaukė: Iš 
savo žemes išmesime jankius!

Šūkiais prieš JAV Peronas 
mokėto panaudoti Argentinos 
masių nepasitenkinimą. Nepa
sitenkinimą dėl. nuolatinio 
brangimo ir sunkėjančios ūki
nės padėties. "^Kal liniukais mo
kėjo oadaryti užsieniečius ir 
specialiai amerikonus. Pietiečių 

nmhiciją mokėjo paversti pat*
riotizmu. Alkana masė džiau
gėsi, galėdama patriotinį dar
bą nudirbti — viešai Įropoti a- 
merikonizmą. Tokis metodas 
buvo pats tikras^ minių palan
kumui ir linkimams laimėti. •

Propagandoje prieš JAV Pe
ronas atsirėmė j Maskvą. Jis 
gali didžiuotis, kad jo, ne ke- 
no kito, atstovas Maskvoje bu
vo pats paslojtinis, kurls. kal
bėjosi su Stalinu. Peronas per
nai pripažino, kad tarp jo pro- 
pagandos prieš JAV ff tos, ku
ri eina iš Maskvos, nėra skir
tumo. “Verdad” (Tteša) rašo 
panašiu tonu kaip ir masfcvinė 
"Pravda” *— irgi "Tiesa”.

Perono pėdomis eina ir kiti. 
Nenuostabu dėl to, kad dūlėje 
Ibanez dėl Carnpo, Ekuadore 
Velasco Ibara buvo paremti 
komunistų ir kraštutinių kai
riųjų balsais. Nenuostabų taip 
pat, kad senas generolas Chi
lės prezidentas pažadėjo at
šaukti draudimą komunistų 
partijai laisvai veikti. Ir karo 
sutartis su JAV, kai tik baigsis
jos terminas— kalbėjo Ibanez 
— nebūsianti atnaujinta.
—Kad lotyniškosios Amerikos 
sutrūnėtos valstybės suka 
Maskvai palankia linkme — 
netenka abejoti. “Nesuprantu, 
kodėl neturėčiau palaikyti dip
lomatinių santykių su Sovietų 
Sąjunga”, dėstė Ibanez. Jų 
politikai aiškinasi, kad jie tik . 
tiek lenkiasi j Maskvą, kiek 
jiems tai naudinga atsispirti
JAV įtakai ir išnaudojimui.

Maskva pina labai atsargiai. 
Komunistams įsakyta remti 
nacionalistinę politiką, kuriai 
minios pritaria. Komunistams 
įsakyta formaliai, dėl akių, pa
sisakyti prieš Peroną, Ibanez 
ir kitus valstybės galvas. Bet 
munistai turi sudarę slaptą 
tinklą, kuris praktiškai pare
mia tų valdovų kandidatūras.

•
Vienoj Pietų Amerikos daly 

stipri antisovietinė nuotaika, 
kitoj daly stipri ant’amerikinė 
nuotaika. Amerikiečiai, kurie 
stoja avangarde prieš bolše
vizmą, pietinį fronto sparną 
turi su didėlėmis skylėmis.

Ar pasiseks susiprasti su Pe
ronu? Peronas yra laisvesnis 
savo veiksmuose už Titą, kuris 
susipykęs ir. su Maskva ir su 
Roma, kaip ožys /eina į Wa- 
Shingtoną, kad pinigų gautų. 
Peronas nusilenkia Maskvai, o 
ir Romai — tai jo Evita buvo

PENU mfSMTO TfcVAI — Prta. D. Etoenlmver (kairyje), VaH- 
tyMa Departamente paeelrrrtnrini Ges. Waiter Bedtil Smith (eea- 
tre), Gea. George C. MarehaU (AeštnĄje), Gen. Omu N. Bradley 
(stovi kairyje) ir Lt. Gen. Eramet ODoaneH. Visi jie suvažiavo i 
Fort Me?er, Vn, pb» Mr. Mr*. Lesia Man, kurių s&nns turi ant 
kelių.

Miuncheno vargo mokykla prašo pagalbos

Miuncheno Vargo mokyklą 
lanko 10 mokinių. Imkime 
juos iš eilės. Du pirmieji ber- 
niukia našlės — rentininkės 
vaikai, vienas berniukų ką tik 
grįžęs iš vaikų TB sanatorijos. 
Trečias— tėvas džiovininkas*, 
pats vaikas mažakraujis, daž
nai su temperatūra. Ketvirta— 
ligotos našlės dukra. Penktas 
— sveikas berniukas ir tėvai 
sveiki šeštas — vaikas labai 
silpno sudėjimo, tėvas džiovi
ninkas. Septinta — nervuota, 
mažakraujė mergytė, abu tė
vai ligonys ir dešimtas — išba
lęs, ištysęs berniukas, motina 
TB ligonė. Matome, kad iš de
šimt šimtų tik viena yra svei
ka fiziniai, bet turim pridurti, 
kad ša šeima yra dar nelaimin
gesnė, nes pairusi, ir šios šei
mos kūdikis, dar labiau negu 
kiti geros lietuviškos mokyk
los yra reikalingas, kad nebū- 

^tų nurašytas į nuostolius.
•Vargo mokyklos mokytoja 

parodė didelio pasišventimo.

palikus Vatikano rūmuose ne
skanų įspūdį, Peronas pasisten
gė jį užtrinti pasiųsdamas ke
lis laivus kviečių... Su Titu ne
bent tiek panašumo, kad abudu 
nepaprastai ambicingi ir abiejų 
praeitis labai neaiški. Peronas 
nemėgsta jos iškelti; ar jo pro
tėviai iš Arabijos ,ar iš Korsi
kos, ar iš Helsinkio. M.

3,5 mėn., iki buvo gauta patal
pa, mcfcė vaikus savo kamba
ry. Ji dirba jau trečias mėnuo 
be atlyginimo. Užlaiko keturių 
asmenų šeimą (vyras TB ligo
nis) iš mažos bedarbės pašal
pos. Ir jai praverstų nors kuk
lus 2 DM atlyginimas už va
landą.

Broliai, sesės lietuviai! Ypa
tingai kreipiamės į Jus, kurie 
esate gyvatę Miunchene sto
vyklose — Lohengrine, Lai
moje, Wamer kareivinėse, 
Schleissheime — ir pačiame 
Miunchene. Padėkite mums 
mokyti mūsų mažuosius nors 
vargo mokykloje.

Buvę Miunchene lietuviai 
tremtiniai! Negi iš 2,0ČQ-bctvu- 
sių miuncheniečių niekas ne
prisimins Miuncheno Vargo 
Mokylos? 10 būrelių po 10 pa
sišventusių žmonių, kurie su
tiktų pastovia mėnesine auka 
remti Miuncheno vaikučius, 
šią problemą išspręstų. Gera
dariai nuoširdžiai prašomi 
siųsti aukas Miuncheno Vargo 
Mokyklai per:

United Uthuaniaa Rdfef 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St, Brookiyn 11, N. Y.
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Artėja žingsniai, — ne jos, 
ne jos. Palydžiu balsus. Jie 
kalba, kaip rytoj švęs šventes 
ir pamirš rūpesčius. Ateina ki
ti balsai, linksmi, bet jos nėra.

Laikas bėga upeliu. Gal ji 
pasiliko dar bažnyčioje, o gal 

‘kas sutrukdė, — galvoju, —bet 
ji ateis. Ji mojo skarele, ji 
gavo mano laišką šį rytą.

Staiga išgirstu . vienišus 
žingsnius. Jsiklausaū. Taip, 
tai ji. Ir drebu, prisiglaudęs 
prie beržo. Su manim dreba ir 
jis, ir tas baltas debesėlis ir 
mėnulis ir sriauni upės srovė. 
Ateina ji!

Neišlaikau. Atsip!ėš*u nuo 
beržo ir šokte iššoku į kelią.

— Jėzau! Plėšikas—šukteli 
moteriškas balsas.

Ne ji! Traukiuos sumišęs 
atgal. Dar gali pažinti!

— Bedievi, ko neini mels
tis? Kam čia po krūmus landai 
ir žmones baidai, tu šuns uo

dega! — meta man piktą žodį 
toliau nukaukšėdama.

Kai ji visai nuteista, grįžtu 
į. taką ir vaikštau. Mėnesienos 
skliautė supasi vilnyse ir neria 
po tiltu. Laukiu. Ir kaip kvai
la? Ji tikriausiai neateis. Ji tik 
tyčiojasi. Džiaugiasi, kad laiš
ką parašiau. Rodo savo sužie
duotiniui ir sako: “Matai, kaip 
mane įsimylėję bernai — rašo 
laiškus, per laiškelį prašo: 
ateik, mergužėle, vėlai vakarė
lį. Aš ne, aš tave pasirin
kus’”

Negaliu pakęsti! Ir kaip sa
ve pažeminau, paniekinau: pa
rašiau laišką tik per gatvę. 
Tiesiog beprotystė, šoku į taką 
ir drožiu namo.

Bažnyčioje gieda, šviečia ži
buriai. Kelyje žmonės. Pilna jų 
visur. Grįžtu tais keliais, kur 
ji galėjo eiti. O gal dr sutik
siu beskubančią ? Atsidūriau 
prie jos vartų. Pastoviu. Tam

su languos. Visur tamsu.
Namuose atsišaukia mama-, 

kur aš buvęs. Ir vėl tas pats: 
pas draugus užtrukau.

Nedegęs žiburio atsigulu. 
Tada tyliai ateina Onutė.

— Aš beprotis, Onute, be
protis’ Gabenk tuoj į ligoninę. 
Parašiau laišką, o ji nė čiukš. 
Žinokis! Lauk’ Sakiau, kad £ 
nori iš manęs pasijuokti, štai 
kas aš — graži ir išteku, o tu 
— niekis, užsprink savo moks
lu. Tu ne žmogus, nieko tau 
nereikia...

— Dabar tu gražiai kalbi, 
Aleksį, kalbi, kaip turėjai čia 
pirmom dienom klabėti. Kalba 
tavo š'.rdis; ne knygos. O kad ji 
girdėtų!

— Niekis, atsidaužtų viskas 
kaip į kelmą.

— O ne. ne’ Tu klysti. Tu 
dar nežinai. Tu dar ją sutik, 
būtinai sutik. Nesibijok, kad 
tai paskutinė valanda, paskuti
nė minutė. Dar aukso žiedeliai 
nesumainyti. Tu gali išgriebti, 
nusinešti ją ant rankų. Pažiū
rėk rytoj per prisikėlimą. Pas
kui ryt vakare — pintuvės pas 
ją. Gali užeiti. Būtinai užeik, 
čia kas nors yra. Čia tik pra
džia, Alekshik!

Mama sukasi. Ar ji girdi 

mus, ar ne, sunku pasakyti. O- 
nutė lyg stirna iššoka laukan.

— Gerai, — pagalvoju, — 
taip pigiai tau nepareis! Užsi
kloju galvą, kad nematyčiau 
šviesių kambarių. Bet vos į* 
miegu, kaip mane kelia: į pri
sikėlimą reikia skubėti.

Išeinu į kelią. Jis lyg pašė
lęs. Dmda nuo kiekvieno žing
snio. Dunda ir vežimai. Vos į- 
žiūri medžius. Jie atrodo kaip 
drūugai šitoje nakty. Rodos, 
eitų ir jie į procesiją...

Bažnyčia pilna žmonių, o jų 
dar plaukia .grūdasi. Visi nori 
sutapti h- viską matyti. Taip 
negera ištirpti minioj, kaip la
šui. Užsiglaudžiu už kolonos: 
čia niekas nematys manęs, ne
skaitys sunkių minčių.

