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Kinija sutiks su paliaubom — Anglai ir indai žada jiem 
nacionalisty salas ir vietą JT — Amerika kryžkelėje

Kovos dėl Formozos vienas 
veiksmas buvo atliktas p rma- 
dienį Saugumo Taryboje. Joje 
dabar yra šios 11 valstybių: 
Belgija, Brazilija, Britanija, I- 
rakas, Jungt. Valstybės, nac. 
Kinija, Naujoji Zelandija, 
Prancūzija, Turkija ir 
junga. jPirmininkauja 
landijos atstovas.

Saugumo Taryba
pakviestti kom. Kinijos atstovą 
dalyvauti paliaubų svarstyme. 
Jei per savaitę laiko nepraneš, 
ar kvietimą priima, tai Saugu- 
go Tarybos paliaubų pastangos 
bus niekais nuėjusios. Tačiau 
tikima, kad komunistai sutiks. 
Prašomas britų, Molotovas pa-

nutarė

Sovietų manevras
Kad Saugumo Taryboje į 

kaltinamųjų suolą pasodintų 
ne Kinuos komunistus, bet A- 

meriką, Sovietai pareikalavo 
Saug. Tarybą apsvarstyti A- 
merikos grėsmę taikai For
mozos vandenyse ir kitose 
‘Kinijai priklausančiose” sri
tyse. O siūlydamas pakviesti į 
posėdžius kom. Kinijos atsto
vą, Sovietų Sobolevas aiškino, 
kad tas komunistų atstovas 
‘bus reikalingas svarstant 
merikos ginkluotų pajėgų 
šalinimą iš Formozos.

pa-

Ar Amerika gins Quemoy ir Matsu salas?
Prez. Eisenhoweris spaudos 

konferencijoje vasario 2 vėl 
įspėjo kom. Kiniją, kad Ame
rika gins Formozą, kaip tvir
tovę prieš komunizmo antplū
dį.

Korespondentų klausiamas, 
ar bus ginamos Quemoy ir 
Matsu salos, prezidentas neat
sakė.

Jau po prez:.dento pareiški
mo šen. Sparkmanas, dem., 
aiškino, kad Amerika turi pra
matyti, jog gali prireikti ko
munistam atiduoti kai kurias 
nacionalistų dabar laikomas 
pakraščio salas.

Kongrese randa daug at
garsio šen. Knowlando reikala
vimas, kad paliaubos nebūtų 
perkamos naujų teritorijų ati-

davimu komunistam. Šen.
Humphrey užsienių komisijoje 
net siūlo prezidentui įgalioji
mų rezoliuciją papildyti, kad 
turi būti ginamos Quemoy ir 
Matsu salos ir kom. Kinija ne
priimama į J.T.

Amerikos 7 laivynas
Formozos vandenyse yra vi

sai pasirengęs pridengti nacio
nalistų pasitraukimą iš Ta
chen salų. Bet įsakymo pasi
traukti iš Washingtono dar 
negauta.

Komunistai spaudžia 
puolimais

Vasario 1 ir 2 komunistų, 
lėktuvai daug sykių puolė Ta
chen salas; iš sausžemio jų 
artilerija apšaudė Quemoy sa
lą; susirėmė su nacionalistų 
lėktuvais ore; ėjo taip pat kau
tynės jūrose. Komunistai gąs
dina taip kaip ir prie Dienblen- - 
phu Ženevos konferencijos 
metu.

H. Tribūne korespondentas 
iš Washingtono Drummondas 
rašo, jog ten nelaukiama, kad 
komunistai darytų naują inva
ziją. AP pranešinėjo, esą Wa- 
shingtone tikima, jog pačioje 
Kinijoje Mao Tsetungas nesu
taria su Chou En-lai. Pirmasis 
norįs taikos su vakarais, tik 
antrasis spaudžiąs į karą..

Komunistai Tachen salų 
bombardavimą vasar. 2 staiga 
nutraukė. Pelpingo radijas 
kartojo, kad Kinija pakviesta 
dalyvauti Saugumo Tarybos 
pasitarimuose. Taigi sudaro
ma nuotaika, kad ji vyks. ;

Londono sluoksniai, kurie 
tarpininkauja, gavę pranešimą 
iš Kinijos atstovo Londone, 
kad Kinija sutinka priimti pa
liaubas, jei jiem bus atiduotos 
Quemoy, Matsu ir Tachen sa
lų grupė. Tą komunistam yra 
žadėję britai.

— Amerikoje kilo kartumo 
prieš JT gen. ^sekretorių Ham- 
marskjold ir kt. diplomatus, 
kad jie Amerikos kalinamus 
lakūnus panaudojo kaip šach
matų figūras savo politiniam 
žaidimui.

— Gen. Ridgvvay, armijos 
štabo viršininkas, nuo rugpjū
čio pasitraukia iš savo posto. 
Jis yra priešinas, kad armija 
būtų mažinama, o prezidentas 
ją pasiryžęs pažinti.

NETIKĖKITE RUSAIS
Vokiet’jos kancl. Adenaue- 

ris susirūpino socialistų kelia
mais neramumais dėl Vokieti
jos ginklavimo. Socialistai da
bar organizuoja 6000 mitingų 
su fakelų e:senom ir kitokiom 
demonstracijom, reikalaudami 
tartis su Sovieta:s dėl Vokie
tijos sujungimo. Adenaueris 
ryžosi gintis ir pats dalyvauti 
akcijoje su prakalbom, kurių 
šūkis bus: netikėkite rusais.
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Egipte pasibaigė teisinas 13 

Izraelio piliečių, kurie buvo 
kaltinami šnipmėjimu ir sabo
tažu. Du nuteisti pakartų kiti 
laikiniu kalėjimu; dū išteisin
ti. Vienas iš pakartųjų buvo 
kaltinamas pereitą vasarą pa
kūręs Amerikos informacijos 
biurą Kaire, kad sugadintų 
santykius tarp Egipto ir Ame
rikos. Iš įvairių kraštų ‘žydai 
pareiškė protestus prieš anų 
dviejų tautiečių pakorimą.

SVIESTĄ PARDAVINĖJA
Amerika savo sviesto per

tekliaus dalį pardavė Filipi
nam — 31,800 svarų, dalį Hai
ti — 12,616 po 36.17 cn už 
svarą. Pačiai vyriausybei 
sviesto svaras kaštuoja 57 cn. 
Pertekliaus turi viso 260 mil. 
svarų. (Taigi Amerika taip ir 
nepristatė sviesto Naujajai 
Anglijai, kuri, pasak sovieti
nės Pravdos ‘badauja” ir ne
gali sau gauti nei sviesto nei 
mėsos!”).

Gandai apie šv. Petro kūną nepatikimi
Asyžiuje, Italijoje, susido

mėjimo sukėlė ūkininkų iškas
tos trys medinės lentelės 
su lotyniškais įrašais. Juose 
rašoma, kad trim asmenim 
popiežius Fabijonas pavedęs 
perkelti šv. Petro kūną iš Ro
mos. Bet į kur perkelti — įra
šas nesako.

Lentelės buvo rastos 90 my
lių nuo Romos. Popiežius Fa
bijonas buvo iš eilės 20 popie
žius nuo 236 iki 250 metų. A- 
pie radinį painformuotas Va
tikanas pasiuntė savo archeo
logą ištirti lentelių, kurios tu
rėjo išsilaikyti 1700 metų.

Visi iškasinėjimai lig šiol 
patvirtindavo išvadą, kad šv. 
Petro kūnas yra palaidotas
Romoje ten, kur dabar stovi

šv. Petro bazilika. Ir 1950 
gruodžio 29 Pijus XII viešoje 
kalboje aiškino, kad kasinėji
muose po bazilika surastas 
šv. Petro karstas; jame rastos 
kaulų liekanos, tik negalima į- 
rodyti, kad tai apaštalo kau
lai.

Vatikano archeologas priėjo 
išvadą, kad lentelės vis 
kilusios ne iš 3, bet iš 
amžiaus.

dėlto
11-12

Oras
Metereologijos stotis 

kad šis mėnuo bus šaltesnis 
nei normaliai rytinėje Ameri
koje, bet sotesnis nei norma
liai šiaurės vakaruose. Sniego 
daugiau nei normaliai iškris 
rytuose.

spėja,
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SOVIETINIAI PLANAI IR 
TIKROVĖ

Rytų Vokietijoje vietinis 
partijos sekretorius pasišau
kia Auto Mašinų Stoties vir
šininką ir įsako: “Jūs, drau
ge viršininke, pasrūpnkite, 
kad visi traktoriai būtų pa
vesti apdirbti žemėm pirmoj 
eilėj tų ūkininkų, kurie grį'o 
iš vakarų Vokietijos.”

“Bet, drauge sekretoriau, — 
sako viršininkas — mes turi
me tik tris sovietinius trakto
rius ir tie patys netvarkoje.’”

“Tai nesvarbu, grįžusių ūki
ninkų taip pat neturime. Bet 
įsakymas turi būti Jvykdy-

Po “dviejy Kini j y 
tik “raudona Ki- 

mja
Londone Commonvvealtho 

devynių ministerių pirmininkų 
posėdy buvo vieningai pritarta 
“dviejų Kinijų” idėjai. Tik In
dijos min. pirm. Nehru ją lai
kė pereinamuoju žingsniu į 
Formozos perdavimą dabarti
niam Kinijos komunistiniam 
valdovam.

Nehru vyksta į Maskvą ir 
turės ten pareikšti Common- 
wealtho norą, kad tarp kom. 
Kinijos ir nacionalistų būtų 
padarytos paliaubos. Už tai 
Commonvvealthas pažada nau
ją žingsnį — rūpintis, kad 
nac. Kiniją būtų pašalinta iš

_ Saugumo Tarybos ir į ją įves- Tachen- užėmę Tachen salas, 
ti komunistai. O jau paskui 
beliks til< Formozos klausi
mas.

, KOMUNISTAI PULS
Amerikos gen. Claire L. 

Chennault, kuris karo metu 
vadovavo 14 oro laivynui Kini
joje, dabar Formozoje pareiš
kė įstiklnimą, kad Kinijos ko
munistai puls amerikiečių lai
vyną, dengiantį evakuaciją iš

Nušalins Motolovę?
Berlyne žinios, paremtos pa

sikalbėjimu tarp rytinės Vo
kietijos min. pirmininko Gro- 
teuohl ir sovistų atstovo Puš
kino, skelbia, kad patvirtinus 
Paryžiaus sutartį ir padidėjus 
karinei jėgai Europoje pr'eš 
Sovietų Sąjungą, bus radika
liai pakeista Sovietų Sąjun
gos politika su Europa ir taip 
pat atšauktas iš pareigų da
bartinis užs. reikalų min. Mo
lotovas.

EVAKUOJAMOS Tachen salos. A 
ir E rodo komunistu jau užimtas.

Sovietai grasina 
Europai atomais

Maskvos spauda kovoje 
prieš Vokietijos apginklav:mą 
grasina trečiuoju karu, jei bus 
patvirtinta Paryžiaus sutartis. 
Esą atominiai pabūklai labiad- 
siai sunaikins tirščiausiai gy
venamą Europą. Tai grasini
mas Vokietijai, kad tik ji at
mestų sutartį.

puls Quemoy ir Matsu, paskui 
nukreips savo veiklą vėl į 
Indokiniją. Tuo tarpu Formo- 
zos jie nelies. Jei Amerika ne
kovos dėl pakraščio salų, 
palauš nac. Kinijos moralę.

ji

MOKESČIŲ SPECIA
LISTAS

Amerikos valdžia apkaltino 
teisininką 
kad jis už 
mokėjęs 
Stella per
mokė studentus Columbijos u- 
niversitete apie valstybės mo
kesčius.

John Scott Stella, 
trejus metus nesu- 
pajamų mokesčių, 
tą laiką kaip tik

JUODI METAI
Amerikoje 1954 metai buvo 

“juodi” — nelaimėse žuvo 91,- 
000, arba beveik dukart tiek, 
kiek Korėjos kare; sužeista 
9,200,000. Daugiausia žuvo au
to katastrofose — 36,330 (re
kordinis skaičius buvo 1941— 
39,969); sužeistų auto nelaimė
se 1954 buvo 1,250,000. Ant
roje vietoje ėjo nelaimės na
mie — gaisruose, nuo apsinuo
dijimo dujom ir t.t.

— Vokietijoje išplito gripas. 
Daugelis mokyklų nedirba.

— Šen. C. R. Potter spau
dai pareiškė, kad anapus 
“bambuko uždangos” Kinijoje 
yra 500 Amerikos piliečių ir 
negali grįžti.

— Brooklyoe sprogus žiba
linei krosnelei vasario 1 kilo 
gaisras, kuriame žuvo 21 as
muo.

— Philadelphijoje jaunesni 
nei 17 metų tarp 10,30 vaka
ro ir 6 ryto turi būti namie; 
gatvėje gali pasirodyti tik su 
tėvais.

' — Paslaptingi žudikai, kurie 
pasmaugė Nevv Yorke speku
liantą Sergej Rubinštein, dar 
nesurasti. Policija tegali spėti, 
kad tai padaryta keršto sume
timais.

GENEROLAI RŪSČIAI PRISIMENA POLITIKUS

KENTECnJ valku bftrya, evakuota* li Tachen Balo*.

Trečiu kartu Kinijos komu- Politikai už paliaubas, genero- 
nistai įsibrovė į Vakarų inte- • 
resų sferą ir pavergė laisvus 
kraštus T. Rytuose — Korėjo
je, Indokinijoje, dabar nac. 
Kinijos salose. Pirmose dvie
jose vietose jiem priešintasi, 
paskui nueita į pal:aubas. Tre
čia invazija tebeeina, bet taip 
pat eina derybos vėl dėl pa
liaubų.

Būdinga, kad visuos? tuose 
kcnfTktuose skirtingos linijos 
laikosi Amerikos kariai ir po
litikai. Politikai diplomatiniais 
keliais nori komunizmo tekėji
mą pirmyn sustabdyti tose 
vietose, kurias jis jau yra ap
ėmęs. Kariai pasiryžę jam 
priešintis, ir jį sunaikinti ar 
nustumti atgal.

Tokį va:zdą davė ir senato 
vidaus saugumo komisijos su
rinkti ir prieš savaitę paskelb
ti Amerikos generolų pasisa
kymai apie Korėjos karą. Jie, 
kuri? ten kovojo ir kovom va
dovavo, aštriai nurodo k'aidas 
tų, kurie dirigavo iš VVashing- 
tono.

lai už karą — Politikų klaidos 
Korėjoje — Jų vašiai kartūs ir 

dabar

Viena klaida, kurią nurodo 
gen. Mark Clark, buvo pada
ryta tada, 
riai’ 
upės, ir amerikiečiam nebuvo 
leista perskristi Yalu upės ir 
bombarduoti priešo. “Jei bū tū

kai knų “savano- 
paslpylė iš anapus Valu

me bombardavę Mandžūrijos 
bazes, nemanau — dėstė M. 
Clark — kad būtume įtraukę 
sovietus į karą. Nemanau, kad 
Sovietus įtrauktum ten ir ta
da, kur ne jie pasirenka. Jiem 
perdaug gerai sekasi savo pa
siekti šaltuoju karu.”

