
rpises nariai A. Deveritenė, M. 
Brakas ir P. Vainauskas kovo 
10 lankėsi pas įrita. Žadeikį.

ruošiami Mandžurijoje. Lėktu
vų turi būti iki 1700. Sovietai 
jau pristatė 429 lėktuvus, tarp 
jų 339 sprausminius.

Paliaubų metu šiaurės Ko* 
rajoje buvo 34 aerodromai, 
daugumas sudaužyti; dabar jų 
pristatyta 80.

Sovietai atgabeno 150 tan
kų, 800 didžiųjų patrankų 122 

"mnt, 10,000mortyrų 82 m.m.
Dėl to suprantama, Jcodėl 
kai t* ■uafralhjoj komiai- 

joje uwcmwi ir sveoai snayt

' Dalies jo nežino
Kai žurnalistai priminė vals

tybes sekr. Dulks Edeno pa
reiškimą parlamente, kad pa
liaubos ves į derybas/ duoti 
vietą JT kom. Kirrjai, tai Dul-

JOHN F. DULUCS, VaMybč* 
sekretoriai, Krites H paskutinio
sios wo keliones i Tol. Rytus.

kopėčias ir pasakė: ’Tai ir ge
rai, dabar aš būsiu vėl šalt
kalvis.” čia buvo jau Austri
jos žemė.

Dulles kalba Išryškino ame
rikiečiam komunistų didelį ag
resyvumą, o Azijos tautom

x 1953 metais prezidento Ei- 
senhowerio vardas pak’lo suk
čiausia — kąi jis laimėjo Ko
rėjos paliaubas. Buvo įvykdy
tas jo pažadas ^baigti karą. 
Bet nuo tada iki dabar jau pa
aiškėjo, kad paliaubom pasi
naudojo komun'stai.

VMrių grapių komisija, 
kuri turi ištirti Vilko persikė
limo galimybes, paskyrė pa
komise, kuri pasiteirautų, ką 
tuo reikalu mano Altas, min. 
Žadėfltis ar per ji arba tiesiog 
UH^ririiutn valstybes depar
tamento nuomonės. Tat pako-

pirmininkas prof. Nesmėjano- 
vas prieš keletą mėnesių pas
kelbė, kad mokslas jau priėjo 
Ugi to, kad galima kalbėti a- 
pie dirbtinį satelitą, kuris suk
tųsi apie žemę. Tie žodžiai ra
do didelio atgarsio ir pasidi
džiavimo sovietuose: esą gal 
gi sovietų mokslininkai kaip 
tik pirmieji nugalės žemės 
traidcų ir pakabins viršum že
melės naują mėnuli.

BEDA MOKO GUDRUMO
Jugoslavijos vienas šaltkal

vis nebenorėjo Tito rojaus ir 
taikstėsi pabėgti j Austriją. 
Jis išsitepė suodžiafis veidą, 
pasiėmė suodinas kopėčias, 
šluotą, virvę, medines klum
pes ir Jugoslavijos Austrijos 
pasieny ėjo kaminų valyti. Iš
valė vienam kitam ūkininku!. 
Pasienio sargybinis, pamatęs 
kaminkrėtį, pasišaukė, kad ir 
jų namelio kaminus išvalytų. 
Gavęs arbatpinigių, kaminkrė
tys ėjo toliau. Vienuose na
muose jam jau pasakė vokiš
kai, kad tik pireš porą dienų

kandidatūrą sta- 
ria iš-to išvada de-

— Asgfijos darbiriSų p®r 
rijos vadovybė, pirmininksa 
jama Attlee, kovo .8 nutari 
pašalinti iš partijos protai 
ševifcšką Bevaną. Nuntat 
nu, kad partija gali

— Pintai atę partija sasL 
rūpino tianitiai ydėraesio kreip
ti į'heeffigMtrtrkaJbanfių tau
tybių grupes ir jomis pasi
remti. Esą jos politiškai są
moningiausios.

ILS. News a. W®rįd Report 
paskelbė, kad vyr. štabo vir
šininkas adm. Radfordas pa
teikė valstybės sekretoriui -ir 
15 Korėjoje • kariavusių vals
tybių pranešim^, kaip komu
nistai, laužydami paliaubas, 
pavertė šiaurės Korėją sovie
tine tvirtove, štai keli davi

niai: 1
paliaubose buvo sutarta ne

įvesti | šiaurės Koralą Svetimo 
karinto personalo. O tik mė
nesiui praslinkus nuo naIUtobų

Vengrijoje pašalėtas iš 
min. pirmininkų Nagy. Prieš 
tai jis buvo apkaltintas, kad 
nukrypęs nuo-Stalino ir mark
sizmo. Jis buvo Malenkovo ša
lininkas. Jo vietoje pasodintas 
jo priešas RakossL - Tasai yra 
Chruščiovo šalininkas ir Ven
grijoje vykdys • stambiosios 
karinės pramonės gamybą.

)ewey, • Stassen, 
W. Knowland ir 
nnokratų po Ste- 
i Kefauver, Rus
ui, Williams.

— Kas bus, jei mes &f duo
sime šias salas be kovos? — 
Likusios dar laisvos Arijos 
tautos bus gundomos dėtis su 
Kinija. Formozai tai bus kata
strofa. Japonijai bus naujas 
pavojus. Esu tikras, kad nusi
vylimas Amerika bus didelis 
ir demoralizuojąs. Aš neži
nau nė vieno amerikiečio ka
rio Azijoje, kuris paremtų to
kį atsitraukimą.

Anglijos princesė Margareta 
grįžo iš kelionės ir dabar jai 
stoja pasirinkimas: pasilaikyti 
teisę į sostą ar ištekėti už 
kap. Townsend.' Suderinti a- 
biejų negalima, nes kapitonas 
yra sykį divorsuotas, o su to
kiais Anglijos tradicijos nelei
džia tuoktis pretendentam į 
sostą, šiemet Margšretai suei
na 25 metai, ir ji pati savo li
kimą jau gali nuspręsti. Palei
sta tžinia, kad ji pas rinks mei
lę ka’p ir Eduardas VIII.

SKYLA. DARBININKAI ‘
Vak. Vokietijoje dcšimtlkšą^f 

talikų ir evangelikų profesiniu 
organzadjų pasitraukė^® 
prOfesnkj organizacijų sąjįai- 
gos. Pastarąją kaltino pa^ri 
traukusieji, kad jr virtusi po* _■ 
litiniu socialdemokratų įrjyŽj 
kiuK '

Kaip komtastai pasburadojo rių 11 nuteisė kalėti... P 
Korėjos paBaubom ir pastatė Korėja skundžiasi taip pat 
moją tvirtovę naujai agresijai atgavusi 60,000 karių, tari 

komwūtai daugumą prieš 
ta įsfraudė J komunistų 
riuotnenę.

MARGARETA PASIRINKS 
MEILĘ?

to nesiduoda nukreipiami. Jie turėjo -parodyti Amerikos ka- 
stengiari kompromituoti, A- rmį pasipriešin’mą bet kuriai 
meriką Arijos tautų akyse ir komun’stų agresijai.
tuo ją provokuoti. Provokuo
ja, skelbdami apie savo didžią 
pergalę Korėjoje, Indokinijoje, 
dabar Formozos vandenyse. 
Provokuoja skelbdami, kad a- 
merikiečiai nesikišę į Indoki- 

’rifjos karą, nes buvę per silp
ni. Provokuoja, laikydami a- 
merikiečius kalėjimuose ir va
dindami Ameriką “popieriniu 
tigru.” ,

Amerika sudėjo Azijoj daug 
aukų, nori ta&os ir nepraran
da vilties, kad paliaubos bus 
įmanomos. Tačiad Amerikos 
taikos meilė neturi būti siekia
ma betįkuria kaina.

“Tarime nuolat galvoti, kad 
vakarų Paeifiko * laisvosios 
tautos greit prarastų laisvę, 
jeigu jos galvotų, jog mūsų 
taikos meilė reiškia taiką bet 
kuria kata. Turi būti mum 
aišku, kad esame pasiryžę lai
kytis tvirtai ir priešo jėgai 
pasipriešinti visom mūsų turi
mam priemonėm.”

Tos pramonės yra ną pasto
vios pasipriešinimo linijos, bet 
judrūs daliniai iš laivyno ir a- 
viacijos barių, kurie yra pa
kankamai ginkluoti, kad at
grasintų priešą ir sunaikintų 
karinius taikinius, neliesdami

ją pu ilrta apie savo kelionę 
ir joje pų^rtos įspūdžius.

< Azijpje-^s radęs labai ryš
kias kcHtausbj pastangaste
rorizuoti laisvąsias valstybes, 
kastis po Jų pamatais iš di
daus.

Subvosite-—.sakė Dulles— 
gal būt, ymiš vfeų pavojų di- 
džfautias. Ypačiai Laos vals
tybėje. "*

Visai atvirai komunistai 
nori pagrobti Formozą ir nuo

VIETNAME SUKILIMAI
Pfeię Vietname, kurio 

pirm, yra D'em, katalikai 
Amerikos palaikomas, 
Prancūajos priešas, stiifĮ 
kariuomenes daliniai. Std^Į 
mą sukurstė v etos rdliriąl 
sektos, nepatenkintos 
Prieš suklegus Diem įrišti 
ištikimą kariuomenę*. 5S

Preridento rinkimai dar už Po Eisenhowerie eina
kalnų. Tačiau rūpestis jau da- Stevensoaias, Nlxooas, Kefau* 
bar didelis, su kokiu kandida- veris ir kt 
tu galima geriausiai rinkimus 
laimėti. N^slę padeda atspėti 
Gallupo institutas, surinkda
mas nuotaikas masėse.

Gallupas patyrė, kad dabar
tinėm sąlygom vis dėlto popu
liariausias yra Eisenhoweris. 
Jei jis dabar rungtųsi rinki
muose su demokratu Steven- 
sonu, tai pirmajam tektų 59%, 
antrajam 41%. Paskutiniuose 
1952 rinkimuose Esenhowe- 
ris buvo gavęs 55,4%, Steven-

—Iš Los Angeles į New 
Yorką karinis lėktuvas atskri
do per 3 vai. 47 min. ir 33 se
kundes. Tolis 2438 mylios, a- 
pie tiek pat kaip iš New Yorko 
į Europą. Senesnis rekordas 
buvo 4 vai. 6 min. 16 sek.

dabartinis pirmininkas Mąs
tėm išvyko į Europą atlikti 
paruošiamųjų darbų seimo se- 
šjai Strasburge. Jei nebus 
vietoje kliu&ų, ji numatoma 
gegužės mėn. Bus svarstomi 
tokie klaurimai: Europos inte
gracija, Kultūros fondas, kuris 
paremtų tremtinių mokslinę, 
kultūrinę veiklą, Egz lų Unes- 
co, kuri veiktų paralelia! su 
Jungt. Tautų sukurta Unesco 
organizacija. Europoje l'kusių 
tremtinių teisinė ir ūkinė pa
dėtis, Žmogaus, teisių dekl'ara- 
cija. Tai tie patys klausimai, 
kurie yra svarstomi JT orga 
nų ,bet į juos turi būti pažiū
rėta pavergtųjų tautų akimis.

J drimą vyks iš Amerikos 
tik tautų delegacijų pirminin* jų kaminus lėtas išvalęs. Ta
kai, kiti delegatai kiekvienai <ja kaminkrėtys metė šluotą ir 
tautai po 7 bus jau susirasti 
pačioje Europoje.

Per porą savaičių paruošia- 
mfe^ darbai bus atlikti.

Amerika 1957 pakabins viršum žemes 
menulį, kuris apsisuks per porą vai

Asso. Press korespondentas, 
pabuvojęs tris savaites Matsu 
saloje, kėlia klausimus ir at
sako:

— Ar gali šita sala, - kuri 
yra tik 5 mylios nuo sausže- 
mio, ginfis? — Mano įspūd:s, 
kad komunistų invaziją atlai
kyti galėtų.

— Ar iš Matsu gyventojai 
jau .evakuoti? — Civilinių gy
ventojų joje yra 10,648, dau
giausia tai žvejai ir ūkininkai. 
Jokio ženklo, kad bent kas iš 
jų būtų evakuotas.

— Ar gali faūtizšala ginama 
be amerikiečių? — Ne. Jei 
komunistai Matsu pultų su 
tom jėgom,- r kurtas jie dabar 
turi, nadonafistai gal atsilai
kytų 10 dienų, dvi savaites.

Edene, planas
Britanijos • užs. reik. m:n. 

Edėuas, grįžęs iš kelionės po 
Aziją ir taręsis Formozos rei
kalais su Dulles, kovo 8 par
lamente siūlė, kad Ch'ang 
Kaish&kas atiduotų" pakraščio 
salas Kinjos komunistam, o 
komurrstai už tai pasižadėtų 
nesiimti karinių priemonių 
Formozai laimėti.

majam tektų 64%, antrajam 
36%. .

Jeigu rungtųsi ~ dabartin's 
vceprezidentas Nbconas su 
Stevensonu, tafi pirmajam tek
tų 39%, antrajam 61%.

Kai Gallupas iškėlė klausi
mą, ar žmonės patenkinti Ei- 
senhowerio prezidentavimu, 
tai 71% atsakė-— ta;p. Iš 
pačių resĮMiblikonų 74% norė
tų, kšd JSsenboweris vėl būtų 
kandidatas ridamuose f 
identus.

Populiariausias Eiseąhoure- 
ris buvo 1953 rugsėjo mėn^ 
leada jis padkkė Korėjos par 
Baubų.

Tada žmonės tikėjo, kad ka- £•:_*: ,,ar nMnnti 
ras pas:baigė, ir jau dabar bus "<*■ UUg^IlU 
taika. Palyginti su tuo laiku, 
dabar popul'arumas nukritęs 
tik 4%.

Praktiškos išvados tos —

Senas5® pietų Korėjos pu 
dentas Rhee buvo tdsu  ̂J 
Deg&Umakomunistais pratti 
ti. Buvo teisūs ir AmeH 
kariniai vadai T. Rytuose, j 
katarai priešą «umuS& Į 
to nepataisysi. Kas btiieka 
ryti? Pagal paliaubose riS 
tyU IM karą ataadU 
Tai neįmanoma. Proteth 
Ir uNnatumus statyti?
mųniitii nebijo- » ntajo |Į 

_ .. ... luotH kad ftotų Korėja g
ifMtoiaą Mta tr tetas vytų taurės Korėjos M 

• fefaif . KtaMtaM teta 
_________ Sūtadė tantataai ir susi- atsakymo. || 

narirašymo Sov’etų Sąftmga, tarimą d8 beištariu. PMttadė- Apie tuos dalytas ū 
kom. Kta> ir raurteKorga to duoti apie taatsvius tinias, sekr, DoDes nekalbėjai 

sataiš netiltai štarrfe Ksr»> vis dtito komunistai fe nedavė jieyn dm iš priefaačtaj 
jos tastasoraas B U__________ apa 2340 tetartų, tarp jų JMta turėjo tari

■d 40. buvo OT amerikiečiai. Daugu- jog tanuntaai tytiaįsti M
Dabar jau to plano dalis mas jų kus jau timirę , merta savo agresiją I 

vykdyta — iki 20'dhriz‘jų. 1 tetadK iįtafffrrtaą dėl ra* itate * timą kad tati 
Aviatorių tatei ii 6,000 pahtarttos Daber pttapaltao tada Amarta f 

padkfinta Ori 20,ti»; jte po- laiką U Amerikos tatai ta- tą ptaytl: gana.

Taip besidžiaugiant, šveica
rų Sdntazer Hlust. Ze.tung 
sausio 23 pranešė tarp sen
sacijų, ksd Amerikos aviac'ja 
numatiud išlakias dirbtiniam 
mėmdhri statyti, tik nenori 
viešai tų sumų traukti į b’u-

kalbą £eko ndHnąą^J^O 
- Bahtauns taftita^g

Gub. Harrimanas koSęt* 
viešoje kalboje reikalavo^įį 
Amerifi Formozos byloja;^ 
liktų viena be JT paranįe 
kritikai, kad ESąariĮiieiM 
nešvaisto ūkinės pagalbos; '! 
rijai, kad susiaurino g'n@^ 
mo biudžetą ir kad nepakęs 
imigracijos įstatymo. <

kad respuiįikondC norėdami 
rinkimus laimėti ,turės, prisi
kalbinti E3|Enh0werį, kad jis 
leistų^ savo * 
tyti. Bet ks 
mokratam?

Taip kih 
prezidento 
Nbconas, < 
Lodge jnr. 
t.t Tarp? 
vaisono ei

Amatas Betartų beodrad- 
menės rinkimam kovo 10 
baigtas tommas kandidatam 
statyti. Egi paskutinės dienos 
iš Chicagos buvo gauti du 
kandidatų sąrašai, vienas su
darytas bendruomenės su 27 
kancSdatais, kitas su rtenu 
kancūdatu. Iš Detroito apygar
dos vienas bendruomenės su
darytas sąrašas, iš CSevelando 
du sąrašai— bendrucsnenės su 
19 kandidatų ir dalies tautinin
kų su 3 kandidatais. New Yor- 
ke taip pat du sąrašai, tfęnas 
bendruomenės sudarytas ir 
vienas su kandidatais, kurie y- 
ra išimtinai visi senieji lietu
viai.

Balsavimo diena Loko dar 
neparicirta. Spėjama, kad ji 
bus telnndh'n 22—23. Susido- 
mėjunas rinkimais auga.

Rengiasi: šaidmas skaičiais
Sovietų Sąjunga paskelbė Z..^R

• Bendramnenė j itaktans Aukščiausios Tarybos rinki- . ■
ą Ifttas J Ameriką(?) mų davinius. Tariamai daly- ■
• Favezgtosiss Tautas į vavusių rinkimuose vidurkis •

Emopą skelbiamas - 9^99-99, 81%. ■
Dau^aięia balsavusių sugal- 
vata paskelbti Stalino tėviškė- Ii
je Gruzijoje. Mažiausia — Es- W
tijoje. čia skelbiamas ir baisa- » K 
vusių prieš sknič'us—0,24%, y M
Lietuvoje tokių prieš buvo v (B 
0,07%,: latvių nurodytas ir z.-S 
tikslus skaičius — 910 asme- s B

paleistas pirmas dirbtais 
satelitas.

būsiąs vargiai 
kaip 
nesveriąs

Tas bus
mestas į v;ršų dv’gubos ar

Mažutis satelitas suksis apie *’ .. - , . .' ' ' . ' /
žemę 250 mylių aukštyje ar 
daugiau — kaip sviedinys prie 
virvelės galo, vieną ratą pa- l' ’ . ,
darydamas mažiau kaip per ■ l'.. /' •*/
per dvi valandas. Po kelių sa-

jis
mę ir sunyks, kai tik susidurs 
su tirštesne atmosfera.