Iš bažnyčios trys vyrai išne
ša didžiąsias vėliavas; paties
tos, rodos, užklotų pusę grindų. 
Išneša ir ilgas dar praeito 
šimtmečio barškuoles, išplau
kia žibintai, altorėliai, draugi
jų, brolijų vėliavos. Tada išei
na baltai apsirengę vaikai, 
mergaitės su vainikėliais ir su 
lelijom rankose. Jie nuplaukia 
prie Karsto. O ten minia, ten 
Romos sargybiniai, ten cho
ras...

Ateina ir kunigų būrys. Ta

da pasigirsta giesmės nuo Kar- • 
sto. Chcras kartoja, veda to
kiais liūdnais žemais balsais. 
Kimigas pakyla laiptais, kur 
sudėta gėlhj, kur dega žvakių 
miškas. Tada nutyla visa baž
nyčia, visų akys ten aukštai, 
kur baltu šalių apdengta mon
strancija. Ir kai > sujuda, tuoj 
suskamba vaipeiiai, tuoj atsi
liepia dkheji, bokšte sušūbuoja 
suinkš varpai, trenkia būgnai. 
Tada stovėję persirengę Ro
mos kareiviais išgriūva. Bet 
niekas į juos nežiūri, nes jau 
kelias giesmė kaip vėjas, kaip 
audra. Jau plėšosi dūdos, 
skambios vario dūdos. “Links
ma diena mums nušvito”.... ū- 
žia visa minta. Ji liejasi laukan 
pro duris, o ten jau šviečia ry
to spinduliai.

Ištekame šventoriun. Ten vė
jas sklaido vėliavas, judina ū- 
kminkų apikakles. Jie visi pasi
traukia, praleidžią kryžių, per
rištą raudona stula, prisikėlu
sio Kristaus statulą, šalia jo 
žibintai. . Už jų rikiuojasi vė
liavos, šilkas ir saulės Spindu
liai, ir vaflcučtų būriai. Jie ei
na ir apsigręžę bėria gėles, ky
la smilkalai.

UK šventoriaus prie šerio to 
polio būriuojasi vyrai, apstoję 

švedų laikų patranką. Pririša 
ją storom grandinėm prie me
džio, pripila parako, užkemša 
popierium ir įvaro didėlį alks
ninį kylį. Pritaiso dagtį ir už
degę sugula ant žemės. Baisus 
kurtinantis šūvis-nuaidi šven
toriuje. Tada užgtda dūdas. 
Rodos, išties jas bepūsdama.

O žmonių minia, akta jos 
neužmatai, plaukia lyg patvi
nęs vanduo ir gieda, giecb. Ne
ša ir manę tarp Skambančių 
giesmių, varpelių, ryto saulės, 
kuri jau žaidžia bcšdtė ir už
kliudo vėliavų viršūnėse. Pa
matau Onutę. Palaidais plau
tais, atvdžus storą maldakny
gę, ji gieda ir nieko nemato, 
nei savo keUo. Jos veidas liūd
nas, lyg kažko šauktųsi, lyg 
kažko ieškotų. Netoliese ir 
mano mama. Ji pasilenkus, 
nuleidus akis į žemę, ir man at
rodo, kaji per skruostus jai ri
tas ašaros. Mano motina prisi
kėlimo procesijoje verkia, tai 
džiaugiasi visi — ir varpai, ir 
vėliavos, ir būgnai.

Ieškau jos! Ar neišaners ji 
iš minios, kaip gintaro grūdas 
iš bangos. Ji turi būti čia. Pra
lenkiu žmones, pro visus pra- 
sigrūdu, bet jos niekur nema
tau.

Apsukam vieną kartą aplink 
bažnyčią, antrą, trečią. Di
džiosios vėHavos,'kaip milžiniš
ki paukščiai, tupia po švento
riaus medžiais, praleisdamos 
žmones. Sustoja ir altoriai, 
brolijų vėliavos. Prie durų 
žmonės kalte kalasi vidun. Vi
si nori greičiau ir geriau atsi
sėsti. Pagauna ir mane ta. 
spūstis. Spirtuos, noriu išsiva
duoti, įeiti vėliau, bet lyg lava 
traukia tolyn ir ryja duryse.

Staiga jaučiu, kaip kažkas 
įsitveria mano ranką. Atsisu
ku— Kristina! Ji spaudžia man 
ranką tvirtai K

— Linksmų švenčių tau, 
Aleksi, tik tau alietiuja, — ji 
sukužda, o per jos įraudusį 
veidą nusirito ašaros. Noriu 
sustoti, atsigręžti, bet žmonių 
stumiamas neatsilaikau. Nu
tveriu dar jos ranką, bet ir ją 
pagauna spūstis ir —nusineša. 
Ji dingsta žmonose kaip nebu
vus. Nė ženklo, nf starybėtai- 
tės, tik žodžiai: tik tau!\

Ką reiškia tie žodžiai! Ateiti 
negalėjo, o sako: tik tau aleliu
ja, ir verkia!

Mano mintys grįžta prie jos 
per aušrinę, per mišias.

(bus daugtai)
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Stebuklingas daktaras žygiuoja per Sov. Sąjungą
Maskvos “Pravdos” 1953 vasa-

maloniai nustebinti jaunojo
kaitė Maustom; o ypačiai atsa-

dekumentų. Kodėl? Dėl to, kad 
jie patikėjo apgaviko ‘ žo
džiais. O kiekvienas Každano 
žodis buvo melas.

Prie stato susėdo artimieji 
gydytojai

garbina, o rytojaus

štes retą dokumentą už minis- 
terį pasirašė jo pavaduotojas 
Ivanovas. Ivanovas žinojo ap
gaviko uktybes ir užuot jį pa- fį 
siuntęs į teismą, perkėlė į Tū
lą kaip .levropatclogą.

tai j svečius „tai į sūnų, su pa-

ku, kad tokiam gydytojui do
cento vieta yra permenka ir 
todėl paskyrė j| vieno rajono 
sve&atos skyriaus vedėju.

Bet čia vėl staiga iškilo aud
ra. Institutas gavo iš Visasą
junginės sveikatos ministeri
jos tokio turimo raštą: “Kry
mo Medicinos Instituto ordina-

Kokia spindinti karjera. Medi
cinos mokslų kandidatas! Chi
rurgas! Geriausių Maskvos 
profesorių praktikantas. Pažiū
rėkite, kokį pažymėjimą jis 
gavo.”
Svečiai ledio per rankas bliz

gančio popierio lapą, kuriame 
buvo parašyta: "Kandidato 
liudijimas, šiuo liudijama, kad 
gydytojas V. B. Každanas 
1944 m. birželio mėn. 26 d. 
Pirmojo Maskvos Medicinos 
Instituto mckslininkų tarybo
je yra apgynęs kandidato laips
niui gauti disertaciją tema :Epi- 
ferinių šūviais sužeidimų gy- 
dymas... Ką visa mokslininkų 
taryba savo parašais tvirti
na.”

Valentinas Borisovičlus Karda
nas turi pasitraukti iš profeso
riaus katedros, nes jis yra pa-

Šiame poste Každanas suor
ganizavo gerą pelningą vaistų 
handelį ir buvo susektas. Tik . davęs klaidingus biografinius 
dabar susiinteresuota, kas jis duomenis, ir turi persikelti j 
yra ir iš kur atvyko. Ant Kąž- Tūlos psichiatrinę ligoninę 
dano šeimos giedro iki ttol'- praktikos darbui”, šį savo rū- 
dangaus ėmė rinktis juodi de-

Bet ir Tūloje atsirado nema
ža durnelių. Tariau jie, ne taip 
kaip Krymo durneliai — vien 
Každaro žedžias nepatikėjo Ir 
pareikalavo. kad jis parodytų 
dip’omą, kuriame juodu ant 
balto buvo parašyta, kad Kaž
danas nuo 1939 iki 1943 n. 
lankė Saratovo Medicinos In
stitutą. Kokiu būdu tas niekšas 
išgavo minimą diplomą, lieka 
paslaptis. Tikra yra tik tai, kad 
Každanas baigęs du kursu Pir
majame Maskvos Institute 
1941 m. buvo pašaiiktas į ka
riuomenę ir paskirtas į Lenin
grado frontą. Vietoj Leningra
do, Dievas žino kokiu būdu, 
Každanas atsirado Saratove

kaip Medicinos Instituto penk
tojo kurso stodpntas. Kokius 

' dokumentus šiam reikalui Kaž
danas sufalsifikavo, ilgi iki šiol 
lieka paslaptis.

Sveikatos minis tori jo; ko- 
ma 'diravūnas ir sulals fLtiuo- 
tas diplomas betgi save padarė. 
Tūlos krašto sve.lzaios įstaigos 
vedėjai Denyanovas pas yrė 
nau.ąji gydytoja valkų klini- 
kon psichoneurologu Iš ten pa
vyko Každar.ui perskelti į vie
los įme^ė: pcl kliniką. Naujo
ji mediciros žvaigždė kilo vis 
aukščiau ir auk’čiau a it Tūlos 
dahgausk Netrukus Demjano- 
vas paskyrė Každa^ą kr-»to 
psich’atrijcs patarėju Tuo 
taivu gydytojo vardo uzui'.te- 
torius lanko rajono ligonines, 
inspektuoja jas ir nurtatinėja 
ligoniams diagnozus.

Be abejonės uzurpatorius
Každanas bus griežtai nubaus-

apsimiegoję durneliai, kurie 
padėjo apgavikui , susidaryti 
karperą.

BANGINIS - VANDENYNO MILŽINAS
* ** . 4.-' ■ ,*

Jis sveria tiek, kiek 30 d rambi i v

Tai kas, kad ys suklastotas!

Naujai iš 
gyrų miglose ni 
jo pažymėjime suk

eskulapo pa- 
nepastebė- 

otų pa- 
onaš

Abramovičius Posžuminas pir
masis suriko:

‘Tegyvuoja jaunasis kole-

Valentinas nuleido akis ir 
atsakė:

“Čia šitame mieste aš liksiu 
nepastebėtas kaip dulkė vėju
je. Visi mano popierėliai prieš 
jūsų rekomendacijas yra vie-( 
nas niekas.”

“Rekomendacijų bus! Mes 
jas pateiksime atitinkamoms 
įstaigoms!” atsakė Levas Pru- 
pes visų kitų vardu.

Kitą dieną miesto sveikatos 
įstaigos vedėją Antonovą jau 
bombordavo telefonais tėvas 

. Každanas, Prupes, Posžuminas 

. ir dar kiti. Jie visi šaukė ir 
kėlė į padanges jaunąjį Každa- 
ną. Kai šis pagaliau Antonovo 
kabinetan prisistatė, buvo pri-

• imtas išskėstomis rankomis. 
Visiškai nepareikalavęs, kad 
Každanas užpildytų klausimų 
lapą, Antonovas jį paskyrė 
pirmuoju chirurgu miesto Ii-

im Maskvos atėjo praneši
mas,’ kad jaunasis Každanas 
instituto neba gė, o tik su di-

, dėlių vargu šiaip taip išklausė 
du kursus. Kandidato diserta
cijos jis Jokios neparašė, ne
kalbant jau apie jos gynimą. 
Šiam sukčiui pavyko buv. SklL. 
fcvovsl'io Instituto direktorių 
Nifontovą apvynioti apie pirš
tą tie’g kad tas be jokių įrodo
mųjų dokumentų išdavė jam 
chirurgo pažymoj Imą. Jokiame 
chirurginiame institute iš viso 
ncdii rę', Každanas apleido tą 
vrc ą savo reru. bet išvykda
mas dar išgavo iš darbovie
tės, kurioje nedirbo, parymė- 
jiirą. Durnelis Nifontovas irgi 
padėjo sukčiui. Su tokiais pa
žyma imais kiše.iuje atvyko 
Každanas i Dnieprodzeržinską. 
Majoru jis niekad nėra buvęs, 
o ordenus buvo pavogęs. Abu 
Každanai buvo pakviesti į teis
mą. Betgi tėvas ir sūnus su lai
ku,, kol dar audra nebuvo iški
lusi, apleido Dnieprodzeržins
ką. Po dviejų mėnesių juodu 
atsirado Simferopolyje.

rai hovn mtr pirmi.

