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Amerikos kariuomene pasirengusi

Į bendruomenes tarybą kandi datai

likos karo la vai įsikištų,' kas 
kita, sako, jei tai padarys nac. 
Kinijos laivai ir lėktuvai.

D: m. McCellan pareiškė, jog 
tanklaivio kelionė į Knją yra

tebetiki, kad apsieis be 
įsakymo.

KUlkftCKMB YBADAUG, 
m GALVOJ NELABAI

Savo ruožtu tą dieną. ■ 
HT korespondentas D 
mond iš Washingtono i 
muoja, kad tarp prezkš 
Dulles ir karinės vtaM 
nėra nuomonių skirtumo? 
visi esą pasiryžę tvirtai? 
šint’s prie* komuntatu. 
les net stipresnis dabar 
prieš savo kelionę. • |

žinti Aliaskai ir Havajam val
stybių teises. Tai bus 49 ir 50 
žvaigždės JV vėliavoje.

tys, Bendorius, Radzivanas, 
Cižūnas (New Yorkas) ir eilė 
kitų.

Rinkimų diena dar nepas
kirta. Ji numatoma pėr Jur
ginas, balandžio 22-23.

TUŠČIOS PASTANGOS^ 
Amer&os, Asigfiįos ir 

cttajoš vyriausybės svatattf. 
pasiūlyti Sovietam garantijas* 
kad nebus leista Austrijai 
sijungti su Vokietija. Tokion* 
garantijom nori paskatinti So
vietus pasirašyti taikos 
su Austrija. .

AMERIKA SAKO. RYTUOSE: TOLIAU—NEVALIA

MIRĖ KUN. V. ŠARKA 
Iš Vokietijos pranešė: 
Knndgas Vadovas Šarka 

sątrsdfrilį, kovo 8, 
BėręedMfo bgoafaėje, prie

* Amerikos kariuomenės vy
riausias Štabas išdirbo'planus 
Matsu ir Quemoy salom gin
ti, jeigu prezidentas Eisenho- 
weris duos tam įsakymą. Ta
čiau tikima, kad to nereikės, 
nes Rusija bus suinteresuota 
atkalbėti Kiniją nuo provoka-

KOMUNISTŲ NAGUOSE
Belgijos kunigą^ misijonie- 

rius sugrąžintas iš kom. K:ni- 
jos. Jis pasisekė buvęs ten su
imtas 1951. Buvo laikytas tre
jus metus be teismo. Jį la:kė 
surakinę pančiais veną mene
sį. Mušė, §ykį sargybinis pri
vertė jį sus’tenkti, o.pats šo
kinėja ant jo nugaros tol, iki 
perlaužė nugarkaulį, žinoma, 
kunigas prisipažino, kad jis 
buvo šnipas. Teismas buvo tik 
neseniai. Nuteisė 4 metam, bet 
po kelių dienų atvežė į britų 
laivą ir atidavė. Ligon’nėjs iš
gulėjo 7 savaites.

PAVASARINES AUDROS
Amerikos rytines valstybe*, 

kovo 11-aplankė vėjai ir.aaB^ 
ros, pridarę milijoninių na»s 
tolių. Vėtros įsiveržė .iš India
nos ir perėjo per Ohio, Vtata*'' 
sylvaniją, pasiekė Virginiją Ir? 
New Yorko valstybę. Dmąę 
stogų hunešė, medžių išvartą 
elektros ir telefono laidų, s®“ 
gadino. Cokrado pusę 
nių kviečių išrovė iš dįFta|| 
Vėjas siekė 70, o tarp CbOBįB^ 
sville ir Union City IndSaao*

— Valstybės departamente 
dar svarstomas sovietų noras 
atsiųsti grupę sovietinių že
mės ūkio darbuotojų, kurie 
nori sus:pa’žnti su Amerikos 
žemės ūkiu Iowa valstybėje.

artimui buvo sutrikta šia
me Dievo Kunige, kuris 
žnvtnių atminima pasiliko 
kaip šviesus žvaigždės skri-

Ties šhj’sahj Iki”"’ 'm'”1'- 
koe politika yra paslaptį .Mė
gindamas ją išaišk’nti St. Al- 
sop tvirtina, kad

Nehru vyko1 į aerodromą i 
automobilio svrik'no nž 
v:enas rikša (indų veža 
prišoko su peiliu, bet jai 
ninko buvo laiku nutva 
Jau kelintas kaitas Netau 
mingai išvengia mirties.—-

vęs Adęftauėfio vidaus reikalų 
ministeris ir dabar neutralistų 
partijos pirmininkas. Jis net 
dalyvavo Frankfurte demons-