Tas mėglofanM ataeisiąs 
apie 20 mil. dol.

Juo nesiekiama
reikšmės. Tai bus tik moksknė 
reikšmė žmogaus pastangose 
atsiplėšti nuo žemės traukos.
Ir žinoma, bus didelė propa- mabgabtta AariUn artansą eta ti «arv ktata iia Britą 
gandlnė reikšmė tautinei am- tamsta ir reriM mtkM M kwt r. Tiwi< ą.ą 
bfctyai. t irt ■ y arMvta Fr. Fhtar.



SPAUDA

H you need dependable

current income mvest m

aplinkybės? Vli- 
ręej.kad jis būtų, 
iri keisti ne tik sa- 
viefa> bet ir savo 

būstinės klau-

»je kovo 3 
ako. aiškiai 
iką. Ii* dar Oęveianfe pdbffikK.stebi 

šuneU, kuris bėgioja šešiom 
kojom.

Senes H Bonds matare in 9 years and 8 
months and may be obtained in denom- 
ihations of 8500, 81,000, 85,000 and 
810,000. The amtaal limit on new pur> 
chases b 820,000.

For fufl bfonMtkm abovt U. S. Series 
H Savings Borais, see your banker. Why 
not taflr with him soon? įbėrė b nn.

Amerikos komendantas Ber
lyne pareiškė sovietam protes
tą, kad trys ginkluoti sovieti
niai milicininkai įsibrovė į a- 
merikiečių zoną Berlyne ir pa
grobė buVj milicininką, kuris 
atbėgęs^ pas amerikiečius pra
šė globos.

ferencija
keletą vaizdi, aąlĖąS&u Eu
ropos spaados paskelbtų. 
Jie padeda Paprasti/ ŪodB 
tragiški buvo tos konferen
cijos vaisiai. '* ■ .'■■*; \

ti. ĮŠnr tam kokios literatūros 
siriirit.-o Lietuvos valstybinė
se jstfidgose už ąžuolinių durų 
antfcnygų lentynų ir doku- 

Įpintų t dulkės kloja-

“Mūsų snaudoje daug rašo
ma, o įvairiose sueigose daug 
kalbama apie Vliko perkėlimą 
iš dabartinės jo buvč’nės 
Reutl'ngene, vakaru Vokietijo
je, j New Yorką. Dauguma po
litiniu grupių pasisakė prieš 
perkėlimą. x

“Mumš atrodo, jog tokiem 
klausimam perdaug eikvojama 
laiko. Svarbiaus’as dalykas 
glūdi nė tame, kur bus Vli-

Jf you are one of the many investors 
who need to get part of their income 
from a risk-free security, you'll find U. S. 
Series H Savings Bonds an ideal answcr 
to your problem. ‘ ‘

With Series H Bonds you have the 
important assurance that your principai 
is always safę, unchanging. And your 
postman brings you your interest check 
every 6 months. ' ,

Thcse bonds yield an average 3% per 
ycar when they are held to maturity. 
And they are always redeonabte at par 
after the first sis months on one month’s 
wrilten notice. * ,

ne kartą teko girdėti, kad į- 
vairūs mūsų vsiksn'ai taręsi 
dėl informacijos darbo koordi
navimo bei pasidalinimo. Bet
gi nė kartą neteko girdėti, 
kad būtų bandyta įtraukti į 
tą darbą ir atstovybes bei 
konsulu*. Gaunasi keistas 

Visko netekę ir jokių

Tėviškės Žiburiai vasario 24 
vedamajame l'ečia jau ne patį 
Vliko klausimą, bet vieną iš 
jam ir kitiem privalomų dar
bų — informacją. Sako, kad 
anksčiau svetimiesiem apie 
Lietuvą informuoti buvo iškiš
ta keletas leidin’ų, "o šian
dien veik nieko". Kelia mintį, 
kad tuo reikalu turėtų rūpintis 
ir mūsų atstovybės.

"Atstovybei turėtų virsti 
informacijos bei Lietuvą lie
čiančių studijų paruošimo 
ccntra's, o kai kurios galėtų 
pasidaryti ir leidėjais... Jau

chistų, kuriuos kare banga 
išmetė iš tėvynės ir kuriem 
atrodė svetimas diktatūrinis 
.Franko režimas.

d’ntas Madar’aga. buvęs d'plo- 
matas, dabar Oxfordo profeso
rius. Jis tebėra opozicijoj prieš 
Franco. Bet Madariagos kova 
prieš komunizmą tiek st’pri, 
jo nušivylimas Europos mora
liau h* idėjiniu palūžimu toks 
didelis, kad netektų stebėtis, 
jei ir jis pasuktų savo veidą 
labiau į Ispaniją. Nors ten jo 
trokštamos žmogui laisvės tiek 
nėra, bet ten aiški dvasia 
prieš civilizaciją naikinantį 
komunizmą. Ir eina gandai, 
kad ir jis jau kategoriškai 
neatmeta grįžimo bet kuriom 
sąlygom. "

New Yorke. vasario 5 buvo 
Vl'.ke dalyvaujančių grupių 
pasitarimas. .Svarstė, kur dėti, 
Vliką, palikti vietoj ar perkelti 
į Ameriką. Sudarė komisiją, 
kuri ieškotų jam vietos, pava
žiuotų į Wash’ngtoną ir kitur, 
žinias berinkdama. Ryšium su 
tuo pasitarimu ir spaudoje im
ta svarstyti tas Vliko buvei
nės klausimas. '

Tikrai Livadijos rūmuose 
santykiai tarp trijų buvo labai 
įtempti. Churchillis su nepasi
tikėjimu žiūrėjo į Roosevettą, 
kuris buvo prasitaręs, kad 
Britanija turi reformuotis — 
duoti kolonijų gyventojam 
laisvę ir trauktis iš Indijos... 
O kiekvieną punktą svarstant 

trijų nuomonės vis skyrėsi.
Kas daryt, sakysim, su Len

kija? Churchillis pasakė ir jo 
žodžiuose buvo jausti susijau
dinimas : "Anglija paskelbė 
Vokietijai karą, kad Mitų iš
laikyta Lenkijos nepriklauso-*

Už Europą
Drauge vasario 28 J. Jasai

tis griežtai tvirtina pačia 
straipsnio antrašte: "Vlikui 
vieta Europoje". Argumentai 
du: viena, Amerikoje yra už
tenkamai organų, kurie rūpi
nasi laisv nimo reTkala:s, a Eu
ropoje, Vliką atkėlus į Ameri
ką, ‘‘paliktų didele Lietuvos 
laisvinimo darbo spraga, ku
riai papldyti Europoje nėra 
k?.* institucijų."

Pasisako prieš. Vilko paliki
mą Vokietijoje, nes būsią su 
Vok’etija ginčų-dėl sienų. Siū
lo Šveicariją ar Angliju c .

Prieš
Sandara kovo 4 pasilakė

j-/ tus, vakarienę, filmas, bet. 
gį, daugiau laiko praleido lovoje.’

Kai savo susirūpinimą Bymes 
pasakė Mrs. Bbettiger, Roo- 

FJ sevefto dukteriai, kur’ taip pat 
r Jį lydėjo, toji atsake: "Jūs 
& klystate, Mr. Ęyrncs: jūs s‘c- 
fc '■ įėjote jį kine ir matėte, kad 
7? į jis ž-ūri išsižiojęs, bot tai nud 

' Kncsfto. kuris ji kankina, ir 
fį <tei ,to jis t'k atrodo tkras 

. ligonis, bet nieko daugiau.” O 
.Jloosevelto gydytojas kalbėjo: 

L? . ,WS truputį pers’šaldė ir, žno- 
,z/na ,dar ta? sinositls, bet pn- 

k laukite, jis diena po d enos at-
.-igau..”

I, ~ Kai laivas atplaukė į Maltos 
S?' salą, jam buvo tikrai g.rau. 
|y ^Mffa tanikė jau

ChnrehiDte, kurta visai nebuvo 
narėjęs kriauti j Jaltą:

"Jei dešimtį metų, būtume 
ieškoję, nebūtume radę mizer- 
pesnės vietos. Tai kraštas, 

f - t’nkamas iš mtinai šiltinei.
Utėlės ten jaučiasi ypatingai 

•-.gerai.”
ChurchiU’s perdėjo, aišku, 

į Jalta yra vasarojimo vieta 
įį. puikioje geografinėje aplinko

je prie Juodosios jūros. . Eet 
®uo nebuvo sužavėti ir iakū-

1945 vasarį, kada trys "di
dieji” susėdę caro rūmuose 
dalino Vokietiją ir pasaulį, tuo 
pačiu metu Hitleris sėdėjo sa
vo bunkeryje Berlyne. Jis'bu
vo susikvietęs “gauleiterius”, 
reicho gynimo komisarus ir 
„jiem kalbėjo apie karžygišką 

kovą iki paskutjnio vyro.
“Jei mano ranka imtų dre

bėti ir net jei mano galva su
drebės, niekada nedrebės ma
no širdis.”

Bet nuo to drebėjimo Hitle
rį saugojo daugiausia dr. Me
relio jam įšyirkščiami vais
tai. Dar taip nesentai, tik prieš 
naujuosius metus, Stalinas per 
Japoniją buvo pasiūlęs Hit
leriui taiką pagal 1937 sienas, 
bet didžiąją dalį Austrijos, Bo
hemiją ir Moraviją pasiimda
mas sau. Bet Hitleris ją buvo 
atmetęs. Hitleris tebesilaikė 
tvirtai minties, kad jo prieši
ninkai turi suskilti ir tada jis 
laimės.

H Bonds yield'3% if held 
to maturity—pay interest senai* 

annually by Treasury check

Prieš naujus metus Ispanija 
paskelbė amnestiją politiniam 
pabėgėliam/kuriem šiaip būtų 
grėsę iki 20 metų kalėjimo. 
Dar prieš tai buvo leista lais
vai grįžti buvusiem kariam, 
nesvarbu, ar jie kovojo komu
nistų pusėje ar ne. Ir tuo pa
sinaudojo apie 2000 ispanų. 
Dabar traukia Ispanijos žemė 
ir garsiuosius Ispanijos meni
ninkus, kurių vienas buvimas 
tremtyje yra nekokia reklama 
Ispanijai. Antai, prieš keleris 
metus muzikas Pablo Casals 
atmetė Madrido siūlymą tik 
pagastroliuoti su koncertais, o 
dabar jis paprašė Ispanijos 
konsulatą duoti jam Ispanijos 
pasą — jis jau nebe -tremti
nys.

Aštriausias Franco priešas 
buvo dil Robles, katalikų gar
sus veikėjas. Jis sėdėjo lig 
šiol Portugalijos sostinėje. Bet 
dabar grįžo į Madridą ir ad
vokatauja. — Tapytojas Sal- 
vador Dali, vienas iš Picasso 
mokinių, vienas iš kairiųjų, 
surrealistų, susirado kelią at
gal į Madridą. Madridas lauk-

Bet gyvrn’mas eina, ir 
Prancūzijoje dingo prieš 
Franką rad’jas; komunistai,

^Apgyvendintas nu* 
žudytos carienes 

miegamajame
Prezidentas ir jo palydovai 

plaukė Amerikos laivu “Quin- 
jty." Tarp jų buvo ir James 
Francis Bymes, kuris prasi
mušė į gyvenimą savo pastan
gom. Jį Rooševeltas buvo pa- 

’šiskyręs ginklavimo pramonės 
sekretorium. Tose pareigose 
jis buvo labai gabus.

Jis kaip ir valstybės sekr - 
torius Stettinlus biivo labai 
susirūp’nęs, nes

Rooscveltaa atrodė didelis 
ligomis.

Tokio "žiaurumo” dar 
nebuvo

Les Augeles vienas 59 metų 
džentelmenas pareiškė norą 
skirtis su žmona dėl jos “ne
girdėto žiaurumo”, nes ji su
pjaustė savo plaukų kuokštę ir 
sumaišė su tabaku, kurį jis 
rūko pypkėje.

m/ są^ngininkai bandė / palaužti 
/ vblriečSus . .prie* Antenų.

E/:, tumėse iš pradžių vokiečiam 
f y. pasisekė priešą atmušti. Tada 

. Stalinas pasakę savo lemiamą 
"taip.” Buvo numatyta Stali- 
no pasiūlyta vieta — Jalta 

^ .1945 vasario 12.
■ Iki atėjo numatyta diena, 

i?-- vakariniai sąjungininkai jau 
sj, buvo vėl atsigriebę. Jų ka- 

riuomenė stovėjo jau prie 
. xSę*Rheino. Bet Stalino kariuome- 

lie buvo prie Oderio. Jo ran- 
z koše jau buvo Pabaltijys, 
š; Lenkija, Vengrija, Cekoslova- 
V kijos rytai. Belgradas buvo 
«į \ -Jugoslavijos, partizanų ranko- 
'X še. Valstybės sekretorius Ste- 

-itinius buvo susirūpinęs, kad 
' pagrindiniai koz riai buvo 

. { t Stalino rankose /
įvykstant į konferenciją. . Gs- 

x .iresnio momento jam ir negalė
ki J0 -
i? Sąjungininkai niekas neži- 
’į IJjojo, kaip ilgai karas dar

,Uxtks Europoje. Karininkai 
skaičiavo, kad iki 1946. Nebu- 

■į vo dar aišku, kas nutiks Ja- 
t -> ponįjoje. Generolai reikalavo 

prikalbėti Sovietus, kad jie pa- 
skelbtų .Japonijai karą. Tik 

~ kokia kaina? Ar tik pagyri- 
£ _ mais ir pataikavimu?

Per Kalėdas 1944 preziden- 
I" * tas Rooseveltas, sėdėdamas 
I' prie krosnies, kalbėjo į angliš- 

“kai išmanantį pasaulį pata’ka- 
į -vimo žodžius apie Staliną:

“Tai vyras, kuris sujungia 
savyje milžinišką, nenuimta- 
mą ryžtingumą su neišsenka
mu humoru. Aš tikiu, kad jis 

į-tai yra tikroji Rusijos siela ir
Štraė, ir aš Tikiu, kad nfeš-iu

kad j’s turi Ispęniips pfcsą, tai- 
gi jis nėra • egrifietįs: v f s dar 
pridėjo, kad jis niekada komų- 
ristų partijos narys nebuvo ir 
nėra. Vadinas^ ir jam psicholo
ginis kelias rengiamas namo. -

Tarp dvasinių isoanų egri- 
kfirie la:kė stipriausiai frontą liečiu vadų Teka dar nenani- 
prieš nacional’nę Ispaniją, da
ros ir Prancūzijoje bei Angli
joje . nebepopuli arus. Amerika 
parodė aiškaus palankumo Is
panijai. Ir tai daro įspūdį* pa
tiem egzilam ispanam. Juos 
vis labiau traukia atgal į savo 
žemę,-ypač kai tam palankumo 
parodė ir pati Ispanijos val
džia.

daugiau: r'

“Esamose : 
kas, jei n^»l 
o ne žūtų, tu; 
vo veikime A 
darbo dvasią, 
s’.mo išsprendimas nėra Vliko 
problemos išsprend mas. yiiko 
problemos tebėra:! visuomenės 
konsolidacijosteigiamas spr:n- 
dimas, jo bendradarbiav’mo su 
kitais veiksniais sutvarkymas, 
naujos dvasios jo darbuose 
sukūrimas.”

kas, bet kaip jis veiks. Pakliu
vęs į Nevv Yorką, Vlikas atsi
durs dar kietesnėj nesusikal
bančių savo tarpe partinių va
dų kontrolėje, negu dabar tai 
įstaigai esant užjūryje.

“Jeigu visas reikalas nuo 
mūsų priklausytų, tai mes pa
keistum VTką iš politikavimo 
įstaigos į kūrybinio darbo ko
mitetą, ^la’svą nuo new yor- 
kierių intrigų^.Ir tik tada pra
dėtume galvoti, ar kelti kur 
nors Vliką arine.”

Prie šios nuomonės tenka 
pridėti, kad tos grupės, bekil- 
nocįamos Vliką ar bes’unčio- 
damos delegacijas į VVashing- 
•toną ir kt., ttihniršo vieną da
lyką ~ kad 'tai yra ne grupių, 
o tik paties^Iko kompete > 
eijoa sritis—Jr

Ui kėlinut

boaė ’^s paloto 
lygdamas: “Irnkljos klaųs mo; 
'šprend mas
rėilražas; Sovietų JŠąjun&ii tai’ 
gyvybės ir mirties reikalas.”^ 
Kietas ir rėžiantis buvo ję to.

/įsas. Bet paskui jis "m«itel- 
įSlb” ir žadėjo Lenk jai demok

ratinę vyriausybę/ laisvus ir 
. slaptus rinkimųsi....

nai, kurie būrėjo vakariečius ,• (Bus daugiaul 
sąjungininkus. nugabenti į ar
timiausią Saki aerodromą, 
jiem nepažįstamą. Visi manė, 
kad jis ten po giliu sniegu. 
Bst jie sovietų nedavertino.
Aerodromas buvo nuvalytas ir 
nublizgintas. Ir visas 130 kl. 
kelias ntto aerodromo iki Jal
tos miesto buvo sovietų ka
riuomenės saugojamas. Ame
rikiečiai buvo nustebinti, kai 
riedėdami keliu matė tarp tų 
kelio sargibinjų daug ■" 

kareivių merginų su 
šautuvais. .

Juos nugabeno į buvusius 
caro rūmus Levadia. Ten tu
rėjo Svečiai gyventi, ir ten 
bus konferencijos. Viskas jiem 
nebuvo įprasta, nors kamba
riai puošniai įrengti. Admirolą 
Kingą traukė paskui per dan
tis, kad j’s buvo apgyvendin
tas nužudytosios carienės 
miegamajame.