VĖŽYS—BAISI CIVILIZUOTO PASAULIO RYKŠTE

movičius pasistengė tuojau li
goninės direktorių painformuo-

Vtetiek gera, kur yra 
daug durnelių

Bet ir čia radosi daugybe 
durnelių. Pirmasis buvo Kry
mo medicinos instituto profeso
rius med. dr. šostakovičius. Ji
sai rekemendavo Každaną psi
chiatrijos katedrai profeso
rium, kadangi jis “kaip psi
chiatras buvo dirbęs Saratovo 
psichiatrinėje klinikoje”. In
stituto direktorius, pref. II- 
jinskis, pasiskubino duoti -ata
tinkamą paskyrimą. Každanas* 
tapo ordmariu instituto profe
sorium. Nei šostakovičius, nei 
Ujinskis nepatikrino Každano

Vėžys yra civilizuotojo pa
saulio rykštė. Velys eina kartu 
su civilizacijos kilimu. Lauki
niai vežu suserga retai.

Vėžys yra blogybinis navi
kas, kuris perauga ir sunaiki
na žmogaus paskirose kūno 
dalyse audinius. Žmogaus kū
no ląstelės laikosi savo augime 
gamtos nuostatų. Prie vėžio lą
stelės auga netvarkingai, be 
jokios kontrolės. Beaugdamas 
vėžys virsta gumbu — navi
ku, kurs vėliau tampa opa ir 
gali prasiveržti pro odą į lau
ką. Vėžys iš pirminio židinio 
plečiasi aplinkui ir gilyn į au
dinius, perauga kraujo bei lim
fos indų sieneles ir kraujo bei 
limfos takais gali būti nuneš

DR. A. GRIGAITIS

tas toliau nuo pirminio židinio.

kenfia limfos liaukos. Jos pa
didėja, sukietėja ir sudaro ži

muisi. Vėžys augdamas gali

nūs.

sūnus! Puikiausias chirurgas!” 
“Každanas turi erelio akį ir 
geležinę ranką”, pridūrė di
rektoriui Prupes.

Margame pasaulyje visaip būna

Rekomendacijos savo pada
rė. O ir figomrieje niricas nepa
sidomėjo jaunojo, gydytojo po
pieriais. Gydytojas dar nė kar
to nebuvo paėmęs j rankas 
chrurgimo peilio, o jau kūrėsi 
legendos apie jo medecimškus 
sugebėjimas. Každanas tuo 
tarpu visai nesistengė slėpti, 
kad chirurginis peilis dreba 
vadinamo gydytojo rankoje. 
Kai ir jo širdis ėmė smarkiau 
plakti, jis prieš šį aiškų ženk
lą nusilenkė, apleido operacijų 
salę ir nuėjo į akušerijos mo
kyklą chirurgijos dėstyti. Čia, 
Dnieprodzeržinske, jis pirmą 
kartą užpildė klausimų lapą, 
iš jo matyti tokie daviniai: bai
gęs Pirmąjį Maskvos Medici
nos Institutą; dirbęs Sktifosov- 
skio Institute kaip gydytojas-1- 
ordinatorius; įleidęs mokslinių

Kur paslėpti pinigai
Ne taip seniai Sydnėjuje mi

rė D. McDonald. Jis turėjo me
dinę koją. Jo giminės gyveno 
Škotijoje ir pareikalavo jo kū
ną atsiųsti į Škotiją. Kai kars
tas pateko į uostą, pastebėjo, 
kad miręs McDonald neturėjo 
medinės kojos, O šitoje medi
nėje kojoje buvo paslėpta apie 
2000 australiškų svarų.

Karališkos vestinės
Vokietijoje ne taip seniai mirė 

kunigaikštis E. August. Jis bu
vo palikuonis tų vokiečių kara
lių, kurie 120 metų valdė Ang
liją. Kai 1913 m. jis kėlė Ber
lyne vestuves, • jose dalyvavo 
karalius Jurgis V ir karalienė 
Marija, Rusijos caras ir carie- 
nė, Austro-Vengrijos impera
torius, Norvegjos, Italijos, 
Graikijos, Rumunijos, Švedijos 
ir Danijos karališkos šeimos. 
Tai buvo paškutinks kartas Eu
ropoje, kada susirinko tiek 
daug karalių. .

Londone vienas mašinų va
gis atsitiktinai vogta mašina 
pavėžino į potici& skubantį tos 
pačios mašinos savininką. Iš
šokęs iš savo mašinos, policijai 
jis pranešė, kad jo mašina pa

Askse gadyaė
Naujojoje Gvinėjoje, skinant 

kelią per džiungles prie nukri
tusio lėktuvo, buvo rasti keli 
stambūs aukso gabalai maž
daug 100.000 doL vertės. Taigi 
aukso radimo gadynė dar nėra 
pasibaigusi.

Pasitaiko ir tokių peštynių

Meiboume, Australijoje, bu
vo džentelmeniškos peštynės. 
Demonstravo angių emigran
tai. Susidūrę su policija, jos ne
mušė ir nesužeidė. Jie tik "nu
ginklavo" policininkus — atė
mė kepures ir nurišo kaklaraiš
čius. Surinko Br. Zumeris

Daugumoje atsitikimų vėžys 
yra vėlybo “amžiaus liga, bet 
pasitaiko, nors ir retai, ir pas 
jaunus žmones, net pas kūdi
kius. Niekas nėra apsaugotas 
nuo vežto. Vėžiui kartais turi 
reikšmės paveldėjimas, nepil
nas organų išsivystymas. Vė
žys dažniausiai paliečia lūpas, 
stemplę, skrandi, žarnas, ly
ties organus, plaučius, inkstus, 
kepenis. Pas moteris dar kim
ba į gimdą, krūtis. Yra vėžys 
odos, kaulų ir kitų žmogaus 
kūno vietų.

Vėžio priežastis nėra žino
ma. Daugel yra spėliojimų, ku
rie mokslo nėra patvirtinti. 
Bet yra pastebėta, jog audinių 
nuolatinis erzinimas veda prie 
šios ligos išsivystymo, Šie er
zinimai gali būti įvairių rūšių 
—chenūkaliniai, temperatūros 
(karštis), mechaniniai (tryni
mas). Pav., dažnas vartojimas 
aštrių prieskonių ir erzinimas 
jais skrandžio gali iššaukti 
skrandžio vėžį. Arba blogi, er
ziną liežuvį dantys, gali duo
ti liežuvio vėžį. Konservuotas 
maistas gali būti priežastimi 
virškinamojo kanalo vėžio. Yra 
medikų, kurie mano, jog sto
ka druskų ir vitaminų veda 
prie vėžio.

Vėžio simptomai
. Vėžio pradžioj jokių skaus
mų gali nebūti ir patys ligos 
reiškiniai labai nežymite. I juos 
žmogus nekreipia dėmesio. Pa-

žengęs pirmyn vėžys gali duoti 
skausmus, žiūrint kiek šis na
vikas paliečia nervus, vidurių 
kraujavimą- Vėliau ligonis pra
deda besėti, veido spalva tam
sėja.

Kadangi vėžys pradžioj ne
duoda ryfldų simptomų, tad se
nesnio amžiaus žmonės privalo 
kreiptis į gydytoją patikrinti 
savo sveikatą ir dėl nežymių 
sveikatos nukrypimų. Svarbes-

li vidurių kraujavimas be 
ryškios priežasties;

2) bet koki karpos ar apga
mų pasikeitimai

Negydomas vėžys veda prie 
mirties. Ko anksčiau nustato
mas diognozas ir pradedama 
gydytis, to pasiekiama geresni 
rezultatai. Ankstyvas gydy
mas duoda pagijimą 3d 100%, 
arba atidedamas vėžio pasi
kartojimas daugeliui metų-

Kiekvienas tur būt žino, kad 
bangiins. nėra žuvis, nors ir 
gyvena vandery/?. Bangini*, 
didžiausias mūsų planetos gy
vūnas, yra žinduolis. Jis sve
ria tiek, kiek k- 39 dramblių. 
Atrodo keista, kad banginis, 
turėdamas plauč-as, kaip ir 
mes, žaibo greitumu atsiduria 
800 metrų vandens gilyje ir 
neprigoria. Į sausuma jis ne:> 
lipa. Miega vandenyje ir ■••e u- 
skęsta. Gali apversti Ltivą. 
Žmonėms bar gi ;3 svJ.rrn mai
sto šaltini. ' .

Galimas daiktas, kad bangi
nio protėviai kada nors gyve
no sausumoje. Tada jiems išsi
vystė keturios kojes, plaučiai, 
šiltas kraujas ir kiti sausumos 
gyvio ypatumai. Banginiai, 
'kaip sausumos gyviai, gimdo 
vaikus.

Kada žinduoliai užvaldė že
mę, banginis grįžo į jūrą, ži
noma, per milijonus metų jis 
apsiprato Su vandeniu ir gel
mėm.

Maisto atžvilgiu yra trys 
banginių grupės: planktono ė- 
dikai, žuvų ėdikai ir galvakojų 
(sepijų) ėdikai. Kada plankto
nas ir žuvys nu-įleidžia į gilu
mas, turi ir šiltakraujis bangi
nis nertis gilyn. Milžiniški nas
rai jam padeda sugauti grobį. 
Sunkiai jis turi kovoti su mil
žiniškais galvakojais, kurių 
taip bijosi narai. Dažnai po to
kių grumtynių šu šia jūros pa
baisa banginio šonai būna su
žaloti.

Priešingai Žuvims, banginis 
tam tikrais protarpiais išlenda 
į vandens paviršių ir prisitrau
kia oro. Jis turi taih*tikras 
saugos įrengimus, kurie nelei
džia vandeniui patekti į plau
čius. Jo nosis turi vožtuvus, ku
rie sulaiko vandenj, antri vož
tuvai yra prie plaučių a;igos. 
Tie vožtuvai vandenyje užsi 
daro. Tam tikros banginių rū
šys turi ypatingus plaučių mus
kulus, kurie trukdo vandeniui 
patekti į plaučius.

I vandens paviršių banginis 
išplaukia gulsčias. Tada pra
deda kvėpuoti. Niekada neati
daro plaučių, būdamas po van
deniu. Vadinas, banginis atski
ria vandenį ir orą- Iššokti į 
vandens paviršių banginiui pa
deda milžiniškas uedegos pe
lekas, kuri prie vandens pavir
šiaus jis laiko horizontaliai. 
Tada ir jūrų bangos jam ne
kenkia.

Prityrę banginių žvejai pa
gal kvėpavimo būdą atskiria 
banginių rūšis. Keturis ar pen
kis kartus iššokdamas bangi
nis “prisikrauna” pilnus plau
čius oro. Dabar jis, turėdamas 
dideles oro atsargas, gali lėk

Pačiai vėžio ligai atspėti 
dabar taikomas ne tik papras
tas ligonio tyrimas ir Rentgeno 
(x-y) spinduliai, bet ir iš navi
ko, jei jisai prieinamas, išplau
tų audinių mikroskopinis tyri
mas. Prieš Rentgeno gadynę 
prityrę gydytojai vėžio diagno
zę statydavo iš kvapo. Kai ku
rios ligos duoda charakterin
gus kvapus.