Argentimje, Buenos Aires, 
Prroflb valdžia uždarė pran
cūzų, vienuolyną ir jo laikomą 
mokyklą, nes... vienuolyno va
dovybė pasisakė prieš mote- 
ryvtia akyrybu, kuria* dabar 
Peroną* partrM

Amerikos akys 
nukreiptos į Tol. Rvtus Ten 
lengviau buvo .valst $ekr. 
Dulles grasinti komun:stam, 
kad“ Amerika pasipriešins bet 
kuriai nau^a’ iu arreviai. Bet 
sunku jau jam atsakyti, ar A- 
merika pas’priešns, jei ko
munistai užpuls Quemoy ir 
Matau salas. \

Tarp kand’datų dalyvauja 
eW seaąlą Betartą atetrią; ris 
tai ž'Boari veikėjai: prel. Ak 
baričfus, prel. Balkūnas, prel. 
Juras, Botey Botevič’us, Cin
kus, Nelė Meškūnas, inž. Ru
dis, Stukas, myz. Žilevičius, 
Žiūri* ir kt

KIEK FORDO FONDAS MO
KA KATALIKU MOKYK

LOM?
Katalikų laikraštis Tablet 

buvo parašęs, kad Fordo fon
das Amerikos katalikų mo
kyklom nieko neduoda, tuo jas 
diskriminuodamas. Fondo val
dytojas tuojau puolėsi a’škinti, 
Įdek fondas išmoka katalikų į- 
staigom — NCWC tremtiniam 
šelpti ir kt Iš. viso to aškini- 
moši pasirodė, kad Fordas per 
trejus metus yra viso išmokė
jęs 96,227,981 doL Iš tų etanų 
katalikiškos įstaigos gavo o, 
0115%; Amerikos universite
tam išleido daugiau kaip tris 
milijonus. Katalikiškos mo
kyklos iš tos sumos betgi nie
ko negavo.

Dulles smitaręs *u Edenu dėl 
Formom ir pakraščio salą.
Tas sus tarimas tokis: .
Nėra ko norėti, kad komu

nistai formalia' rašytųs! pa- 
l'aubas. Bet de facto tylom 
bus paliaubos, jei komunistai 
gaus pakraščio salas ir dėl to
lumo ir Amerikos garantijų 
negalės praktiškai Fonnozos 
nulti. Dėl to reikia Chi&ng 
Katsheką prikalbinti, kad iš 
pakraščio salų pasitrauktų. Ne . 
staiga, bet per kelis mėnesius. Tik mažas kla^taN* b 
kad nacionalistai kinai su tuo Beka ntišaiškintarar A 
pamažu apsiprastų. ka tokį tvirtą paripM

Jei reiktų ginti, tai kariuo- parodys bet kuriai oM 
menės vadovybė pareiškusi, numirtų agresijai dabar i 
kad Matau ir Quemoy gaH sity? Ar tik tadd, kai 1 
būti apginamos pavartojus įdėtai gaus paMHto 
prieš Kiniją didUąaiab atomi- jom neatanktodaml. v» 1 
nes bombas. Reikia tik tam b žygtaoąf W dMtito 4 
•akyto* Bet pnritantaa ria ma*

UŽ NOSĮ 11,800 DOL.
Hartforde teismas priteisė 

vienai moteriai 11,800 dol. at
lyginimo už nosies sužeidimą 
auto katastrofoje. Nuo tos ka
tastrofos nosis buvo sutaisy
ta, bet moteris negalėjo jos 
papudruoti ir dėl to jaučianti 
“dvasines kančias”. Teisėjas 
sutiko, kad “moteris, ku< 
ri negali pasigražinti, turi jau
sti dvas;os skausmus, dides

nius už kūno skausmus.”

GAL Iš ATOMO GALIMA 
IR BIZNI PADARYTI

Las Vegas gyventojas Da- 
niel Sheahan pareikalavo iš 
vyriausybės $450,000 už tai, 
kad nuo atominių bombų
sprogdinimo jo žsmė # virtusi 
nederlinga, tiesiog, nedirba-, valstybėj ar aptasPittritaų
ma. iki 92 mylių per valandą.

kritarinfo darbo naštą — Ba- 
jerfius (Chicago), Mikaila 
(Detroitas), Barzdukas, Gir
nius, Mockus (Ctevriandas), 
Raugas (PhDadelphia), Stepe-

su- 
po-

PereKą savaitę tesurei&č 
žodžių karas tarp komunistų 
ir Vakarų ir Toi. Rytuose Yr 
©įropoję. Arijos tautų nervam 
stiprinti valst. sekrį Dalies 
antrhdienio kalboje pažadėjo 
prieštatis bet kuriai komunštų 
agresijai Arijoje. Europoje 
laisvosiom valstybėm padrą- ■ 
sinti prez. Eisenhoweris ket- 
virtądienį kalboje pažadėjo 
neatitrafakti Amerikos kariuo
menės iš Europos.