Kitą klaidą nurodo JT pa
liaubų delegacijos pirmininkas 
adm. Tumer Joy. Jis kaltina 
Washingtono įsakymą priimti 
1951 komunistų siūlymą nus
tatyti paliaubų liniją tose vie
tose, kuriose tuo metu buvo 
kariuomenė*! i

Trečia klaida, adm. Joy nu
rodoma, — tai, kad Washing- 
tonas .nustatęs derybų progra
mai vieną mėnesį, terl’ojosi su 
paliaubom 20 mėnesių.

Ketvirta prasiveržia iš gen. 
Clarko paręiškimų — tai nesu
tikimas leisti į Korėjos kovas 
nac. Kinijos dalinių, nors ji? 
siūlėsi. Ir į tos rūšies gen. 
Clarko siūlymus VVashingtonas 
Iš viso nieko neatsakęs.

Kokie to viso vaisiai’
Dalį jų nurodo gen. Edvard 

M. Almond, kuris vadovavo

korpui, išsikėlusiam į Chosin. 
Jis sako, kad pergalę galima 
buvo turėti 1951 tik su 30,000 
aukų, o tęsiant derybas dėl 
paliaubų aukų skaičnis pakilo 
iki 52,000.

Vietoj pergalės — sako gen. 
Clark — mes palikome priešą 
prie 38 paralelės, nuo kurios 
jis buvo pradėjęs agrssiią. 
Tiesa, jo agresija suritabdyta. 
bet palikome jį ten gera’ išsi- 
treniravusį... Pai:kome jį išdi- 
dusį. Jis galėjo sudaryti žmo
nėm anapus geležinės uždan
gos įspūdį, kad jis laimėjo 
pergalę; palikome jį pasiruo
šusį pulti ir vėl — tai jis ir 
padarė Indok:nįioje... Tuo tar
pu, kai Korėjoje išs’treniravo 
komunistų armija, nieko ne
buvo padaryta nacionalistų ar
mijai, neleidižant jos pasiųsti 
į Korėją. Tai baisi klaida. Pa
naudodami Chiang Kaisheko 
dalinius, žinotume, kurie ge
nerolai tinka kovom ir ką na
cionalistų kariuomenė realiai 
grali. O to mes net šiandien ne
žinome...

Gal ne visi generolai taip 
galvoja, lygiai kaip ir ne visi 
politikai pritaria . vadovaujan
čių politine’, linijai. Tačiau ir 
dabar Formozos byloje paste
bima kovojančios linijos ir 
kreivuliuojančios prekybinių 
derybų linijos.

*
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VADOVĖLYJE

patysv

davė Strau- 
vflMeČų ' i gydytojo 

Scholmer, kuris pasakojasi bu
vęs pomakkBe Vtrtm "

■- i~

&iamekrašte Alto pajamų ne
padidina”. Nepasako autorius, 
ar tremtiniai pinigų neduoda, 
ar senieji nustoja davę.

KNIGHTS OV LITRU ANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

gomery^jnėgsta pasipasakoti, 
kaip Jh tedo viens yfcūtrrteį 
įsakymą dB untfortate dM- 
jimo per visą ‘ tete- 
mo talką. •— Esą karo metu

Sūloma spręsti Ire _ .
Jfrs kryptimi; kadairdėlĘib 
Jtapos Vakarai vis garsiau pa- 
qpw>ka apie taegastencųą/ 
MBm jų dfcnradn tw4Žę^ hjnyay 
gB pavergtųjų.^T»Sau Ame
rikoje jie neužmirštami, nes 
Jusipažininias su pavergimo 
.eiga, pavergtųjų likimu stipri- 
jpapačios demokratinėsAme- 
^Mąst gyventojų antikomunta- 
^nes nuotaikas ir jųfcbvą 
pįriešSovietus daro sąmonm-

tinus. Jos yra Azerbidžane ir 
veikia nta> 1949 m. Keturios 
yra prie upės Kūra, ’ įtękan- 
čos į Kaspiją, kitos dvi Jef- 
lacho pelkėse.

Laboratorijom vadovauja 
vengras Leon Krog, kuris nuo 
1919 gyvena Rusjoj. Jam pa
vyko išauginti Iltinės bakteri
jas, atsilaikančias prieš peni
ciliną, streptomiciną ir kitas

tematikai tarp 35 Ir teo- 
nomai tarp 40 ir 44, profeso
riai tarp 50 ir 54, poetikai 
tarp €0 ir 64, aukštieji dvaM- 
ninkai tarp 62 ir TO. ': .

Naujienos sausio 28 kaltino 
L'etuvių Enciklopedija, kad 
joje apie adv. Bredes buvo pa
rašyta, jog jis t'k “atgaivinęs” 
mintj kreiptis j Kongresą dėl 
bolševikų smurto Lietuvoje ir 
ją pasiūlęs Altui. O pirmąsyk į pakitęs, 
tą minti pagal Enciklopediją 
iškėlusi A. Devsnienė lietu-

būs momentai: okupac^ me-. tearta affeT Cftefe'te-.
Aodai ir lietuvių pas^rieSm* Hd|i^’tr'V ' 
mas okupantui., Santrauka . , Q sukihme, kuris Vorkuto- 
kaip tik pąryškšno „pasyvaus jo įvyko19531 liepos 22, sehol- 
pasipriešmimo išaugtą su L. meris. mini lietuvius aktyviai 
AktyvistųFrontu, ja prasiver- dalyvavus. Kai stovyklos ko 
žimą sukjlimū,; jt> ^paskelbtą mendantas gen. Derevenko 
laikinąją vyriausybę’Ir to su- pasakė ' kalbą, ragindamas 
kilimo politinę reikšmę. streikuojančius i darbą, vienas

Kitais atvejais tas lietuvių lietuvis jį nutraukė: “Man jau 
pasipriešinimas buvo pernėlįg paėdė dirbti ir dirbti, iki krisiu 
nutylimas, sumažinamas. Net- negyvas urve ar tundroje.” 
gi pačių lietuvių. Iki apie ji Deręvenko atsakė: “Tau ne
ėmė kalbėti svetimieji; reikalinga laisvė gyventi; kaip

• ; pilietis, tu esi tik byloje, bet
.. -• ?; kaip darbininkas tu gyveni.”

Prisistatė ir naujas liudinin- Garsas apie lietuvių pasi- 
kas apie lietuvių pasipriešini- priešinimą atėjo ir iš ten.

B
is tomais paskelbti liu- 
parodymai yra doku- 

j medžiaga te smiū, 'šal
utiniai specialistui, bet nė eili

niam žmogui — kas tokią dau
gybę puslapių perskaitys, pla
tesnei Amerikos publikai Ker- 
steno komisiją pasirūpino iš
leisti trumpas tų pranešamų 
santraukas.

Santrauka parodymų apie 
Lietuvą pavadinta “Commii- 
nist Takeover and Occupation 
of Uthuania” išleista 1955. Ji 
yra tik 20 puslapių. Komisijos 
prakalboje sakoma, kad ji 
buvo paruošta Georgetovvn u- 

-niversiteto atitink&nų spccia- 
’listų, talkinant ir kitiem.

Nelietuviui informuoti ji 
vertinga. Juo labiau, kad ji 
’ėna ne pačių lietuvių, bet A- 
'iiierikos kongreso vardu. Ma- 
žame puslapių skaičiuje sunku 
‘pasakyti, kas būtiniausia ir 
esmingiausia. Bet kas duota, 
duota tiksliai ir aiškiai. ;
' Neaiškurnaš paliko tik^dėl 

’ifeitečkinės* “liaudies vyfiaūsy- 
'bės”. Liko neaišku, ar Mer- 
jkys paskyrė Paleckį min. pir
mininku teisėtai, ar “liaudies 
vyriausybė” buvo te: sėtas 
Merkio vyriausybės tęsinj 
Klausimas dėmesio vertas ir 
dėl to, kad net tokis Ne\v 
York Times, katalikų Tablet ir 
kt. Krėvę - Mickevičių vadino

- paskutiniu Lietuvos ministe-

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Trw*liu<»> H stipri** raitija stotie* WIX*A, UM kytocyctes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Air
Kocrting radijo aparatų-su vįsais patobulinimais. Lengvai ima
Europą; Turi vibkaf biąga*.¥ra^r «u patefonas. • ; ' ,

TH. EV. 4-9289

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

Pirmoje stotyje teaugina tik 
š.ltinės bakterijas, antroje ir 
trečioje — malarijos, paratifo 
ir meningito, ketvirtoj—sme
genų ir nugaros paralyžiaus, 
penktoj — auginami vabzdžiai 
ir parazitai bakterijom platinti 
ir šeštoj — kruvinosios dizin- 
terijos.'

. - 7 C>-5. J '-■'■■■

Laboratorijose sutelkti ge
riausi špeciairetaif kinių tarpe 
daug yra kiniečių ir 12 vokie
čių biologų. Amerikiečių moks
lininkai ,

LAISVAS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

Wim Itekteyries tete U *
SeksvacDenhiis 12-30 iki 1:00 vai. pietų metu ’

tlBlteAS—P. VIŠČINIS 
U tete IteAton 4, Mm

Tel Brockton 8-1159-R.

. Su tom raidėm kiekvienas 
susiduriame pirmą mokyklos 
dieną. Sunku jas įveikti, net 
prakaitas ima. Bet šiais lai
kais ton .pačios raidės jau 
reiškia ką kitą, kas varo žmo
nes .iš proto.

A, B, £>— atominiai, bakte
riologiniai, cheminiai ginklai 
verčia valstybes jų gamint s ir 
paskui dėl jų. baisios galybės 
baimintis. Sies rūšies ginklai gydymo priemones, 
yra uždrausti gaminti vakarų 
VoJMetuoiL.Nėla (ąbrįkaį jų 
dąę pegąm’na, • bet vokiečių 
moĮ^Įuhkai viškam yra pasi
ruošę; Pčot H ’Oberth, iš-
radėjasį kalbėdamas ąpv tarp- 
planetihius skric&nus, išsita
rė, kacl '• . ’ .. j

nėra
rigs iiėb£to*|teMma pasiekti 

.ralptUg^ ^viedgiiafe Pfr 
s“.; ' 45 mm.

Kita byla dėl crataerio'

IMrvoje tebesiginčija J. 
Audėnas ir V. Rastenis, ar 
Sovietų Sąjungoje, o taip ptyt 
ir dabartinėje Lietuvoje, cent-

A t j t o v i s: S. GraMtausl t.*, 
5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass. 

Ckveiaado atstovas
A. Johansonas—7616 Decker Avė.

UT 1-3465

Reikalingi atstovai visuose dides
niuose miestuose.

Rašyti S. Grabliauskui.

Metų pradžioje vis ęiada, 
kad. astrologai pasakytų,; ko
kius metų įvykius, jie “išskai
to” iš žvaigždžių, šiaurės Vo
kietijos radijas šiemet ap
klausinė jo vokiečių- astčologus. 
Jie-skelbė, kad. Adenaueris 
Jaunės, bet dar-šiais metais 
yoįrietija kariubmenės *4ieCU- 
nėsį taika, t^uš .iš^Įkytą^.ją- 
vasarį . Elsenhoweris - šusirg- 
siąs; rudenį Molotovas turė
siąs sunkumų, namie irtaip pat 
susirgsiąs net šmarkiaL..

Vienas iš klausytojų paklau
sė astrologus: o kaip jfe žiū
rės, jei jų spėjimas, sakysim, 
apie Molotovą nepasitvirtins? 
Tada astrologas atsakė: “Jei 
nepasitvirtintų, tai reikštų tik, 
kad mes turime netikrus duo
menis apie Molotovo gimiirio 
valandą ir vietą.” ,

tete » Vytautas vių kongrese Nė* ¥<»*ė 1949- 
Švirzriys tarp kitaip, primena, Naujienos sako, kad tokiu 

W . tvfctnte Epctatete..
tatkų, t, y: bęveik per 'fcsjnkio- dusj* Bredį Ir sute&usf’ neuž- 

surenfca ne- , tarnautus nuopelnus 4. Deve- 
nHnus 50,000 dol. per metus.” nienei.
Tvirtina, kad ši suma propor
cingai lyginama su lęnkų pa
našios nrgąntaacįjos surenka
mom sumom esanti labai ma
ža. Toliau sako: “Kita charak
teringa smulkmena, jog trem- 
tin'ų atvykimas ir įsikūrimas neris yra. 50 kl. ar 100. Audė- 

. nas tvirtina 50, Rastenis 100. 
Abudu savo tvirtinimam rin
ko medžiagą. Rastenis sausio 
27 sakosi: <<2ymią dalįtų 
duomenų esu rodęs-to J^%Au- 
dėnui, tačiau tetai jo nejtiklr. 
no, netgi abejojimų įtikėtos 
tezės teislngmnu jam nesukė
lė.” Neįtikino įstaigoj, . tad 
tenka įtikinėti per laikraštį. 
Mat, “viešoji opinija** įtikina
miau prabyla...

Kaip tu amų taip aš te ;

Vienybėje sausio 28 pas-' 
kelbtas T. §i<fiškio, tautininkų 
•atstovo Vlike, pareiškimas. 
Jame'sakeli nepripažįstąs Vil
ko statuto pakfeitimo, kuriuo 
Vlikb ir VT pirmininkai ren
kami paprasta balsų dauguma 
ir t.t. Reikalauja, kad dabar 
pirmininkai būtų renkami, nes 
jiem pasibaigusi kadencija; 
kad būtų renkami pagal seną
jį statutą^ nes esą grupės 
“konstitucinių VBko nuostatų 
keitimą rezervavo savo pasita
rimui.” — Toks pareištomas 
reiškia tvirtą tarpusavio karą 
pagal principą: kaip tu man, 
taip aš tau; Vhko dauguma 
nutarė mane išmesti, tai - aš 
reikalauju tos dauguinos šefus 
išmesti... Kovps karštis tiek

* , kMd’ynęt nebeskiria
jau batuto nuo “korištitucfmų 

nuostatų.” x

Imperini radijo apa

ratų. Draugė patefo

nas ir baras. Visos 

bangos. Nepaprastai

, Sandara sausio 21 rašė; 
kad lietuvių skyrius Kongreso 
bibliotekoje Washin^tone su 
pustuliniu knygų atrodo mi- 
zemas. Latvių skyrius jau di
desnis. Skatina jam knygų pa
siųsti. Bet nepasako, ar kny
gom jį turi aprūpiti patys au
toriai, ar Lietuvos atstovybė, 
ar Altas ar Vilkas...

Tąme pat nr. mini, kad 
Kongreso komisija sovietinei 
agresijai tirti išleido 3 brošiū
ras apie Lenkiją, 2 apie Uk
rainą, po vieną apie Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Gudiją, Čeko
slovakiją. Brošiūroje apie Gu
diją rašoma, kad Lietuva bu
vusi Gudija ir kad Vilnius Gu
dijos sostinė.

Maža byla dėl didelės idėjos

Šūvis į taikinį už 
; T 5000 myliy
/ Apsaugos departamento pa

reigūnai informavo spaudą 
apie naujybes raketų srityje.

■ 7 Jau pagamintos raketos, ku
riom galima atomines bombas 

* v nusiųsti į kitus kontinentus.
Tokios raketos skrenda 9000 
jnylių greitumu per valandą. 
Kita priemonė ne tokia spar
ti, bet tikresnė — tai spraus- 
miniai lėktuvai, kurie yra vai- 

p? Riejami mechanizmu pagal 
žvaigždes. Pastarosios priemo- 

į nes tokios taiklios, kad bent 
ąnisė jų pataikys 20 mylių 
tikslumu.