Gydymas
Iki šiam laikui daugel pas

tangų padaryta kovai su vėžiu, 
bet kol kas dar nėra surasta 
tikrų vaistų nuo šios ligos. Vė
žio gydymui dažniausiai taiko
ma operatyvinis gydymas, ku
rio pagalba išplaunamas netik 
pats navikas, bet ir navikui ar
timos liaukos, kurios gali būti 
vėžio paliestos. Be to, naudoja
ma Rentgeno spinduliai (x-y), 
radijumas. Šios pastarosios dvi 
prierponėp labai tinką gydyti 
išlaukinį (pav. odos) vėžį.

tis į jūrų gilumas. Tada bangi
nis užpakalinę kūno dalį kelia į 
viršų, kaip sakoma, banginis 
susikūprina, uodegos pelekas 
išlenda į vandens paviršių, ir 
visas milžinas šauna gilyn. 
Vandenyje jis išsilaiko pusę va
landos ir daugiau. Haicunuo- 
tas arba “pašautas” banginis 
vandenyje išbūna apie valan
dą laiko.

Antią kvėpavimo dalį suda
ro iškvėpimas. Banginis išstu
mia vandenį iš nosies tuštumos

7 ir kitų oro takij. Banginiui at
sidusus, vandens stulpas šoka 
‘ligi šešių metrų. Prie šalto o- 
ro ant vandens paviršiaus su
sidaro vandens garų sluoksnis.

Banginio pajėgumas yra mil
žiniškas: kokiu greitumu jis 
nusileiedžia keletą šimtų met
rų gilyn, tokiu pat greitumu jis 
vėl iškyla į paviršių. Jq kūnas 
pritaikytas ir mažam vandens 
spaudimui. Povandeniniai lai
vai prieš milžinišką vandens 
spaudimą turi tam tikras įren
gimus. Banginį apsaugo storas 
lašinių sluoksnis. Žmogus iš 
vandens gilumos turi kilti j pa
viršių labai palengva, kad tuo 
būdu iŠ kraujo galėtų išsiskir
ti deguonis, kurio prie didelio 
vandens spaudimo kraujas 
daugiau prisigeria. Staiga iš z 
gilumos iškildamas į vandens 
paviršių, žmogus gali susirgti 
arba net numirt. Banginio 
plaučiai mažiau komplikuoti: 
tai pailgi maišai, aprūpinti 
oro kanalais. Tarp kanalų yra 
ryšiai, kuriais vaikšto oras. 
Pasikeitus oro spaudimui, 
plaučiams negresia pavojus 
plyšti.

, Kaip visi gyviai, taip ir 
bangiinai turi miegoti. Tada 
jis išlenda į vandens pa virsiu, 
nuleidžia uodegos peleką že
myn ir, palengva judindamas, 
kūną laiko horizontalinėje pa
dėtyje. Automatiški judesiai 
jaln padeda atskirti orą nuo 
vandens. Dr. V. Litas

Bombonešiai greitesni už 
garsą

Kaip praneša Amerikos gy
nybos ministerija, Boeing Co. 
fabrikuose pagamintas naujas 
bombonešio tipas B-47 (Stra- 
tojet). Per valandą 40.000 pė
dų aukštyje jis nuskrenda 794 
mylias, t. y. jis skrenda 130 
mylių greičiau negu garsas. 
Jis tuo pačiu greičiu gali skris
ti ir prieš stiprų vėją, šis B- 
47 lėktuvų tipas pavadintas 
“600 mylių per valandą kla
sės.” Tačiau kautynėse jis ga
li pasiekti net iki 1000 mylių 
greitį.

WILLLAM J. DRAKE
( n r a. r. n n a s i

Lietuvis Advokatas
S&-«3 WAREHAM PU, JAMA1CA, N. Y.

BALETME1STER1S STASYS MADZEIJALSKAS- 
pastoviai gyvena Brooklyne ir moko

VAIKUS ŠOKIO MENO
Gerb. Angelų Karalienės parapijos klebonas mielai leido 

naudotis parapijos sale.
Pamokės vyksta kas šeitiMtiėnį 4 vaL p.|>.

PRIIMAMI NAUJI MOKINIAI-ES

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaaluui 8tr., RMgrwood. Brooktya, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677
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• MALDOS DIENA UŽ LIE
TUVĄ- Gegužės 13 sueina' dve
ji metai, kai Lietuvos vyrfcu-

Pinigų mokesčiui ir sugrį
žimui.

ir viso pasaulio lietuvius Ne
kalčiausiai Marijos širdžiai. 
Šiemet minėdami šią sakakt** 
meldžiamės ir aukojamės už 
Lietuvos laisvę,

• Leonardo šimučio, “Drau
go” redaktoriaus, 60 metų su
kaktį šiltu žodžiu ir įdėta 'o- 
tografija prisiminė ukrainiečių 
katalikų leidžiamas Philadel- 
phijoje dienraštis “Amerika”

parapijos 
H., po 
kuri jam 
England

PRIE JUROS IR MIŠKŲ
Berniukų stovykla Kennebunk Port, Mc 

darni ir bendraudami su angliš-Seniau lietuviai tėvai vis 
skųsdavosi, kad, pasibaigus 
mokslo metams, eidami į dar
bą, neturėdavo kur dėti savo 
vaikų. Vaikai, vieni namuose 
palikę, dažniausia visą vasarą 
praleisdavo dulkėtose miesto 

gatvėje būdami, gatvės būdavo 
ir auklėjami, o gatvės auklėji
mas skaudžiai atsiliepia j vai
ko būdą. Tėvams bradgi ir vai
kų sveikata, nes ištisus metus 
sėdėdami mokykloje jie pa
vargsta. Jiems reikia poilsio, 
tyro oro, žaliuojančių pievų, 
ošiančių miškų kvapo ir jūros 
vandens. Girdėdami šias tėvų 
kalbas pranciškonai sumanė 
ateiti jiems į pagalbą, dėlto 
jau ketveri metai savo vienuo
lyne Kennebunk Port, Maine, 
laiko berniukų stovyklą.

Tiesa, stovyklų berniukams 
Amerikoje netrūksta. Jas laiko 
visos 
tūs asmeifys.
laikomos stovyklos uždavinys 
yra padėti tėvams savo vaikus 
netik katalikiškai, bet ir lietu
viškai išauklėti. Daugelyje vie
tų veikia lietuviškos mokyk
los, bet vasarą vaikai, praleis- 

ilijos ir net priva-
Pranciškonų gi

U' r>

Pas žmones truputį kitaip 
kaip pas patrankas: juo men
kesnis užtaisas, tuo didesnis 
šūvis.

ta tai, ką išmoko, bet ir-patys 
įpranta vien tik angliškai kal
bėti Mažesnėse gi kolonijose 
lietuviškų mokyklų visai netu
rime. Mokytojų pareigą čia 
eina patys tėvai. Tokia vargo 
mokykla labai apsunkina tė
vus vasaros metu. Visus šiuos 
sunkumus palengvina lietuviš
ka vaikų stovykla, kur yra 
auklėjimo, lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos ir geografijos

Mažiems berniukams vasarą 
sunku sėdėti pamokose, dėlto, 
kad dėstomieji dalykai būtų 
patrauklesni, kartą savaitėje 
yra ruošiami gražaus skaity
mo ir deklamavimo konkursai 
su dovanomis, šią vasarą bus 
ruošiami ir trumpi auklėjamo 
ir patriotinio turinio vaidini
mai. Stovykloje bus ir sporto 
instruktorius, kuris mokys ir 
lietuviško figuratyvinio sporto 
dalykėlių. .Toliau, kad. berniu
kams vienoje vietoje nenusi
bostų, yra daromos iškylos ir 
ekskursijos į žymesnes Maine 
valstybės vietas. Be to, šią va
sarą berniukų stovykla baigsis 
ypatinga švente, kur jie paro
dyt ko jie stovyklaudami iš
moko.

Pranciškonai deda ęastangas 
padėti tėvams, dėlto ir tėvai 

turėtų naudoti progas ir siųsti 
savo berniukus į vasaros sto
vyklą, Kennebunk Port, Me.

STOVYKLA ŠIEMET VEIKS 
NUO BIRŽ. 28 IKI RUGP. 2.

Stovyklos globėjas — vie
nuolyno gvandi jonas: Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Stovyklos vedėjas: Tėv. Ge
diminas Jočys, OFM.

Vedėjo pagelbininkai: klieri
kai. (

Ekonomas: Tėv. Placidas 
Barisa, OFM.

Sporto instruktorius: Kazys 
Brazauskas.

BENDROS INFORMA
CIJOS

1. Priimami lietuvių ir miš
rių su lietuviais šeimų sūnūs

2. Vaikų amžius nuo 7 iki 16.

GAftftlNtNKAŠ

3. Savaitinis mokestis $20.00.
4. Vaikai prižiūrimi ir auklėja

mi kunigų ir klierikų
5. Prie stovyklos yra gydytojas 

Yra visų rūšių sportas
Stovyklaujantieji mokomi 
lietuvių kalbos, Lietuvos is
torijos ir geografijos, dainų 
ir mandagumo

8. Mokestis turi būti mokamas 
iš anksto
įsirašyti iš anksto šiuo ad
resu:

Franeisean Fathers 
Kennebunk Port, Maiše
REIKIA ATSIVEŽTI:
Gydytojo liudijimą 
Baltinių visam laikui 
Sportinius, maudymosi d: a-

9.

1.
2.
3.
bužius ir keletą rankšluosčių
4. Smulkius asmeninius daly- 

kėtius.

DIENOTVARKE
7:30 Keltis
8:00 Rytmetinės maldos ir

Mišios
8:30 Pusryčiai
8:40 Vėliavos pakėlimas
9:15 Lovų tvarkymas 
9:30 Pamoka 
10:15 Sportas 
11:45 Laisva 
12:00 Pietūs 
1:30 
3:30 
4:00 
5:50 
6:00 Vakarienė
7:00 Žaidimai
8:45 Instrukcijos ir vakarinės - 

maldos
9:30 Gulti

Prie Atlanto 
Pavakariai 
Sportas 
Pamoka

Kearny, N. J
Šv. Vardo Draagija plečia

Džiugu matyti, kad šv„ Vardo 
Dr-jos vyrų gretos vis didėja. 
Per suruoštus kovo mėn. 29 d. 
iškilmingus pusryčius įsirašė 
48 nauji nariai. Dabar draugi
ja turi 250 narių.

Balandžio mėa. 12 d. iškil
mingomis vakarinėmis pamal- 

000, nelaukdama metų pabai
gos, pervedė naujos bažnyčios 
statymo fondui antruosius 
$5000. Tokiu būdu Šv. Vardo 
Dr-ja bažnyčios statymui jau 
yra paaukojusi $10.000.

Dėką energingos vadovybės 
— pirm. Wm. Grinevičiaus ir 
reikalų vedėjo P. W. Velevo ir 
kitų valdybos narių — imtasi 
naujų sumanymų. Pirmiausia 
numatyta susirinkimus paįvai
rinti kino paveikslais, kurie 
bus pradėta rodyti gegužės 
mėn. Taip pat yra kilusi mintis 
suorganizuoti vyrų chorą.

Prie S v. Vardo Dr-jos klubo
(6 Davis Avė., Kearny) yra ti ir tuojau pasiųsti 30,000 sva 
nemaža aikštelė. Ją norima 
paversti gražia poilsio vieta: į- 
rengiant sėdynes, stalus ir ki
tus pagražinimus bei pagerini
mus.

Rudenį, lapkričio 28 d., bus 
suruoštas pasilinksminimo -su
sipažinimo vakaras Jackson’s. 
auditorijoje, Harrisone. J. M.

Kazimiero lietuvių 
vikaras Nashua, N. 
gerklės operacijos, 
buvo padaryta New
Baptist ligoninėje Bostone, grį
žo į namus ir po truputį taiso
si.