( Dar ir protestas prieš 
7 šmeižtus

Grupių ginče dėl Vliko spau
da •iteapsiėjo ir be faktų iš
kraipymo ar visiško prasima
nymo. Dėl vieno tokio pras:- 
manymo’ paskelbto tautininkų 
Vienybėje, yra gautas VT p:r- 
mininko K. Zaikausko laiškas, 
kuriame tarp kitko rašoma:

"... š. m. vasario 18 d. ‘Vie
nybės’ numeryje paskelbtoji 
ž’nia, esą Vliko ir VT pirmi
ninkai pasisavinę T. gidiškiui 
adresuotąjį laišką, už tai bu
vo tardomi vokiečių krim’nali- 
nes policijos, kuri paėmusi net 
jų pirštų nuospaudas, yra to
kios rūšies^* prieš kurią esu 
priverstas viešai protestuoti. 
Juo labiau, kad toji žinia... pa
skelbta po to, kai ‘Naujienos’ 
š. m. vasario 5 d. pranešė: 
‘Mums iš tikro šaltinio prane
ša, kad ta Clevelando tautinin
kų žinia ‘išlaužta iš piršto’....' 
Jokių kaltinimų/ Krupavičiui 
ar Zaikauskui nebuvę, ir jokio 
tardymo vokiečių vyriausybės 
organai nei-kas: kitas* nėra 
jiems darę. Tai yra p;ktas 
šfncižtas.”



THOMAS HARDY

Jam šitaip besidarbuojant,

tas smilčių maišas, kuris turė
jo kliudyti vėjui jpusrtyti į vi-

Apie devintą valanda i’s nu
ėjo į vieŠburto salę to, kadan
gi tos dienos darbai buvo baier- 
ti, ėmė išilgai jos vaikščioti, 
protarpiais pažvelgdamas pro 
stiklines duris i lauką, norėda
mas patirti, koks yra oras. Vi
sai netikėtai sniegas buvo nu-

fiętaviųartik
Jonija. .

kalbą ir tarseną, kurią vasaros 
metu jam buvo įkalę prakilnu
mo pilni turistai. Didžiosios

Nusikaltimai, kaip juos beslėptum; anksčiau ar vėliau ima 
lįsti dienos švieson. Visi tai gerai žino, ir faktų tai tiesai pa- 
resntičia nėra reikalo nė minėti. Kartais tenka tiktai ilgiau ar 
trumpiau palaukti, kad padaryta kuri skriauda ar nusikaltimas 
imtų badyti akis ir jautresnės sąžinės žmones sujudintų aiškinti 
jį ir kerti viešumon.

Toks laikas yra jau atėjęs vienam iš pokarinio laikotarpio 
nusikaltimui — priverstinei repatriacijai. Tas klausimas yra 
iškilęs JAV Kongrese, kuriam atstovas Albert H. Bosch įteikė 
rezoliuciją (H. Res. 137), siūlydamas sudaryti atitinkamą ko
misiją tam nusikaltimui ištirti.

Šeimininkas įslinko i savo 
atskįrą salionėlį, prisiartino 
prie židinio, kuriamė jo paties 
reikalui turėjo būti la’koma 
ugnis (kadangi nei restorane, 
nei niekur kitur ugnies nebu
vo), pažarstė žarijas ir vėl iš
ėjo j koridorių. da sustojo 
prie etedo. ant kurio buvo pa
dėta svečių knyga, dabar už
vožta ir pristumta prie sie
nos, ir ją mechanišką! atver
tė. Nuo lapkričio 14 joje ne
buvo jokios pavardės įrašyta, 
be vieno triratininko, kurio 
niekas nebuvo prašęs įeiti.

ir jo išdidų atsakymą Ftoren, 
cljos tironam. Iš tų enrgran- 
tų grandinės, kurie per šimt
mečius perdavė ir perduoda 
toliau geresnės ateities sieki
mą to tikėjimą dabartinei e- 
migracijai, kalbėtojas ėmė pa-" 
sitikėjimą genesniu rytojum ir 
šięjn vargšam išvietlntfesa 
žmonėm, kurie buvo .aijiiliftįj 
šiandien. Su įsftikinimu vrątr 
Eretas skelbė emigraciją krip 
tam tikrą malonę, ne prakeiki
mą, kuri turi atnešti gerų vai
rių. Pavyzdžiu suminėte. carų 
laikais emigraciją iš Baltijos 
kraštų. Ji daug prisidėjo, kad 
tos tautos paskui galėjo ne
priklausomybe džiaugtis.

Kalbėtojo žodžiai buvo akto-s 
ti ir vakaram. Jis nurodė, kad 
vakarai galėjo savo kultūrą ra
miai kurti dėlto, kad ją sau
gojo nuo mongolų antplūdžio 
vidurio ir rytų Europos tau
tos: nuo Baltijos jūros iki 
Graikijos. Bet Europa šitam

(Nukelta į 4 psl)

tiek tamsu, kad nieko negali
ma būtų matyti, ir štai tam uo
los einančiame vingiuotame 
kelyje, baltame sniego fone, 
viešbučio šeimininkas pamatė 
juodą tašką, kuris artėdamas 
smarkiai didėjo. Visa vertė 
matyti, tad Šis vežimas (tai 
buvo panašu į kokį vežimą), 
kaip paprastai būdavo, pra-

$630
$3.50
$6.50

jautėsi netinkąs jokiam kitam 
darbui, kuris juk būtų galėjęs 
bent šiek tiek atlyginti nuosto
lius. Tikrai, klijentai taip ma
žai buvo laukiami, jog viešbu
čio pasiuntinys, guvus vaiki
nas, kurį vasarą puošė striuka pradėjo temti, bet dar nebuvo 
liemenė ir eilė tankiai prie kits 
kito, kaip žirniai ankštyje, 
susiūtų sidabruotų sagų, da
bar buvo pavirtęs diendaržyje 
visiškai nebepažįstamu suskre
tusių piemenuku. Apsivilkęs 
marškoniu, apsiavęs vinimis 
kaustytais batais, jisai - Šlavė

Praėjusiam kartu artėjant prie galo, Jaltoje buvo susitarta, 
kad bus apsikeista kariais belaisviais tarp Sovietų Sąjungos ir 
jos vakariečių sąjtmgininkų. Tai nebuvo nieko naujo, nes tarp
tautinė teisė ir anksčiau reikalavo, karui pasibaigus, belais
vius pateikti. TaSau Sovietai matė skirtumą tarp “paleisti” ir 
“repatrijuoti”, o vakariečiai į tai nekreipė dėšaerio: jiems dar 
nebuvo aiškių, kaip žmogus gali nenorėti į savo kraštą grįžti. 
Taigi pažadėjo savo talką tam reikalui. O iš tos talkos išaugo 
priverstinė repatriacija, priešinga žmogaus laisvei ir tarptauti
nei teisei.

Priverstinė repatriacija buvo pradėta taikyti ir bėgliam ci
viliam, kurie buvo spėję iš bolševikų nagų ištrūkti. Bolševi
kam buvo naudinga sugaudyti jų žiaurumų liudininkus ir neno- 
rinOus grįžti į sovietinį rojų- Vakariečiam buvo naudinga atsi
kratyti masės žmonių, kurių nežinota kur dėti. Tuo būdu daug 
nricaitų žmonių btivoišduota bolševikų savavalei ir 'mirčiai; k!- 
ti nusižudė begaudomi ir bevežami. Faktų Sa visų ir nesuminė
si, pradedant tremtinių stovyklomis Vokietijoje ir baigiant 
švedų įvykdyta priverstina baltiečių karių nepatriacSja. Jau ta
da Naivi žmonių sąžinė šaukė, jog tai nusikaltimas. Bet tik 
dabar jis kertamas pačiame JAV Kongrese.

dė— sinjoras Smithozzi? ' i
— Pas mus buvo nesentai 

atvykę svertų, —- atsakė Šei
mininkas tokiu tonu, lyg pas 
jį neseniai būtų atvaffsv* 
«. .—a -- »- —*■ - - ------Deni UVKMunt KettiVRI. MK? 
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pastebi tar'kraštfe, tai . pa- 
rt&te ir visiem palodyti prieš 
akis> j^ komunizmaa yra vi- 
so pasaulio priešas.

Po-gyvojo-vaistingo pa
veikslo “Pavergtoji Lietuva” 
(paruošta labai* sumaniai Ip. 
Tvirbuto) informacijos tarny
bos valdytoją^ M. Gelžins 
kalbėjo apie krikščionybę kaip 
aštriausią. ginklą prieš komu
nizmą. 4

Kunigaikštis Fugger-Gloett 
priminė, kad Hitlerio sutartis 
su Rusija dėl Baltijos kraštų 
likimo — šita istorinė klaida 
tegali būti išpirkta bendra ko
va prieš bolševizmą. Ir palietė

SUBSCRIPTION KATES
Domestic yearly----------------$6.00
ErooHyn, N. Y.------- ......L $6.50
Halfyear ...... ....................  $330
Foreign ..-------- ...------------ $630

Jis linki, kad vokiečiai kovoje 
su rytų pavojum būtų tokie 

stiprūs kaip baltai.
Laikraštis pastebi pabaigo

je, kad iškilmes buvo puikiai 
suruoštos. Labiausiai nustebi- 
no mišrus lietuvių choras 
“Darna”, vadovaujamas M. 
Budriūno. Geri balsai, išlygin
tas skambėjimas dainuojant 
lietuviškas ir vokiškas dainas, 
rodė, kad Memmingenas turi, 
dar vieną pažymėtinai vertin
gą chorą. Ir vaikų pašokti tau
tiniai šokiai parodė- marga
spalvį lietuvių folklorinį gyve
nimą.

mes, vokiečiai, tįsėtume la- ■ ' ★ '
iriau suprasti ryšį tarp krikš- Sveikinimai,- geri atsiliept- 
čionybės, tautos ir tėvynės ir mai žodžiu ir spaudoje pafekaj 
labiau jį suveržti. . ilgesniam laikui teigiamą 'tePŪ^J

dį. Taip palaikomas Lietuves f 
atminimas gyvas. Taip kurą*7.- 
mas bendravimas tarp tautų.-

Tai galima ten, kur atsiras-.į, 
da tokių nuoširdžių darbia at- J 
sidėjusiu ir modernią gyveni- 
mo dvasią bei jos pasireiškimo 
■kelius suprantančių žmonių 
kaip kun. A. Bunga, kuris yra 
dabar Memmingeno lietuvių 
bendruomenės pirmininkas ir;> 
kuriam daugiaus;a priklauso | 
nuopelnų dėl šio žygio. Jis ve^-t' 
tas buvo tos pagarbos, kuri 

Jam buvo parodyta minėjimo 
iškilmėse gėlių puokšte.' H

\ PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams 
Brooklyn, N. Y. 
Pusei metų —.. 
Užsienyje -......

spausdintas kvietimas btivo 
dalytas gatvėse, daugiausia 
prie bažhySų — pusketvitto 
tūkstančio egzenųįiorių; jame 
buvo ne tik pajpnesti dalyvau
ti minėjime, bet ir supažindinti 
su Lietuvos likimubeą komu
nizmo nusistatymu religijos 
atžvilgiu. Atspausdinto lietu- 
vos tikinčiųjų la?ško šv. Tėvui, 
atnešto į vakarus L’etuvos 
partizanų, buvo, taip pat išda
linta gatvėse pusantro tūks
tančio ėgzen^Horių Dar po 
vokiškosios spaudos paragini
mų buvo jau užtenkąmai'supa- 
žlndinta vokiškoji visuomenė, 
kad vasario 27 prisirinktų pil
na bažnyčia — 12Ū0 žmonių, 
paskui pilna salė — 1000 žmo
nių. • ■ ,

Minėjimo e igai pavaizduoti 
atidedam į šalį lietuviškus šal
tinius ir paimame pagrindan 
vokiško laikraščio “Memmia- 
ger Zeftung” informaciją.

Dičžin*' b’ltji kotan’ja—ne
deda laikraštis — yra lygia
teisiai Mamming-no pil'eč'a’ 
su vietin'ais gyventojais. T”d 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
skelbimo 37 sukakti baltų 
tremtiniai ir vietiniai gyvento
jai panrnėjo kartu. Lietuviai, 
kurių yra katalike', iš
kilmes . pradėjo pamaldom. 
Prelatas R. Hacker š’os vys
kupijos tremtiniu dvasios va
das, savo pamoksle nunešė 
jaudinanti vaizdą , persekioia- 
mos b°žnyč’os anapus geleži
nės uždangos. Iškilmingas mi
šias laikė abatas Vitalis Maier, 
OSB. Ir pirmą kartą šioje baž
nyčioje nuskambėjo Tėve mū
sų lietuv'kj kalba,‘ir Marija 
Mar'va knr’^ lietuviai
visai savotiškai garbrm Dievo 
Motiną (giedok) M. Budriūno 
choras “Darna”).'

Iškilmingas aktas “Burg”

Dabar jau suprasta, jog tai buvo nurikaltimas, ir jo nzpa- 
slėpsi. Suprasta jau buvo ir kiek anksčiau, kai Korėjos karą 
baidant amerldečial nesutiko, kad karo belaisviai būtų prie
varta Amerikiečiai taip pat apsaugojo didelę dalį
tremtinių Vokietijoje, kur juos globojo ir šimtus - tūkstančių 
priėmė į savo kraštą. Tuo būdu jie dalinai išpirko pirmųjų po
kario dienų kaltę, vykdant priverstines repatriacijas ir talki
ninkaujant bolševikam. Bet yra buvę ir likę kaltų žmon’u, tar
navusių bdŠevikam, ir anoji rezoliucija siūlo juos išaiškinti. Ga
lima tiktai partnkėti, kad ta investigaci ja greiSau būtų pradėta 
ir (Senos švieson išverstų bolševikų talkininkus.

kubomis švarinosi, išsitraukęs j:s pasitenkino tuo praktišku ninkas dar kartą’ atitraukė . 
iš skrynelės sen’ai dėvėtą dalyku.
švarkeli, greitai šveitė ranko
vėj atraitu sagas ir, pasaliau 
atgavęs civilizuotos būtybės 
pavidalą galėjo pasirodyti sve
čiams. Damai parodė kamba
rį, kur ji galėjo nusivilkti su
šlapusius drabužius ir juos 
paskum atiduoti . padžiauti. 
Tuo metu jos Sendras padėto stojęs kristi; užtekėjo mėnu- 
šeimininkui ant stalo du su- Bs: dangus buvo kiek prasi- 
verenu. lygo norėdamas šiuo 
maloniu ir reikšm*neu gestu 
padaryti gerą santykių pra
džią. Jis paprašė jam greitai 
paruošti atskirą kambarį. Sei
mininkas užtikrino, kad va
riausias pirmojo aukšto salo
nas. paprasta! viešas, jam bus 
atiduotas šiai nafrfial ir nu- 
s’untė tarnaitę uždegti jame 
žibintus. Svertams pagamino 
pietus, kuriuos, džentelmenui 
liepus .atnešė J tą patį kamba
rį. da atėjo ir jaunoji mote-

Buvo nepriklausomybės su
kaktis paminėta ir Šveicarijo
je, Z’uricho mieste, šiuo tar
pu mus domina tas minėj-mas 
tiek, kiek jis rado atgarsio 
šveicarų spaudoje.

Dienraštis “Die Tat” taip 
aprašė:

Kaip ir kasmet Šveicarijos 
l:etūvlų bendruomenė Zruriche 
kukliuose rėmuose1- atšventė 
lietuvių tautinę dieną. Minėji
me paliko gilų įspūdį kalba 
profesoriaus Juozo Ereto iš 
Bazelio, 21 metus išbuvusio 
Kauno universiteto profeso
rium. Jo kalba ir formos ir 
turinio atžvilg:u buvo lygiai 
tobula. Buvo pasigrožėjimas 
ne tik klausytis taip meistriš
kai valdomos kalbos meno, to
kio reto Šveicarijoje, bet ir 
sekti g'lias kalbėtojo mintis^

Kalbėtojas baltų emigraciją 
nuo 1940 metų įstatė į d'delius 
isl orinės emigracijos rėmus. 
Priminė didžiuosius žmonijos 
emigrantus, o ypačiai- Dantę

Tfk štai mūsų šeimininkas 
pamato oitneitanoje kažin ko
kį daiktą, penalų į tą, kurį 

riškū, ir jutftta pagaliau 'gavo buvo matęs dar dienos' švieso- 
ramiai pailsėti, o poūrio, ma- fe: Htą dėmę išUgal šlaito d- 
tyti, sveSal buvo labai refta- nanSame kelyje. Po kritų ak’- 
llngi. miitalų jb gaW)o pastebėti,

Vfešbutirilnkui tuojau krito kad šitas,^ vedimos .
J akį, kad tos poros aantykiuo- daug gneMSau ne kaip į—— t w
ee yra kąžin kas nepaprasta, ris: paskum, jog tai buvo dvi-
Kame tas nepaprastumas g»- vietė karieta, pakinkyta aoMo dtopcoonb
dėjo, sunku jam buvo fepšti. dviem merkiate arkliais, pa- džBrtetamo 
Šiaip ar taip, sverto gestas gafiau, kad to^ karieta, kaip » -Atekus dobtas, 
jam parode, kad jte greitai ii» ir anas irittmse, pašote) prie kad ne... rteapanrtfną

smėlio maišą ir pasitiko sve
čius. .

{Pirmas išTpo senas ponas. 
Jį pasekė ^antras, jaunesnes, ir 
abudu, nė kiek nedvejodami 
stačiai priėjo prie šrimiutebo..

4 —Ar Ša nėra neseniai 0- 
vykus jauna moteris, jamerisl 
kaip devyidofika metų, dnte^ 
ge su vyra, kurte už ją hele
riais metais vyresnis! — ne£ 

blaivęs; lengvos debesų garbe- kantriai pakiausė dtentetae- 
nos slinko viršum tidriarMo nas. — Tas vyras beveft vK 
skritulio. Tai buvo ženklas, jog slškai skustu veidu, panašu* J 
pradės šalti. Dingotus tolumo- operos dainininką, o jo pavar- 
fe tarp aukštų pyfimu kelias 
buvo geriau matyti, kaip die
nai besteigiant. Jok’a būda 
nebuvo lietus, jok’a vėžė išva
gojus balto apkloto. Paskuti
nių keleivių atvykimo ženklus

A vy- vas Fictefer paridžtet^gg 
as l?r. H. braška atmosfera, susadarra- ' 
pęl&binento ria šiame miriėjmectarp baltų 
StislFūgger-^ • ir vokiečiai.
E ir J. Fick- Vyriausias miesto burmįst-

. ....... pgg j-jj. jj Bemdl pasveikino 
nuėsto. ir apskrities^ vardu.

Titas tarp laisvų tautų -4- 
kaSbėfe’/jjb ~ bos sudarytas 
taftai kai tremtajam bos už- 
t&rtata daugiau segu ją gry- 
na pragyvenimo gafimybė.