Ir komunistai naujų žygių 
nesiima, .tenkinasi tik grasini
mais. Vienas iš nedidelių da
lykų, dėl. kurių,

kilo žod£ų kova'tarp Kini
jos komunistų ir Amerikos, o 
taip pat Amerikos senate, yra 
suomių laivas su benzinu, ku
rį iš Rumimijos gabena į Ki
niją sprausmmiam le^uvam.

Kom. Kinijos radijas pagra
sino Amerikai, kad ji nedrįstų 
sulaikyti to laivo, nes Kinijos 
kantrybė baigsiantis. Kinijos 
nacionalistai pranešė, kad pa
sistengs laivą pagauti., Kovo 
12 sujudo dėl to senatoriai. 
Resp. lyderis Knowlandas, ku
ris visadd re’kalauja griežtų 
priemonių prieš komunistus, 
kalbėjo: “Būtų beprotybe pra
leisti benziną, gal būt, tam, 
kad jis būtų pavartotas prieš 
ntaa.” Senatorius reiškė saro 

nu-. viltį, kai nacionalinė Kinija

Komunistai lenda
Vokietijos IcataEkų. ir pro- 

teutantų darbinmkų organiza
cijos išshmtinėjo savo vadam 
vietose įspėjimus, kad kęmu- 
nistai yra numatę plataus 
masto infiltraciją į darbininkų 
orgaršzadjų vadovybes. Tai 
esą suplanuota prieš mėnesį 
rytų Berlyne. Katalikų ir pro
testantų darbininkų organiza
cijos dabar pradeda kovą prieš 
tuos komunistų planus.

Nevadoje sasprofcffiirt* šiemet 
penkta bomba, vadinama *%aby 
A-bomb”; bet ir to “kad&io” dū
mai pakilo 3S,we pėdų.

Šen. W. George, dem., už^ ženklas, ka?p Amerilmb^J 
šeniiį reikalų komis’jos pir- riausybė yra bejė^ 
mininkas, nesutiko, kad Ame- - daryti, kad sukliudytų 

gą prekybą tarp Vak^nį; 
komunistų. Esą 1954 val^Įg 
č* ų laivai net daug au 
jo'į komunistinę Kurta *'i 
bet kuriais kitais metais i 
karo. Čia senatorius tat! 
Britanijai. Jis pažadėjo sžaB 
jSnti ptvkybos t*rp komtatt 
nių kmštų ir vakarieiSą 
nej'mą, kurį prieš dveT» ri 
tės pradėjo jo jnrmatakasaf 
MeCtetiiy. ' -

Valstybės dep^rtameęiti 
savo nuomonės toie 
kovoje nepare'škė. Tačtap 1 
pare'gūnas priminė, kad 19 
Jungi Tautų pilnatis būro i 
tarusi įpareigoti savo riari 
nesiųrii į kom. K niją s&£ 
ginęs reikšmės prckų.

Mirė sunkiai sužeistas ir 
nepakėlęs žaizdų autekata- 
strofoje, vasario 19 vykda
mas į Geestbachto lietuvių 
kokmiją pamaldų laikyti 
Vasario 16 svaitės proga. 
Susidūrus su kita mašina, 
jam buvo sulaužyta ranka 
ir sužaloti plaučiai.

Vadovas šarka yra vil
nietis iš Dūkšto parapijos. 
Kimigų seminarijoje’ pradė
jo mokytis Vilniuje ir baigė 
Eįchstaetter 1946 m. Ten 
buvo ir-į kunigus įšventin
tas. Pastoracinį darbą, pra
dėjo ir visą laiką dirbo tarp 
lietuvių — buvo Spaoken- 
bergo lietuvių kofonijos vi
karas^ paskui kapelionas 
pereinamojoje stovykloje 
Grota, kur jo vardą labai 
šviesiai prisimaia' tūkstan
čiai tremtinių, dabar esan
čių Amerikoje. Paskutiniu 
metu buvo kapelionas lietu
vių reikalam — vienintelis 
visoje Sddėswig - Holsteino 
provincijoje.