• Naujo pavojaus akivaizdo
je! Tokiu šūkiu Balfo Centro 
Valdyba kreipiasi j savo sky
rius- ir visus Amerikos lietu
vius, prašydama skubiai aukų, 
už kurias galima būtų nupirk- 

rų riebalų ir tiek pat cukraus 
ligoniams, seneliams ir vai
kams Vokietijoje, nes jų gau
tas maistas jau baigiasi. Su 
liepos 1 d. baigiasi ir JAV val
džios suteiktos lengvatos tam 
maistui pergabenti.

• T. A. Bernatonis, Lietuvių 
Sielovados Tvarkytojas Vokie-

Erdvės už ausų yra mažiau-' 
šiai ištirti plotai.

Aštrus liežuvis ir tuščia min
tis dažniausiai tūno toje pačio
je galvoje.

Du patys svarbiausieji mus
kulai yra valdomi automatiš
kai. be galvojimo: širdies Ir lie
žuvio.

Viskas šių dienų pasaulyje 
valdoma mygtukais, tik ne vai
kai.

Viskas, ką tu pasakysi žmo
nai, įeina per vieną ausį ir 
greitai išlekia per kai 
tvorą.

Vyras gali sėdėti ištisas va
landas pelkėje ir laukti, anties, 
bet praranda nervus, kai žmo- 
na kelioms- minutėms pavėluo
ja paduoti pietus.

Pirmasis melo detektorius 
buvo padarytas iš vyro šon
kaulio ir kol kas dar nepavyko 
jo geresniu pakeisti.

Bučkis yra keistas padaras. 
Jis niekam nevertas paskirai, 
tikras žaibas tarp dviejų. Ber
niukas jį gauna už niekus, vy
ras turi meluoti, senis turi jį 
pirkti. Kūdikis turi į bučkį tei
sę .įsimylėjęs turi privilegiją, 
veidmainys — maskę. Jaunai 
mergaitei bučkis yra tikėjimasr 
suaugusiai — viltis, senmergei 
—artimo meilė.

Moteris pastebi už keletos 
metrų plauką ant vyro švarko, 
bet ji negali nutaikyti automo
bilio į garažo vidų.

Visa bėda su garsiakalbiais, 
kad jie sustiprina kalbėtojo 
balsą, bet ne jo argumentus.

L. J.

Kazys
— Jonai, ar išsipildo kuri ta

vo jaunystės svajonė?
— 0 taip, — atsako Jonas, 

— kai buvau mažas, mama šu
kuodavo plaukus; tada troškau 
tų plaukų visai ^neturėti. Jų 
dabar k neliko.

JisNeseniai skaičiau, kad 
strausas yra labai trumpare
gis, be to, jis suvirškina be
veik viską, ką tik nuryja.

Ji:— Ot, tai yra idealus vy
ras.

Kartą eina jaunas išsilavi
nęs artistas su draugu rytmetį 
pasivaikščioti. Vakarykščiai jis 
vaidino pirmą kartą teatre. 
Staiga iš vieno balkono nukrito 
gėlių puodas tiesiai jam ant 
galvos. Susijaudinęs artistas 
tarė savo draugui

— Ar tu nemanai, kad šis 
susižavėjimas jau per toli nu
eina.

Berniukai vimtm stuvyidoje Kennebtnk Port žaidžia stalo tenisą

Sukaktys ir pavasarinės šventės Baltimorėje, Md.
Mokykla pagerbė savo 

globėją
Balandžio 18 d. didžiajam 

Bažnyčios ir mūsų tautos dar- 
bninkui, prel. L. Mendeliui, su
ėjo 55 amžiaus metai. Daug 
kas atsiuntė savo sveikinimus, 
daug žodžiu reiškė savo linkė
jimus, nemažas . skaičius jo 
intencija užprašė šv. Mišias.

Balandžio 17 visi mokyklos 
vaikučiai pagerbė Prelatą pa
rapijos salėje iškilmingu pas
veikinimo aktu. Mokiniai suti
ko sukaktuvininką šventadie
niškai pasipuošę. Mokyklos 
choras pagiedojo “Pasveikini
mą” ir mergaičių choras svei
kino himnu “Penkiasdešim 
penkti metai”. Kiekvienas mo
kyklos skyrius, neišskiriant ir 
vaikų darželio, ar ką pašoko, 
ar padainavo, ar atliko tautinį 
žaidimą. Parodytieji dalykai 
buvo nauji, dar mums nematy
ti Po programos visi vaikučiai 
buvo pavaišinti skaniais pusry
čiais. Prelatas nuoširdžiai pa
dėkojo mokyklai už pasveikini
mo paruosimą ir svečiams už 
atsilankymą.

Margučių vakaras
Balfo skyrius (Baltimorėje) 

balandžio 11 d. Lietuvių Sve
tainės mažesniojoj salėj suruo
šė margučių vakarą. Susirinko 

gražus tautiečių būrys. Pasigė
rėję margučiais, svečiai galėjo 
skaniai pasivaišinti ir Orkestrui 
grojant pasilinksminti.

Be to, buvo suaukotų daiktų" 
loterija, kuri davė žymią dalį 
pelno. Rengėjų pasakymu, liko 
$100 su kaupu pelno. Skyrius 
gavo žinių iš savo Centro, kad 
lietuvių tremtinių Vokietijoje 
vargas nepaprastai padidėjo. 
Paskutiniu laiku jų padėtis pa
sidarė tiesiog baisi. Dėlto Balfo 
skyrius gegužės mėn. pabai
goje organizuoja viešą rinklia
vą. Manoma aplankyti kiekvie
ną mūsų kolonijos lietuvių šei
mą.

Alfonso parapijos 
sodalietės

balandžio 15 d. parapijos sa
lėje turėjo bingo partiją. Vieš-' 
nios ir svečiai praleido trejetą 
valandų žaisdami. Pelno sese
lėms kazimierietėms liko 
$80.00.

Šv. Vardo Dr-jos seimas
Visos Baltimorės arkyvys- 

kupijos šios brolijos metinis 
seimas bus balandžio mėn. 26 
d. Rivera Beach. Seime daly
vauja ir šv. Alfonso parapijos 
atstovai.

Katalikių Moterų Draugija 
balandžio 26. sekmadienį, po 

{Metinių pamaldų ruošia paskai

tą. Visos moterys kviečiamos 
atsilankyti. ’

Gailestingumo Fondo vajus
Visos Baltimorės arkivys- 

pijoje nuo pereito sekmadienio 
prasidėjo aukų rinkimas gailes
tingiems darbams, šv. Alfonso 
parapijoje šis vajus prasidės 
gegužės mėn. 3 d. ir bus va
romas 10 dienų. Vajui vado
vaus kun. J. Antoševvski ir 
kun. P. Patlaba. Juodu jau 
kreipėsi į parapijiečius laiškais, 
aiškindami to gajaus svarbą ir 
kviesdami aukoti.

Džiaugsmas šeimoje
Vitalius ir Viktorija (Vaš- 

kytė) Uleckai šių metų balan
džio'5 d. sulaukė sūnelio. Jis 
18 balandžio pakrikštytas An
tano vardu. Krikšto tėvais bu
vo Juozas SiaurusaitH ir Ona 
Mendelienė.

Prel. L. Mendelis
šias savaitė paabigoje išvyko 

į Chicagą dalyvauti seserų ka- 
zimieriečių naujosios mokyklos 
pašventinime. P. K.

• Tremtinių dailininkų pa
roda numatoma suruošti Bon- 
noje, Vokieti joje. Paroda tu
rėtų įvykti dar balandžio mėn. 
Vėliau norima perkelti į kitus 
Europos kraštus ir į Ameriką.

ŽINIOS IŠ PHILADELPHIJOS, PA.
Pagerbė prelatą

Prel. Ig. Valančiūnas gražiai 
buvo pagerbtas savo parapi
jiečių balandžio 19 d. Pager
bimo pobūvis su sveikinimų 
programa buvo Surengtas visų 
parapijiečių. Sveikinimo žodį 
tarė p. J. Reins ir W. Paluky- 
nas. Draugijų vardu pasveikino 
A. Kudrotienė, o dovanas įtei
kiant kalbėjo B. Raugas. Me
ninę dalį atliko parapijos mo
terų choras, akordeonu p. B. 
Nekrašlus ir solo Girardville 
par. vargonininkas, kuris buvo 
atvykęs pagerbti savo buvusio 
klebono. Dovanų Prelatui į- .
teiktas dail. V. K. Jonyno ori
ginalus paveikslas — šv. Onos 
bažnyčia Vilniuje. Paveikslą 
susidėjusias aukojo: Tretinin
kai, Gyvojo Rožančiaus, Mal
dos Apaštalavimo, Lietuvių 
Meno Ansamblis, “Romovės” 
Sąjunga. Philadelphijos sky
rius, Philadelphijos ateitinin
kai ir Lietuvių Bendruomenė. 
Prie jų prisidėjo prof. Antanas 
ir Sofija Saliai. Vincas ir Agnė 
Paliukynai ir skulptorius Pet- 

- ras Vaškys. Su paveikslu buvo 
įteiktas adresas - sveikinimas, 
kurį piešė Vaškys.

Pagerbti susirinko labai 
daug parapijiečių ir svečių iš 
visos apylinkės. Po vaišių visi 
smagiai praleido vakarą. Vi
sam parengimui vadovavo J. 
Reins ir V. Paliukynas. Kata
likai veteranai ir vyčiai turėjo 
savo atskirus stalus ir įteikė 
savo dovanas. Prelatas, vi
siems dėkodamas, džiaugėsi 
savo bendradarbių uolumu, 
kad galėjo atstatyti naują baž
nyčią.

Džiaugiasi LB radijo programa
LB radijo progra susilaukia 

visų daugiau pritąrimo. Surke- 
vičiai parėmė stambia auka ir 
plokštelėmis, Šatai auka ir pa
rama skelbimais, taip pat rė
mėjais įsirašė M. Jančiauskas, 
V. šalčiūnas. Jakaitis, J. Valu- 
kas ir kiti. Visi jie buvo pa
gerbti radijo bangomis. Antro
ji radijo programa bmo pra
vesta B. ir M. Raugų. Ji skam
bėjo gerai. Jei. kas negirdi, tai 
daugiau aparatų kaltė.

Mirė Stadeiaialyeaė, 
kun. Stadelninko. MIC moti

na, balandžio 17 d. Palaidotą 

iš šv. Andriejaus par. -bažny
čios balandžio 28 d. Laidotuvė
se dalyvavo ir jos sūnus misio
nierius. Velionė buvo labai pa
maldi ir gili katalikė, tretinin
kė ir priklausė prie kitų kata
likiškų draugijų.

Visi į Balfo vakarą,
kuris bus šį sekmadienį ba- 

landžio 26 d., 5 vai. vak., Lie
tuvių muzikalinėj salėj. Jaunie
ji dainininkai ir muzikos mėgė
jai sudarys gražią programą. 
Programoj dalyvaus apie 20 
asmenų. Artimo meilė kviečią 
visus ^<aitlingai dalyvauti.

Tei. EV 8-9794
M. and Z. AUTO COLLISSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atliekami vi«i cellisien, dažymo ir medi, taisymo darbai.
Tepimas ir psliravmas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.
J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
937 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

ir kiti maisto pr 
69-38 Myrtie Avė. 

Gtendale, N. Y.

136-59 Roooevelt Avenue 
Fhishing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgevvood, N. Y.

60-04 Woudside Avenue 
AVoodskle, N. Y.

MAIN 
6202-10 MYRTLE AVĖ. 

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
KABARETAS

BARAS. SALE susirinkimams.
> vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledv“ orkestrui
1383 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Trl. EV 2-05S6 < Prir Fon-M Avc Mot»en». Rldgrvvood

tijoje, balandžio 12 d. aplankė 
Gaut ingo sanatorijos., lietuvius 
ligonius, atlaikė vietos koply
čioje pamaldas ir pasakė pa
mokslą. -

• T. J. Bružikas S. J., šiuo 
metu veda rekolekcijas šv. 
Andriejaus lietuvių parapijoje 
Philadedphijoje. Jis sakys pa
mokslus ir 40 valandų pamal
dose, kurios prasidės balandžio 
26 d.