Buvo paskaityti sveikinimai 
Kauno arkivysktęo metropoli
to J. Skvirecko, taip pat, tele
grama Laisvosios Europos ko
miteto pirmininko Whitney 
H. Shepardsono iš New Yorko 
ir kt. Sveikino toliau latvių ir 
estų atstovai.

Abatas Vitalis Mausr^OSB, 
kalbėjo paskutinė apie lietu
vius . kaip “tautą po kry
žium”, už ją ir k tus baltų 
kraštus jis aukojęs šv. mišias. 
Jų pavyzdys rodo, kad ir Vo^ 
kieti joj, kur komunizmo kelias 
dar per mažai pažįstamas, ir

Keista buvo matyti, šį veži
mą tokiu metų la:ku ir tok’a- 
me ore. Tai buvo labai pa
prastas atviras gurbas, trau
kiamas vienų vieno arkl'o. Vy
ras laikė vadžias, moteris bu
vo prie jcr prisiglaudus, kad 
geriau galėtų aps:saugotl nuo 
vėjo. šeimininkas patraukė 
skambutį, norėdamas pašauk
ti vyruką, kuris dėl sniego ga
lėjo negirdėti klijentų' vertimo 
ratų dundėjimo. Vyrukui at
bėgus prie vežimo, vyras ir 
tnoterfe išlipo, o šeimininkas 
išėjo priešais.

Ponas atrodė svetimšalis. 
Jam galėjo būti koki dvide
šimt aštuoneri metai. Jis bu
vo skustu veidu, tik palikta’s 
ūsais, gerai apsirengęs, net e- 
legantiškai. Dama, kuri buvo 
labai nedrąsi ir vis stengėsi 
būti vyro užpakalyje, turėjo 
būti žymiai jaunesnė ir nega
lėjo turėti, daugiau kaip aš
tuoniolika metų, kad ir sunku 
buvo pro rūbus tiksliai spręs
ti apie jos amžių Ir figūrą. Po
nas pranešė, kad jie norį čia 
sustoti flti ryto, pridurdamas, 
—šitai buvo visai nereikalin- 

važiuos pro Šalį, vykdamas į ga viešbutyje — kad jie savo 
artimiausią getežįhkefio stotį, kelionėje esą netikėtai nakties 
deimininlDas sekė pro langinė- užklupti. Svečius šeimininkas 

viešburto durys buvo uždary- mte dar neuždarytą langą ir taip priėmė, kaip tokiame se
zone gilėjo. Liepė užkurti ži

lu buvo vieną tamsią ir atspalvio, dabar rodė juodo- 
šaltą Žiemos pavakarę. Už- mis dėmėmis suterštą veidą, 
griuvę sunkūs debesys temdė ; šitokioje vietoje stovinčio 
dienos šviesą. Kelių colių snie- viešbučio viduje, "■<susirišęs 
gas dengė žemę. Krito didelės rankas į kišenes, slankiojo be 
tankios snieguolės, grėsdantos darbo jo šeimininkas. Klijentų 
jį veikiai dar labiau pagilinti. - jis nesitikėjo nė šešėlio, bet 
Pmepdcto viešbučio trobesys, 
pastatytas naujame šiaurinia
me žemojo Wesiexo šlaite? at
rodė šiuo metų laiku visiškai 
vienišas ir niekam nereikaFn- 
gas. Dabar čia atsidūręs kele?- 
vta nebūtų galėjęs įsivaizduoti, 
kad Čta galimas vasaros sezo
nas; jį labiau būtų stebinęs, 
jog kapitalas įdėtas tokioj gū
džioj vietoj, kuri niekuomet, 
regis, negalėjo būti patraukli. 
Turistinis šios apylinkės gy
vumas lugpiūrto mėnesyje ke
rnos metu atrodė gryna legen
da; nebuo nieko, d|l ko būtų kieme sniegą. Vaikinas būro 
verta iš namų išeiti. O v^s dėl- visiškai užmiršęs prašmatnią 
to vie&utte stovėję. Kitos slė
nio atšlaitės, uolos, įlankos, iš- 
kyluBai — gražiausios vietos 
— dabar turėjo kampuotą 
klaikų pavidalą. Nedldelte to- tos, ir, kad vietos negyvumas labai nustebę, kai vežimas, # zone gšlėjo. Liepė užkurti ži- ; , _
džius priešais, vietoje pilkai te vienumas dar būtų ryškiau privažiavęs hemo kampą, pa- dinįus saliom ir restorane ir gerai moka. Štai kodB, nuva- vtaAafio tau,

jrt, f-dotau iH]o MteoA vaiNna 0a pu- ttu. Mmpotavtau. ttpttipMiH <

N. 1L May 2& 1951, un<ter 
the Aet at Mareh 3, 1879, originaBy entered'as seeoand elass matter 

I at Boston, Mass, September 12, 1915.

pastebėjai asmenų, pamik 
tuos, kuriuos aš lamstai 
apsakiau? Vyrai, Žinai tai 
ta, baritono tipo. e 

variavo 111 Qal bamov u kr Mi 
i ptavia- m> tokia jauna puta m
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Šveicarijoje.
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su ligoniu gali jį įtikinti, 
jis nepagrįstai skundžia-

2.00
3.00slavų tautų įnašo į Europos is

toriją...
Po lietuviškų dainų, paveik

slų iš Baltijos kraštų, estiško 
deklamavimo (estai ir latviai 
buvo savo atstovus taip pat 
atsiuntę) buvo gaila, kad pui
ki prof. Ereto paskaita nėbuvo

Akių vokai sumirkčioja 12,- 
240 kartų, galvos plaukai pa- 
euga pusę milimetro, barzdos 
—0,6, nagai — vieną penkta
dalį žmogus ligi užmigimo, jei 
neserga nemiga Ir yra ramios 
sąžinės, praleidžia 13 min. ir 
miega apie 8 vai. Per parą su-

Į tą ruošą įsijungia gavėnios laikas. Tai susimąsty
mo, susitelkimo proga. Maža sekmadienių, kad pajustum 
šio laiko kalbą. Tikrai reikia kasdieninio, bent trumpo, 
stabtelėjimo, atitokimo iš įprastos rutinos. Ir va, tau taip 
lengva paimti į rankas rašytą ir tau skirtą žodį.

Visai slaptai
Ekvadore senjora Esmsral- 

da Vidai buvo pašaukta teis
me liudyti. I teisėjo klausimą 
— jūs amžius?, ponia pakišo 
rašteli, kuriame buvo parašy
ta "41, bet prašau garsiai to 
nesakyti.’’ »

nervų pakrikimų atveju reikia 
vykti į speciaFas sanatorijas.

Tinkamas finizis ir protinis 
darbas padeda nukreipti dė
mesį nuo savo liguistos vaiz
duotės. žmogus pradeda susi
valdyti, tampa kantresnes, iš
tvermingesnis. Darbas sutei
kia pasitikėjimą, gerą nuotai
ką. Knygų skaitymas, ypač is
torinių, geografinių aprašymų,

žmogaus širdis suplaka 
103,400 kartų, perpumpuoda
ma 20,000 litrų kraujo ir per 
parą jį kūne pakečia 3200 
kartų. Kaulų smegenyse gims
ta apie milijardąs kraujo celiu- 
Bų. Kvėpuoja žmogus apie 23.- 
000 kartų, įtraukdamas 12,000 
litrų oro, per plaučius išvary
damas apie 20,000 lt. kraujo 
ir per inkstus .apie 1,440 lt. 

Vidutiniškai kasd’en suvalgo 
1,75 kg. maisto ir išgeria 1,40 
lt skysčių. Organizmas paga
mina 1,80 lt. seilių ir vieną 
litrą prakaito bei pusantro lit
ro virškinamųjų sulčių ir iš
vysto vieną dešimtąją arklio

karto pasijusi nepaprastos 
šviesos versmėje, kuri pripddo 
visą bažnyčią. šviesa -ne to
kia, ka?p kitose bažnyčose — 
neaštri, nekrinta stipriai tik 
į vieną daiktą, o švelniai išsi
sklaido po visą bažnyčią,

tartum p visa spindėtų,
ir kiek labiau pabrėžia tik

tai altorius ir statulas, į ku
rias nukrypsta tavo akys. Ne
matysi ir stiprių lempų, vadi
namųjų reflektorių, kurie ki
tose bažnyčiose žeria stiprią 
šviesą tik. viena kryptimi ir 
tave akina, jeigu į ją atsigrįši. 
Šv. Bonaventūros . bažnyčioje 
pastebėsi dailias kabančias 
lempas, pailgas, šešiakampes, 
it kokius japoniškus žibintus, 
kurie derinasi su bažnyčios 
papuošimu ir šventiškai nutei
kia. Čia neturi to jausmo, kad 
esi patekęs ne į bažnyčią, o į 
salę, kaip daug kur kitur, kur 
bažnyčiom buvo pritaikytos 
paprastos elektrinės lempos — 
apvalios arba pailgos, kaip 
šviečians’os lazdos, šv. Bona
ventūros bažnyčioje visai kita 
nuotaika. Kas ją sukūrė?

kias dažniausia butuose nai»dn- 
jame. irpail^s -/daines.

pat geležies, fosforo, kajcijaus 
preparatai, kurie stiprina visą 
kūno sistemą ir kartu ner
vus.

trypč'oja mažiaus'a 4 klm. ke
lio, ištaria 3,000 žodžių ir per
skaito apie 6,500.

Žmogaus kūnas reikalauja 
bent 80 gramų proteino, 8 
gr. druskos, 1 gr. kalkių. 15 
miligramų gelež es. 1,3 mgr. 
vitaminų A, 1,2 mgr. vitaminų 
B, vaisių su vitaminais C nuo 
70 ligi 100 gramų, 0,002 mgr. 
vitamino D ir 3 mgr. vitam’no

kelti, pasiryžimą juos nugalė
ti. Taip pat ir svetima valia 
gali tinkamai paveikti l5gonfo 
skausmus. Pirmiaus’a psichinė 
įtaka gali būti auklėjamo po
būdžio, t.t. ligoniui išaiškina
ma jo neigiamų papročių 
kenksmingumas. Ligonis įtiki
namas, ką jis turi daryti, ko 
tini vengti, kad sJugrąž’ntų 
sveikatai nervų pusiausvyrą. 
Atsargūs pasikalbėjimai gydy
tojo 
kad

Visok:ų dalykų pasitaiko po 
saule. Visokių yra ir žmon ų, 
kurie moka juos apskaičiuoti. 
Antai, vienas italų žurnalas 
apskaičiavo, kas nutinka vidu
tinio dydž'o žmogui ir jame 
pačiame vienos paros metu. 
Kiek tie daviniai te'singi, kitas 
reikalas. Tegu kas pamėgina 
patikrinti, bus dar gudresnis.

Prie nervų suirimo galima 
priskirti nervingumą, neuras
teniją ir net sielos konfliktus; 
Čia paliesiu daugiau mūsų kas
dieninio gyvenimo nervingu
mą, nervų pairimą.

Čia buvo kalbama ap'e 
žmogų. Bet, anot liaudies sak
mės, "moteris ne žmogus”. 
Tenka dėl to pastebėti kai ku
riuos moteriškosios paros 
skirtumus.

Moters širdis per parą plaka 
110,000 kartų, kvėpuoja 25,- 
900 kartų, suvalgo 135 kg., 
išvysto' vieną keturioliktąją 
arklio jėgos. Užmigti ima 16 
min. ir miega 8 vai. 40 min. 
žodžių per parą pasako be
maž triskart daugiau nei vy
rai, bet skaito nedaugiau vž 
vyrūs. N. J.

fališkas maistas. Ekskursijos, 
lengvas sportas ramina žmo
gų. Dažnai tinka • gydymas 
.vandeniu, šilti šalti dušai, ang- 
liarūgštinės, pušų ekstrakto

studentas, patekęs Į kalėjimą už visuomeninę veiklą. Ji 
pažinojusi, tik kartais matydavusi ir sutikda- 
organizacijos susžrmkimuoae. Bet kai jis bu

vo areštuotas, ji rūpinosi juo, organizuodavo jam maistą 
ir pati nunešdavo į kalėjimą.

Kartą, kai tas vyras jau buvo paleistas, studsntč, 
grįžusi iš universiteto, rado ant stalo gražiai įvyniotą 
knygą.. Atrišusi, nustebo, kad tai buvo nepaprasta kny
ga, o Naujasis Testamentas. Viduje buvo įrašas, reišk.ąs 
jai dėkingumą. Pasirašė buyęs kalinys.

Šventasis Raštas tada dar buvo reta knyga, ir ne 
taip jau pigi. Studentė ^nebuvo jos įsigijusi, tad dabar 
džiaugėsi galėsianti ją perskaityti. Ji laikė šią knygą ant 
stalo .r kasdien paskaitydavo po vieną skyrelį. Juo ji dau
giu skaitė, jjuo labiau stebėjosi ano studento elgesiu.'

— Jei jis būtų man tada kalbėjęs gražiausius dėkin
gumo žodžius, v. s tiek tai būtų buvę paprasta, konven- 
clonalu. Dabar jis nepasakė nei vieno "ačiū”, bet atnešė 
gyvą, visad kalbantį, nepaprastą žodį. * ' ,

Ir tas Žodis studentės gyvenime, kaip ji šiandien pri
simena, turėjęs lemiamo? reikšmės.

Iš "tikro, net nuoširdžiausias žmogaus žodis vis tiek 
yra labai paprastas, kasdieniškas, praeinantis. Tuo tarpu 
visad naujas, amžinas ir gyvas yra šventojo Rašto žodis.

Higieninis gydimas
Normalios gyvenimo sąly

gos. vengimas momentų, kurie 
erzina nervų sistema, duoda 
gerus rezultatus. Geri austo 
būtų, jei ligonis kuriam laikui 
paimtų atostogas,’ išvyktų 
kur grynas oras, saulė, svei-

• CoBeg'um Russicum, ku
rios uždavinys paruošt kunigų 
misijų darbams Rusijoje, at
šventė jau 25 metų sukaktį. 
Kolegija buvo įste'gta popie
žiaus Pijaus XI. Ligi šiol ko
legija išleido 120 kunigų. Ko
legijai vadovauja Rytų Baž
nyčios apeigų arkivyšk. Alek
sandras Jevrajinovas.

• Karffinelas SL Wyszyns- 
kis, kaip dabar paaiškėjo, bu
vo tampomas iš vienos vietos 
į kitą, o paskutiniu laiku ka
linamas rytinės Pomeranijos 
senoje klebonijoje netoli Lidz- 
baneko miestęįio; iŠ klebonijos

Atkelta B 3 psL buvo padarytas kalėjimas. Su- 
py limui nejautė dėkingumo. Jį sirgęs jis buvo nuvežtas į Var- 
užmiršo. Kalbėtojas tai nuro- šuvoo ligoninę, 
dė istorijos rašytojų pavys- • Lenkijos kunigai patrio- 
džiu. Tokia Banke užmiršo į- tai, bolševikų pastatyti ir su. 
rašyti savo istorijoje baltų ir jais ’ bendradarbiaujantieji, 

kreipėsi raštu į kardinolą 
Griffiną Londone, 
protestuotų prieš Vokietijos 
atginMavimą. Tokie “dvasi- , . . .
niai reikalai” rūpi tiems "pat- klėb. kun. Mayr, 
riotams”, įsėdusiems į komu- 20 kalbų. Insbruc 
nizmo vežimą. Tų partijų yra tetas neseniai jį išrinko į gar- 
net dvi ir jos tarp savęs rung- • bės narius. Eun. J. Mayr daž- 
tyniauja, kad geriau* įtiktų nal aplanko pasaulinio garso 
Maskvai. kalbininkai. Dr« i. J.

Prieš kelioliką metų, dar Lietuvoj, vienas gimnazijos 
mokytojas prisipažino ant savo darbo stalo visad, laikąs 
Naująjį Testamentą.

— Turiu įprotį, — pasakė kukliai, — darbo metu 
atsiskleisti ir bent vieną sakinį perskaityti. Tai pakelia ir 
atnaujina mano mintį.

Karo metu jis stipriai pažengė mokslų srityje ir 
šiandien yra profesorius viename šio kontinento universi
tete. Kiek žinia, jis ir dabar nesiskiria su šventuoju 
Raštu.

Tai nėra naujiena. Ne tik mokslo žmonės įieško dva
sios pakilimo, bet ir menininkai—įkvėpimo. Argi nemėgo, 
ar dažnai neskaitė ir nemąstė įkvėptųjų Dievo žodžių 
mūsų Čiurlionis, Baltrušaitis?

Pažįstu vieną mūsų teatralų šeimą. ( Jų namuose, 
salionėlyje, ant gražios spintelės, visad guli Naujasis l’es- 
tarfientas. Ir tai nėra tik parodai. Jie skaito ir skaito tur
būt nei dienos nepraleisdami.

Kitados Kauno universiteto rektorius, fizikos profe
sorius V. Čepinskis, polemizuodamas su A Jakštu, rašė:

— Aš žinau, kad Evangelijos dangus nieko bendra 
neturi su fizikos dangumi. Bet aš tvirtinu, kad tasai E- 
vangelijos dangus, kaip išraiška aukščiausios tvarkos, 
gražiausios harmonijos ir visuotinės meilės, rūpi ir 
mokslui. Mokslo vaisiai veda prie koordinacijos ir tvar
kos; vadinasi, sąmoningai ar nesąmoningai ruošia kelią į 
tą Evangelijos dangų” (Didžioji Realybė: "Židinys” 1929, 
nr. 1, p. 46).

Prel Pr. Juras. RAMYBES ŠALTINIS. Maldaknygė, 
nauja laida

A.Tyruofe. AUŠROS ŽVAIGŽDE. Marijos poezijos 
v antologija

biografijos, atsiminimai, rimti 
ne kriminaliniai romanai, kal
bų mokymasis taip pat sutei
kia moralinį pasirengimą. 
Kartu patartinas lengvas dar
bas darže;

Tuo metu vengti stiprių 
vaistų, kurie duoda nemalonių 
pasekmių — vėmimą, kvaitulį 
ir tt Miego vaistus galima 
imti tik būtinam reikalui e- 
sapt Nervams nuraminti tin
ka valerijono lašai, truputis 
bromo. Ilgiau vartojant vais
tus, organizmas prie jų pri
pranta ir vėliau reikalauja 
stipresnių. Tai blogoji vajstų 
naudojimo pusė. Tinka taip

Galima kalbėti apie žmo
gaus nervų pakrikimą apla
mai ir apie atskiro organo 
nervingumą bei jo funkcijų 
sukrikimą.
Nervą sukrikimas. nėra tikras 

kūno ar atskirų organų

mą: plalpmas, skausmai šir
dies srityje. Dėl šitų skausmų 
žmogus pradeda galvoti, kad 
jis susirgęs rimto širdies liga, 
ir tai veikia jo nuotaiką. .