.. Amerikos sandėliuose jau 
; yra abejos tokios priemonės. 
L Bet dar jos nesiekia toliau 

kaip 5000 mylių. Specialistai 
dar suka galvas, kaip patobu
linti taiklumą ir tolumą.

Lakūno valdomos mašinos 
X' jąu gali išnešioti- atomines 

bombas į bet kurį žemės kam- 
. jgelį nenus įleisdamos. - •> ,

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12M kitocycie* — Mitartifd 8*lem, Mmb.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjo* ANTANO F. KNEIŽIVI — UtfetaaUn Badto M O*- 
tage SC, Nervrood, Mm*. Skyriai: Uthoanina Fundtare C*.’— A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mas^. Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cara- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOntb BMton .S-4«lS ar 
9-1949; KIrkland 7-8589.

Ameštefa psichologas H. taip įnteftįn patogiau. Rri 
C. Letnpati knygoje apie am- vieną dieną jta sutiko tete- 
žių ir 
gauAi

UetyviV Badio Draugijos Programos
?.' • ąp. CINKUS, Direktorė*
lafete K PJL—WWRL HM kc.-5«» W. 

GYVUOJA PER 24 METUS
■ ' \ Oto bangomis transliuojami {vairūs , ,

VISUOMENES PRANEŠIMAI. NAUJIENOS. MUZIKA
BKOOKLYN lt, N. Y.

3. VMMUtS 
Pranettnm Dir.

bakteriologinį karą taika pa- !■ 
vojmgessiu už atominį,

nes per trumpą laiką sunai- i j 
kintų daug žmonių ir ūkį pal'k- '• 
tų tuščią. Esą rusai kombi- !į 
nuoja “pasigailėti” nenužu- 
dant iš karto, o tik apkrėsti 
tam tikrom bakterijų rūšim, <! 
kurios žmogų susargdintų ii- ;» 
gesniam laikui. Laimėję rusai k 

galėtų juos gydyti, sykiu per- »- 
plaudami ir smegenis, kad pri
taptų prie komunistų tvarkos.

Mažiausia žinių turima apie 
C — cheminį ginklą. Tačiau 
turimos žnios nėra džiuginan
čios. Kiekvienas kraštas 'turi 
ir dar kombinuoja surasti nau
jų cheminių ginklų, galinčių 
išnuodyti didžiausius žemės V 

plotus su visa gyvūnija ir » 
augmenija.

Tai taip atrodo pirmosios | 
trys raidto to vadovėlio, kuris jd 
vadinasi “Karas,” £ •-

> O vienas paklausė: ar Pran
cūzėjos parlamentas patvirtins 
Vokietijos priėmimą į Nato? 
Vis nas iš žvaigždininkų atsi
liepė autoritetingai: “Aš tai 
apskaičiavau: kadangi Uranas 
ir'Jupiteris susikryžiuoja, tai 
parlamentas tikriausiai - > at- 
mės^.^r^kafip’ Alk ^‘pranaša
vimo. vatanribn»« nepra
ėjus parlamentas ‘priėmimą... 
patvirtino...

Pranašauja ir spauda
Amerikos džiaugsmui —ka

riauti dėl Formozos nereikės; 
Kinijos komuinstų džiaugsmui 
-—gaus Amerikos garantijas, 
kad jos nepuls Chiang Kaishe- 
kas ir ji galės savo jėgas ra
miausiai nukreipti vėl į Indo
kiniją; Korėjos džiaugsmui — 
blogiau nebus, ji ir toliau liks 
padalyta.

Karp. atveju atommėm ra
ketom per 2 valandas gajima 
užnuodyti 4 penktadalius yisos 
žemės atominiu ’spinduliayimu 
arba bakterijom. / \

Dar juodžiau tarė Church’L 
lis. Jis parlamepte užsiminė, 
kad datert'niai trys kraštai— 
Amerika,- AngĮija ir Rusiją — 
turi tiek atominių ginklų, kad 
gali užteršti atmosferą, o jei 
ims ir kiti kraštai jų gamintis, 
tai tikrai gali būti labai pavo
jingą. Net neįmanoma paga
mintųjų naikinti, nesukėlus 
rimto pavojaus, arba kaip 
ChurehiBiis pastebėjo —

“nėra vietos pasaulyje įrengti 
atominėm bombom kapi

nynas.”

Nuo A einama prie B—bak
teriologinių gmkių, kurie vi
sais atžvilgiais yra dar pavo
jingesni už atominius, žinios 
iš Rnsijbe rodo, kad rusai į šią 
ginklo rūg kre’pia- dėmesį. Ru
sai turi pasistatę 6 speciaKas 
laboratorijas, vadinamas ąto-



(Nukelta f 6 psl)

KADA GAUSIME SVEIKINTI NAUJUS PLANUS?

Toliau instruktavo,

Papuręs ir susivėlęs bernas 
atsikėlė nuo suolo, pasirąžė ir 
išėjo, užsimetęs trumpus kai
linukus. Julija prišoko prie 
Algirdo ir padėjo nusivilkti

: . Vienas tėra nežinomas Šiuose Maskvos apskaičiavimuose: 
kiek dar bus kantrybės sveiko proto žmonėm derėtis su tarp- 
fautiniais teroristais? Kongreso rezoliucija rodo, kad Sovietų 
ekspansijai jau imama brėžti aiškesnės linijos.

Reikia žinoti, kad visą tą .karštį ties Formoza Maskva su
kėlė apgalvotai ir sąmoningai, siekdama visų pirma įkelti rau
donąją Kiniją į Jungtinės Tautas, o ne į Formozą. Formoza pa- 
Kkta antrajame piane. O toks planas buvo užsuktas Maskvoje 
dar praėjusį rudenį, kai į JPeikingą numovė Nikita Chruščiovas. 
Jis tada (rugsėjo 30) pasakė kiniečių komunistams* tokius žo
džius: “Kiniečių liaudies pasiryžimas išvaduoti Formozą... So
vietų Sąjungai yra artimas ir suprantamas... Aš esu tvirtai įsi
tikinęs, kad Formoza bus išlaisvinta ir sujungta su kiniečių 
Hąudįes respublika.” Taigi, ir pakurstė ir davė vilties. Po to ir 
prasidėjo dažnesni šūviai į kiniečių nacionalistų salas.

— O taip, prašau, — paė
mus lempą vedė jį kambarin, 
kur ant didelio rašomojo sta
lo stovėjo aparatas.

šiltos, čia kojinės vilnonės. 
Netikėsite, bet mano megstos. 
čia marftiniai. Būtinai persi* 
vilkite. Atleiskite, Jrad Švarko

Tolimieji Rytai vėl labiau įkaito, kai Maskva raudonųjų 
kiniečių rankomis pasiryžo “laisvinti" Formozą. Kai kam rodo
si, kad 3a jau žiebiasi trečiojo Didžiojo karo kibirkštis. Iš tik
rųjų taip nėra, nes vakariečių pusėje dar nėra pasiryžimo duoti 
per gaivą “tarptautiniams gangsteriams", kaip Sovietų Sąjįm- 
gą teisingai pavadino “Daily News". Kongreso ir Senato nu
tarimas ginti Formozą tiek tėra reikšmingas, kad jis toje vie
toje aiškiai užbrėžta liniją, pro kurią Maskvai veržtis' jau būtų 
rizikinga. Ji parodytų, kad nori karo ir tuojau. Bet kol Sovietų 
Sąjungai lieka kiti atviri keliai, ir nerizikingi, tai Formoza ne
bus dar jėga “laisvinama. ” Sovietų Sąjunga jos siekia derybo
mis. .

— Ką jūs, panele, — plės
čiojo rankom Algirdas. — 'Kę
są, aš kiek buvau stišalęs, bet...

— Be jokių “bet”. šį kar
tą esate mano manuose. Juli
ja, nuneškite šilto vandens, 
reikės daktarui nusiprausti. 
Dabar prašau paskui mane.

Paėmė žiburį ir ėjo pirma. 
Per salioną nuvedė { .svečių 
kambarį. Ant kėdžių išdėstė 
drabužius ir uždegė kitą lem
pą, stovinčią ant stalo, su ža
liu gaubtu. *

— Čia jūs persidengsite, po
nis Algirdai. Paskui vakaite- 
niausime. /

Tuo tarpu tarnaitė atnešė 
vandens ir Supylė į praustuvą.

—• Prašau, porias daktare; 
jauskitės kaip namie, —- abi 
net linktelėjo galvom, ir išėjo.

Padūkimas, — tiesiog niršo 
jis. — Kurių kelmų čia užkly
dau. Reikėjo važiuoti tiesiai 
ir kitur kelio pasiklausti. — 
Pasižvalgė p^ kambarį. —Ko
kia ištaiga. Liuburinial bil
da!, tikriausiai ąžuolo Va, sM* 
las kaip operacinėje! Staltie
sė, tinome, parvežta iš užsie
nio. Lova — visas altorius. 
Čia man ko gero reiks gulėti 
ir vaidinti kunigaikštį, baro
ną, užklydimį iš mądfinklM 
Su naiMnMp anuraoMs guMys, 
tarnai kutens papėdes. Rytine-

km nocpąp mnya, — ju 
mišo.

— O kaip, peteuRgm'

— Jis valdo pulką Kaune.
—- Tai* panelė Aldona viena 

čia gyvena?
— Pakalbėkite su ją apie tai 

Ak jūs vyrai, vyrai... —r ji at
siduso ir- išėjo, pasigriebusi 
šlapius drabužius. . -;

netekęs kvalifikacijų būti Vil
ko nariu. Medžiagos, kuri 
prieš tautininkų atstovą atėjo 
net iš restoranų savininkų. To
kios Medžiagos, ar dar “spal
vingesnės”, ihstnjktuojamas 
tautininkų atstovas rinkti 
prieš “visus kitus, o ypač Le
oną."

Kaip tohau viskas klostysis, 
tai daug priklauso nuo pačių 
lietuvių pastangų, jų veiklumo, 
sugebėjimo Išnaudoti visas su
sidariusias palankias progas ir 
nuo pasaulinės įvyk ų ra dos 
bei vyraujančių nuotaikų. Ta
čiau apskritai rėkia pasakyti,

Sal? '
— Tie patys, kaip ir visuo

met. — atsakė inž. A. Rudis: 
— Lietuvos iš’.aisv'n;mas. ne-

sakiusios už Liettivos nepri
klausomybę. Aiškūs ir nedvi
prasmiški tiek _ prezidentų 
RoossveRo ir Trumano pąreiš- 
kimai, tiek dabartinio prez. D. 
E4senhowerio ir Valstybės 
sekr. J. F. Dulles pasisakymai. 
Mes, Amerikos lietuviai, ir to-

— Skambinkite! — pastatė 
žiburį ir norėjo išeiti.

— Prašau pasilikti, punde 
Aldona, —• sumišo Algirdas. 
— Aš tuoj! — griebė ragelį ir 
stipriai pasuko. Pasiklausė ir 
vėl nervingai stvėrė rankeną. 
Padaužė šakutę.*

— Pasiutimas, neatsiliepia 
centrinė, — barbeno pirštais

— Aš keliausiu vienas, tik 
kebą pasakykite, — spyrėsi 
Algirdas.

— Pėstute braidai pusnis ar 
su arkliu? — šyptelėjo bernas, 
trindamas nugarą į šiltą kros-

— Ponas Algirdai, pasiliki
te, — įkalbinėjo Aldona, — 
ten suteigs pagalbą, o ryte pū
ga bus jau praėjus.

— Bet jie manęs lauks. 
Jiems šventai pažadėjau, skam
binau telefonu.

— Galit ir dabar paskam
binti.

— Jūs turite telefoną? — 
nustebo ir kartu pradžiugo Al-

SUĘ9CRIPTION RATES
Domectic ye*riy —------- : $6.00
Brvddyn, N. Y. -------------- $6.50
Half jw ........  - <150
Pareigu ---------------------- $6.50

Tada priėjo Aldona, rimta 
ir susimąsčiusį. Klausėsi, barš
kino ir sukiojo.

— Audra bus nutraukus lai
dus, — nežymiai šyptelėjo ir, 
padėjus ragelį, susinėrė ran
kas ant krūtinės.

$150 
$6^0 

atsMndr

2. “tam pasidarbuokite 'visi 
ijoordtaantaL’ ypač gal. čia, 
taip sakai, speda&rtas KD”. 
— Kas tie ‘koordlnantai’, tarp 
kurių., yra net specialistas, iš
aiškėjo -dabar iš atsišaukimo, 
paskelbto keturių 'koordinah- 
tų': -L. Atgimimo . Sąjūdžio 
(voJdemarktįnkų),,' Laisvės 
Kovotojų S-gos, L. Rezistenci
nės Santarvės ir Tautn:nkų 
Sąjūdžio. Ta;gi .šitie keturi* 
‘koordlnantai’.’- < Vilkė ■ ir'juž 
Vilko su savo “specialistu” KD 
turi rinkti '“spalvingą" -me
džiagą ;prieš Atskirus ašmenis 
ir tai tuo būdu' reikšis kova 
“d® Lietuvos gyvybės, laisves 
ir nepriklausomybės.” Tok’ai 
kovai steigiamas ir tas “Ne- 
priklausomybės Fondas".

— Palaukite, — Aldona su
judėjo, peržvelgė Algirdą ir 
kreipėsi į berną. — Dar bus 
kokie septyni kilometrai, ar 
ne taip?

— Taip tai taip, bet nė pats 
velnias per tokias pusnis ne
pralįstų.
■ ~ Panele Aldona, 
laukia- ligonis!

— Plungėje juk yra gydyto
jų?! — nustebo mergina.

— žinau, bet ten šaukiamas 
konsiliumas. Sunkus figomis. 
Žmogaus gyvybė kabo ant 
plauko. Suprantate?!

— Kaip tia pasakyti, kelias 
gana klaidus, — svarstė Aldo
na Kambario viduryje ir vėl 
kreipto į berną, — Jonai, gal 
tu galėtum bent parodyti.

. — Nieko nebus* panele* Ne- 
vdtaoįut -M <wc- 
ė - 4^ * — e- - n-

•vWw iifiį

Reentered ** *ee*M daat matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951, uader 
the Act <rf March X 1879, origfaally entered as second clas* matter 
", ' at Boston. Mass., Šeptember 12. 1915.

prenumeratos kaina
AmeMkoje metam*
Brooklyn. N. Y.
Pusei metu 
denyje -

Pirmiausia inž. A. Rudis 
lankės: Londone, kur mintate- 
rį ' B. K Balutį pasveikino jo 
75 metų sukakties proga. 
Ten, tarp Britanijos lietuvių, priklausomybės atstatymas, 
kaip pažymėjo p. A. Rudis, ra- Alto pastarųjų metų veiklos 
do vyraujančias sveikas nuo
taikas. .. .