ROCHESTER, N. Y. 

— Algis Naujokas, Andrius 
ii- Emilijos Naujokų sūnus, ko
vo mėn. 19 d. išvyko atlikti 
USA karinės prievolės. Buvo 
aktyvus lietuvių choro ir tauti
nių šokių grupės dalyvis.

;tai šiose krautuvėse: 
185-24 Homce Hardine Blvd 

Fre*h Meadow», Flusbing 
219-17 Jamafca Avenue 

Queem Village, N. Y.
176 Ročkaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
43M WhHe Plaim Road 

Branx, N. Y.
19 Wrst P<Mt Road 

WkUe PlahM, N. V.
STORE

GLENDALE 27. N. Y.



P. J. BAGMNAVICIUS,M. DHelp Wanted Malė

Tol MAEN 4-0320

DARBININKAS PR2E SODOS 
bti prie išveštojimo Brookiyne.

ob Av«mb BmHy* A. N. V.
Priėmimo valandos: tik iš anksto susitarus.

Help wanted Fenįlfe

TeL SH 5-15M

►
Ofiso lei. GLenmore 5-3004

J Display

N. Y. C.TeL BE 4-HU

Namų tel VIrginia 9-0476

» 
»

ų Decorating. Baking 
Ooeotate B CarameL 

Experienced teachers — 
latest methods

1337 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30 c u 6 -8 p-p .esmu ■< 
išskyiu> keivirtad.t'mus u svenlaui'u,.,

DARBININKES 
patyrusios prie Singer mašinų. Gami
nanti megztukai. Pastovus darbas.

prarMo Irklus ir srovės nešanti ves užsikabino už statomo tilto stiebų 
prie LaweM, Maso. Ten jie praleido visa nokti negalėdami pasiekti 
kranto. Juos nukėlė iššauktas helikopteris.

Vedą K. MERKIS
New Yerke Metropolitan League 

pirmenybių nekurtos pasekmes:
Manhattan—N. Y. Academy 6 V.,- 

II o.
Log Cabin — Marshali G 41..-21., 
Sunsct Park—Lithuanians 4-2
Bostono Metropolitan lygos pir

menybes laimėjo Harvardo Univer
sitetas. surinkęs iŠ rungtynių 10-2, 
Quincy 8t.,-3l.„ Cambridgc *t2- 
4 t 2. Lietuviai šiemet atsidūrė šrši->j 
(priešpaskutinėj) vietoj su 3 taškais, 
kuriuos pelnė dukart i velke Boston 
College (4-1 ir 5-0> ir po karta sulo
šė lygiom su Harvardo universitetu 
ir Cambri^ge klubu (įk> 21.2-21Z, >. 
Komandoj žaidė: Merkis, Klinuško- 
vas. Keturakis, Starinskas ir Rim
tautas.

Chicagos lygos pirmenybėse Ir- 
ving Park įveikė perkūniečius 5-1. 
Po pustaškj laimėjo pirmosios dvi 
lentos: Estka ir Šalkauskas. '___
, 'Zujus laimėjo vertingą tašką, Chi- 
cagos miesto pirmenybėse. įveikda
mas Grombacherj. Tautvaiša liko 
nesulošęs su Alb. Sandrinu (sirgo'. 
Jakštas pralaimėjo prieš Cohen. Tu; 
riansky įveikė Normą.

Po 9 ratų padėtis tokia: Turians- 
ky Si 2 Tautvaiša 7 <1 nelošta'. Co- 
hėn 61., d'. Zujus 6. Alb. Sandrin 
5 <!'. Grombacher 4.

Dešimtam rate Tautvaiša susitiks 
su Turiansky. Tai lemiama partija 
dėl pirmos vietos. Tautvaišai linkė
sime sėkmės.

Lietuviai kviečiami i JAV jaunių 
p-bes. kurios įvyks š.m. rugpiūčio 
10—15 d.d. Kansas City, Missouri.

Pirmenybėse gali dalyvauti visi 
jaunuoliai, neturį pilnų 21 metų am- 

“%iaus.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

Scliools and Campi IR ATLIEKĄMI KITIReal JEstate
SPAUDOS DARBAI

Užsakymus siųskite:

BOLDWIN NOMTH. U L

Help Wanted Malė
TeL FO 7-4555

TUOJAU REIKALINGI

Reikalu Vedėjas 
fi60 Gnud Street 

BBOOKAYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

d.

TeL 0*M*ti > 800“

THE

Joseph Garszva
Graboriusbalsamuotojas

GIBLS, 0, 17 1 N L> E T , N. Y. ADUONDACK, MTS.
Beautifully situated. 1900 feet above sea leyel on scenic Fourth Lake. 
22 room house. Dining room overlooking lake. Recreation room with 
fire-place. Craft shop. |Lake SWe recreation hall. Beautiful water 
front. 40 campers. Experienced mat u re staff and chaplain. No uni
forma Tuition includes transportation, laundry, medical reimburse- 
ment. Four weeks 0200. Eight weeks 0375. Directed by Dorothy E. 
Crowley. 21-44 45th Road, Long Island City 1. N. Y. RAvensvvood 
9-8343. Florence Finneran, 530 East 23rd Street, New York City 10, 
N. Y. CAnal 8-7378.

HORIZONTAL BORINO MILL OPERATORS 
MILL4NG MACIŪNE OPERATORS 

TUKRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CinTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDEBS—PAGALBININKAI

1MPROVED MACHINERY INC 
1MBURKEST1U

Rengėjai duos dalyviams maisto ir 
butą vietoje.

Pirmenybės bus 10 ratų, šveicarų 
sistema.

Laimėtojams paskirtos 5 dovanos. 
Starto mokestis 05.

Visais reikalais kreiptis pas Char
les W. Grabam. YMCA Chess Club 
404 East lOth St.. Kansaš City, Mis- 
souri.

Kanados pirmenybės įvyks Win- 
nipeg, Manitoba, rugsėjo pabaigoje 
Praeitas Kanados pirmenybes laimė
jo mūsų meisteris Povilas Vaitams.

JAV open pirmenybės bus nuc 
liepos 27 iki rugpiūčio 8 d„ Milwau- 
kee, Wis.

JAV open p-bėse iš mūsų vyru tė
ra dalyvavę Tautvaiša ir Žalys. 195C 
m. — Detroite. Povilas Tautvaiša 
buvo 20-tas (iš 120 dalyvių) su 
71 n—41„ taškų, o 1952 m. —Tam
pa, Fla„ Ignas Žalys užėmė 22-ra 
vietą (iš 76) su 7-5 taškų.

Mar Del Plato turnyras užbaig
tas šitaip:

Gligorič 16 Oš 19). Najdorf 14 1 2. 
Jut Balbochan 131Trifunovic 
Cuellar 1212. Letelier ir Pilnik 
UI/,. Eliskases lt. Amerikietis 
Steiner tesurinko 8i/„ taškų.

________ X

13,
P'*

Futbolo ruagtjuės
Sekmadieni, balandžio 26 

2:30 vai. Steinway Ovai (19 
Avė. and 3rd St, Astoria, L. 
I.) įvyks draugiškos futbolo 
rungtynės LSK—Ukrainian S. 
C.

Priešžaismis 1:15 vai. jaunių 
rungtynės LSK—Swaben S. S.

PARDUODAMI LOTAI
labai gražioje vietoje: prie upės, 

gelžkelio bei plento: už labai žemą 
kainą. Kreiptis:

MUS. M. TUMASONIS
34M Ten Kyck St. ' B*klyn, N. Y.

lygos. Kreiptis:
CASHMERE KNITTERS

741 Flushing Ave„ Brooklyn, N

SIUVĖJOS 
patyrusios prie Singer mažinu. Siuva
ma matracu «rtvalka>ai Mt užriMmtis

Matomės darbe Mtfygos. Kreipti*:
National Box JS^r'^g Corp.

Yortfrt. N. Y.

SIUVĖJOS
Patyrusias prie Singer Ribboa megs- 
tinių. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikios darbo sąlygos.

ACE H1GH
251 Classoa Avė. Brooklyn

MA2-0993

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

Kreiptis:
UPMAN BROS.

135 W. 20th St. (10 aukžtas) N.Y.C. 
TeL AL 5-1806

siuvėjos
Darbas dalintis (aeetion uork). Siuva
mi sportiniai drabužiąi. pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

RAINWEAR MFG. CO„
237 West 39 St.. N.Y.C.

SIUVĖJOS 
paij rusios eilutes tiūti (oa conaplete 
dress). Pastovus darbas — geras at
lyginimas. Kreiptis:

LITTMAN AND MERINGOFF 
139 W. 25th St. (9 aukštas), N.Y.C.

DARBININKES PRIE SINGER 
MASINU, patyrusios siūti sportines 
Muses ir sijonus — visas dalis. Die- 

iki 10 P. M. Pastovus dar&ps. Gerus 
atlyginimas. Kreiptis:

PONY KNITTING MLLS
171 Greene-St. ,(• aukitas) N.Y.C.

TeL OR 3-0840

FINGERHAVER - MANIKIŲ RISTfi 
mokanti visus grožinimo (beauty) dar
bus. Pastoms penktu dienu darbas. 
Mokama 050 plūs comntis&an. Maloni 
darbo aptinka. Kreiptis: 

717 Madison Avė. (prie 63 gatvės)

MANIKIURISTE
Patyrusi. Mokama nuo 45 iki 50 
doL Savaitėje. Pastovus darbas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

BERNARO HAIRDRESSERS 
102—05 Queens Bhd. Foreat Hills 

Tel. IL 9-1418

PRONGERS AND CARDERS
Darbas prie brangenybių (jewelry)

— pastovus. Geras atlygtinmas. Ma- . 
lonios darbo sąlygos. Kreiptis:

L ROGG
41 Bleeker St. (2 aukštas, 6 kamb.)

N. Y. C.

OOOK. ENPERIENCED
For Summer Camp. for Adult Blind, 
vvanted. 3225 a monjh and recreation. 
Pleasant surroundtafes. near West- 
Point; from June llth to Sept.

Inęuire 9 A. M. to 5 P. M.
111 East 59 Str., New York City

DARBININKfiS 
patyrusios siūti Singer mašinomis. 
Siuvama vaikų drabužiai (infants 
show suits). Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

BEST INFANTS WEAK 
286 Taafle Plaee (3 aukštas.)

TeL ST 3-8218 Brooklyn, N. Y. 
(važiuoti iki Clauson stoties G.G. 

traukiniu)

DARBININKES 
patyrusios siūti Singer mašinomis. 
Siuvamos šaknelės. Pastovus darbas. 
Geras atlyginimas. Puikios darbo są
lygos. Kreiptis:

MŪVIMOS

DC PRESS

SIPERINTKNDENT—COUPLE
For small coal buming bldg. in East 
3Oth Street. 2i/£ room apt., gas and 
electric in exchange for part time 
Service. 1

Telephone Monday, OX 5-2103

ctollstąnas. Kreiptis:

8 Weot 9Cth Street, N. Y. C. 
TeL PL 3-9023

COUPLE WANTED
* Mušt speak Engtish

Man as experienced GARDNER. Wife 
for part-time work: own apt.

(Collect).

5CT;BONNAZ EMBROIDERY 
DESIGNER

Pastovus darbas.
Labai geras atlyginimas.

Kreiptis:
WASSERMAN

330 W. 38th Street, N. Y. C.

EMPL. AGENCY

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE

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

ExceIIent positions available m 
all branches of the domestic 
field. We specialize in placing 
the right person in the right 
posįtion.