Neurastenikai skundžtod
galvos sopėjimu, spaudimu 

pakaušyje, juosmenyje, nemi
ga, nuovargiu,- stoka energi
jos, Uoga nuotaika, nepasiten
kinimu savimi ir k. Prasideda 
netvarka pojūčiuose, valioje, 
pagaliau paliečia ir žmogaus 
mintis. Blogtousia, kad toks 
žmogus pradeda įsivaizduoti 
sergąs jau ne nervų pakriki
mu, bet organine sunkia liga. 
Toks žmogaus klaidingas įsi
vaizdavimas kartais sunkiai 
pagydomas, šių žmonių gydi
me svarbiausia kreipiamas dė
mesys į tinkamą darbą, poilsi, kas natūralūs, daugiau vege- 
kūno ir valios užgrūdin’mą ir 
psichoterapiją.

Senas gamtos įstatymas sa
ko: viskas, kas’ nemaitinama, 
miršta. Kenksmingos sveikatai 
idėjos, mintys, papročiai pri- ^vonios, masažas. Sinkesniųjų 
valo būti "nemaitinami” —tu? 
ri būti pašalinti pačioje pra
džioje. Atvirkščiai, mes turi
me ugdyti sveikas idėjas, ku
rios stiprintų mūsų nervu sis
temą. Mes turime sakyti: aš 
esu sveikas, stiprus, būsiu la;- 
mingas, nepasiduosiu svetimai 
blogai įtakai. Yra žmonių, ku
rie vargą kenčia su daina lūpo
se. Sunkumai turi žmoguje su-

GYVASIS* ŽODIS

goee ar fabrikuose. L Pavyz
džiui, vieną .tokį žibintą suda
ro: 6 dujinės (fluorsscent) 
lempos oo 20 vatų, vienas 150 " 
vatų reflektorius apačioje ir 
viena paprasta 60 vatų- lem-. 
putė viršuje. V’sa tai įdėta į i 
šešiakampę plastinę dėže (gel
svą ar balsvą), iš lauko 
puoštą omamenta:s ir angeliu
kais. Viduje lempos taip sudė- 
gtytos, kad jų šviesos lūžinėto 
arba koncentruojasi, peršvies- . 
damos plastinę medžiagą, kuri 
žėri ir duoda jaukią stiprią 
šviesą.
Efektas paseksimas fttiprus 

ir gražus.
Jei visas tas lempas šiaip 

paprastai- sudėstytom, tai švie
sos stiprumas tebūtų nuo 18 f- 
ki 20 ft .c., o brolio Berardo 
žibintas duoda stiprumą 35 ft- 
c. Tai yra apskaitę General E- 
lectric inžinieriai. Ta žymi 
bendrovė savo žurnale ‘L’ght’, 
kuris skiriamas tik pačios 
bendrovės išradimam ir gami
niams populiarinti, duoda bro
lio Berardo išrad’mo aprašą ir 
apšviestos šv. Boneventūros 
bažnyčios nuotraukas, žurnale 
pabrėžiama, kad tos brolio Be
rardo lempos, pavadintos 
“Friars ’ Lighte” (Marų brolių 
šviesuliai), sujungia tradic’nį 
bažnyčių grožį su modernios 
šviesos reikalavimais. "Atro
do, — pastebi žurnalas, — jog 
daug bažnyčių tikrai pasinau
dos to pamaldaus vyro meniš
ku darbu.”

Brolis Berardas Matzenauer

• Jaunimo chuHganhmas, 
Lenkijoje besiplėšąs, jau su- 
daro rūpeščio pačiai komunis
tinei valdžiai, kuri tą jaunimą 
pati demoralizuoja marksisti
ne literatūra.

• Sikstinė Madom, kuri iki 
pastarojo karo buvo Drezde
ne, manoma, 'vėl bus grąžin
tas, kai galerija būsianti at
statyta. Paveikslas bolševikų 
buvo išgabentas į Leningradą.
• Sovietą Mokslo Akademi

ja, besirūpindama "tikruoju 
ntotadu”, putarė vteaa paverg
tas - Britus aprūpinti * VnĮtairp,
’f r -S- <**»-*’- i—-‘.a- . 9 T»1 — V j*JLmKTOų nOiuttCnO 
Ir ^. pozityvistų bei materia
listų raštais, kad žmonės ma
tytų, jog ir Betilau buvo Dievą 
netikinčių mokslininkų. Tik 
vuretų ' pnora aomenuurus, 
kad Žkmdim jų pėHūros jau 

frad tAfl&i VCfiUBOS 1F 1UCK& OCTKlrO
c e j - <aSh - - -- a-.-, -neturi su tikruoju mokslu. ■ .
: < Wąįchee, Tirolyje, gyvena, 

, kuris moka

Neseniai išėjo iš spaudos ir galima gauti Darbininko ad
ministracijoje:
Joaas Gkffios. KAIP JIS J£ NUŽUDĖ, 127 p.
Juoaas ^vaistas. ELDORADO. Apysakaitės, ir -

vaizdeliai, 150 psl.

Tai’ tik jo funkcijų pairi- 
mas. Pvz., po kokio nors sun
kaus pergyvenimo žmogui at
siranda š’rdies plakimas, pra
deda skųstis ' skrandao 
negalavimais. Ner
vų sukrėtimas palie
tė organus, kurie jau anksčiau 
buvo nusilpę, bet ligos re:šk:- 
nlų dar nerodė. Toks nervinis 
sukrėtimas nesigydant gali 
privesti prie rimto organo su- 
s’rgimo.

Nervą suirimo priežasčių
’ yra gana daug:

psichiniai pergyvenimai, in
fekcinės ligos, sunkus krauja
vimas, ‘ ilgos skausmingos li
gos, alkoholis, tabakas ir, pa
galiau, pati organizmo sudė
tis. Silpnas organizmas dažnai 
turi rilpną, jautrią nervų sis
temą. J nervų sistemą turi į- 
takos ir auklėjimas. Yra žmo
nių, kurie dėl netobulo auklėji
mo negali sus'valdyti arba net 
laiko normaliu dalyku rodyti 
savo nervingumą ir iš jo ky
lantį nemandagumą.

Dažnai nervų pakrikimo 
priežastim yra skubėjimas gy
venti, persid’rbimas. Kas gy
vena nenprmaliai, vėliau ar 
anksčiau sulaukia, nervų pa* 
krikimo. O jis gali duoti įvai
rių įvariaus'ų reiškinių; virš
kinimo trakte: skausmai po 
krūtine, vidurių išpūtimą, 
skrandižo rūgštingumo padi
dėjimą arba kartais' atvirkš
čiai — sumažėjimą, stoiką ape
tito. Gana dažnai nervų suiri
mas atsiliepia į širdies veiki-

Tai mažųjų brolių bažny
čiai reikėjo remonto ir naujų 
šviesų. Jos rektorius pasivadi
no

brolį Berardą Matze
nauer, OFM. ■ 

ir pasiūlė jam pavaikščioti 
po kitas bažnyčias ir pasidai
ryti, kaip jos yra apšviečia
mos. Bro. Berardas atsikalbė
jo nuo tos nemaldingos kelio
nes po bažnyčias ir pasakė, 
kad jis pats pagalvosiąs, k a’p 
ir ką reikia daryti. O ką nors 
padaryti jis galėjo, nes buvo 
išėjęs elektros inžinieriaus 
nKikslus dar Vokietijoje, pas- gimė prie Konstanzos ežero, it-

inžinieriaus mokslus Manhri- ' H
mo universitete. 1937 iri. atvy- 
ko į Ameriką l’gi 1948 m.
mokėsi šv. Bonaventūros un?-
versltete. Dabar gyvena šv.
Bonaventūros vienuolyne 
tersone ir yra užsiėmęs tuo .S'--
savo išradimu, kuriuo jau do- 
mis visas vakarų pasauli Sa- -
vo patento j-s dar nkkam ne- |S 

bet yra sutarta su 
Ender-Monarch Co. (Westbu- B
ry, LuLJ^.Y.), kuri padeda ga- 
minti tuos “Mąžųjų brolių ži- / ||H
bintus” (Friars Lights).

Visa eilė laikraščių ap’e tą ‘
išradimą yra plačiai rašę. :
Taip kitko, labai gražiai apie 
jį atsiliepė Newarko atrkivys- . . ■z- . -■-'Ą--.: .• “ z
kupijOS Oficialus savaitraštis OFMr ®rbtaveie su pageUrininku bro-
“The Advocate.” *- S. Opotosky,
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JONAS RUOKIS
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čepuliul be-
1918 metai,

suorgam- 
savanorių 
sausio 22

g na 
alkstančhio-

— Vietos lietuviai ir toliau 
neša aukas komiteto ižd. Jo
nui Sprainaičiui, 113 Montgo- 
mery H. Jau bendra aukų su
ma pakilo iki 761 dol 10 et 
Didesnes suams atnešė: Slepa- 
kovai, J. Tumavičius ir A. Ge- 
lažėla — visi po 10 dol. Gela- 
žėla aukojo iš_viso 12 dol.). 
Prašomi ir kiti pasekti šių as- 
menųx pavyzdžiu, nes kovai dėl 
Lietuvos laisvės auka niekad 
nebus perdidelė. , Jurg. Ežer.

voje kalvinizmasv kalvinui lu- Lietuvos praeitimi susižavėję 
i.Kritiškomis aki

mis pažvelgus i ■ dabartinę 
Lietuvos istoriją' daug kur 
reikėtų objektyviau praeitie? 
įvykius vertinti?

Po Šios paskaitos ir disku
sijų buvo prieita bendros* išva
dos, kad jau atėjo laikąs susi-

Gautomis pajamomis ap- 
neturtinguosius, 

bado ilties

A. Dvariškis, A. ir J. Kąnap- 
kai, A. ir J. Raugaliai, E. 
Stankevičienė, P. šmotas, A. 
ir J. Vaišvilai, V. Vaškelis, A. 
Vitas, S. Zdanys po 2. Kiti au
kojo mažiau. Suaukota iš vi
so 2.301.75 dol.

Lietuvą užėmus rusams, 
tėv. Kazimieras Čepulis, OFM 
ėjo Romos pranciškonų ordi
no vyriausybės įgaliotiniu 
pranciškonams Lietuvoje, ži
nodamas savo likimą, ats sakė 

kurią taip 
mylėjo. Pataręs pasitraukti j

Vasario mėn. 27 d. vyres
niųjų ateitininkų susirinki
me prof. Dr. A. Šapoka skai
tė paskaitą apie “Lietuvos is
torijos netikslumus Katalikų 
Bažnyčios atžvilgiu.’* Iš pas
kaitos paaiškėjo, kad dabar
tiniuose Lietuvos istorikų vei
kaluose iškeliama tik negaty
vioji Bažnyčios veiklos pusė 
nutylint pozityviąją, kad tuo 
būdu skaitytojai sus’darytų į- 
spūdį, jog daugeliu atvejų 
Bažnyčia yra net Lietuvos 
priešas. Tuo tarpu, kai Baž
nyčia yra vienas iš stipriausių 
lietuvybės išlaikymo faktorių.

Juk iki šiol nevisų istorikų 
kritiškai, visapusiškai ir ob
jektyviai išnagrinėta _ __ ______
Kryauo^ MM W nei prote^nt^ o Ura* n*

Kai 1915 m. kovo 19 d. ru
sų kariuomenė ėmė trauktis iš 
Klaipėdos ir vokiečiai juos se
kė iš paskos, Laukžemio para
pija > liko be kunigo, nes -kleb. 
kun. A. Urbonavičius pasi
traukė nuo fronto. Kurį laiką 
parapiją svarbesniais reikalais

ląnkė kunigai iš Darbėnų ar 
Lenkimų. Prie vokiečių k?ėk 
reikalams susitvarkius-, į 
Laukžemi buvo atkeltas iš Sa
lantų jaunas ir pilnas energi
jos kun. Pr. Čepulis, čia darbo 
netrūko. Jis tuoj ėmėsi orga-

užsienj klierikams bei tėvams, 
pats save guodė sakydamas: 
“Jei gerais laikais Lietuva bu
vo reikalinga kunigų, tai juo 
labiau šiandien.”

Nuo antrosios bolševikų o- 
kupacijos visos žinios apie 
tėv. Kazimierą nutrūko* Iš tu
rimų apytikrių žinių sužinota, 
kad 1946 m. jis bąvęs žiauriai 
Kretingoje nužudytas, žinia, 
atsižvelgiant į jo praeitą pa
triotinį ir religinį gyvenimą, 
yra visai tikėtina, nes rusai 
nieko nesistengia taip greitai 
likviduoti, kaip tuos lietuvius, 
kurie yra pasižymėję savos že
melės meile ir ištikimybe ti
kėjimui. O tėv. Kazimierui čę- 
p uliui tų dviejų dalykų niekad 
netrūko.

Sietirinkimo metu žodi tarė 
prel Pr. Juras.

Skanią vėlfava buvo pa
šventinta kovo 6 prieš 8 vai. 
mišias. Apeigas atliko dvasios 
vadas kun. A. Janiūnas.

Šv. Pranciškaus parap'nis 
choras smarkiai ruošiasi ora
torijai, kuri įvyks kovo 27 d. 
6 v.v. bažnyčioje. Dubois vei
kalas yra gražus,, bet reika
lauja didelio pasiruošimo. Dar
bams vadovauja Iz. Vasyliū- 
nas, solo partijas išpildys so? 
pranai St. Raznauskaitė ir Li- 
bey, tenorų — J. Blaževičius 
ir J. Lisauskas, baritono —- J. 
Černiauskas. J. S.

Waterimrio Alto skyriaus 
surengtame Vasario 16 minė
jime Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta:

Šv. Juozapo bažnyčioje pra
vesta rinkliava davė 380.85 
dol.; LB Waterburlo apylinkė 
aukojo 100 dol., Brooklyn Ba- 
king Co. — 50, šv, Juozapo 
par. choras, ALRK Federaci
jos sk., Liet. Neprigulm. Poli
tinis klubas ir Ateitininkų S- 
gos sk.—po 25, Skautų vieti- 
ninkija 22.10; Skaučių vieti- 
ninkija—15, Knygynas “Spau
da” (sav. V. Vaitkus) —- 11, 
Liet Darbininkų kuopa, Liet

Sąjunga 
Susivieni-
S a n - 

— po 10, 
6.60,

teronas buvo toks imt prie- laikraščiai, 
šas, kaip ir katalikas, dėlto 
nei Lietuviams protestantams 
Šie liuteronų raštai negalėjo 
turėti įtakos.

Nėra objektyvu vienpusiš
kai teigti, kad “Aušra” jr 
“Varpas” pažadino . 1‘etuvfų 
tautinę sąmonę, nes jų pačių rūpinti istorijos reikalu, su
pusi rodymas jau mums įrodo, renkant ir išleidžiant visos is- 
kad šie laikraščiai yra gyvos tarinius šaltinius ir parašant 
lietuvių sąmonės išdava. Tai kritišką Lietuvos ir Lietuvos 
buvo ne kas kitas, kaip vys- Bažnyčios istoriją, šiam dar- 
kupo M. Valančiaus kultūrinės tad organizuoti buvo nutarta 
Ir tautinės-kovos vairiuA Kb- kreiptis į tremtyje esančius 
vai už savb" bažnyčias, už »vo Lietuvos vyskupus, kad. jie, 
kraštą daugiau skatino Vaįan- . kiek dabartinis aplinkybė* lei

džia, Romoje suburtų katali

kės steigiamasis susirinkimas, pirm! prai.J. Balkūnas. Tai 
Jį kviečia Vasario 16 d. šven- bus vietos lietuviams istorikė 
tę organizavęs komitetas, ku- diena. Visi kviečiami atsilan- 
rio prezidiumą sudaro - Auta-. 
nas Gudonis — pintu, Jonas 
Sprainaitis— ižd., ir kun. Vy
tautas Demikis — sekr., o na
riais yra visų organizacijų at-. 
stovai. Komitetą remia vietos 
klebonas kun. J. Kinta. Vietos 
Tremtinių d-jos skyrius dar- 
prieš Vasario 16 minėjimą 
vienbalsiai nutarė likviduotis, : 
eiti prie AT-B organizavimo ir 
prašyti tai padaryti Vasario 16; 
komitetą. * Tat komitetas turi

Su laiku dingsta iš mūsų 
♦atminties daugelis žmonių, ku
rie yra palikę savo triūso gra
žių vaisių, bekuriant dar Lie
tuvai savo nepriklausomybę 
bei jos laisvės metais. Vienas 
iš tokių, gal daug kam ir ne- 

• žinomas, yra kun. Pranas Če
pulis, kuris vėliau įstojo į 
pranciškonų ordiną ir buvo tė
vu Kazimieru? Apie jį ir noriu 
pasidalinti atsiminimų žiups
neliais.

Lietuvos krikštas, nei priežas
tys dėl kurių Bažnyčioje buvo 
vartojama lenkų kalba, nei 
kultūrinė Bažnyčios veikla 
prieš protestantizmo antplūdį, 
čia istorikai tik pam'ni pačius 
faktus lakoniškais sakiniais 
pakaltina Bažnyčą, visiškai 
nenagrinėdami pačių faktų 
priežasčių. \

Lietuvos istorijoje nėra 
tikslu kalbėti, kad Mažosios 
Lietuvos lietuviški protestantų 
rasi ai savo mažu egzempliorių 
skaičiumi būtų sudąrę Lietu
vos katalikybei pavojų, arba 
kad jie būtų buvę vieninteliu 
akstinu ir Lietuvoje išleisti __________
katalikiškai lietuviškus raš- čius, “Žemaičių 
tus. Mažojoje Lietuvoje įsiga- apžvalga”, negu i

zuoja delegaciją iš 5 vyrų ir 
vyksta pas Kretingos koman- 
dantą smulkiau pasiinformuo- 
ti. Savais arkliais nuveža. Toj 
delegacijoj teko dalyvauti ir 
šių eilučių autoriui.