\ *Itio pačiu metu šauta dar tiesiai į Ameriką — paskelbta, 
kad vienuofika belaisvių nuteisti kaip šnipat šūvis buvo taik- 
ŠHSėe iššaukė patį Jungtinių Tautų generalinį sekretorių, kuris 
nuskrido j komunistinę Kiniją, ko jai ir tereikėjo. Vadinasi, de~ 
lyboš jąu užsimezgė. Kad jos eitų toliau, dar kiek pašaudę. Ir 
$taidabar jau Skyla klausimas “dviejų Kini jų” ir dviejų kinie
čių atstovų Jungtinėse Tautose. O kuris iš jų čia būtų rėklesnis 
ir veržlesnis— aišku. Sovietų laimėjimas taip pat būtų aiškus. 
Formozk irgi nedingtų iš tolimesnių jų siekimų. Kam. tad rizi- 
kjąoti.karu, jeigu galima pamažu prisikasti prie tikslo be jo?

vinga” medžiaga bus vartoja- 
ma ne savųjų, bet '3 

3. “bandysiu tai panaudoti 
efektyviau, ued turim tam.J^ 
šiek tiek taBduiuL!?”. — Va
dinas, su ta medžiaga kreipsi- .' 
mės į svetimuosius. . Ąltas 
nuolat kreipiasi į talkininkus, 
kad jie padėtų Lietuvos bylą 
ginti, o tautininkų “koordi- 
nantai” kreipsis į “taikinio- **1 
kus”,. kad tų svetimųjų ran- ? 
kom būtų likviduoti tautinin- > 
kų politiniai priešininkai Tai , 
dar neg rdėta mūsų politinia
me “bendradarbiavime.’ *: 

>A< Su šitokia visuomeninė mo
rale Ir šitokia '“bendradarbia
vimo” nuotaika susirenka 
grupės, tarp jų ir “koordinan- 
tai”, tartis. Jei tokia moralė 
bus pasitarime ^tylėjimu apro
buota, tai iš ankšto galima sa- ' 
kyti, kad pasitarimas ir jo vai
siai nedaug kuo skirsis nuo 
Berlyno ir Ženevos konferen
cijų; Kol organizacijų pasita
rimas pirma šie klausimo ne- 
apsvarstys ir viešai neatsiri- 
bos nuo tokių metodų, tai nors 
jis sugalvos ir gražiausią kė- 5 
džių perstumdymą, dvasia liks 
ta patį, fcr tąda tegol JI ndau* 'į 

dėmesio vėr- kia paramos iš visuomenės.
ta, kad. šitaip šuriiyrta “spal- - ■, \ •. B.8, •

Pasiutimas, — mąstė jis, — 
ir šita išklerusi moteris Juli
ja! Koks nemalonumas! Dar 
tenka nakvoti!

Atskubėjo Aldona su glėbiu 
drabužių.

-— čia šliuraitės minkštos ir

Šiandien Lietuvos 1 Sau*. Š uns 
stovi geresnėj padėty, negu fs 

yra buvęs kada nors.
Dėl Kersteno komiteto su

darymo, Douglas rezol'ucijos 
priėmimo etc. žymiausias 
nuopelnas yra Amerikos 1‘e- gos, dėl kurios tautininkų at- 
tuvių ir Alto, kuris stengiasi stovas Vilke buvo pripažintas

—- Ką padarysi. Bet jūs ne
gi dabar keliausite? — ji per
žvelgė jį. — Visas šlapias. 
Žiūrėkite, kokie batai, kokios. 
kelnės!

Algirdas pasilenkė ir dirste
lėjo į savo kojas.

— Niekis, panele Aldona.
— Susirgsite. Reikia persi

rengti, o kur arklys?
— Pašiūrėje prie vartų.
— Tuoj sutvarkysime, — 

grįžo abu virtuvėn. — Julija, 
—• kreipėsi į moteriškę, nu
imk pono daktaro apsiaustą, o 
tu, Jonai, iš pašiūrės arklį iš
kinkyk ir nuvesk į tvartus. Pri
žiūrėk! — Ji pati atsiprašė ir 
minkštučiais žingsniais nubė-

— Važiuotas!
— Tai va, už vartų suk į de

šinę, paskui į kairę, prie kry
žiaus į dešinę, trupučiuką tie
siai, vėl į kairę, ir surasi Plun-

Spaudoje buvo pranešta, 
kad Vliką sudarančių grtiplų 
atstovai šeštadienį svarstys 
Vilko kėlimo; naujų organiza
cijų priėmimo klausimus.

Než’nia, kokius dar kausi
mus pasitarimas svarstys, bst 
ir Vliko kėlimas į kitą vietą ir 
jo papildinejimas * naujom or
ganizacijom reikalo nepatai
sys, jei nebus pasvarstytas ir 
sutvirtintas pats orgAnzac’jų 
Vlike santykiavimo pagrin
das! Jis turėtą būti bcidrą- 
darbiavimas, o dabartiniu me- 
tuiju vietoj atsistota nt to.r- 
pu^rcvio kovos pagrindo. Ko
vos betkuriom priemonėm, 
kurios vartojamos totalist’neje 
kovoje, nesiskaitant su visuo
meninės moralės dėsniais.

To klaidingų pagrindo bru
talus vaizdas iš užkulisy tam
sos iškilo aikštėn ų iš dalies 
spaudon su tautininkų pirmi
ninko laišku— instrukęija 
savo atstovui Vlike. Jam • tau
tininkų vadovybe instruktavo :

L “turėti atsargą medSagos 
(panašios rūšfei sr^spt^yu- 
gesaės) apie visos kitas, o y* 
nač Leoną”— Tokios medtia-

lą. Priėjo, Jos tėvas kariškio 
Uniformoje. Pulkunukas!

Prašau, kad uori/ kokia gi
minė! - Medalių -visa* kilogra
mas, d tu štai šlapias ir suša
lęs stovi prieš poną. Stovi kaip 
žvirblis! Ne, ne!. — jis 
gr^i ir ėjo’pasienin Užuofal- _ ka, «i fi. dabar’Ka tM 
to-tftafcusin B PayiiuB. ivflgtou Šri*
Draperijos kaip teatre. Kilimas ■
ly< fatoiiĮ paltis. Minkštam^ Gretimo kambario duryse 
fis. F^iriyas martsuro!. Ir Aldona, užsivilfaM
koks išdidumas!. J; >1*^, suknelę sti karoliais.

Sustojo prie drabužių. Dar raudonais auskarais. Tkri būt-.. 
kartą peržvelgė save, ir kito buliukai, lyg uogos pakabintos, 
nieko neb^ko, kaip tik nau- puukai šviesūs, į dešinę dide- 
dotis pasiūla. PertĮrengė, išsi- fe vilnim suguldyti. Dažnai, 
prausė, išstyustė Ir attigavo. sujudinus gaivą, jie krinta ir

—- Po velnių, tikra* spoTti- draikos per veidą. Tada matyk i 
ninkas ątrodąu tame mėgstu* tės dailios rankos rūpestingai 
ke, žinoma, specialiai tokius juos taiso, smeigtukais suka-" 
parinko. Jei kas pamatytų, bina. O tie antakiai — taiMū$ i 
imtų’ ir pašritytų: “Atyyko įsirėžę lyg du akcentai Trik i 
pds mūs pąąišlydinėti popas puoliką (raudus. Lygiai toklą^ 
daktaras.”. Įr'kaš daužau be*, jis tnatė universiteto IšiptMMU 
liko,' nieko, tik slydinėti. ; — Visai nežinojau, kad Čai

Paaafa prnM dtiris. Tkr- gyvtoate, - ėjo | ją. DveJkte^ 
naitė, fodoe, ta « lauki — Ujo malonūs JmpehL { 
tuoj ptičtažėje minkštom fliu- — *«. *•> — nurijuokt Alį 
raitėm. dona, — juk -buvo laiktaKtoc^

— Nepyią pMae daktare, 
kad flMtdlį su Ji

Paryžiuje matėsi su dr. St 
Ba&iu ir Ed. Turausku Pa
sitarimai vyko nuoširdžioje 
dvasioje.

Vokietijoje, Miunchene, su
sitiko su Balfo. direktorium 
Europoje 12. Rugienhim. Be to, 
turėjo pasitarimų su kitais ar-. 
Ūmaisiais Balfo bendradar
biais: O, Griniene, dr. J. Avi
ža, ats. pulk. K. Pranckoniu. 
Padarė vizitą Amerikos Baisui 
(jo būstinė yra Miunchen?) ir 
tarė per jį žodį į pavergtąją 
Lietuvą. Jo sūnus perdavė lin
kėjimus Lietuvos jaunimui a- 
merikiečių jaunimo vardu. 
Lankėsi pas Amerikos Balso 
direktorių: D. Alesandro ir jo 
pavaduoto’ą Benedicto; pas>- 
tarimuose.buvo paliestas A- 
merikos , Baiso h^tuviškoįo 
skyriaus velkiai ■_ Paaiškėjo, 
kad
lietuviškos transliacijos Ame
rikos Balso centre 
tone) ir jo ffsyriuie (Mtauiclto- 
ae) artimiausiu to’ku iš 15 
minučių praplečiamos į pus- 
valandį. .

(Čia reikia pažymėti, kad 
šis praplėtimas lietuviškos vi
suomenės sutinkamas su dide
liu pasitenkinimu. Red.).

Reutfngrne . inž. A. Rudis 
aplankė Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto būsti
nę, dalyvavo Vykdomosios Ta
rybos pasitarime ir padarė 
vizitą Vliko pirmininkui prd.

Alto pastarųjų metų 
vaisiai jau pasirodė. Tai Ker
steno rezoliucija ir šen. P. 
Douglas rezpliucija. Pastarąją 
Amerikos Senatas pripažino 
nepripažįstąs Lietuvos okupa
cijos teisėta, aiškiai pasisaky
damas už Lietuvos nepriklau
somybę. O reikia žinoti, kad 
JAV Senatas yra pati aukš
toji šios rūšies institucija, ir 
kai ji padaro sprendimą —tai 
jis nėra pakeičiamas. Šen. 
E. Douglas pasiūlytoji rezoliu
cija yra priimta -r- ir tai mūsų 
laisvės bylai turi didžiausią 
reikšmę. Ji užkerta kelią' b-1 
kokioms spekuliacijoms, kad 
su laiku Lietuvos neteisėtas 
inkorporavmaas į Sov. Sąjun
gą kokiomi^ nors derybomis 
galėtų būti pripažintas lega
liu. Taigi, . '
JAV kongresas savo uždarioj 
. Lietuvos la’4«s byloj atliko

nos padare «i ;•
pasaraa>ė^hą, tąip ri^0
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Dievo Tarnas arkivyskupas

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

050

1.00

050

Taigom Teieviziję

• Minėtos draugijos valdybos 
pirmininkas yra latvis, sekre
torius

Prašau visų, kurie esate .su
laukę kokių nepaprastų ariciv. 
Jurgio globom že^shi apie tai 
praneškite gen. posMatoriui 
tam. K. Rėitefačhii, MKJ. Via 
Corrica L Roma, arba ppstu- 
lacijos atstovui iteu K. A. 
ityįh.Utfint jflC^ Msrianapor 
lis, Thompson, Conn.

5.00
&15

krituta malta bet paklu
stos tartai (aięjul), butti nuo
moms ir gydytai refiratoms. 
Daktarai tdo teorinis

$5.00 
2.00 
0.70

BfVMMę aOKMBO GST« 
biriukas uždirba per metus tik ! 
tiek, kad gali nusipirkti teta 
poras batų, kas mūsų pinigais 
teišeitų geriausiu atveju 50-60 ! 
dolerių. Tie daviniai yra pe- 
teDgi pačių bolševikų spaudos. 
Viename jų žurnale (Probte-; 
*MjFb JOKOOODIliuy • dBriDOnOOBIJPV ’ 
prootanos} nurosjna, •act w.- 
OOP tektaeų 1953. meta su-1 
kalė 49 milijonus rųHft P0*~ ’

1.50
1.00
050

2.00 
2.00 
150 
150 
150 
2.00

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101 p. 150
A. Vaičiulaitis. Valentai 142 p.
D. PiBa. Sieto už stotą, 304 P-
P. Tarutis. Žirgetai padebesiais, 99 P<
J. Grušas. Pabočaivfanas, 155 p. ’<
St. Būdavas. Varpai skamba, 180 p.
V. Pietaris. Alghtatas, 267 p.

111 p. 1.00
Im, 99 p. 0.75

tuvių "Įjį^įrijybęūĮ. Komiteto 
žūta, buvo sudaryta sutartis 
su komitetu, kuris valdė ir 
Trinapotio ūkį nuomhynko tei- 

Vyskupas gaudavo iš 
Trinapotio nustatytą kiekį dar
žovių, pieno, sviesto, kiauši-

neturetų rūpėti “darbininkų 4r 
darbdavių santykiai.” Brošiū
ra yra skirta “pamokyti” įvai
rių konfesijų dvasininkus, 
kad jie nesUdštų “ne į savo 
reikalą.” “The Pitot” teisingai 
pastebi, -jog yra absurdas 
tvirtinti, kad įtikėjimas nieko 
neturi bendro su tuo, kaip 
darbdavys elgtasi su rinliriif* 
ku. Tai esąs nevaržomo kapi
talizmo gynimas, priešingas 
Evangelijai ir popiežių enetk-

A. Maceina. Saslėą giesmė, 454 p.
A Maceina. Didysis inkvizitorius, 222 p.
J. Končius. DžtooMs gyveniniu, 72 p.
NęlįVian. fcv, ĄataęąsPavieto. 145p. 1.00
Dr. J. Prunskis. Prie vflta kryteos, 

139^ .'
Šventąją gyventa, 936 p. 2.00
G. de Fonescą. Marija kafta psąąata

Ir chroniškos ligos skiriasi 
nuo kitų tik tuo, kad jos tai 
aprimsta,; tai vėl paaštrėja. 
Ligos esmė ta pati. Kiekvienai 
ligai, kiekvienam susirgimui 
reikalinga yra tinkama dieta. 
Pavyzdžiui, cukraus liga ser
gant,' susilaikoma nuo cukrinio 
maisto; inkstams sunegalavus, 

— ukrainietis, rždinin- vengiama mėsos, druskos; su- 
lietuvis, narys — akrai- trikus virškinimui, -skrandžiui 

duodamas kuriam laikui visiš
kas poilsis, kad atsgautų syvus 

M. Musteikis (ELI) gaminančios liaukos ir t.t Tas 
pats ir su chroniškom ligom.

MALDAKNYGES
Kun. St Yla. MtaAl W»ta 

(Vrita Dievą)

Daugelis įvairių tautybių 
tremtinių (£)£>), jų tarpe ne
mažai ir lietuvių, prasidėjus iš 
Vokietijos į JAV emigracijai, 
dėl nesveikatos negalėjo drau
ge su visais savo šeimos arti
maisiais išemigruoti Daliai 
šeimos narių išemigravus kita 
dalis tikėjosi greitai pasveikti 
ir taip pat išemigruoti. Tokie 
persiskyrimai vyko dažniau
siai dėl džiovos. Taip be blogos 
valios atsiskyrė ne tik vaikai 
nuo tėvų, bet ir žmonos nuo 
vyrų. Dėtos viltys dėl tikusių 
šeimos narių Vokietijoje grei
to išemigravimo nepasiteisino. 
Jau eilė metų praėjo, bet dar 
beveik nebuvo atvejų, kad 
susirgusiems džiova po 1952 
metų būtų pavykę ’ į JAV iš- 
'emigruoti. Ne tik atvira džio
va sergantieji, bet ir-uždarieji, 
kurie vokiečių gydytojų pripa
žįstami visiškai pasveikusiais, 
į JAV' neįlęidžiami. JAV kon
sulatai juos laiks nuo laiko pa-

:\Iteto vadiname gydymą, 
nustatant pacientui atitinka
mą maistą aįa kuriam laikui- 
visiškai nuo jo susilaikant, bet 
taip, kad nepakenktų sveika
tai Dietos tikslas sveikatą su
stiprinti.