MARIUS EMPLOYMENT 
AGENCY

1307 Atlantic Avė- B*ktyn
Cooks; geni houseu-orkers — 
with&without cooking; couples: 
butlers; waitresses; Ist rate 
jobs in best houses available.

VL 7—5640 — VL 7-2381 •
SITUATTONS WANTED

COOKS-MAIDS-WAITRESSES 
Invest, hourly part-full timc, 

sleep in-out.

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

Kreiptis j savininką telef.:
Applegate 7-7083

SO 8-4618
INSURED and BONDED

K1TCHEN MEN & SECOND 
COOK

MUŠT UNDERSTAND ENGLISH
Deserts A Asist. Chef. Dayiight kit- 

chen. Pemanent year round job. Sa- 
lary, Room A Board, Bonus.

CAKE-PAMTRY * CANDY 
SCHOOL

PEIST LANE 
DRUGS 

405 SO. 4TH STREET 
Cor. Hewes St. 

Brooklyn, N. Y.
^isoki vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai .ligoniu kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas. 

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

Business Oppor
YONKERS, N. Y. 

GAZOLINO STOTIS
Gerai pastatytas biznis. Pilnutinis j- 
rengųnas. Duoda geras pajamas. Jos 
lengvai gali būti didinamos. Vieta 
prie didelio judėjimo. Labai gera biz
niui proga, o kaina visikai prieinama. 
Kreiptis į savininką tarp 8 A.M. ir 6 
P.M.

Yankers 0-0420

Kas nori ką pranešti apie 
savo užsiėmimą ar biznį, par
duoti ką ar pirkti, rasti ar iš- 
unomoti butą, skelbiasi

D A R B I N I N K E, 
kuris plačiai skaitomas di

džiajame New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoje, Pittsburghe, 
Clevelande ir kituose dideliuo
se miestuose.

“DARBININKO SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y

• Žurnalai
• Laikraščiai
• Knygos
• Jubilėjiniai lekiinai

“DARBININKAS’
680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. TeL GL. 5-7068

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY
INV1

EVergreen 8-9770

Lateat

On Regular Savings Account* 
Interest atarta the first oi the month 

on auna irom 025. to 010,000.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ. 

530 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Depoaita in Thia Bank Are Fully Insured

Depotit Insurance Corporation

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS

< JOHIN DERUHA, M.».
Inkstų, pūalėą odos, kraajo, kitų #n KFtiytąjan.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo nlaadoa 10-2 ir 4-0.
Mokslus baigęs Europoje &

128 E. 8fcth STREET . N0W YC*K GETY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stotiei Lengva7 privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir mo^erimus.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR &CRUL 
STANLEY MISIŪNAS IR StiNUS EDffARD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - U&andžiai - Televiti> • MusUca - Sportas

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

Skaitykite ir patinkite 
“DAUBININKĄ*greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
SAVO DRAUDIMO IR
ESTATE REIKALAIS

'Pirmiausia užeik pas Adomą'
Būsi

VISAIS
REAL

r

s

Adam Realty C<>
1140 EAST JERSEY ST.

s

Adam Stankūnas EL. 4-1570

ABRAMS DKESS SHOP 
228 Broadvvay, Brooklyn, N. 

telef. EV 8-6656 
Priešvelykinis Hpardavinr" 

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

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

Tel. EV 8-6656

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

•Graborius-Kalsąmuotojas
Moderaiika Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. .

TeL STik 2-B043

Mattheiv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

M. P. Balto* — Direktorius

• Parengimų programos
• Plakatai
• Bilietai
• Vestuvių kvietimai

SHA.LINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME . 
AIR CONDITIONED

84-02 JMnaica Avė. 
(at Ferot Paukway Station)

Woodhaveių N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.* 
Koplyčiai suteikiant nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTVVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Sktiins Ir J. B. Shalins 

TeL VlrKinia 7-4499

Creditedand
Conpounded

Ouarteriy

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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Apreiškimo par. metiniai at
laidai tavo balandžio 19-21 d. 
Mišparus laikė sekmadienio 

/vakare kun. J. Aleksunas, 
pamokslą sakė kun. J. Gurins- 

. kas. Pirmadienį — kun. A. 
Petrauskas laikė pamaldas, 
pamokslą sakė kun, J. Shar- 
nus. Antradienį kun. Dr. 
J. Startais laikė pamaldas ir 
pamokrią sakė kun. St Stonis.

Kunigų tavo pirmą vakarą 
30, pirmadienį — 18 ir pasku
tinį vakarą — 25. Gražiai iš- 
puošta bažnyčią visus vakarus 
tavo tikinčiųjų* perpildyta.

Kun. N. Pakabūs 26 d. bal. 
išvyksta trim savajtėm atosto- 
gV-
M. Kazlauskienė paaukojo 100 

dolerių katalikiškai spaudai 
paremti

Magdalena Kazlauskienė 
lankėsi “Darbininko” spaustu
vėje ir vienuolyne. Ji yra senu
tė ir ligonė, .bet uoliai skaito 

' “Darbininką”. Sakosi laukianti 
šio laikraščio kaip didelio sve- 
čo ir perskaitanti jį nuo pra
džios iki galo. įvertindama 

' Tėvų Pranciškonų veiklą, ji 
paaukojo 100 dolerių katalikiš
kai spaudai paremti. Už tokią 
didelę auką ji ir jos miręs vy- 

-ras įrašyti į vienuolyno funda
torius.

Tėvai Pranciškonai jai nuo
širdžiai dėkoja.

4

•Tėvas T. Žiūraitis ateinantį 
sekmadienį, 26 bal., Apreiški
mo parap. bažnyčioje per sumą 
sakys pamokslą.

Ateitininkų moksleivių susi
rinkimas 25 d. balandžio 13 
vai. Apreiškimo parap. mokyk
loj. Paskaitą laikys Tėvas An- 

‘ driekus, OFM. Bus praneš mai 
iš Baltimorės suvažiavimo ir 
pačiu moksleivių programa.

Motinos Dienos minejnnas
Šeštadieninė Maironio mo

kykla gegužės mėn. 10 d. Ap
reiškimo parapijos patalpose 
rengia mdtinos dienos minėji
mą. Minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

Inžinierio šeimai reikalingas 
• 5-6 kambarių butas Jamaica, 

Woodhaven, E. New York’o ra
jone. Kreiptas: “Darbininko” 
administracijom

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyta

balandžio 20 d. posėdžiavo 
Apreiškimo -parapijos kleboni
joje Brooklyne. Nutarta Kuni
gų Vienybės seimą šiemet 
šaukti Chicagoje rugsėjo 16- 
17 d-d. Seime bus referuojami 
ir diskutuojami šie klausimai: 
jaunimo religinis auklėjimas 
jų organizacijose, parapijų 
bendradarbiavimas, kunigų 
šelpimo fondo įstatai ir kt.

Vysk. V. Padolskls, Kunigų 
Vienybės C. Valdybos kvie
čiamas gegužės 19 atvyksta į 
JAV ir apsistos pas prel. J. 
Balkūną. Buvo apsvarstytas jo 
maršrutas po JAV lietuviškas 
kolonijas. Jo Ekscelencija pa
reiškė noro atsilankyti visuose 
didesniuose kunigų susirinki
muose atlaidų ar provincijų 
konferencijų metu.

Svarstant Vokidtijos Liet. 
Bendruomenės Krašto Valdy
bos kreipimąsi į Kun. Vienybę 
dėl paramos Vasario 16-sic>s 
gimnazijos naujiems namams 
įsigyti, buvo dekleruota dar 
kartą tvirtas Kunigų Vienybės 
nusistatymas — visus tremti
nių šalpos darbus vykdyti per 
Balfą.

Apsvarsčius eilę kitų organi
zacinių reikalų, Centro Valdy
ba išreiškė padėką Arpeiškimo 
parapijos klebonui kun. N. Pa
kalniui už malonų priėmimą ir 
didelį vaišingumą.

Apreiškimo par. va
dovaujamas P. Sako, smarkiai 
ruošiasi mėtiniam parengimui 
— operetei 17 ir 24 d. gegu
žės.

Dailininkų susirinkimas
New Yorke gyvenančių lie

tuvių dailininkų visuotinas su
sirinkimas įvyks š.m. balandžio 
25 d. (šeštadienį) 4 v. p.p. Bal- 
tic Freedom House — 131 E. 
70 St______ •________ .

Lietuvių žurnalistų 
susirinkunas -

Šį sekmadienį, balandžio 26 
Apreiškimo par. mokykloje 
Brooklyne (259 No. 5th St.) 
šaukiu LŽS New Yorko sky
riaus narių susirinkimą. Susi
rinkimas prasidės tuojau po 
sumos — 12.15 vai. Panagrinė
sime konkrečius veikimo būdus 
ir kitus susirinkimo iškeltus 
klausimus. Valdybos vardu 
kviečiu visus. Susirinkimas la
bai svarbus. •

Tomas Žiūraitis, O.P.
LŽS New Yorko skyr. 

pirmininkas

JOK. J. STUKO LIETUVIŠKO RADIJO “RŪTOS” ORGANIZACIJA
RENGIA DIDŽIULĮ

MUZIKOS IR MENO VAKARĄ
Sekmadienį, balandžio 26 5 vai. p.p., APREIŠKIMO PAR. SALEJE

KAMPAS, BROOKLYN, N. Y.NO. SU Ir HAVEMEYKB GATVIV

Platins spaudą EHrabethe

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, balandžio 22 d. Eli- 
zabeth lietuvių parapijoje pra
deda platinti katalikišką spau
dą. Tuo reikalu jisai lankys vie
tos lietuvius, kviesdamas užsi
prenumeruoti “Darbininką”, 
“Aidus” ir “šv. Pranciškaus 
Varpelį’’. Spaudos platinimo 
darbui nuoširdžiai pritaria mi
nėtos parapijos klebonas kun. 
dr. Jonas Starkus.

VUnians Krašto Lietuvių 
Są angos

steigiamasis susirinkimas į- 
vyksta šį sekmad enį, balan
džio 26 d. Apreiškimo parapi
jos mokykloje. Gimusieji ir 
gyvenusieji Vilniaus krašte ir 
to krašto reikalams prijaučian
tieji kviečiami atvykti. Bus 
bendras pranešimas ir valdy
bos rinkimai.

Kunigą Vienybės C. Valdybes 
posėdžio proga

buvo New Yorke ir apsilan
kė pranciškonų vienuolyoe ir 
“Darbininko” redakcijoje atei
tininkų dosnus rėmėjas kun. 
V. Slavinas iš Bervind, W. Vir- 
ginia, kun. J. Matutis iš New 
Britain, Conn., kun. B. F. Gau- 
ronskis iš Ansonia, Conn., kun. 
St. Yla iš Putnam, Conn. ir 
kun .dr. J. Vaišnora iš Maria- 
napolio

ALRK Federacijos
New Yorko apskrities susi

rinkimas bus šį penktadienį, 
balandžio 24 d., 8 vaL vak., 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne; su įdomia paskaita, 
kurią sakitys A. Musteikis.

N. Y. skautų vyčių d-vės su
eiga įvyks sekmadienį, balan
džio 26 d., 12,20 vai. p.p. Ap. 
reiškimo parapijos, patalpose.

Koncertas
Gegužės mėn. pabaigoj Ap

reiškimo parapijos patalpose į- 
vyks Maironio mokyklos ren
giamas pianisto Alekso Mro- 
zinsko piano studijos mokinių 
koncertas.

COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT, INC. 
rengia pianisto - kompozitoriaus

VYTAUTO BACEVIČIAUS
KONCERTĄ

ČARNEGIE HALL, Sekm. Balandžio 26,
8 vai. 30 min. p.p.

Bus išpildomi Bach-Bulow, Scarlatti, Chopin, Ravei, 
Debussy, Gruod&io ir paties pianisto kūmiai.