Kun. Pr. čepulio 
zuota iš 25 vyrų 
grupė išvyko 1919 
d. Atsimenu,' kaip šiandien. 
Tą rytą atlaikė mums šv. mi
šias, tarė žodį, kurio užipiršti 
negaliu; pavalgydino klebonijo
je ir dar įdavė mums nujoti 
Lietuvos kariuomenei geriau
sią savo arklį. Kiek vėliau iš 
tos nedidelės parapijos prisi
dėjo dar apie 100 savanorių, 
kūHų cfetigeliš liko amžinai il
sėtis kautynių laukuose.

Nesitenkino jis vien tik 
siuntęs vyrus. Žinojo, kad Lie
tuvos kariuomenei trūksta 
visko: maisto, drabužių ir k. 
Jis organizavo parapiečius. o 
ypač moteris, kad duotų mais
to, nertų šiltų kojinių bei 
siūtų drabužių. Visa tai iš 
Laukžemio keliavo j. frontą.

Grįžęs iš fronto, jo neradau 
Laukžemy. Jis buvo iškeltas 
kažkur į Aukštaitiją. Vėliau 
sužinojau, kad jis įklojo į 
pranciškonus, vadinosi jau tė
vu Kazimieru ir ėjo įvairias 
ir atsakingas ordine pareigas. 
Pasiinformavęs daugiau apie 
jį, sužinojau, kad jis gimęs 
1884 m. Meškuičių parapijoj, 
Kauno arkivyskupijoj. Kunigu 
įšventintas 1907 m. gegužės 27 
d., į pranciškonus- įstojo Kre
tingoje 1925 m. -

TORRINGTON, C0NN.
Čia pirmą kartą po dauge

lio metų įvyko Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas, surengtas vasario 
19 d. Lietuvių Klubo salėje. 
Minėjimu rūpinosi Petras Va
lūnas ir kiti klubo nariai. Pa
grindinę kalbą pasakė iš Wa- 
terburio atvykęs Alto skyriaus 
pirmininkas muz. A. J. Alek- 
sis. Jam taip pat vadovaujant, 
dainavo iš Waterburio atvykę: 
K. Seliokas, A. čampė, M. 
Tonkūnas, J. Brazauskas ir 
Sofija Stulginskaitė.

Lietuvos laisvinimo reika
lams buvo parinkta aukų. Au
kojo: J. Daknan 12,50 dol., po 
10 —- P. Alesandravičius, t A. 
Radzeyičius, A. Jasibnis, Pet
ras ir Genė Valūnai ir P. Vi
leišis; po 5 — J. Buten, M. 
Alesandravičius, J. Klimkevi- 
čius, P. Laukaitis; kiti aukojo 
po mažiau.. Viso suaukota 
101 dolerių.

Lietuvių Bendruomenės rei
kalais kalbėjo dr. P. Vileišis iš 
Waterburio. -

Visai programai sumaniai 
vadovavo Petras Valūnas ir 
Genė Valūnienė su savo šau
niom asistentėm. t <Po minėji
mo svečiai waterburiečiai bu
vo skaniai pavaišinti, pasikal
bėta jaukioje nuotaikoje.

Valio Torringtono Lietuvių 
Klubo veikėjai! Dalyvfc

nizuoti katalikiškas ir patrio
tiškas organizacijas, neapleis
damas nei savo tiesioginių ku
nigo pareigų. Jis pats buvo ge
ras pamokslininkas, bet reko
lekcijom bei kitomis progomis 
pasikviesdavo pranciškonus iš 
Kretingos.

Jam rūpėjo kultūriniai, tau
tiniai ir švietimo reikalai. Jo 
parapijoje nebuvo jokios mo
kyklos. Ji$ išsirūpino leidimą 
iš okupacinės vokiečių vado
vybės, buvusios Kretingoje, į- 
steigti net 4 mokyklas' su pil
nu valdžios jšlaikymu. Mokyk-_ 
los buvo Tpopteriuje įkurtos, 
bet praktikoje nebuvo nei pa
talpų, nei mokytojų. Kun. Pr. 
Čepulis surado kaimuose pa
talpas ir dvi mokytojas pa
kvietė iš savo’ gimtinės, Pum
pėnų, kitas dvi iš Salantų. Da
bar jau mokyklos buvo, bet 
ant sienų nerašysi, o sąsiuvi
nių bei knygų trūko. Vėl kun. 
Pr. Čepulis beldėsi j valdžią, 
kol toji davė bent reikalingiau
sių reikmenų.

Karo metai. Neturtingoj Že
maitijoj daug kas neturi ko 
valgyti, o dar striukiau su 
mokinių apavu bei drabužiais. 
Jis organizuoja mokyklinius 
vaidinimėlius, moko žmonesj, 
kaip pasidirbti gerus avilius ir 
iš bitelių išpdšti daugiau me
daus, 
velka 
nuo 
sius.

Taip kun. įPr. 
triūsi ant,, ateina 
kai Lietuva pasiskelbia nepri
klausoma valstybe. Deja, tė
vynės laisvę reikia ginti g:nk- 
lu ir pirkti krauju. Kun. Pr. 
Čepulis uoliai ragina vyrus 
stoti savanoriais į Lietuvos apleisti Lietuvą, 
kariuomenę. Pats suorgani-

Waterburio lietuviai labai gausiai 
aukojo Lietuvos lasvinimo reikalam

Tautinė s-ga, Liet. 
‘Ramovė”, Tautiško 
jimo sk. (SLA), 
daros kuopa 
Lituanistikos mokykla — 
Moterų S-gos Choras 
Maldos Apaštalavimo d-ja, 
Gyvojo Rožančiaus d-ja Kris
taus Kančios d-ja, šv. Vardo 
d-ja, Tretininkų d-ja. Vyčių moksleiviai, č. Dielininkaitytė, 
kuopa, R. K. Darbininkų kuo
pa, R. K. Susivienijimo kuo
pa, Knights of Lithuania, Mo
terų Apšvietos klubas, Pabal
tijo Moterų klubas. Rūtos d- 
ja, ir Skautų rėmėjų komite
tas, Moterų Sgos kp.— po 5.

Atskiri asmenys. Mr. Mrs. 
Tomas Matas — $110; V. Ra- 
mazas 100; P. Nevardauskas 
52; P. Stanikienė "52; Dr. M. 
ir A. Deveniai 35; St. Senkus 
30; P. Matiečius 26; J. Valai
tis su’ šeima 23; A. Petraus
kas 22; Z. Karalius, K. Striku- 
fis, Ji ir V. Šidlauskai, Žemai
taičių šeima po 20; prof. A. 
Aleksis, Dr. V. Šmulkštys, 
Tarailų šeima, po 15; J. Visoc
kis 13; Ig. Kriaučiūnas ir J; 
Puodžiūnas po 12; Pr. E’gelis 
ir J. Taruškos po U; A. Ber
notas, A .ir J. Brazauskai, K. 
ir A. čampės, A. ir J. Gyliai, 
P. Jokubauskas, A. ir O. Ke- 
niausiai, P. Kevinas, K, Kiau
nė su šeima, L. KogeFs, V. ir 
V. Kuzmickai, A. ir L. Kuz
mickai, V. Levanas, V. ir J. 
Liaudinskai, Mačiokų šeima, 
Madeikių šeima, N. Meskūn'e- 
nė, J. Trečiokas, Norkeliūnų 
šeima, J. Pagareckas, A. Pa
liulis su šeima, J. Paliulis, K. 
Petrauskas, St Jr K. Urbšai- 
čiai, Kleb. kun, J. Valantiejus, 
G. ir V. Valiuliai, J. Valys, Dr. 
P. Vileišis, prof. J. ir K. Ži
linskai, Žukauskų šeima po 
10; B. Melninkas ir J. Mazu- 
laitis po 7; pavičikų šeimd, 
Z. Dielininkaitis, J. Eidukas, 
L. ir A. Matoniai, V. Sadaus
kas po 6; J. Adomaitis-Adams, 
J. Adomėlis, Mn Andrikytė, J. 
h* St. Bajorijai, I. Bajelytė, 
E. Bazėnas, A Barkauskas, J. 
Bendleris, A. Bartulis, V. Bla- 
zaitis, E. ir C. Boguzai, A. 
Cinkus, J. Ciplys, O. Dapšie- 
nė, T. Dielininkaitis, M. Digi- 
mas,.E. DiNapoli, P. Gaigalas, 
P. Gaižutis su šeima, V. ir J. 
Gelumbauskai, J. Griškaus- 
kas, (Cheshire), B. Grusaitie- 
nė, St. ir J. Islinskai, y. Jan
kauskas, K. Jatužis, Z. Katar
akta, M. Karinauskienė, M. 
Kašėtaitė, G. Ir J. Kazlauskai,

PAIEŠKOMAS
Viktoras Trumpis iš F 

liškio. Ieško Tosca Daul 
tė - Skobeikienė, buvusi 
rio Valstybinio Teatro dr 
aktorė, žinantieji apie jį 
šomi pranešti adresu! T. 
beikienė, 472 Cleveland 
Brooklyn 8, N. Y.

P. Kolakauskas su šeima, M. 
Kudirkienė, R. Kutelis, M. Li- 
zauskas, B. Maaulaitis, P. 
Mažulaitis, V. Malinauskas su 
šeima, Kun. Marčiulionis, Ma- 
ruškevičių šeima, A. Melnin
kas, E. Michaeiytė, J. Niki- 
nas, J. Mockus, J. Muraška. 
K. Paliulis, J. Papievis, A. 
Paškevičienė, V. Petruškevi
čius, A: Plepys ir šeima, Ig. 
Rakauskas, V. Riauba, Kun. 
A. Sabaliauskas, St. Sopranie- 
nė, O. Saulaitiehė, T. ir K. 
Seliokai, J. Skruzdys, M. Stan- 
kevičieqė, E. gtuopelienė, Šu
linskas, J. Šatas, L. šeštokai- 
tis, M šimulynas, J. ir D. šlap- 
kūnai, J. Šmulkštys, P. šuopy- 
tė, J. ir St. Taraškevičiai, J. 
Toleikis, O. Tonkunienė,. Uo
gintų šeima', V. Urbonas, J. 
Určinas, A. Vaišnys su šei
ma, E. ir E. Valioniai, A. Var- 
kalas, P. Zailskas po 5; S. 
Vaitkevičienė 3; Ateitininkai

SAV1NGS ACCOUNTS CORDIAT T V 
invited

* Latest Quarterly Interest - Dividend 
21$% Per Year

Ptus Extra %% Per Year 
On llerutar SffFinp Account*

Intereot thc flrot of the montb 
on suma trom taS. to ftaOOOi 
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Kovojo už Lietuvą iki mirties
Prisiminus kun. K. Čepulio triūsą ir aukojimas Lietuvai

Waterbur:o ALT Renginio 
Komiteto vardu, šiuomi nuo
širdžiai dėkoju visom draugi
jom ir geraširdžiams patrio
tams už gausias aukas. Ypa
tingai tariu lietuvišką ačiū 
gert), klebonui kun. J. Valan- 
tiejui už kolektą bažnyčioje ir 
auditorijos panaudojimą. Esa
me labai dėkingi Krikščionių 
Demokratų skyriui, Ateitinin
kų sąjungai, Pabaltės Moterų 
klubui, Ramovės postui ir ki
tiems už aukščiau, surinktas 
aukas, svečiams — kun. A. Sa
baliauskui, d-rui P. Grigai
čiui, merui R. E. Snyder už 
įspūdingas kalbas, T. Matui, 
V. Ramazui ir Bendruomenei 
už šimtines, chorui, A. Čam- 
pei, K. Seliokui, J. Brazauskui, 
M., Tonkūnui ir skautams už 
gražias dainas. Tad dar sykį, 
pavergtos Tėvynės Lietuvos 
vardu visiems ačiū-ačlū!

A. J. Aleksis—p’rnj.

<ah Unity ką tik 
ir pagytą laidą savo jl 

'lės “Kaip tepti
Autoriai —- Marian SdM 
ir Read Levis. Knygų^ 
aiškintas ' visas natini* 
jos procesas. Atsakytai 
130 klausinių iš Amer feį 
torijos ir kit. Taip pat jtraį 
ir naujieji imigracijos įsi 
mų pakeitimai. Knygutė*? 
psl., kaina 1,50 dol. įm 
gauti iš Common CouncH 
American Unity, 20 West 
St., New York 18, N. Y?;*

• Lietuvos Pašto Meį 
Rinkėjų Draugija kovo Ė 
d. ruošia išvyką į Atlantic 
ty, N. J., kur bus New les 
Pašto ženklų Rinkėjų 
paroda Hotęl Jefferson.1 
riai ir rinkėjai kviečiami d 
vauti. Nakvynė SLA namų 
Inormacijas teikia ir užre 
truoja — Motuzas, 107-33 
Št., Richmond Hill 19, N? 
telefonas VIrginia 8-3138.

• Vasario 16 proga 
Catholic Standard and Tž 
leidžiamas Philadelphijojev 
sario 25 laidoje įsidėjo 
mąjį apie Lietuvą, aprašu 
mas daromas okupe 
skriaudas, iškeldamas^ 
Bažnyčios padėtį. Kibiose j 
lapiuosė įdėtas Lietuvos pe 
zanų laiškas šv. Tėvui, ks 
plačiai aprašoma kaip jį] 
shingtbne, Senate ir Kongr 
buvo paminėta Lietuvos ne 
klausomybės diena. ?

• Tadas Kutigovslds, fii 
vės motinos ir lenko tėvo 
rus, gimęs Philadelphijojeį 
garsėjo kaip nuostabių gd 
mų smuikininkas ir dainų 
kas. Jis yra koncertavęs j 
riuose miestuose. Jo koncs 
klausė ir Amerikos prezkl 
tas. ir daugelis kitų žynmt 
rų. .šalia muzikos jis beagį 
lektrotechniką ir šnio 'n 
studijuoja matematiką. II

•. Madeffine, Kolumbij 
Lietuvių Katalikų Komįte 
nutarė statyti lietuviams 
mus, kur būtų koplyaa, s 
susirinkimams, patalpos 'ii 
kyklai ir keletas gyvena 
butų. Statyba pavesta > 
M. Tamošiūnui.

• Kolumbijos Liet Be 
ruomenes Medellino apyfcl 
valdybą dabar sudaro: kun. 
Tamošiūnas —pirm., S. 
mulis — vicepirm., V. Čypti 
sekr., Žakeviaus — ižd, 
Mardosas — švietimo ir ra 
ros reikalams. Revizijos 
miisją — pirm. P. Butai 
sekr. Viliūnas ir narys tr 
Lėnas.
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EUGENE D. HAYNES, mm Atomines EnergljM KemMjM tar
nyboje, La* Ve«M ligoninėje gydoma* nao HMlioaktyvtaia spin
duliu poveikio.

Kovo 20 čL sukanka vieneri 
metai, kaip mirė, ir E. North- 
port, L. L katalikų kapinėse, 
amžinam poilsiui buvo palai
dotas Wafter Balvočins.

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidihi) ir tX 1

kė J. VasiukeviČiūtė su Zei- 
kūm. Mok. A. Gulbinskas su
pažindino visuomenę su 'kun. 
B. Suginto veikla, nušviesda
mas konkrečiais faktais, kiek 
jo padaryta organizuojant šal
pos darbas: išperkant 20 vai-, 
kų Indroje, atkvtečiant j A- 
meriką 500 asmenų, suku
riant 32 būrel ’us Europoje lie
tuviškom mokyklom remti ir

Jo mirties vienerlų metų su
kakti minint, kovo 20 d. 11 
vai 30 min. Ė. Northport, šv. 
Antano bažnyčioje bus šv. Mi
ške, kurias užprašė jo žmona. 
Po mišių aplankymas kapo ir 
1 vai. p.p svečiam užkandžiai 
Lincks* Log Cabin 25 A ke
lias Centerport, L. I. C. N.

ROBERT L. SMITH, 24, Korėjos kare netekės aHeja k»J* ir ran
kų dirba Washingtono Veteranų Administracijoje; yra kilęs H 
Mtddleburg, Pa *

PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ. IVAIRIU PRiini 
v«ftivlų, krikštynų, gimtadieniu. Įvairiu pobūviu Ir pan.
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografito*

Jums geromis sąlygomis padarys

Be to, yra atskleistas vie
nas LE tomas, kur strėlėmis 
parodyti visų trijų vardai*, ka:p 
nuolatinių bendradarbių bei 
skyrių redaktorių, ši parodėlė 
vyksta pagrindinėje bibliote
kos salėje. B'blloteka atdara 
kasdien nuo 9 ryto ligi 10 v. 
v., sekmadieniais: nuo 2 ligi 6 
p.p. Bibliotekos adresas: 34-ji 
gatvė ir Woodland Avė.

Lietuvių darbai universiteto 
bibl'otekos parodėlėje.

University of Pennsvlvania 
bibliotekoje vyksta b’bliętekos 

/ tarnautojų ir bendradarbių 
darbų paroda. Tarp šitų, dau- 
giaus'a bibliografinių knygų 
ir straipsnių yra išstatyt5 kai 
kurie darbai Dr. V. Maciūno, 
K. Ostrausko ir A. Mažiulio, 
dirbančių šitoje b bliotekoie.

Dr. V. Maciūno: disertac’ja: 
“Lituanistinis sąjūdis1 XIX 
amžiaus pradžioje; ir straips
nių atspaudai: Lietuviškoji 
Marseljetė —- A. Baranausko 
‘'Kelionė Petarburkan”; Taf
tos gyvatos giesmė — S’mono 
Stanevičios “Šlovė Žemaičių”; 
Dr. J. šaulio knygos Pennsyl-. 
vanijos universiteto biblioteko
je; Vincas Krėvė's ?lace in 
Lithuanan LHerature (;s 
“Studi Baltici”).

Dr. Maciūno ir K. Ostraus
ko: “The šaulys Coilection”.

K. Ostrausko: straipsnis: 
“Sovietų 1950 metų kalbos 
mokslo perversmas ir jo pasa
kos“, ištrauka iš “Grįžo — 
1950” (Antrojo veiksmo pr- 
moji scena).

A. Mažulio straipsniai: 
“Lietuviškasis kryžius ir ,jo 
kilmė”; "Senosios mūsų šven
tyklos ir aukos”.

po lašo ir akmeni pratašo. 
Tąip< č:a buvo kantrai dir
bamas lietuviškas darbas, au- 
kdjasi mokytojos ir mokiniai 
ir. po keląrių mėtų ima rody
tis vis daugiau pragiedrulių, 
vis labiau švinta padangė.