Prieglaudos Jurgis, būdamas gyvas, užjau
tė ligonius, globojo našlaičius 
ir vargšus, o miręs, kaip rodo 
gaunami padėka laiškai, ne
nustoja. jų globojęs, išprašy
damas pas Dievą ligoniams 
sveikatos, nuliūdusiems pa
guodos, atsivertuno makmės ar 
kitų dovanų.

to- Darbai yra pagerėję au* sociation of Manufacturers), 
tomobilių pramonėje Detroite. kurioje sakoma, kad religijai 
ir Kenosha, Wis. Nuo praėju
sią rudens Detroite dariai pa- 
teugėją visu 5Q procentų. Su
mažėjo Providence, R. L, ir 
Dayton, Ohto. Daytono suma
žėjo pareskaiavimaa. ten gami
namų namų apyvokai reikme
nų.

• AtaMta dar- 
išrinku! gruodžio ta pešo- 
ko 44 proc. Nevedėtam, dar- 
biriukui, atskaičius mokesčius 
ir soaaBnę apdraudą savaitėje 
buvo išmokama 6L36 doL; ve- 
dūstam-sų- 3 šantosrariran ~ 
GR63 <£Į Savata atlygini- 
mas pakito m»2toi3£O doL, 
pn&sta m 19® <

tikrina, bet neįsileidžia— vis 
atideda. Negelbsti net fa tūks
tantinės dolerių garantijos ar 
protekcijos žymesniųjų JAV 
vyrų. Spėjama, kad dar yra a- 
pie '200 perskirtų, bet nesu
griuvusių šeimų, desperatiškai 
kovojančių su savo tikimu. 
Tši pėra labai daug, bet jų 
tragiką juo didesnė, kad laikui 
bėganlt vis daugiau ir daugiau 
šeimų sugriūva. Vis daugiau 
atsiranda atšalusios sąžinės 
vyrų, kuriė susiranda liaujas 
“žmonas” ir žmonų, kurios 
susiranda naujus ‘‘vyrus”..

Vokietijoje ištikę dar ištiki
mi, bet perskirti, susirūpinę 
savo šamų tikimu, sukūrė 
draugiją, kurią pavadino 
“Draugija perskirtų vedusiųjų 
šeimos > narių, užinteresuotų 
išvykimu į JAV?’ Draugija už
siregistravo vokiečių teisme; 
jai leista veikti oficialiai.

Draugija .savo darbą jau 
pradėjo. Jau išsiuntinėjo laiš
kus prezidentui E5senhoweriui, 
JAV Sveikatos Departamen
tui, Aukštajam JAV komisą- 
rta Vokietijoje, Vyriausiam 
komisarui Vokietijoje pabėgė
lių reikalams, NCWC, WCC,

Dieta gydė jw gvtai

Da> prieš Kristų graikai tu
rėjo gydyklas, įrengtas ant 
jūros kranto ar šiaip gražios? 
vietose. Jiė čia ligonius gydy
davo ne vien tik jiem žinomais 
vaistas, saulės spindulias, 
grynu oru, kerėjimais, bet ir 
nurodydami, kas reikia ir kas 
nereikia valgyti. Sakoma, la- 
biaus:ai tą gydymo būdą nau
dojęs Hipokritas, gyvenęs 
prieš 2000 metų. Tai, ką jis li
goniams patardavo, . šiandien 
mes vadintume pasninku arba 
susilaikymu nuo tam tikrų 
valgių. Kam reikalingai tas 
savęą marinimas?

ete* P«6ju» . prieglaudai Lie- vedėja ir Trinapdio šaminih- 
». x._ Agota Kudirkaitė,

vargdienių Seselė iš Marijam
polės. Ji atvažiavo 1920 m. 
rugsėjo mėnesį ir buvo Ttina- 
poiyje iki 19Ž5 m. spalių naėn.”

Prei. Pr. Juras. tafcybto teita, 
'l .OO 544 p
2.00 ____ į
150 ĮVADUOS

VAIKŲ ĮJTĘRATpRA s
K Oukovskis. tatota AiteRto ir

> žvėrys, 93 p. 1.00
Kautas. PMtaą 93 p. 1-25

R. Sruoga. Kstefrrte A"Eta. 25Q B- 250
L. J. VoicekatBfcas. <ta| taos

80 p, ' 150.
J. Grimus. Etarkią kamera, 120 p. 150

MUZIKA
J. Kačinskas. Mta ta haaofąm tau.

Corife 150

ta vaJgytĮ netari

žmogus, susirgęs kuria di
desne; liga, pav. šiltinę, plau
čių ar inkstų uždegimų, neno
ri valgyti sunkesnio valgio. Jis 
nori tiktai troškųjį apramin
ti, ramybės ir poilsio. Tai 
reiškia, kad organianas savo 
jėg^s telkia ne virškinimui, o valgių sumažina mūsų nešioja- 
kovai su įsibrovusiu priešu ir* mus riebalų rezervus. Kai ku- 
relkia jam tą kovą palengvin- yįg džiaugiasi tuo, kad yra ap- 
ti — susilaikyti nuo sunkiai valūs, minkšti, riebūs. Tačiau 
•virškinamų valgių. yra sena tiesą, kad riebiuosius

labiau kimba figos ir jų mir
tingumas yra didesnis nęgu 
liesųjų.

Dietos metu apsivalo krau
jas, nervai, smegenų ląsteles, 
nes iš organizmo išvalomos 
rasoto, ąpykaitos liekanos ir 
sumažfr$JW .vapduą, kurį 
širdžiai pumpuoti yra vargas. 
Apsivalęs kraująs lengviau 
prateka smulįdausįoniis gys
lomis, lengviau piauja audi
nius. Širdis gauna poilsį, kvė
puoti pasidaro lengyiau.

(Nukelta į 5 psL)

žmogaus organizmas, kaip 
iį? kuri mašina, laikas nuo lai
ke reikia pravalyti, nes pri- 
ckdtafto ,užMMš®- Mteų kūne 
tuos . “kamtta” sudaro mais
to liekanos, kurios erzina or
ganizmą ir jį7 net susirgdina. 
Valymui 6a naudojame dietą 
arba populiariai tariant pas
ninką. Religini pasninką turi 
krikščionys, mahometonai, bu
distai. Reikia pripažinti, kad 
jisai ir sveikatoj naudingas. 
Tačiau toksai pasninkas, kai 
mėsa pakeičiama žuvimi ar ki
tais produktais, / kurių gerai 

{atkertama, medicinos požiū
riu nėra dar dieta. Arčiau tos 
minties buvo senieji katalikų 
pasninkai, kai nebuvo valgoma 
net ir pieniški/patiekalai. Ga
vėnia žmogų tikrai atnaujin
davo. Retai buvo kalbama apie 
tulžies, inkstų, skrandžio, 
cukraus figas.

Išskiriant1 vaikus, kurių 
brendimas reikalauja pagerin
tą fa* sotaus maisto* pasninkas 
yra svrikas dalykąs. Dar ge
riau, kąbtuo mętu bent 1-2 
mėxi. susilaikoma rūkyti ir 
gerti alkoholį, kavą, arbatą, 
kakavą.

Ar nesame per riebūs?
Susilaikymas nuo tam tikrų

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GAUNAMOS ŠIOS KNYGOS:

424 p. 2.09 
temps (Gavėnios knygutė), 186 p. 1.00 

■gf. X Onta, Latevė ir bife 151 p. 2.00 
totejta Trtaftoj (įrištas) 2.00

ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
V. Augustinas. Lietavos vaizdą albanas 5.00 
tteta'sa aitkyvas, 436 p. 150
teta teai^ilif, lOO-p 0.25

tktatauta Titeibjl kvadratai, *
/ •.- ‘ 200 p. 2.00

Vak. Vokietijos prezidentui T. Vyriausias komisaras Vokie- 
Heussui, kanderiui dr. Ade- ūjoje pabėgėlių reikalams, Mr 
naueriui, pabalių ministeriui Iperrillon, minėtos draugijos 
O$>eriaenderhii ir šeimų minis- veikia jau susidpmėjo ir pa
teliui Wuermeiingui. teeitai prašė raštiškai suteikti reika- 
numato parašyti laiškus įvai- tingų žinių ir skaičių pagalbos 
rioms amerikiečių įstaigoms, f reikalingų šeimų, 
moterų organizacijoms, kone- ŽresmSanJ^^riams ir 4- - kad ir Jungtnėse

sur, kur tik galima sulaukti Valstybėse gyvenantieji per- 
pritarimo ar paramos. Tuose skirtųjų šeimų nariai išvysty- 
lalškuose prašoma atsižvelgti panašią veiklą, . kaip kad 
į žmoniškumą, paremti savo •pasilikus.eji Vokietijoje, 
įtaka, garantijomis ir, jei ki
taip negalima; tai pakeisti JAV 
imigracijos įstatymą ir priimti 
naują įstatymą, kad likusiems
Vokietijoj šėmų nariams—vy- ujpfjg 
rams ir žmonoms —būtų leis
ta įvažiuoti I JAV pas savo 
atskirtas šeimas.

Ši draugija nieko neprižada, 
tačiau turi vilčių, kad kartą šį 
reikalą išjudinus, gal pasiseks 
bent sveikesniesiems džiovos 
ligoniams išemigruoti, nes ; ir 
prezidentas E5senhoweris savo 
kalboje JAV kongresui 1955.
I. 6., pasisakė už tam tikrų 
imigracijos įstatymų koregavi
mą, nes kai kurie iš jų esą 
“nepakankami ir diskriminuo-

kun. teta 
tašąukaitto, MIC. Savo prisL 

' minimuose jis rašo:

z\ brikams išvarius bolševi- 
kus iš Vilniaus, vyskupas Ma
tulevičius gayo lenkų valdžios 
oficialų raštą, kad Pilsudskis 
grąžina Trinšpąlį jo tikram 
savininkui Vilniaus vysku
pui, ir dėlto esąs duotas įsa
kymas pašafiriti iš Trinapolio 
lietuvių vaikų prieglaudą. Vys
kupas Matūlevičhis irgi raštu 
už dovaną padėkojo, bet pra
šę vaikų priegteudos iš Trina- 
poito nešalinti, nes nenorįs, 
kad dėl jo nukristų nors viena 
vąĮo ašara. Tuo būdu vysk. 
J. Matulevičius, imdamas savo 
žinion Trinapolį, paėmė ir ten 

.jau esamą prieglaudą.

Ta vaikų prieglauda atsira
do tokiu būdų. Didžiojo karo 
metu lietuvių pabėgėlių* atsi
rado net Orenburge ąnt Uralo 
upės. Kaip paprastai, kur tik 
ątarasdavo pabėgėlių, ten tuo
jau įsasteigdBvo ir vaikų prie
glauda Taip buvo ir Orienbur- 
ge. Prieglaudos globėju buvo 
kun. Nikodemas Raštutis. Su
sidarius galimybei grįžti Lie
tuvon, kun. N. Raštutis savo 
sumanumu ir energija išgavo 
reikiamą vagonų skaičių; į 
juos sutalpino ne tik vaikus, 
bet ir visą prieglaudos turtą;

POĘ2SDA
F. kw Stafeji stata W p.
X Aistis, tato teta 45 p.
4. Ata te tteta tetate » P.
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narys

New

_ Jis savo kronikoje mini, kad 
apie 850 metus (tarnai surengė 
laivais karo žygį į kuršių kraš
tą ir ten buvę sumušti. Rišę 
jų žuvę, kuršiai laimėję tega
lės aukso, sidabro ir ginklų.

se sagute, bet jų mokslų* ver
tė netvirta, .

Pirmas žinios apie Apuolę 
sutaUdA Kuųboftas, šp.'Anęar- 
ga.dtstamas, pastari buvę* jo 
įpėrifari? ir Sšedįjos askivys-

Tą miestą gynę 15000 karių.
Aštuonias dienas tęsėsi kova 

prie miesto vartų. Iš abiejų 
pusių sėjo strėles ir akmenis, 
bet vikingai nesitraukė. Aš
tuntą dieną jie pradėjo dvejo
ti, metė burtus, kukėsi dievų 
patarimo, bet nė vienas iš die
vų nebuvo pasiruošęs vikin
gams padėti. Tada jie šaukėsi 
krikščionių Dievo. Vėl puolė 
miestą, tikėdami, kad Kristus

auksų; sidabru ir ginklais, pri- 
dėjp ir 30 vyrų įkaitų, taip 
pat pasižadėjo klausyti švedų 
karaliaus. '

gin pasikėlė švedų karalius 
Otafas (Oteph), surinkęs dide
lę kariuomenę, jis netikėtai 
užpuolė ir sudegino Seeburgą 
(Gruohyną), kurį gynę 7000 
karių.

Tuomet vikingai skubiai nu
žygiavę prie kito miesto Apti

ko* ir saulėtas, teitai 
gu dviračiais išWrihtaiš aano 
Skuodo miesto. Kekintei vedė 
tolyn į rytus. Už keletas kilo
metrų, besileisdami įpakalnę, 
radome lentą Apuolės kai
mas. Praeiviui jis nieko nete
ko. Taip jis romiai ir midarria 
švilpaudamas* visai nepažiūrė
damas į šalį — prie Duobos

Katalikiškojo jaunimo 
draugija

Vardo draugijai Kilimo jis bu
vo nuo Alytaus,Amerikon at
vyko seniai ir čia išgyveno per 
60 metų. Sinkevičius išaugino 
4 sūnus ir 3 dukteris (viena 
jau mirus). Du sunūs — Ber
nardas ir Povilas — yra abu 
advokatai ir gyvena Norwoo- 
de. Sūnus Juozas gyvena Ka
lifornijoj, o Luizas Bostone. 
Duktė Mrs. Nelė Sinkis gyvena 
Dearbome, Midi., o antroji— 
Mrs. Julijaa Haran Floridoje. 
Be šių savo tunų ir dukterų, 
velionis paliko daug artimų 
giminaičių, 15 anūkų ir 10 
proanūkų.

Gal nedaug žinotume apie 
tuos senus amžius, jei ne vi

kius ąžuolus,'liepas. Et, kal
niukas, kurių pilna visuose 
Žemaičiuose!

Bet mes buvome skaitę ir 
raštą ir žmonių lapuose gir
dėję, kas toji Apuolė!

Nusileidę į pakalnę, take
liais patekome į tankmes, vėl 
prasiskynę kelius, užkopėm taip pat ir pusę, laivų jiems 
kalną. Diena tokia tyli, paukš- atitekę. Kitais metais karo Žy- 
čiai tik švilpia, tik gieda. O 
mes einame sodria žole, klau
somės bičių dūzgenimo liepo
se ir jaučiame, kaip kalba tie 
kauburiai į mus:

— Mes esame pradingęs tur
tingas miestas- Mūsų kariai 
siekė tolimas žemes, prie mū
sų vartų grūmėsi didelės ka
riuomenės. Mes esame gyvi 
liudininkai didžios tautos pra
eities. Jau tūkstantis metų su 
viršum, kaip čia virė didelis 
gyvenimas, kūrenosi ugnis, 
dūzgėjo staklės, vyrai barzdo
čiai kalbėjo apie tolimus žy
gius ir. vikingus...

Senieji laikai ateina į mus!