Bilietų kaina nuo $1.20 iki $3.00.

G AKY STABCML ketvertu metu 
hfnriuiHM, spardėsi ir rėkia nesa
mas poHrtjon klausti, ar jis žaidęs 
su degtukais, kai Chicagoje užsi
degė namas ir gaisre žuvo kiti du 
vaikaL ’

.Pavasarinis balius
Angelų Karalienės par. šv. 

Vardo Dr-jos pavasarinis ba
lius su užkandžiais, gėrimais 
ir šokiais bus gegužės 23 d., 7 
vai. vak. parapijos salėje, Ro- 
ebling ir South 4th St., Brook
lyne. įėjimas suaugusiam as
meniui 50 centų, vaikams vel
tui.

Dr. V. Bagdonavičius
pradėjo dirbti prancūzų ligo- 

goninėje (French Hospital), 
kur specializuojasi anesthesio- 
logijoje. Ta ligoninė yra Man- 
hattene. Namie ligonius prii
ma tiktai iš anskto susitarus 
telefonu MAin 4-2329.

Bridgeport, Conn.
Praeitą šeštadienį mūsų pa

rapijos vaikučiai ėjo prie pir
mos Komunijos, o sekmadienį 
buvo Sutvirtinimo Sakramen
tas, kurį suteikė vietos vysku
pas. Visa tai parengė kun. J. 
Pranckus, sumą atlaikė kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas, choras 
per visas mišias giedojo grą
žąs lietuviškas giesmes, žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia.

Dabar visi laukia parapijos 
choro metinio koncerto, kuris 
įvyks balandžio 25 d. parapijos

M

Spaudos vajus
Šį sekmadienį (balandžio 26 

d.), klebonui kun. Pranciškui 
Virmauskiui maloniai prita
riant, bažnyčioje mišių laike 
pranciškonai sakys pamokslus 
spaudos platinimo riekalu. Nuo 
seno “Darbininkas” turi daug 
skaitytojų Bostone ir jo apy
linkėje. Jų gali būti ir dau
giau. Tačiau Amerikos gyveni
me daug reiškia individualus 
platinimas. Pranciškonai, norė
dami kuo plačiausiai paskleisti 
lietuvišką - katalikišką žodį, 
pasiryžo panaudoti ir šią priei 
monę, nors ji yra surišta su di
deliais nepatogumais, šį sek
madienį, bažnyčioje priminus 
žmonėms spaudos svarbą, bus 
po namus renkama “Darbinin
ko”, “Aidų’ ir “Šv. Parnciš- 
kaus Varpelio” prenumerata.

Sutvirtinimo Sakramentą
norintieji priimti prašomi su

sirinkti ateinantį sekmadienį 
2:30 vai. į bažnyčią, ten bus 
nurodoma tvarka. Vaikai pra
šomi ateiti su kūmais. šiais 
metais kiekvienas berniukas 
turi tirėti vyrą kūmą ir mer
gaitė — moterį. Sutv. Sakra
mentas bus teikiamas antradie
nį, balandžio 28 d., 2 vai. 30 
min. Tą dieną parapijos mo
kykloj-pamokų nebus.

Latvių katalikų pamaldos
buvo praeitą sekmadienį. Vi

si latvių katalikai So. Bostono 
liet parapijos bažnyčioje atli
ko išpažintį ir išklausė prel. E. 
Stukelio pamokslų. Prel. E. 
Stukelis, gerai kalbąs lietuviš
kai, sakė pamokslą lietuvių ir 
latvių kalbomis. Po to buvo 
latvių katalikų bendri pusry
čiai.

svetainėj. Bus suvaidinta labai 
graži komedija “Vargšas Ta
das”. Vaidintojai jau jTa gerai 
pasirengę. Bus baleto šokikė 
vietinė, o dar atvyksta svečių 
— grupė dainininkų, p.. Stul- 
ginskai iš Waterbury, Conn. 
Jie, kur tik dainuoja, tai publi
kai patinka. Manau, kad ir 
mus patenkins, nes čia bus dar 
pirmą kartą. Tad visi j šį kon
certą. Po koncerto ir vaidinimo 
bus smagūs šokiai, kur kiekvie
nas galės sau linksmai laiką 
praleisti. —t.

SOUTH BOSTONE LINKSMAS VAKARAS 

“ŠURUM —BURUM” 
SU GRAŽIA PROGRAMA 

SEKMADIENI, BALANDŽIO 26,1953, 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje, 368 Broadtray^kamp. E St.

PradŽa 4 vai. Programa 6 vai Orkestras 8 vai. 
Programoje: Tautinių šokių Grupėj vyresnieji ir 
jaunamečiai, O. IVaškienei vadovaujant; Mergaičių Choras 
iš Parapijinės Mokyklos, Seselių paruoštas. Ir kitokie įvai
rumai. Visas pelnas J. N. Seselėms. Įžangos auka tik 75c.

Ruošia ir iš visos apylinkės kviečia visus atsilankyti:
Lietuvaičių Seselių Rėmėjai Bostone

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WE8X—1234 tfUcyeles—MaeMehead-Salem. Mm

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LITHUANIAN RADIO 
HOUR, 54 Cottage St, Norvraod, Mam.

Skyrius: LITHUANIAN FURNITUBE CO^ 324 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

Du įdoajAs parengimai
bps ateinantį sekmadienį. 

Baletas 3 vaL Hįgh School sa
lėj, Thomas ParkSb 4 vai. L. 
PiL Dr-jos salėje Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių rėmėjų po
būvis (šurum-burum). Progra
ma žada būti suderinta, kad 
norintieji galėtų dalyvauti a- 
biejų parengimų programoje.

JN seselių rėmėjų susirinki
me pasižadėjo dalyvauti prel. 
Pr. Juras, kan. F. Kapočius, T. 
Pranciškonai ir kiti svečiai.

Ivašktenia taut. šokių grupė
dalyvauja Worcester, Mass., 

tautų festivaly. Ji taip pat da
lyvauja JN seselių rėmėjų pa
rengime. Tame parengime dai
nuos seselių vedamas jaunųjų 
choras. *

Kazys Staonavičius,
ilgametis Spindulio spaustu

vės vedėjas, iš St. Louis atsikė
lė gyventi į Bostoną ir dirbs 
Liet Enciklopedijos spaustu
vėje.
Bostono lietuviai mokytojai
buvo susirinkę Venckų bute 

balandžio 18 d. ir ten jaukiai 
priimti. Prof. I. Končius papa
sakojo įdomių atsiminimų iš 
savo darbo Palangos gimnazi
joj dar rusų caro laikaus. Iš
diskutuotas reikalas spausdin
ti lietuviškoms mokykloms va
dovėlius ir pavesta naujai val
dybai skubiai tuo reikalu rū
pintis. Naują valdybą sudaro: 
K. Mockus—pirm., V. Kulbo
kas ir P. Bliumas — vicepirm., 
V. Vakauzas — sekret., Ad. 
Klemas—kasin.

T. Pranciškonai sakys pa
mokslus ateinantį sekmadienį, 
•balandžio 26 d. 7 ir 8 vai. baž
nyčioje ir 9 vai. 30 min. salėje 
7-toj g-vėj. Pamokslą 10 vai. 
sakys kan. F. Kapočius.

LDS 1 kuopos mišios bus 
sekmadienį, bal. 26 d., 8 vai.

Vaikų šventė, kuri LRK Fe
deracijos N. Anglijos apskrities 
iniciatyva buvo numatyta su
rengti gegužės 31 d. Mari ana- 
■poly, dėl sutiktų kliūčių nebus 
rengiama.

Lietuvių Radijo Korporacijos 
piknikai šiemet įvyks Brockton 
Fair Grounds birželio 21 ir 
rugpjūčio 2 d.

PRAŠOMA NIEKUR 
NEVYKTI

gegužės 17 d., bet rinktis į 
High School : salę, Thomas 
Par’.r, kur atvyks Lietuvoj O- 
peros solistas Ipolitas Naura- 
gis, sve.ičiąs šiemet savo darbo 
25 metų sukaktį. ' Jis dainuos 
“Lietuvių Radijo Valandos” 
koncerte. Prašoma tai atžymė
ti kalendoriuje— gegužės 17 d.

Mokyklose po savaitės a to 
stogų pamokos pradedamos 
pirmadienį, bal. 27 d. šeštadie
nio mokykloje pamokos bus 
ateinantį šeštadienį įprasta 
tvarka. Tėvai prašomi atsiųsti 
vaikus^

Katalikų Misijų didžiulė pa
roda vyko Bostone (Boston 
Garden) balandžio 19-23 d. ir 
buvo labai gausiai lankoma. 
Tai didžiausia iš visų buvusių 
šiame krašte tos rūšies parodų.

Parapijos choro koncertas
praėjo labai dideliu pasiseki

mu. Po koncerto buvo bendra 
Choro vakarienė, kurios metu 
kalbėjo klebonas kun.^ Pr. Vir- 
mauskis, prel. Pr. Juras, latvių 
prel. E. Stukelis, dr. K. Girtau
tas.

Parapijos choras pakviestas 
dalyvauti Lavvrence liet kata
likų parapijos jubHėjinėse iš
kilmėse š. m. gegužės 31 d.;

Vasaros laikas pradedamas 
ateinaritį sekmadienį. Pamal
dos bus jau nauju laiku!

Sofija Geriiutavičienė, ilgai 
sirgusi, mirė bal. 17 d., 305 W. 
3rd St. Paliko 3 sūnus ir au
gintinį.

TeL 80 8-2150
SAV-ON ROOFING CO.

409 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke 
Dengtam Stogus ir Sienas 

Geriausiais "Bird” Kompanijos 
Stogeliais 

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTEB AVĖ. 
Cambridge, Mam. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Bateamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

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

FUNERAL HOME
254 W. Broadway

South Boston, Mass ■
JOSEPH BARACEVIČIUS

Laidotuvių Direktorius
Tel. SOuth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

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

Grabariai ir Balnamuotojai
Patarnavimas diena ir nakti. 

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

Tel. SO 8-4815 
SOuth Boston 8-2649

Programoje: Muzikinis var delis
REŽISUOJA ALF. PETRUTIS,

“Rūtos” ansamblio solistai, ir
“Ai t vary” Vyry Kvartetas, vad. alg. kacanausko 

Šokiai, grojant JOE THOMAS Orkestrui — 7:30 v.v. 
<5 *naur ILSO. IŠKAITANT TAKSUS (TIK ŠOKIAMS — $1.25)

“Aušrelei Auštant.”
TAIP PAT

Lietuviu Radijo Korporacija
542 E. Bro4dway, So. Bcntoft 27. Mmi. Tel. SO 8-4489

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais tfuo 12 iki 12:30 vai. Būna iietuviikos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ. Baltic Florists Gėlių ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gafunamas "Darbininkas", lietuviikos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

__________________________
Lietuviy Radio Draugijos Programos

J. P. GINKIM, ntrektArtus
TrfFiBiUrnhb vaL valu—WWRL i«aa ke—5444 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami (vairūs visuomenės pranešimai, 

naujfenoa, muzika. t“
4M GBAND-AT, ThL EV. 4-MM BROOKLYN 11. N. Y. 
J. P. GINKUS AD JEZAVITAS J. VALAKAS t
DtnMoKta Mtakm Dlr. PranHlrk* Dtr.

ISPANIŠKAS DZINGEIJS

Kvepiančio 
šaknis turi 
nuo senovės, 
gelis buvo

Dzingelin 
padavimų 

kad Dzin- 
var Jojamas

nuo išpūtimų. dusinimo. 
tP\ J/* troškulio. neatgavimn 

kvapo, nuomario, para- 
V* lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mčhesinių; uždegus kvepian
čio Džiugelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i labo
ka -- rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepčjimu Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALFA ANDERE €O.
n. mass

i