Vienas, toks pragiedrulis y- 
ra motinos Aloyzos phsirody- 
mas. Kai kovo 2 d. buvome su
kviesti i jos pranešimą, visi 
pajutome jos lietuviškos dva
sios ir širdies spinduliavimą. 
Jos žodžiai veikė ir šildė savo 
atvirumu bei nuoširdumu. Ji 
nepaneigė tykojančios tautinio 
žlugimo grėsmės, bet kėlė dva
sią jieškoti priemonių ir jai 
sulaikyti bei pašalinti. Lietu
vių pastangos, jų veiklumas ir 
judrumas kalba jų naudai. Ji 
pabrėžė savo įsitikinimą, kad 
mūsų vaikai lietuviais bus, 
lietuvybę jie visados jaus. Ne
reikia bijoti kančios: kas eina 
sunkiais keliais, tie ir vaisių 
susilauks. Dėl to ji patarė: rei
kia dirbti kaip dirbus. Tik ne 
mažiau, bet daugiau. Pasitikė
ti Dievu: jis lietuvių tautą iš-

JUOZAS GRASAU 
KKAL KSTATK BROKU

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atitekami viti eoMra, dažyme Ir tateyam darbu. 
Darba* atitekama* pietai Ir RSŽMagai.

t. MAlAUm, aama tel «F 9-ttn m OMND
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PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavtaut—Woodhaven, Rfcbmond 
Hm ir kftoae apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokio* apdraudoa (Insurance) reikaluose 
— greitai Ir gerai

J. P. MACHULIS 
SEAL ĖSTATE * INSURANCE

'Bendruomenės balso grandio- 
ziois vakaras.

Bendruomenės radijo prog
ramos dviejų metų sukakčiai 
paminėti yra ruošiamas gran
diozinis vakaras. Vakaras j- 
vyks sekmadienį, kovo 13, 
6:30 v.v. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Programoje —dar 
niekad Philadelphljoje nematy
ti: “Aušros Sūnūs”. Vaidins 
New Yorko dramos mėgėjų 
trupė, rež:suojant V. Žukaus
kui. Visi philadelphijiečiai 
kviečiami į šį vakarą— parem
ti lietuvių radijo programą. 
Šio vakaro metu taip pat bus 
traukiami bilietai, ątnešantieji 
kam nors radijo aparatą, 
“Aidų” ir “Lietuvių Dienų” 
prenumeratas... AK.

— Tikriausiai pats nieko 
nesumezgi, jei nežinai, jog ne- 
visada šviesa užgęsta, kai jun
gikli kas pasuka. Tamsta, pa
vyzdžiui, jungiklį pasukai, o 
šviesa užsidegė. Ar tai paste
bėjai?

— Taip. Užsidegė. J: turėjo 
Užsidegti, nes buvo užgesinta. 
O tamsta padarei prieš'ngai.

— O kaip norėjai, kad aš 
padaryčiu?, — ėmė nerimauti 
jau ir ponas Toks. — Juk ne
galima padaryti, kad šviesai 
degant ir jungiklį sukant ji 
dar kartą užsidegtų. šv'esa 
vis tiek būtų užgesus, jei ir 
tamsta mano vietoje būtum 
jungiklį sukęs. Ar tamsta k:- 
tokių pažiūrų?

— Žinoma, ne, kitokių. Ki
taip ir būti negali — sutiko 
kiek atlyžęs šeimininkas.

— Matai tarpsta, — trium
favo ponas Toks, — esam tų 
pačių pažiūrų, o pešamės dėl 
žvirblio žarnų. Ats'mink, 
•čia ne cirkas, o valgy’ la. 
žmonės renkasi valgyti, o ne 
klausyti paskaito* “Kaip elek
tros šviesa gali būti užgesinta 
■ir uždegta to paties jungiklio 
pagalba.” įrašau man atnešti 
prėskų valgių!

Ponas Toks Ramiai atsisėdo 
prie stalo ir dairėsi į tuos, ku- 
r’e pasninko dienomis rijo jau 
Įsėlintą jautį.

■ — Na, tokie rijūnai ir tam- 
lioje į ausį' nekiš — sumurmė- 
Jpsau po nosim.

TeL EV. 8-S794

K and L AUTO COLUSION <0MS

Meninėje dalyje reiškėsi šv. 
Jurgio Utuan stbtis mokyklos 
mokiniai, suvaidindami Gr. 

M4J. . Meilutienė* “Rūtų darželį”,

Marijos statula Ap
vaizdos kalnely

Pittsburgh, Pa. Keliaujanti 
Marijos statula pas šv. Pran
ciškaus seseris, Dievo Apvaiz
dos kalnelyje buvo priimta 
nuo kovo 1 iki 7 d. Vienuolyne 
su Marijos statula prasisklei
dė maldos, džiaugsmo, ramy
bes ir šventos vilties dvasia, o 
seselių stelose sužadino naują 
tobulėjimo troškimą ir įkvė
pimų. •

Marijai pagerbti per visas 
lankymosi dienas seselės pran- 
ciškietčs metėsi!” ryiosi 

vykdyti Dievo Ienos prašy
mus, ayfircik u- Fatimoje: 
kalbėti rožanč.ų, melsti* už 
nusidėjėlius,' daryti atgailą, 
eiti savo pareigas aukot's Ne

pašokdami bei deklamuodami. 
T. Serapinienė, akompanuo
jant VI. Jakūbėnui, padainavo 
solo keletą dainų bei Katku
vienės -dainą iš operos “Radvi
la Perkūnas.”

Jubiliatas sveikinimų gavo 
tiek, kad sunku visus ir sumi
nėti. Telegramomis plaukė 
linkėjimai iš tolimiausių kraš
tų. Atsakydamas jis į visų 
kalbas, kurt. B. Sugintas pasi
žadėjo likusį amželį pašvęsti 
tik lietuvybės ir katąl kybės 
išlaikymui.

Tarp įva’r’ausių dovanų, la
biausiai sudomino simbolinė 
batų dovana, “kad galėtų ap
eiti dar likusius -lietuvius ir 
juos įrašyti į moksleivų šal
pos ratelius.” čia pat salėje ki
lo idėja sumesti pinigo ir nu
pirkti jubiliatui automobili, 
kurio jis dar neturi, nes savo 
kuklias pajamas išdalina varg
šams. Pradžiai sumesta apie 
600 dčl.

kimą buvo įtraukti mokiniai: 
V. Kavaliauskaitė papasakojo 
apie šv. Kazimiero pamaldu
mą, V. Benokraitis apie jo lai
kymąsi karališkuose rūmuose, 

. Po .pranešimo kaJbėjus'eji M;.,G?iušy® apie Šventojo 
V Kavahrfuskas. dr Ad Da- relikvijas, Alg. Konfius apie 

B?t yra sakoma, kad lašas 'mušiį st BaraMcasI P. Stra- tei, kaip Kazimierą pagerbė 
‘ " ’ ' ' ’ vlnekas, k. Tamulion’s ir kt šv. Tėvąs. paskintas ji te-

ryškino' ka&urias pranešėjos toyių jamrnno globėju. Gra
natas mintis. Vieni pasisakė ^“»bejo-ir kitos, mokyk- 

jirieš pažiūrą, kuri nutautimą 
stengiasi'laikyti natūraliu -da- 

‘ lyku (nutautiųias yra išsilen- 
kimas iš Dievo sukurtos tvar
kos). Kiti norėjo, kad ir para
pinė mokykla nepasiį’ktų šalia 
lietuviško gyvenimo srovės. 
Treti reikalavo objektyvumo: 
ką primesdami mokyklai, be 
priekaištų nepalikime ir tėvų, 
nesirūpinančių lietuviškos sa
vo vaikų dvasios išlaikymu. 
Dar kiti kalbėjo už pozityvaus 
darbo reikalingumą. VisijSuti- 
ko, kad reikia dažnesnio bei 
tampresnio tarpusavio santy
kiavimo ir artimesnio bendra
darbiavimo. Pirmininkaująs 
V. Kavaliauskas (pranešimas 
įvyko Mokytojų Sąjunogs sky
riaus iniciatyva) baigdamas 
pareiškė motinai Aloyzai pa
dėką už atvykimą ir sutikimą 
pasidalinti patyrimu bei minti
mis. - ‘

Antrasis šviesus pragiedru
lis buvo šv. Jurgio parapinės

kos giesmės (jutai, kad tai y- 
ra normalios mokyklos dar
bas). * .

Pagaliau trečiasis pragied
rulis — tai šv. Karimiero mi
nėjimas pačioj šv. Jurgio mo
kykloj, kur liebnnškasis mo
mentas taip pat rado reikiamo 
dėmesio ir respekto. Visa tai 
čia: prisimindami, negalime 
kartu šiais mūsų gyvenimo 
pragiedruliais ir viešai nepasi
džiaugti. Taip pat tikimės, kad 
jie ir nepaskutiniai. StB

Stalo teaisas. LFAS K-to 
Rytų Apygardos suruoštos 
stalo teniso pirmenybės su
traukė gausiai dalyvių, bet di
dieji mūsų stalo tenisininkai 
nepasirodė. Tačiau gerai visus 
nuteikė š»š sporto šakos en
tuziastai: iš Phfladelpirijos K. 
Kazlauskas, iš Waterburio —i- 
Kiaunytė, Malakausk&itė, Ju
raška, Keparutis ir k. Vyrų 
vieneto varžybose K. Kaz
lauskas išsikovojo meisterio 
vardą, nugalėję Razminą 
(New Jersey) 21-16, 21-18 ir 
21-10. Vyrų dvejeto varžybose 
laimėtojais išėjo Andriulis su 
Daukša, įveikę Kazlauską _ ir 
Ruzge 18-21, 21-16, 21-18. 
Mišraus dvejeto Kiaunytė- 
Jin-aška nugalėjo Malakaus- 
kaitę 21-14, 21-10. Iš moterų 
Kiaunytė prašoko Mtiakaus- 
kaitę 21-11, 21-13, o iš jaunių 
pirmąją vietą laimėjo Juraška 
prieš Kepartrtį 21-19, 21-18. 
Laimėtojam buvo įteiktos do
vanos. žaidynes pravedė inž. 
Br. Garankštis.

Dar prieš metus mes jį ma
tėme mūsų tarpe, matėme vi
suose didesniuose ar mažes
niuose lietuvių susibūrimuose, 
dažnai kaip susibūrimų rengė
ją. Nors metų skaitė jau še
šiasdešimts, bet jis nebuvo pa
vargęs lietuvių reikalams iki 
pat mirties, nes gerai buvo su
pratęs tragediją, kuri ištiko 
lietuvių tautą. Jo netekus, šios 
apylinkės lietuvių tarpe liko 
sunkiai užpildoma spraga, ku
ri ryškiai matoma ir po metų 
laiko; gi lietuvių reikalai la
bai pasigenda jautraus remė-

Chicagos lietuviai gražiai 
ir iškilmingai paminėjo kun. 
B. Suginto dvigubą sukaktį — 
60 m. amžiaus ir 35 m. kun:- 
gystės. Auditorijoje susirinko 
apie puspenkto šimto žmonių.

Minėjimą atidarė komiteto 
pirm. A. Gintner’s, vadovavo 

kaltai Marlj<r°Sii;’.7 ai. Lelijos mok. A Gulbinskas, maldą at
puolė Marijos altor.ų, spalvo- kalbėjo kun. J. Klumbis. gel
tos lempelės mirgėjo, seserys piamųjų moksleivių vardu 
jautė palaimą te ramybę. VoMetijpj ir Italijoj gėlių įtę:-

Kuri. J. V. Skripkui, vie
nuolyno kapelionui -vadovau
jant, kascBen buvo kalbama 
Marijos litanija. Pirmąjį ko
vo šeštadienį seserų nešama 
Mar jos statula aplankė vie
nuolyno koplyčią, Josios var
du pavadinta, te apėjo visą 
vienuoliją. Seserys kalbėjo ro
žančių ir giedojo giesmes. *

Paskutinę dieną, kovo 7, bu- 
yo atg’edotos šv. Mišios tie* 
nuolyno koplyčioje. Po jų kun. 
J. V.- Skripkus suteikė Sv. Tė
vo palaiminimą.

^^X Že^ęs per slenkstį apsidai- 
gĮĮjgiė'ir mato: sitalai apsėsti, val- 
gS'ghl krūvos kaip per Velykas, 

žmonės kerta,' kad net ausys 
h:< j^ems kruta.
L- — Na, palaukit, aš jums pa- 

lodysiu—sumojo ponas Toks.

Priėjęs prie elektros jun- 
;U giklio, jį suktelėjo ir visi pa- 

skendo tamsoje. Kilo sumiši
mas. Svečiai ėmė šaukti, ko- 

^Bš^ti, švilpti. Atbėgo x ir šsim> 
ninkas, graibinėdamasis tam- 

S soje., Jis pasuko mygtuką ir 
atsirado šviesa.

■’ — Kas užgesino? — rėkė į- 
lUŪdūkęs šeimininkas. ' , .

U — Jis, jis! — šaukė visi, ro- 
dydami į poną Tokį.

Tu užgesinai 
H šeimininkas.

|iuU r— Aš tik pasukau - mygtu- 
K 9 šviesa .pati užgeso, — ra

miai atsake ponas Toks.

— Ar tau galvoje negerai? 

„v’Ui— kibo šeimininkas į svečią. 

"U — Juokus čia taisys, čia ne 
cirkas, o valgykla. Supranti?

— Labai gerai — atsakė 
pi; ponas Toks. — Ar tamsta ma- 
f j tei, kad eitų kas pietauti į cir- 
įU ? ką, užuot ‘užsukęs į valgyklą? 
&U'Ir aš čia užėjau sux alkanu 

pilvu ir visai sveika galva. Ji 
ii ineko neturi bendro su tuo, 
fe kad šviesa užgeso. Tai ne ma- 
fe ‘rio kaltė.

Philadelphijos L.B. Valdyba 
galutinai pasiskirstė pare go- 
mis: pirm. — J. A. Stikliorius, 
vieepirm. — M. Bigenis, val
dybos prezidiumo sekretorius 
— A. Vasys (Vasiliauskas), 
ižd. — V. Gruzdys, šie keturi 
asmenys sudaro valdybos pre
zidiumą. Kiti valdybos nariai: 
ižd. pad. — Z. Jankauskas, 
protokolų sekr. — K. Kazlaus
kas, narys kultūras ir org. 
reikalams — B. Raugas, narys 
socialiniams reikalams — K. 
Povilaitis, kartotekos ir ar
chyvo reikalams — A. Jurs- 
kis. Tokiu būdu valdyba suda
ro 9 asmenis: 3 iš seniau at
vykusiųjų ir 6 iš naujųjų.

Balto skyriam valdyba
Naująją Balfo skyriaus val

dybą sudaro: pirm. — A. Ba
chas, vieepirm. — kun. B. 
Šimkus, II vkep’rm. —H. Mis- 
liauskas. sekr. — M. Raugienė, 
ižd. — Z. Romanauskienė. na
riai: K. Adams ir J. Malon:s.

.— O kieno? — akis išpūtęs 
tefeeširdo šeimininkas.

■
— Jungiklio. Elektros jun- 

giklio, ana to, — ponas Toks 
parodė dar ir pirštu.

— Bet turėjai gį žinotu kad 
^'įsukdamas jungiklį šviesą už- 

gesini. Ar tiek dar nesumez-

ĮjįQ!O mokykk» i##na8 į viešumą Ved* A. BA®Ma©NA8 ....
’ :'J- •”■■■ Eetirtių ratfjo valandSc _
b g'esmėje W iv- minėfhnu. hnJTir^

jaunių ir antroji -■ vienuolikė 
karingo te*'sėjo buvo išvestos 
kovai/ Jauniai dumblinoje 
a'k$tėje negalėjo atsispirti 
kovingiem iGottschee žaidė
jam, gavo 3 įvarčius ir atsi
sveikino su viltimi laimėti 
taurę. Antroji mūsų vienuol*- 
kė tebesilaiko. Praėjusį sek
madienį šie mūsų vyrai, kale
nę dantimis ir vėlęsi. po balą, 
atsilaikė prieš Long Island 
pirmaujančią Great Necko 
vienuolikę ir išėjo lygumus 
(O-O). Ptemqsios vienuolikės 
aikštėje nepasirodė. Rungty
nes atidėtos kovo 13, 2:30 vai. 
p.p. Great Neck (Memorial 
Park aikštėje). Pirmoji vie- 
nud&ė žaidžia su Hoboken 
F. C. 3 vai. p.p. Farmer Ovai 
aikštėje.

Krepšiais. Gausus* žiūrovų 
skaičius, atsilankęs į paskuti
niąsias LAK ir Spanish Presb. 
rungtynės, buvo sužavėti geru 
mūsiškių žaidimu. Mūsiškai 
turi vilties išsikovoti pirmąją 
vietą. Taškus laimėjo: Blrut s, 
Šlepetys ir Keskon’s po 13, 
Aūkulskis — 12, Dauka — 10, 
Radauskas — 2, Narbutas — 
1; žaidė dar J. Krūtis, A 
Kreivėnas ir Remėza. Ši šešta- 
(fienį, kovo 12, mūsiškiai su
sitinka su latvius. Rungtynių 
pradžia 9 vai. >
YAK. jaunių penketukas žais 

su vietos krepšininkais kovo 
13, St Peter and Paul parap. 
salėje (Beny St.); pradža 8

. -



"R

New Įtaka hovp 11 
d. pradeda Metrc^ofitan 
rto^ynes antroj tarėjoje, su
sitikdami su Marshall' Reserve. 
Kitą penktadienį lietuviai run- , 
giasi su Log Cairin “B.” Kovo 

įS rBU> Brooklyn Reserve, 
balandžio 1 — su Queens ir 15 
— su Manhattan klubu.

Lietuvių komandoje žais: 
Vasiljevas, Paškevičius, Stak- 
nys, Šukys, Trojanas, Vilp:- 
šauskas, Malinauskas ir Rač
kauskas.

Ch^cagos miesto p-bės pra
sidėjo kovo 6 d. * ir ’ truks 9* 
sekmadienius. Jose 10 dalyvių: 
4 įkedti iš pr. p-bių: 9Cohen, 
Alb. Sandrin, Torjansky ir Po
vilas Tautvaiša. Kiti 6 pateko 
iš š. metų Chicagos prelimina
rinių: Henin, Buerger, Fish- 
mąyer, Czemecki, Ang. Sand
rin ir Galės, šitose nmgtynė- 
se iš lietuvių dalyvavo tik vie
nas Vlada^ Karpuška. <

Lietuviai Chicagoje turėjo 
nedidelį turnyrą, lošiant po 2 
partijas. Laimėjo Kazys Jakš
tas su 5:1. Jis dukart sulošė 
lygiom su Tautvaiša. Tautvai
ša surinko 42 (be lygiųjų su 
Jakštu, pridėjo tašką Zujui). 
Zujus ir Karpuška turi po 1 
laimėjimą (iš 5), jiems dar 
reikės sužaisti tarpusavy.