Antaąa&Miceika
daug metų buvęs Baltimo- 

rės lietuviškųjų draugijų ta
rybos pirmininkas, iš tarybos 
pasitraukė. A. Miceika tarybos 
pirmininko pareigas ėjo labai 
atsidėjęs ir dėl gražaus būdo 
pajėgė visus patraukti j bend
rą darbą. Jis buvo visų srovių 
gerbiamas ir vertinamas. Ta
rybos pirmininku į pasitrau
kusiojo vietą išrinktas Tomas 
Grajauskas (Gray), advoka
tas, žinomas jaunesniosios 
kartos veikėjas.

Sausio 22 mirė Luizas Sykes- 
SinkeviČius, sulaukęs 80 metų. 
Gedulingos laidotuvių pamal
dos įvyko sausio 26 šv. Jurgio 
bažnyčioje; Prie didžiojo alto
riaus mišias atnašavo kleb. 
kun. F. Norbutas, asistuoja
mas kun. Šakalio ir kun. Svirs- 
ko; prię šoninių altorių tuo 
pačiu laiku mišias laikė velio
nio giminaitis kun. Dilijonas iš 
Waterburio ir laikų šv. Petro 
par. kleb. kita. ZavaHck. Į ka
pus palydėjo gįtainaidai ir di
delis būrys pažįstamų bei ar
timųjų draugų Teilsisi - jo vėlė Viešpatyje!

Veikaus buvo uolus šios pa
rapijos narys ir priklausė šv.

Tai yisą atsitiko prieš <100 
metų; vieni teigia, kad 853, 
kiti kad 854 metais, o gal 855?

Pilis toliau gyveno, vertėsi, 
ko) galų gale sunyko. 1253 m. 
Rygos vyskupo ordino raštuo
se apie kuršių žemės padalini
mą Apuolė-jau minima tarp 
nedirbamų žemių. Vėliau iš
nyksta ir iŠ istorijos. XVI amž. 
Apuolė priskirta Grūstės vals
čiui, aplinkui jau gyveno kiti 
žmonės

Tik praeitame amžiuje 
Apuolė vėl pasirodo.

Pirmas Simonos Daukantas 
savo “Būde” atkreipia 

dėmesį,
kad Rimberto Apulia yra ta 
pati Apuolė. Bet kiti istorikai 
vėl praėjo pro Simaną Dau
kantą. Dar reikėjo laiko, ir tik 
1887 A. Volteris su Doeringu 
jį vėl surado. Po to vėl ėjo 
dešimtys metų, bet niekas ne
prakasė šių gyvų praeities liu
dininkų. Tik nepriklausomybės 
laikais, susiradus šiek tiek lė
šų, išsikėlė ten pirmosios moks
linės ekspedicijos! Patys pir
mieji kasinėjimai padaryti 
192d m., surasta puodų šukių, 
suanglėjusių grūdų, sagučių ir 
panašių dalykų,
Tikrasis Apuolės kasinėjimas

prasidėjo 1931 metais, ,
Į šią ekspediciją atvažiavo pir- Apie 500 metus piliai sūdė- 
maeilės mokslinės jėgos: iš. 
Švedijos prof. B. Nerman, 
Stockholmo muzėjaus konser
vatorius Soerling ir trejetas 
studentų; iš Latvijos prof. Fr. 
Balodis, ir lietuviai archeolo
gai — prof. E. Volteris, gen.
V. Nagevičius ir jų pagelbinin- 
kai: Mekas, B. Tarvydas ir kt

Pasidalino jie darbais ir ka
sinėjo patį piliakalnį, tyrė ap
linkui tariamus kapus, miesto 
vartus. Visiems tyrimams va
dovavo gen. V. Nagevičius. Jo 
įsakymu buvo visą laiką iška
bintos Švedijos ir Lietuvos vė
liavos. O kai atvykdavo kitų 
kraštų svečiai; tuoj pakabinda
vo ir jų krašto vėliavą. Vėlia
vas su ypatingomis ceremoni-

gus, ji bųy^>^yiaujinta,,į pilį Jaisirikimą pąrapijos salėje, 
kelias akmenimis išgrįstas, šie- Be kitų svarstytų reikalų, nu- 
nos sutvirtintos rąstais. Apie tarta pakviesti baigiančius pa- 
700 metus pilis vėl buvo -su- rapijos mokyklą įstoti į šią 
naikinta ir sudeginta. Spėję?, organizaciją nariais. Sskrfia- 
ma, kad tai;įvyko skandina- dieni, sausio 30 d., organiza- 
vams nukariaujant kuršius. "________________________________
Po to pilis vėl buvo atnaujin- ,
ta ir smarkiai sustiprinta, tad Bet tai buvo tik bandomieji 
Olafo kariai iš lauko jos sega- tyrinėjimai, kurie lietė patį pi- 
lėjo paimti. Pilis išliko iki XI, liakalnį. Dar aplinkui liko ne- 
XII ar XIII amž., kada vėl bu- tirinėtos sodybos, kur buvo 
vo atnaujinama ir vėl gyvena- pats senasis miestas.
ma. - / Su draugu grįžome lyg tos

Vidury piliakalnio rasta liepynų bitelės, prisirinkę me- 
daug sudegusių grūdų: kyie- daus, prisisėmę senovės. Grį- 
čių, miežių, žirnių, rugių. Ras- žome į savo darbo* kambarius 

rti audimo įrankiai rodo pilies prie knygų, kad mes būtume 
gyventojus turėjusius aukotą brandūs ir pasirengę suprasti 
audimo techniką. ' . anuos laikus. A. Žemaitis

tas, kaip ptanešą Švedijoje ZJ| 
leidžiamas MDztaBtęne8BtaW*j^| 

mirė. Smulkesnių aplinkybių J 
neekelbihma. Jis buvo sulaukęs 
87 metus. Gimė Velįų km. Ša-M| 

ločų vąlsč., Biržų apskr. Rg* J 
laiką klebonavo Mintaujoje."^

♦ Dafl. A Varote* šfemet
mini 75 metų amžiaus sukakti--^ 
Ta proga kovo 19-29 d.d.‘ČhiO| 

cagoje, Marijos aukšt. mokyk- 
loję, rengiama apžvalginė pa- 
rodą. • l-ĮĮl

♦ Bendras Pabaltfečią ScĮcll 

p*mo Fondas veikia Švedijoje: 
Aukas jie renka iš Švedijos /į 
gyventojų ir jas siunčia 
kietijon. Fondo vadovybė par:<l 
skyrė Vasario 16 gimnazijai 
1000 DM., taip pat užprenu- 
meravo 10 “Europos Lietuvių”"^ 
Vokietijoje ir Ausrijoje gyve-„ ‘ | 

nantiems lietuviams džiovinta- 
kams. Lietuvius fondo valdy.- | 
boję atstovauja lektorius Jfaįfr“|| 

zas Lingis ir* architektas Jo- 
nas Pajaujis.

♦ Inž. Algirdas Mošinskfe, 
prieš 7 metų atvykęs į Brązilį- 
ją, yra pakviestas vadovauti 
vieno didelio cheminio tresto -J 
plastikos ir sunkiosios chemi- į 
jos skyriams. Vasario mėn. jis 
komandiruojamas pusei metų 
Anglijon, Belgijon, Prancūzi- 
jon, Šveicarijon ir Italijon.

Kompozitorius J. Steo&ų 
kuris paskutiniu laiku gyveno 
Bostone, buvo nuvykęs į Flo- į 
ridą, iš ten iškeliavo į Ko
lumbiją, o dabar nuvyko -į 
Braziliją, kur jis vadovaus - 
Liet. Kat. Bendroumenės cho^ 

pasimirė -VincasL ^4 ta Vasario 16 minėjimui į
parengs naują repertuarą. 
Kompozitoriaus J. Strblios at
vykimas buvo Alt. žibo nufil
muotas ir pademonstruotas 
per televiziją Sao Paulo ir Rio 
de Janeire.

t Knn. J. Šeškevičius, iš 
Romos atvykęs Amerikon keį 
lėtai mėnesių, gruodžio pasku
tinėmis dienomis išskridęs iš 
Bostono į Braziliją, Vilią Ze- 
linon, Sao. Paulo priemiestyje 
yra lietuvių parapijos vikaras!

IEŠKAU Emos Leimontai- 
tės .emigravusios į Kanadą iš: 
D.P. stovyįdos Hanover 1948 
m. P. Kariauskiene, 47 Spruce 
St., Lawrence, Mass, į -

jomis pakaldavo ir nuleisdavo, 
tartum ten būtų buvęs Karo 
muzėjus. * - „

Kasinėjo atsidėję pagal 
sus mokslinius reikalavimus^ 
Ir surado jie daug, net storas 
rąstų sienas, prismigusių ętrė- 
lių, staklių svarsčių, puodų.

Kasinėjant piliakalnio pyli
mą buvo nustatyta, kad jis ke
turis kartus buvo pilamas ir 
vis keliamas aukštyn. Visos 
iškasenos duoda pagrindo pa
skirstyti pilies praeitį keliais 
laiko.tarpais; nuo I iki V am-, 
žiaus, nuo VI iki VII amžiaus 
4r nuo VIII iki XI amž.

Iš pirmojo laikotarpio rasta 
kviečių; tai liudija, kad gyven
tojai buvo žemdirbiai.

rijos nariai dalyvavo šv. mišio
se ir priėmė šv. Komuniją.

Auksinį moterystės jubilėjų
savųjų tarpe atšventė To-> 

mas ir Marija Vaškiai (Vaške- 
vičiai). Į Baltimoręs miestą 
juodu atvyko prieš penketą 
metų iš tremties. Ligi tremties 
laiko jubiliatai turėjo ūkį Pa
jevonio parapijoj. Dabar gy
vena pas savo sūnų Vytautą. 
Taip pat šiame mieąte gyvena 
dar-dvi jų dukterys: Monika 
Dulienė ir Viktorija Uleckie- 
nė, abidvi su šeimomis.

Ir vėl apsilankė mirtis
' Sausio 25 d. po ilgesnio nėr 
galavimo ir trumpos, bet sun
kios ligos i
Grajauskas, sulaukęs 70 metų 
amžiaus. J USA velionis atvy
ko prieš 50 metų iš Ožkabalių 
kaimo, Vilkaviškio parapijos. 
Taigi iš gyvųjų tarpo pašauk
tas paskutinis iš vyresniosios 
Grajauskų kartos. Vincas Gra
jauskas buvo rimtas žmogus, 
rūpestingas savo šeimos tėvas 
ir uolus šv. Alfonso parapi
jietis. Paliko žmoną, du sūnus 
Vincą ir Juozą ir dvi dukteris 
— Eleną ir Aldoną, visus jau 
su savomis šeimomis. Laidotu
vių pamaldos įvyko šv. Alfon
so bažnyčioje patarnaujant 
penkiems kunigams. Prel. L

(nukelta į 6 psl.)
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labdarybė;} su abiejų partijų veikėjais bei

Omaha, Nebr.

viiruvis
ir M - tremtie*

Baigdamas pasikalbėjimą, 
inž.A. Rudis plačiau nušvietė 
Amerikos lietuvių pastangas, 
esant tėvynei pavergtai oku
panto, susikurti

Gub. G. MennenWilliams paskirtas'demo
krato; tani. mažumų komiteto pirmininku

vadais, besirūpindami Lietu
vos laisve.

vo V- Zonytė, mažaris S. Al- 
kaitis, ' eesutėsAi-Alkaitytės 
pianinu palydim^pajujūiuika- 
toV. Riedingo CotKęrtirto.

HOLLYWOOt> 
lovos

Numatyta suaktyvinti ir Li
tuanistikos Instituto veiklą.

.u UBJĮ*—V

Uetavos >stotiją,prolietuvių 
Btoratūr^joh* giiptasffps kąl- 
būfcbngniĮS jaujtoąl toenkas. 
Viską std&ątas 'naujasis k> 
bis, kiuri > įsigyja mokykloj, 
J kųrįįtraukia .gyvenimo sro-

klubas, suorganizuodarųas .jau 
čia minėto M. Vendausko“Ge
dimino sapno” legendos pasta
tymą. ’ - * •

Ši legenda tai yra tas pats 
mums gerai žinomas pasakoj:-; 
mas apie Gedimino sapną, į- 
kvėpusį pastatyti Vilniaus 
miestą, tapusį Lietuvos sosti
ne? Vendauskas pritaikė, ją 
scenai. Jis legendą atskleidė

kytig^d^tųatliktivaikų teat- 
r&iaL Ėr >e -Š sumanymų 
padėties paprastai nebeišeina.

Tad. kai ątsiranda,kas išei- 
ną'fMrbtįsujaurūnu, tokie 
užsimojimai ir pastangos verti 
ypatingo dėmesio? Prieš kele
tą metų tolų gražų •darbą at
liko Į*, Maželio kolektyvas, 
pastatydamas M. Vendausko

Užpraeitą sekmadieni pa
rapijos kunigai davė praėjusių 
metų piniginę apyskaitą. Kiek 
teko nugirsti, vien tik procen
tams išmokėta 3 tūkstančiai ir 
numušta parap’nės skolos 26,- 
500 dol. Atsižvelgiant, kad 
mūsų parapija yra nedidelė, 
reikia pripažinti, parapiečius 
esant tikrai dosnius. Dar liko 
skolų mokėti 78,500 dol.

Parapijos statomo
numušti $40 aukojo J. Ka 

zakevičius ir $20 J. MIckev'. 
č’us. Taip pat nuoširdžiai re 
mU mokyklos reikalus K. Bs>

Šiluvos šventovę už tėvynės 
ribų.

CANCEL (ft GHANGE

Iš jo daug tikimasi. DrAP. 
Jonikas rūpinasi,'kaip. jo pir
mininkas, moksline Instituto 
puse, o man, kaip jo tarybos 
pirmininkus, tenka rūpintis 
lėšų'telkimu. Visi esame įsiti
kinę, kad Institutas atlieka 
tikrai puikų ir didžiai; vertih- 
gą .darbą, taip reikalingą lie
tuviškosios kultūros ir moksli
nės kūrybos bare. Mūsų tau
tiečiai turėtų šį Institutą ir jo 
veiklą paremti kuo galėdami— 
nė vįepa auka tam tikslui nė
ra per maža ar nereikšminga. 
Instituto reikalingumas ir jo 
reikšmingumas savajai, Rūti
nei kultūrai jau pats kalba už 
save?

Daug dabar apie taikatba- 
sįe Ar rašome, daug tuo sielo
jamės. Visa bėda, kad kalbo- 
mis viskas daugiausia ir bai
giasi.f'Jet'lr vargo mokyklėlės - vaizdais. Žodinio teksto teduo- 
bei jaj^mb fffganiraei jos ne- ta labai maža — tk tiek, kiek 
bėprisžŠaukia mūsų pagalbos reikalingas pačių vaizdų' aiš

kumas. • ■“
Užsimojimas patrauklus. 

Bet čia glūdėjo ir tam tikri 
pavojai. Masinės scenos visa
dos reikalauja daug laiko, 
daug darbo ir didelės draus
mės. Tuo tarpu šių būtinų są
lygų neturėta. Todėl jai atski
ri vaizdai buvo darnūs, spal
vingi ir gražūs, net jaudiną, 
tai visumoj buvo' * matyti ir 
tam tikrų spragų: nesklandu-

JUOZAS GRABAI!
BEAK ESTATE BBOSEK

Tarpininkavimas perkant :r parduodant nekilnojamą turtą: 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinamas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

? 227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL STjuęg 2-7524

Aksono lietuviai Vasario 16 
paminės ateinantį sekmadienį 
— vasario 6 d. 3 vai p.p. šv. 
Petro parapijos salėje. Į mi
nėjimą yra pakviesti ir atvyks 
šie Clevelando menininkai: 
Pon;a Natalija AukštuoBenė, 
solistė, ir Liudas Sagys, puikus 
šokių mokytojas su savo jau
naisiais šokėjais. Kalbą žada 
pasakyti Ant. Tamulionis, 
buv. Lietuvoje Kybartų gimna
zijos direktorius. Akrono lie
tuviai malonių svečių ir meni
ninkų tikrai laukia.

.?■ Kiaurai supratau jo mintį 
bet negalėjau sakyti, ką rašy
tojai vadina rinktine. Ims dar 
^žmogus ir knygų nebepirks.
Patverčiau diplomatu ir atsa
kiau:
—Brolau, dabar tokie lai- 

Tkąi, kad rašytojai ir raštinin
kai jau neberašo j sąsiuvinius, 
bet į atskirus < lapus. Rašo 

■į- juos ir mėto ant grindų. Pas
ukui surenka ir gaunasi rinkti- 
*nė. Ot kas yra!
$ — Dabar suprantu, — atsa
kė nuolankiai tas žmogus,— 

•TKai aš buvau kariuomenėje 
; (žinia, lietuviškoje), , tai mus 
• statė ir į grandines ar grindi- 
> nes, kaip čia pasakius. Jei ra
ižytojai renka nuo grindų, ta; 
gal sulauksime ir grindinių?

_ ,— Visko gali būti, visko, — 
pritariau. — Kai bus pakan
kamai rinktinių, atsiras ir 

, grandinių.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Čikagos Lietuvį Preky
bos Rūmų veikią ir kitas or
ganizacijas, kuriose aktyviai 
dalyvaujate?

— Lietuvių Prekybos Rū
mai yra sudaryti iš Amerikos 
lietuvių biznierių, pramoninin
kų ir profesionalų. Jų paskir
tis — rūpintis lietuvių biznio 
reikalų plėtimu ir tobufinimų. 
Savo narips ir iš viso Ameri
kos lietuvius stengiasi supa
žindinti su Amerikos komerci
niu gyvenimu ir biznio sąly-. 
gomis, drauge, tuo prisidėda
mi prie lietuvių gero vardo 
pakėlimo tarp amerikiečių, lie
tuvių reikalų tarp jų propaga
vimo. Savo metinei veiklai ap
žvelgti ir įvertinti paprastai 
viename iš geriausių miesto 
viešbučių ar salių ruošiama iš
kilminga vakarienė arba po
būvis, į kurį sukviečiami pa
tys įtakingiausi politikai, eko
nomistai, viešojo gyvenimo ir 
didžiosios spaudos atstovai. 
Taip pvz. buvo iškllnfngai pa
minėta ir lietuvių spaudos at
gavimo, 50 metų sukaktis. Ap
skritai, Amerikos lietuviai tu
ri tarp amerikiečių sus’darę 
palankią opiniją.

rono lietuviai išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo: J. Krišfiukaitis 
(Kast) ir K. Praspaliauskas 
(Prospal). Rriščiukaitis buvo 
perėjęs į kitą tikėjimą — Je- 
howa Witness. Reikia pažymė
ti. kad Akrone yra dar ir dau
giau, kurie yra pametę savo 
tėvų tikėjimą. Vieni jų yra 
perėję į kai kutais protestantų 
sektas, o kiti visai jokios ti
kybos nepraktikuoja'. Žinoma, 
dalis dar laikosi katalikybės. 
Gal būt netekimas savosios 
bažnyčios, kurią jie buvo į- 
steigę ,bet nepajiege .išlaikyti, 
prie to yra- kiek prisidėjęs.

K. &

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-Vfi 

AtMari vW etaHakm, tažymo ir weh. taisymo tariau 
I* i - EHFTiMinHI prato*** 1F

i. fUUfVTtt, lEudfrit. HT 7-ZS47 W7 OBAND STREET

" ' — ES, Sakale, — tok:a buvo 
? jo tikroji pavardė, — tu, brač, 
“ nįvet kalbėtojas. Išgerkim, 
?> liebus užmiršta, — ragino jį

žvaigždžių ir medalį “Legion 
of Merit.”

Gub. Williams neseniai pas
kirtas demokratų partijos pir
mininku demokratų tautinių 
mažumų komiteto, kurio tiks
las yra visas tautybes derinti 
į damų Amerikos politinio ir 
ekonominio gyvenimo vienetą.

įvykusiame komiteto ban
kete, gubernatorius savo kal
boje iškėlė visų ateivių atneš
tus Amerikon nuopelnus, ku
rių dėka šis kraštas ' iškilo. 
Tuo paSu priminė reikalą ir 
ragino ateivius aktyviai reikš
tis politiniame ir socialiniame 
gyvenime.

Ta proga džiugu priminti 
lietuviams, kad gub. Williams 
yra nuoširdus lietuvių bičiu
lis, mokąs ir taisyklingai pa
sakyti: “Kas bus, kas nebus, 
bet lietuvis nepražus.” Tai 

dažnai pasako lietuviams. 
Kartą pasigyrė, kad savo į- 
staigoje užtikęs lietuvį, pri
miršusi savo tėvų kajbą. Už 
tokį darbą gubernatorius jo 
nepagyręs.

TeL EV. 8-97M

K and L ADTO COLLISIOM WQRKS

tokią mada,, kąd. 
s rašytojai, surinkę savo ififeis“ j 

Fhus rastus dbar kartą juos per- 
ręnlca ir išleidžia, pavadinę 

F ' Tai vis geras darbas
| — 'lietuviškojo kultūros lobio 
' 1 gausinimas. Deja, nevisiem tai 
“ aišku. Kartą šiuo reikalu ma- 
į užkalbino -mažiau mokytas 
“‘žmc^ts, negu anie rašytojai.

Ttf tęn sėdi redakcijoje 
į; 4>rie visokių raštų, tai sakyk, 

įkibo jis į mane, — ko tie 
S rihūsų‘rašytojai pasidarė tokie 

-J^dngi, kada visi kalba apie 
4a&ą? Ana? kur buvęs kur ne- 

h libuyąą, žiūrit kdks rašytojas 
k‘ |*jau ir išleidžia rinktinę. Rink- 
į Įtiriė prie rinktinės — jau ir ka- 
<?ądudtoenė. Trūksta tiktai gene-

Populiari ir kita mada — 
} patekti į laikrašč:us. Vienas 

žrpogus norėjo riet 1
■ apskritesnę stanelę tėkšti, kad 
žinotų kairė, ką daro dešinė.

' Bet prieš tai atsitiko tai/ ko 

'♦ir. jis pats nelaukė.
—Atvykus jam į klubo subu- 
vimą. buvo užkluptas pasakyti 

; ■ kalbelę apie tai, kas seniau bu
vo ir kas dabar atsft)ūna. Tem- 

‘ p’amas už pažastų jis pakilo 
Įir tarė: ’

------Kerpiamasis pirmininke 
t ir vais pirmininke, kerpiamo- 
? š:os ir* kerpiantieji visi, kurie 

esate. Kadangi aš ne kal- 
į betojas, lai gyvuoja klubas!

Lietuviška mokykla

Sekmadieninė lituanistikos 
mokykla vėl pradėjo veikti. «• Fwd 
Pamokos vyksta nuo 9 ligi 11 
vaL rytais. Atitinkamus daly
kus dėsto P. Adamonis, J. Jo
nikas ir E. Rfcokienė. Biblio
tekos vedėja yra Pavibon’enė.

Kazys Bafiulte v

nusipirko namą pci* pnt pa* 
rupinės mokyldos ir vyriausia
sis sūnus ją lanko

Mirė
Paskutiniu laiku vėl du Ak-

masinėse scenose rodėsi vai
kai, vaidilutės,. medžiotojai, 
šokėjai, ąkordecmu -grojo E. 
Žilionis. Iš viso pasirodė 31 
asmuo. ■ • \

Beje, reikia dar pastebėti, 
kad Vendausko “Gedimino 
s&įmo” legenda kompomeiniu 
atžvilgiu nėra originali: pvz. 
prdoginė senelio ir vaikų sce
na labai jau primena' V. Krė-’ 
vės “garūno” prologą su ketu
riais piemenukais. Nėra, išlai
kytas ir laiko : vientisumas: 
praeities motyvai atmiešiami 
gyvenamosios dabarties aktu
alijomis ir kt

x Be “Gedimino sapno”, prog
ramoj daf buvo duotas muziki
nis fragmentas “Už laisvę” ir 
inscenizuota liaudies daina 
“Oi kleveli, kleveli”. Fragmen
tas, sudarytas taip pat M. 
Venclauskb, rodo kalėjime 
mirštant} kalinį, dainuojantį 
laisvei. Atliko autorius, turįs 
simpatingą ir- sultingą balsą. 
Dainos motyvas nelietuviškas, 
bet šiam atvejui mes nieko lie
tuviško, berods, ir neturim. 
Inscenizuotos dainos partijas 
atliko N. Ambrazaitė (merge
lė), E. Jąrašiūnas (bernelis), 
H. Johansonas (tėyas) ir šo
kėjos, jaunimas bei muzikan
tas. Užsimojimas įdomus. Čia 
pasirodė 27 asmenys.

Pastatymai visur M. Venc- 
lausko, muziką tvarkė ir a- 
kompanavo St. Navickas, šo-

AHriata POypritis

su žmona ir trimis vaikais 
atvyko iš Prancūzuos ir apsi
gyveno mūsų kolonijoje. 
Prancūzijoje d'rbo anglių ka
sykloje, o čia ėmėsi savo seno 
aniato » batsiuvystės.

TSKJRI FttaMKA ELoVYKtV

ART ,

toriąus- pastangas, kai įiš stęn- 
giasi visi^M padėti ir net pra
stumti atoėrikiečių ateivių ligi 
kongreso kėdės. Gub. WiL 
liams pirmasis įkūrė M*chiga- 
no valstybėje juridinę komisi
ją, ktol rūpintųsi DP įkurdini
mu bei padėtų naujiesiem atri- 
viam įsijungti į š'o krašto gy
venimą.

f Jis yra gimęs 1911 m. Drt- 
roite. Savo visuomeninę veik
lą pradėjo advokataudamas 
nuo 1936 m. socialinio drauffi- 
mo įstaigoje. Paskui buvo pas
kirtas M.chigano valstybės ge- 
neraFnio gynėjo padėjėju, iš 
kur perėjo į JAV gynėjo pa
dėjėjus ir specialiu patarėju 
kriminal’niam .skyriui. 1942 
m .tarnavo laivyne, kiek vė
liau oro jegų sek'mo karinin
kas. Grįžo -š kariuomenės 
1946 m. Iritenanto komandan- 
to laipsn ų, gavęs 10 kautynių

Ji, numatyta pastatyti Mar- 
ųuette Parke, lietuviškiausioje 
Chičagos miesto dalyje. Jos 
sukūrimu ypač atsidėjęs rūpi
nas* kan. J. Paškauskas ir kt. 
Apgailestaujama, kad neįma
noma tam tikslui atsigabenti 
relikvijų iš Lietuvos. Šventovė 

todos ar'''Tikk‘xtnm<* tik.’nt‘e- 
siems apie i.lig ie:: Lietuvos 
tradicijas.

Statybos fondui pirminin
kauja inž. A- Rudis, šventoves 
projektą gryna5 l' *uvišku sti
liumi yra paruošęs archit j. 
Mulokas. Iš jos dvelks gryna 
1’etuviška dvasia. Tam tikslui 
jau gautas reikalingas leidi
mas iš Romos ir iš kardinolo. 
Statyba jau daugiau ka2p įpu
sėta. (E. Inf.)

CRAFT Y.W.CJL Studentu Lyga. 
Dien,omis, vakarais klases visuose 
Crafts — vyrams, moterims ir vai
kams, Nemokamai katalogas.

W. tatar VXjC. 11 '
‘ CHeisea 3-5747

Michigano valstybės istori
joje pirmas atsitikimas, kad 

tas pats gubernatorius per
renkamas iš . eilės ketvirtam 
terminui. Tokiu istoriniu gu
bernatorium yra dabartinis 
GI Mennen William&. Pats fak
tas kalba už šio vyro gabunįus 
ir sūgebejimą,Jtikti visiems, 
kurie įtik sielojasi demokratiš
kos : Amerikos gerbūviu. Jam 
daug padėjo ir padeda visos 
etninės tautybių grupes, ku
rios mąto ię įvertina gubema-

fer Mvattę

PE TKB MOTORS

«•!» WmASv««'Rv< 
W««taMv«, U L 
, TK S-STM

Baltimore, Md.
.... (Atkelta iš 5 psL)
Mendelis pasakė nuoširdų atsi
sveikinimo žodį. Laidotuvėse 
dalyvavo gausus būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Iš 
toliau atvyko artimos mirusio
jo giminaitės: K. Grajauskienė 
su dukra (Brooklyn, N. Y.> ir 
Konstancija GrajauskaitČ — 
Bakšienė (Fairview, N. J.), 
užuojautą ąt*WĮ0 Oną <^a«* 
jauskaitte - Mitinienė ■ (Fre- 
mont Center, N, Y.) .

Tą pačią dieną , mirė ir Jur
gis Orantas, gyvenęs 80 me-

mų, neišlygmHnų kr t.t. 
legendą stoto patą, auto-, 

riuB* Pastoįąnas rudė jį turint

C Ęinkio AttMyną . dabar j vaidinos . GedTmina J. Vyį. 
niąuskas, Rimvydą? jo karo 
vadą, R. Ap’anavičius, bajorą 
V. Jurgelis, krivį Lizdeiką A, Pertrauką malto 

seneli J. AaAaibiAmn-

■m tarias sakia. 
hiu>

nes CMirita Av«ų W. b. '
KiMtit bux <tr s-eses

OTTOS AUTO TAgrtMAS 
(rtelcta* IŠlVlgąta 
dažyme. pa* prityrė b ketaaėtri 
■is daiyme; .-i} ' * ,*_.?

Kiaavk Kemėėtti ar ArAtar' ' ' 
si eta Amu,../»7dya '..

: ■ ’/ ■■

m “MOTTOBBĖŲ .
seto ■

. pattea Jo Sventenytat fl-
* jau* XH palaiminti •***

narni. Stale stateta su vytmta: M- 
zardtata vaStavfmat ir Ivykria taus
—a-r-v—a. - -A v e —DcIlllTHąi IKHKVIESMto
turėti ta -Matanėtę tataą* kfaMte 
tekstai atspauatattąi “;tarą ta 'taC. 
Jėzam Mrikea iMBėtasta ftC

i ' Na ir išgėrė — ne tiktai 
klube, bet ir už klubo. Kitą 

įfcfeną jis jau skaitė lietuviška- 
£me laikraštyje, kad toks ir 
*toks Sakalas išdrožė ugningą, 
| patriotinę kalbą klubo atsibu

sime, o nelietuviškas laikrašv 
Ztfe parašė: toks ir toks Soko- 
įftVskis, lenkas,. būdamas ne- 
Jblaiviame stovyje, nudrožė ne 
į j savo namus ir verždamasis 
^išmalė virtuvės langus.
į Taip ir pateko net į du laik

raščius be jokių išlaidų ir lie- 
^tuvio garbę išlaikęs.

tv. BePastogis

Atkelta iš 3 psL

liau eisime tuo padu keliu, 
palaikydami reikalingus ryšius



Hallett & Hallett

BOSTON, MASS.