Algfcdas NasvytisĮ lošė ant
roj lentoj Clevelando Indust- 
rial lygos komandoje, 40 len
tų rungtynėse su kitau lyga. 
Nasvytis įveikė savo oponentą 
E, Sontio, skelbia Chess Life, 
vasario 20 nr. Tose rungtynė
se matosi dalyvavo daugiau 
lietuvių: F. Petraitis 1 — J. 
Chavayda 0; N. Dūda 1 — V. 
Kavas 0. -

vMng. laRgai Ar nMaš, tvoroc, dta* 
»>Mfe-B4n|itaaM be togą ,gąrafaa 
Artf taA aaaloNM Ir, tafnyH— 
$174M.8U5-«9i>.

IEŠKOMA VYRU W3»«k darbams 
nė. senesniu taip. <• metų. Nuolatinis 
tartas, ftpHr— atl/gitamas. Kreiptis

WARNER MFG. CO. 
2*5 Wątee*teng Are. 

ttlaemUrid, N. I.

Yra tupu, įdėtus ir taip lengva!
Atsiųsk 10 ę. (gražinama pir

mu užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.

TOrtai Brooklyne 
KAMBARIO IŠDAŽYMAS 

nue $19.
Prityrė*, darbas švara*, bet 

kuriuo laiku. Skambink 
susitBrti. 
TE 6-9478

DI8PLAY

ST. JOSEHFS VILLA
SVečių namas, vedamas Šv. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas pra
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terims gyventi. Atidaryta visus me
tus. Savaitgaliais rekolekcijos. Pra
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

Camp St. John’s ,
Pacžerio kalnų stovykla 1

Berniukai, 6-16. 2^300 pėdų aukš-11 
tis. Smėlio maudynės prie Hun-1 
ter ežero. 100 myl. nuo N. Y. C., 
Modernūs pastatai. Prausykla 1 
kiekvienoj kabinoj, šiltas purkš-11 
tas. Geras maistas. Įvairios | ( 
poilsio ir auklėjimo ( 
pratybos. Suaugę, prityrė vado- . 
vai. Kapelionas jėzuitas. Sezono 1 
mokestis $475 už viską. Katalo-1,

Rašyk: Robert Q: Giegengack. 
Yale Univ. Atfaletice Assn^ New 
Haven, Conn. ar skambink ORe- 
gon 7-7007 (Bronx); VIrginia 
7-3518 (Woodhaven). Direkto
riai: Rev. Herbert McElroy — 
Robert Q. Giegengack.

patyręs, su savo mašina ir priemonė
mis, reikallngaa ——

GB 7-5391
AL 4-5656

EAST R0CKAWAY 
NURfflNG HOME

Puikus narnas nediskriminuojant 
žmonių. Tinka po operacijų, šir
dies ligoniams, chroniškiems ir 

šiaip sveikstantiems.
LYnbraok 9-9765

SAU NAUJA AUTOMOBILI 
LINCOLN AR MERCURY 

teiraukis pas 
DAN MAHEB 

Surrey Motors, 50th St. ir 
Northern Btvd. L. L City 

AStoria 8-5400

WANTAGH padalintas $24,4&9. Be 
galo dideli gyv. kambariai, katedra-' 
linė centrinė halė, didelis valgoma
sis, 3 dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimų kpipb., naujai 
įrengta virtuvė su valgymui vieta, 2 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti ftj nauja modernų narna su 
100x125 atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas. ' Liepos 15. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-1500.

ŠILTNAMIAI ,(2> O’akdale, L. L 
Biznis eina gerai, apie 2 akrai že
mės, Montauk Hway. Namas su 4 
miegam., šil. vanduo, ai. šiluma, pa
lapinė prie kelio. Tinkamam žmogui 
geras pirkinys. Savininkas pasitrau
kia. Tik betarpiai. Box J-28, Rm. 
83Q, U W. 42. NYC.

PORT RICHMOND—naujas 3 kam
bariu Hamas su prijungtu garaže, 
priekis kięto akmens. Arti kat mo
kyklos, bažnyčios ir visoks susisieki
mas. GI 2-8122.

EDW. LOCKWOOD 
Gerard E. Lockwood, Dir. 

255-21*t ■ STREET 
STerlfaig 8-0650 7

Patarnauja visose apylinkėse

TeL EVergreen 7-4335 .

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborši^-Balsamiiotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. '

KAMBARIAI, vonia, netoli lote 
talflDg bažayčios, mokyklos. 4 
biekai U B. R. sftoties, torio 
centras.

WHeatley Kilis 5-2310 '

LONG BEACH. $23,500. Išsikeldamas 
savininkas su nuostoliais parduoda. 
3 miegam., vonios rančius. 160x 
120 kampinis. Anchor tvora, 2 auto 
garažas, atviras patio, plytų kepyk
la. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
LO 6-7645.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balis 
(BIELIAUSKAS) 

FUNĖRAL HOML

N. Yorko latviui ^kovo 12 d. 
Lietuvių atletų klube turės sa
vo žaibo turnyrą. Dalyvaus 
Metais, Pamiljens ir kt. 
Brooklyno Chess Club p-bėse 
latviai pirmauja baigmėje: P. 
Žirnis 6:1, G. Znotinš 5:1, Pa- 
miljens 43.

Cambridge YMCA namuose, 
kovo 18 d. prasidės 5 ratų 
turnyras, tikslu išspręsti tris 
Bostono Analistus į Massa- 
chuetts p-bes, kurios įvyks ki
tą mėnesį Worcestery. »

DABAR—galite pirkti urmo kaina! 
Dovanas, laikrodžius, garinius lygin
tuvus, stalo reikmenis, peilius, ža
dintojus, kameras, radijus, maišin- 
tuvus, keptuves, rašomąsias mašinė
les, KA TIK JOS NORITE. Gaminiai 
yra. plačiai reklamuojami. Pinigus 
gražinti garantuoja. Katalogui už
statyti $1. F. A. Precourt, Bos 584D, 
Yonken, N. Y.

BRYANT MUZIKOS MOKYKLA 
Pianas-Balsas — ir visi instrumentai 
Populiarintai - Klasikiniai. Prade

dantieji — 'Vaikai — Suaugę 
140 West 42nd St New York 36. N.Y. 

Tel. WI 7-0583

Dėmesio link
ASTHMATTNTO KOSULIO, 

BRONCHU NEGALAVIMO
NusrtaMs vaistai gydo tuos 
simptomus. — Be, injekcijų.

Svarbus pranešimas nudžiugins 
ASTMA BRONCHOM sergančiuo
sius. Jei jum ir neteko dar ASTMA- 
TTNIO ATAKO patirti,' arba jus 
smaugia, sunku kvėpuoti, užima kva
pą bei ištisas minutes kosite dėl 
bronchų sutrikimo, nepraleiskite čia

ROSLYN ESTATES, koloninis plytų 
shingle; 2/3 akrai, 8 kambariai, 3 vo
nios, geram stovy, pine įrengtas rū
sys, žaidimų ■ kamb., 2 aut. garažas, 
didelis patio, gražus kiemelis, visiš
kai privatu, priedai. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. $35,000.

ROslyn 3-2548.

ALB. BAŲTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas < 

660 Grand Street 
BrooHyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

CALL LO 3-7291 , 

TO PLACE, 
CANCEL OR CHLANGE 

, YOURAD

z * Per 1,000 Mišių kasmet
* Kasmet laikomos iškilmingos 

už mirusius Mišios visose vienuo
liu PSlotiečių bažnyčiose ir kop
ėtose '
* Visos Mišios, nuopelnai ir 

kita visu vienuoliniu bendruome
nių Iširai—fu pelei 1847 m. liepos 
i d.:.

* Kasdieninės maldos visu Pa- 
kHtoRų kunigu, broliu ir temina-

APOEfOtAT* CKNTEK 
M9 N. Fasa m.

AUTO PIRKĖJAI DĖMESIO... 
Mūsų auteli dua Linksmų Velykų 

•periate Jom duoda 
Mes padėsim Jom padėti Jūsų 
bažnyčiai. Jūsų vardu išrašysim 
ček| $25 vertės oš kiekvieną 
pirktą naują auto. (Proga bai
giasi per Velykas, bal. 10).

Plūs: Geriausias pirkinys mies
te su naujais '55 Studebakers. 
Commd'r V-8, Delvd N.Y.C. 
$1781. 3 metam mokėti, žinoma 
visam New Yorke kaip “Nega
limas pralenkt pirkime.”

GERHARD MOTORS, INC. 
2481 Boston Rd.

(prie PeL Pkway) KI 7-6565

NEW HYDE PARK, Hillšde Avė. ra
jone. 7 kambarių plytinis Cape Cod 
bungalovas. 4 miegamieji, garažas, 
lėkščių plautuvas, džiovyituvas, šal
dytuvas, priedai. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios. Savininkas. >■- 

Pioneer 2-5535 .4

Joseph Garsžva
GRABORI'US 
BALSAMUOTOJAS

negalėm 
palengvinimą 
nevartojama 

kurie buvote 
vaistų

sakykite.

Berniukams 8 ligi 14 ideali vasaros 
stovykla — 20-sis sezonas 

, Birželio 28 Sgi Bogpiūčio 20 
Kaina: $30 savaitei

. Dieniniams stovyklautojams 
$20 savaitei.

18 myl. nuo George Washington tilto

JAUNOS MERGINOS, 
norinčios savo gyvenimą pašvęsti 
Kristui ligoninėse, mokyklose, vidaus 

ir ufslenio misijose, rašykite:

REVEREND MOTHER 
Sisters of St Francis, 

Allegany, N. Y.

STATO, DABO, RENGIA.
CEMENTUOJA TINKUOJA 

Ką tik planuoja* savo namams da-

Uš Dievu The New South vienuolijoj 
Moterys nuo 16 ligi 30. Junkis j 

Pietų Pionierių Bendruomene. Rą
žyk: Bev. Mother Superior. Sisters of 
Our Lady of Mercy, 68 Legare St., 
Charleston. S. C. arba kreipkis: Sister 
Superior, Regionai Convent, Hights- 
town, N. J.

Ir šiam reikale išrasti vaistai,, ku
rie buvo atydžiai išmėginti ir pripa
žinti tinkamais minėtom 
sergantiems suteikti 
kelių minučių bėgyje, 
injekcijų. Vartotojai,
nustebinti netikėtino greičio 
veikimu ligom sušvelninti, 
kad didelis daiktas yra dvasios nusi
raminimas, ateinąs su pirmais gydy
mo ženklais, nes pašalina ateities a- 
takų baisumus žinant, kad jau galima 
gauti vaistų. Susitarta, kad šio laik
raščio skaitytojai gali apsirūpinti 
šiais nuostabiais vaistais. Jei jūs do
mitės, iškirpkite ši skelbimą ir pa
siuskit OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept 103, PeetakUl, N. Y. (Neuž
miršk voko užpakaly pažymėti pa
varde ir adresą). Jum bus pasiųsta 
vaistų už $6, už kuriuos paštininkui 
tereiks mokėti tik $5, plūs C.O.D. 
persiuntimo išlaidas. Gali atrodyti 
per brangu, bet iš tikrųjų tai tik keli 
centai už doze, o palengvinimas ne
įkainojamas.

PORT JEFFERSON Vic., 12 kamb. 
3į« vonios, masyvinis' židinys, pilnas 
rūsys .žaidimų kamb., aliejum oro 
šiluma, saulės denis, 2 aut garažas, 
1*4 akro, pigios taksos, arti krautu
vės, stotys, maudynės, golfo klubas. 
Pėkščiom pasiekiama kat mokyklos., 
bažnyčios ir ligoninė. TR 3-7229.

STATEN ISLAND — kalvos viršuj, 
custom statytas, 13 kambarių, pui
kiam stovy, tuoj galima kraustytis. 
Arti kat mokyklos ir bažnyčios. 
$45000. Constance Stevens, 51 East 
42 St, N. Y City. MU 2-5089.

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y. ? , 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visos 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

ŠV. KRYŽIAUS BROLIAI 

Notre Dame Indiana
Vienuoliniame gyvenime tarnau
ja Dievui dėstydami universite
tuose, -«ulcšte<Rėse mokyklose, 
berniukų namuose, užsienio misi
jose bei užsiiminėja kitokioje 
veikloje. Prašyk literatūras:

BR. MAURUS, CJ3.C.
St JoMph Jųntorate

VALATIE 1, NEW YORK

Jei taip, tai 
CLOVE PARK RESTORANAS 

Sunnydde, Staten Iriąnd 
taip Jums viską parengs, kad 
negalėsit niekad užmlriti.

Garite valgiai. Graži, moste. 
Asmeninis pataraavimaMt. Jauki

Visa tai ir kiti dalykai prieina
ma kaina. GI 2-9185. Kteak Sal 
Mes taip pat patarnaujant pu
rėms, banketams, socialiniams 
pobūviams. Valgyk—

TFTE LAKE, 
Pačioje Parko širdyje.

ŠV. ONOS APV AKOMIS 
MISIONIERES SESERYS 

kviečia jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris
taus tnažuosius darželiuose, parapi
nėse mokyklose, dėstant katekizmą 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOR 

Our Lady of Mt. Carinei Convent

Nereikia finansinių įnašų

TeL Slocrnn 6-1842
BAKER R SON CONTRACTING

Vidaus Ir lauko dekoravimas
Prityrė baldu apdirbime 

Užsakius padirba virtuvės lentynas
1669 FULTON 8T„
BROOKLYN, N. T.

T. V. AR NE T. V.
Jei jfl«ų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami ir kuo pigiausia 
kaina.

LeMdte jums pristatyti paskutinio 
modeUo TV, radijo, fonografo apara
tus. Jom* bu* maloni staigmena.

Kas tik reikalinga elektrinėj srity, 
mes galime pristatyti. Pamėgink ir 
ožeik psa mw.

EAST WILLISTON, 2 aukštu koloni- 
nis 1 metų senumo, didelių medžių 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, cent
rinė halė, sunker gyv. kamb. su židi
niu. virtuvėj naujas pečiusjr 1 plau
tuves, dideli miegamieji, valgomasis, 
powder kamb., denis ir 2 pilnos vo
nios 2 aukšte, paliepė su langu, patio, 
pilnas rūsys ir prijungtas garažas. 
Arti kat. bažnyčios ir mokyklos. 
$29,500. PI 6-4341.

DEER PARK, 2šeimų namas, 5 ir 3 
kamb. butai, garažas, užbaigtas rū
sys, aliejum, prie susisiekimo ir krau
tuvių. Arti traukinio stotis, kat. baž
nyčia irf mokykla. $17,700.

Deer Park 2-9633.

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.. ? 

: JOSEPH BARACEVKTOS 

Laidotuvių Direktorius .
■ Tel. SOuth Boston 8-«59t

NAMU PATAISYMAI YRA NUOLATINIAI IMNUJUl IR TURRTU 
BCH GERIAUSIOS MRMLM0S

Pa* m» gaumuite aaktčlauteee takyMe ptgiBteB tetes Aluminlaus vėtrų 
langai ir durys — Fibergla* virbai — Jalourie langai 19 dury* — Radiatorių 
apmušalai — Išimamo* Venecijos užuolaidom pakabos — Įkalnojam be jai- 
pareigavimo — Pigiai mėnesinėm ratom. ,

Tikro dydžio modeliai rodomi mūsų parodos teitame.
ASSOCRATED MANUFAČTUR1NG COHpiANY

146-19 Jamaien Ave^ Jamnlea, N. Y. ' J^* *.91 
Atvira plmadL-penktad. Įtari 9s9f .MlL

Galite pirkti pasitikėdami pas Associated .
■ . . ir ■ ■ rV^ i-r-r-- - . ------------------------------ '

ANGLIS
STOVE OR NUT

917.45

Buck No. 1 or Rice on Reg. Koppera Coke

nm<>OlCIwĮ| HĮHEĮI tjMOĮBHĮr

Aliejaus pėdų dalys ir kontraktai, kurie aptea tmnQ9toU& 
akvastatą, tranaformeri, aliejaus pompų, aptettmd kMitrU*. 
motorų, elektros prtetalraB ir k.

- ■■ ■ ... i „/U/;.. ...

VALLEY STREAM NORTH. Plytinis 
Cape Cod. Patraukliai sutvarkytas 5 
kamb. katežius su prijungtu garažu 
ir saulės deniu. Statybos žymės: 
plasterio sienos, pilnas rūsys, vario 
vanadžiai, ai. šiluma, pratęstos pa
liepė®. Arti krautuvės, kat. mokyklos 
ir bažnyčios bei susisiekimas. Pilni, 
kaina $17,900. Tik betarpiai. 142 
North Drive. Vailey Stream 5-3853.

WANTAGH— $18,000. Centrinės 
halės ranch, 3 miegamieji, 1% vo
nios, piastrotos sienos, vairiniai lan
gai, sėtai, pilnai įrengta virtuvė, 
lėkftč. plautuvas, ■ porėtus su sėtais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-0088

VALLEY STRM NO. 2 namai, vie
nas su 10 kambarių, kitas su 5, 2 
auto garsias, didelis plotas, tinka 
panertam kurtis. Arti kat mokyklos 
ir bažnyčios. $32^00.

LO 1-0877

gatvė, erdvūs gyv. tambartei, pato
giai gerai Įrengta virtuvė, užkan- 
džtom vieta, 3 dMeU Tnhger*, aliejum 
Klftųnas, oojtoMtan gažatae, dideUs 
patio, pilnai sutvarkyta* Ipbal dMMk 
Hemas, kiparasų tvora, daug mete*. 
Arti tat. mokyMoe Ir bažnyčtaa. 
HA1M. RO 4«M»

VAITKUS
F U N E R A L H O K R 

197 Webster Avenne > 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS ;
Laidotuvių Direktorių^ 

ir Balsamuotojas >' 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia te* 
menims dykai. Aptarnauja Cnsn* 
bridge ir Bostono kdonljas te' 
minusiomis kainomis. Kainos te 
pačios ir į kitus miestus. X Ą

Britais iatedte: TaL T*

Koplyčia ftarmontoN
notaky ’nauo ?:

OO >4915 £ J