(nukelta į 8 psl.)

WAITKUS

■*9*5^

231 Bedford Ąvę. 
BrooUyn, N. Y

Čia yra nari 
gyducte: ndfa 
falam, ŽoHą &hi 
lų. Ji,vartojam 
bato* formoje ! 
fal faq: slfiMo

Paskutiniojo 
rungtynėse geltonai žalieji po 
nespaMngo pirmo pusteklo 
sukirto Koligman 3-0- Įvarčių 
įkirto Steponavičius, Baulos ir 
Arena *

Tokia Stambią antrašte pla
čiai skaitoma* “Newark Sun- 
day News" pradeda aprašinėti 
stalo teniso pirmenybes. Iš 
aprašymo matyti, kad Stasys 
Meitoą atstoVMga Unden sta
lą teniso vienetą išsikovojęs, 
jąu 21 pergalę ir tuo pačiu iš- 
keldamas Unden į pinnaujan- 
^ą rieto- Toliau lakraėtia pa
žymi, kad tos gausios Meilaus 
persalės nebuvo lengvai pa
siektos, gi prieš Ęnglewood at
stovą E2i Gotem Meilus išsiko
vojo pirmą sietą 21:19, o ant-

STALIAUS DŠONlt, gerai įrengta, su 
visom maSnom, įsteigta prieš 35 m„ 
mėnesinė nuoma $110, savaitinis pa
jamų vidurkis $200. Pasitraukdamas 
geram žmogui parduotų už $2000.

BE 3-1532

t, žaviam tejfaėį 34 mtn. ekspresu 
NYCL3teefam. 2 Šiferiai, kny- 
itau pottetę.fatyb. hutšer &ky- 

pfotis

kte ivrite Bushviek Meth. 
62-47. Klubą atstovavo ir taš
kus pelnė: Kerimais 20, Dauk
ša 12, Narbutas 12, Šlepetys 6, 
Birutis 4, Kaniauskas 2, Mi
kulskis 2, Razminas 2, Remč- 
za 2. v ■

te setonšdM, toteu ai^ė- 
je; svečiuojasi kietokas . New 
Jersey atstovas Hoboken p.C. 
Pirmame rate mūsų vtonuoli- 
te neįstengė prieš Hoboteen 
pasiekti. įvarčių, o kaip, bus va
sario 6 A, matysime į rungty- 
mes atėję.

gį Šeštadienį, vasario a, mu
sų krepšininkai susitinka su 
Irring Bouąre penketuku. 
Rungtynės vyksta YMCA rū
muose, Mancy Avę.

Ptefevėfe pegddMfenm dėl Shop- 
ping Center ir Fanners Market Wal- 
den, N. Y4 60 myriu nuo N.Y.C. Pa
stogės ir stalai pigiai nuomojami sa- 
vaitėm. JE 6-0829 — WA 9-2970.

- Klausk Sol Schnier.

Asta# riMnoHki. “kapitu- 
liavo” be kovos, gi jauste tu
rėjo neblogą treniruotę prieš 
New Yorko jaunučių rinktinę 
ir išsikovojo Dubausko, Sen
kaus ir Ridiką įvarčiais 3-0 
pergalę.

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Late* Qu*rter1y Interest ■ DtvHend

J. B, SHALINS-
ŠALINSKAS ; 

Laidotuvių DirektoriusJ 
802 JĄMAICĄ AVĘ. . -Į 

(prie Foreet Parkway Statioij) ’

Woodhaven, N. Y. ,j 
Suteikiam garbingas laidotuves.) 
Koplyčios Bemokamai visjcei 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.!

TeL Vlrginia 7-4480 ||

Gydytojo pasiMamfci •
Dieta,'kaip ir kiekviena kita 

gydymo priemonė, priklauso 
daktaro sprendimui. Jis turi 
-patikrinti sveikatą, ištirti 
kraujg. ir kitą. Jis taip pat 
pasakys, ar dieta rrikafinga 
ar ne, kokia, kaip ilgai ji turi 
trukti, ar gali ką padėti ąr ne. 
Geriausia yra dieta gydytis 
atitinkamose sanatorijose, bet 
galima ir namie gydytojo prie
žiūroje.

B tamsybių 1 Amfinųfe šviesų 
Mteų jautriai ataižvnigfauna i 
kiekvieno pageidavimų fr laido
tuvės virsta visais atžvilgiais 

jaukios. •
Kur Tobulumas Ysa Tradicija 

T H Ė DBA K B 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

54 AIexander Avė. Freeport, N.Y.
/. FBHMS •

Tarnauja kataliku tikėjime gy
viems ir įnirusiems.

80 ŠT, - W.—Park blokas; pinigais 

~~ stotom; - net <400 ar 
kdfaū lefaCzaotf C. O. 
fal 2% kambario

BARASEVICIUS ir 8CNDS
FUNERALROMI

irt e< 254 W. Broadvąy
South Boston, Mass. | 

JOSEPH RARACEVICHJS 
Laidotuvių Direktor'us' 

TeL SOuth Boston 8-2S98

Kiekvienas , laidotuves apsupti 
nudttrtižiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur tobuhuuas yra trųdiejja 
STEPHEN FUNERAL KOME

MM Pttkta Ave^ BroėHyn,
AP 7-8340 <

US-M Cross Bay -BK-d. 
OMne PMfc,. vi s^nss

1. Pilnas viščiukų ar kalakutų valgis, 
iškaitant Jumbo kokteili.

2. Vedybinis tortas su papuošalais.
3AStalo ir vedybinių varpelių de

koracijos.
A Kas 10 asmenų butelis Rye, žinži- 

relio, sodės ir ledų. ...
5. Garsintuvai ir vieta pasišokti.
A Grąžui 20 foto albumas prityrusio 

fotografo a apeigų namuos, baž-

dens į (tesą; per diepą pu
te kartas vairią sųąkos ąrba 
fatią arbatoj ąteą šiek tiek 
vytiti, koatyūto; 2. mintama tik 
vandeniu A
ketyūtądalis svaro nugriebto JOS VESTUVES LAIMINGOS 
pieną arba varškė# į dieną; 5. 
Švetoesnė dieta, pritaikyta 
žmogaus sveikatai.

Dieta gaH trukti nuo 1 iki 
20 dĮeriU- Po kuracijos pora 
savaičių far laikomasi vegeta- 
riiuų vątek}. Gera imti van
dens, oro, saldės vonios.

Vaftams cfieta netinka, bet 
suaugusiems, ypač mm 40-50 
meto, labai patartina. Kas lin
kęs tuktC tam normuoti savo 
maistą btttma. Pasitaręs su 
gydytoju, ?s laikas nuo laiko 
2-3 (Benas turėtų susilaikyti 
nuo maisto arba tai daryti 
nnoiat rimą dimą savaitėje. 
Tai geras receptas sveikatai 
užlaikyti.

Dr. B. .Detmar sako, kad 
pasninko dietą yra geriauma

• (Sete, ne? jį grėbusiai ir ge-
Dietos tešys riaūsUi išvalo ir pagydo kūną.

, PąaĮąįįo diętą įvairių ’ Po tokio gydymo žmogus jau- 
fžflhT- i. vte&kas šusdaikymas Šasi atjaunėjęs, nes jos orga- 
nuo įmušto, tik kvorta van- jiizmas ima normavai dubti.

Patarnavimas (Bena ir naktį ' / 
Koplyčia Šermenims dykai ...J

NOTARY PUBLIC ’

M^sbpnos, lėkščių 
mašina, . vėsina- 

BMAyklaM ir baž- 
ftjfe- IV 1-4262.

Joseph Garszva
GRABORIUS - 
BAUU4U0T0JAS

■jm-RMČffiirrrį Bį^>r-irir ; r. J, . r 

MM# MBDOarcvą ge^ Brook- 
lyne vietoje seniai {strigta, pigi Buo
mą Jlgam Išnuomota. Su nuostoliais 

atiduodama už $7066 phia prekės.

C. New York, nėra menkaver- 
tis prieštdbįkak Dėka mūsų 
tienuolifees gero ^aidimo, jie 
buyo jvrikti.

Makmil dabar paž ūreti ir j 
pinocny^k faitelę, kurioję po 
gąraiųjų German, Ungarians, 
Eintracfa, H- Y. Ungarians tr 
Nėwaric tvirtai j&sprandusi 
stovi TiftiMMhii 8. <1 '• ‘'' 

sekmadienio

OUEEfts VIUAiBB;sų ntostnttaK už 
$19,500, custom prabangus. pųfeliAtas 
pąrtiųjs feuųgato*. 3 "M? vonios, 
3* kandi. rdagV tetas vanduo, aliejum 
tedosnas, . garažas ir priafad. suaisieki- 
tatei kai. 4bp*jddaa ir bųinyčfos. Bd- 
ke&a kitur, gaidai? tufe pcd.purfatea* 
kaina.

J jjU.į^kwu.Auj-.,- ' 
JAMAICA 2 šehnų custom statyti na
mai 1, blokas j ptotos nuo J39th st 
pcfastiato 46JĮ1 ,ir 8ŪĮ Ąve. . liitija) 
prje SOth Aye^, tarp 179th. Pi. ir 180 
St >rti MidMtaT taritoy ttefeno ties 
Grand. -Geotnl t*i**X- PfeR Ptyto 
su visais mcdeniials pageriiūmaisl

kat. .mokyklos bažnyčios, krai 
ves, susisiekimas.•, $2^960

JA 3-3473

BESTOBANAS Yorkville, 6 darbo 
dienos, įsteigtas. daugiau kaip prieš 
20 metų. Gerai išnuomota, geros pa
jamos. Dabar laikomas dviejų mer
gaičių, kurios išsikridamos kitur par
duoda su nuostoliais už $9000.

SA 2-9636

prieš 15 metų, žema nuoma. Dėl kitų 
interesų parduoda už $8,500. Geram 
žmogui bus duota jš^mokėtinat

773 Grand. St. Ęrooklyn, N. Y. 
EV. 8-83®

LAIDOTUVIŲ REIKMENYS 
fiviežiai akintos gėlės iš muK 

žalių gėlynų. » . .
WIE8NEB BB0& !!<<**
- ' ’$«$ Vktory 'i<

(BbmMar t-8141

GARDEN errt “t0r tetoMfaten 
Avė). Naujna -3 Mfa kfeterts, 
kiaurai cstortaž balė, 4 mfogazą, 2% 
vonios, gotą ^ųrafeR $38^900. <2 
blokai Į pietos nuo 3tewart Avė.). 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 2 
Uokai ligi LIRH. RO 4-69t_3 '

BABfa-<miX
ASTORIA. modernus, savaitinė a- 

pyvartų $750 vktatlnfei, galimas bu
tas. <11,000 išsimokėtinai.

Kreiptu į savinin^a.
RA 8-9107

(atkelta iš 4 psL) 

Kam dieta tinka?

JAMAICA, L. L,. 5', kambarių sietuo- 
tas.Bffeidnįs pėrimą, Ijdfoimos plyti
nis, 1- mie£. ka?ixb., aliejum šildo
mas, garažas, ''-arti susisieki
mas, krautuvės, ,'pėkščiom pariekta- 
ma kat., .. motyt^ąs ir bažnyma.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Capn-^ 
bridge ir Bostono kolonijas 
miaudomis kainomis. Kainos tos <

wwrrųi KKFSCLA
Gerai įrengta, 6 dienos, 2 butai, se

niai jstrigtiL, 8 metam išnuomota, ge
ros nnvųrtos kttentaį, puri nuųma. Su 
nuėsto Hari parfeotkma nž 1M00 doL

5 MAMO8

AffifoCfaas Ir knife tyrimas 3 dėt Priėmimo valandos 104 B Lė 
Kotafas baigės Ėsropoja '*

IŽSBMftSIUDKT MSWY(WK<MY
Virš Leringtcst An. pcfendnio traakMo stoties. į sagai pritefinati

Td. STagg2-5043
Mątthew P. įHįljS 

(smiAusKAS) *2
FUNtm POJtt 

M. P. BAUAS^IMraĖtyEl^  ̂
ALB. BALTRŪNAS-BALTOtt

Rrikalų Vadėjas 

0O ^ad 8tnH ® 
Broektyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

įB tinka gydyti nutukimui, 
reumatui, skrandžio, jaknų, 
tulžies Jnkstų ligom, šlapumo 
pūslei, akmenims, cukrinei li
gai, kai kurion odos ligom, 
astmai, maisto apykaitos su
trikimams ir k. Gera yra te
kąs nuo laiko dietos priemtmė- 
mis organizmą apvalyti ir ap
sisaugoti nuo galimų sushgi-

ZALETSKĄS r
FUN ER A L H O ME 

KAST BROADWAY
Sąteti Bortoa, Man-

IdMĖtpi IfaD BUtetefa tefa,

ėtetefaB Cheas Chat mšo, 
kad Kanada turi 4 šachmati
ninkus, kuriems FIDE sutei
kė ‘International Cbess Mas
tei-” titrus: D. A, Yanoftei, 
Bate VteteaiB Dr. Bobatir- 
ęhak ir Frai^c Anderson.

Montroalio p-bęae Boitefr- 
witz (buv. Lietuvos žaidėjas) 
įveikė buv. Montreal meisteri 
J. WiBiams.

. Neųv Yorito “CTiess Review” 
sausio nr. talpiną apąSai ^inių 
aite lięturius; Buffalo K. J.,, 
turnyre piriną vietą pasidali
no Dr. Marchand ir P. Vkito- 
nię. CpnadiaB. ace. Quebeco 
provincijos žaibo p-bes laimėjo 
L Žątys. North Central p-bėse 
įžymiausių dalyvių tarpę buvo 
P. Taųtvaišąs, M. Turiansky i? 
Angelo. SandriĮL Mmjtreteio 
lygos B. klasėje pirmauja Mort- 
treal ČC sų tš., įkandin 
seka Lithuanians su 12^ tš. 
Postai skyriuje: J. Stonkus į- 
ėjo | Gojden Knights baigme;

LĘVTFTOWN, VaatagK 1951. 3 mie- 
ggmiej^ pettie, gružas. Arti
Jtytmiakyktos .te tyfaste* <dv. 
PrųndškmiK paranita). Basai' Ugi 
EDUI. Knotty Pine vtetuvč, vėtrų 
langai. įteigi. teengtesat, l pietų 
temt tea^o. le;344Ml -

7. Brfdal Suite vieųame iš Brooklyno 
genausTti Boteiių.

t. Bemokamas attvefimas 4 botriĮ.
3Atcpauadinami vedybiniai kvietimai
10. Tarnams agtetptatyĮai ir miesto 

taksai įskrityii.

Howaiti L. Halleg, Lfo. Mgr.
Weriey Hallett, Treesiu*r 

Hallett Ctapel, Asforia, !*> Į, 
8-17 Astoria Blvd. AS. 8-6011

DonaM P. Trudden,' IJe. ^Kgr,

FUNERAL HOME 
, 197 Webster Avemte 

Cambridge, Mas&
PRANAS WATIKUS ;
Laidotuvių Direktorius ' 

ir Balsamuotojas 
' NOTABY PUBLIC

wytį>i<«'»iiVwA į
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