Jaunystė, n^alaužiama 
ener^įja, idealizmas, dva-

lahiausiai Bet ar tai reiškią* nevalia 
nuo “Stadka” ar tik nevalia 
x nuo “rytoj”?

JCandidatai į Amerikos lie
tuvių bendruomenės . tarybą 
jau baigta surašyti. Dvylikoje 
siūlymų vyriausiajai rinkimų 
komisijai prisiųsta viso 92 pa
vardės. Iš jų turės būti iš
rinkti 27. Toliau dar re'kės 
sudaryti vietose rink’mų ko
misijas, kur jų nėra. Komisi
jos padarys rink kų sąrašus. 
Ir tada ateis jau paskutinė 
diena —* patys rinkimai.

PIJAUS Xn SVEIKATA
' PAGERĖJUS

Pijus XII galėjo šiemet d 
lyvauti savo 16 metinėje 
kakty, kai jis vainikuotas 
piežium. Ji buvo švenčiama 
kovo 12. Popiežius atlaikė vi
sas apie 2 valandas truku
sias išk lmes. Tai rodo, kad jo 
sveikata yra sustiprėjus.

cijos, nors toji dabar ir barš
kina . ginklais. Nacional nes 
Kinijos žiniom, komunistai 
savo kariniais pasirengimas 
ir retais puldinėjimais nori 
palaužti nervus.

Dulles buvo įspėjęs Chiang 
Kaisheką pasitraukti iš Que- 
moy ir Matsu, jei komunistai 
sut&s daryti paliaubas. Ed> 
nas dūlė pasitraukti, .tikėda
mas, *kad tada komunistai ir 
nacionalistai abieji pasi’iadės 
nesiekti savo tikslų karinėm 
priemonėm. Kinija l’g šiol į 
tuos pareiškimus tyli.

— Italijoje darbo ministeris 
Vigoreili paruošė pensijų įsta
tymą ir moterim šeiminin
kėm. oJs rengia manifestaci
jas mlnisterio projektui pa
remti.

— Italijoje parlamentas lei
do suimti komunistų atstovą 
Reo Moranino, kuris 1944 į- 
vykdęs septynias žmogžudys-

Oaklande, Cal., gyventojai 
persigando, kai netrukus po 
atomo sprogdinimo Nevadoje, 
pas juos ėmė Jcristi geltonos 
dulkes. Tikriausiai atominės 
dulkės. Bet atskubėję pareigū
nai su vadinamais ge'geriais 
nerado jokio radioaktyvumo. 
Tik paskiau išaiškėjo, kad tai 
labai nekaltas dalykas — aka
cijų žiedų dulkės.

Vokietijoje posėdžiavo pro- tracijoje prieš ginklavimą. Ki- 
testantų bažnyčių taryba ir— ta dal’s jį už tai kaltino ir rei- 
vos nesuskilo. Viena ' dalis . kalavo, kad? taryba į politikos 
protestantų dvasininkų norėjo, reikalą nesikištų. Skilimo iš- 
kad taryba pasisakytų • prieš vengta tik tuo būdu, kad Hei- 
Vokietijos apginklavimą. Tos nemaimas buvo nusodintas iš 
nuomonės , buvo ir tarybos pir- pirmtankų ir jo vietoję įso- 
mžnitikas Hąnemannas, v bu^ etatas "

FreibufgSi
sistatė globoti tuos, kurie' dėl sulaikys. O jei, tai bepasisek- 
sato sąžinės atsisakys nuo ka- tų, tai turėtų įsikišti 7 lalvy- 
rinės tarnybos. nas. >

EusArAiefiSiuojA į ' 
AMERIKĄ

Valstybės departamentas 
davė 11 vftų atvykti į Ameri
ką rusų studentam. Jfe esą 
daugumas studentų ^krašte
lių redaktoriai. Norį susipa
žinti su Amerikos studentų 
gyvenimu. Departamento pa
aiškinama, kad jie galės lan
kytis tik tose srityse, kurios 
nėra uždraustos sovietam.

McCarthy atsiliepė
Šen. McCarthy savo 'rašte 

prezidentui Eisenhoweriui ko
vo 12 paklausė, kas jo daro
ma, kad Amerikos lakūnai 
kurie yrą Kinijos kalėjimuose, 
atgautų la:svę. Taip *pat, ką 
prezidentas padarė išlaisvinti 
944 Amerikos kariam, kurie 
yra K nijęs' komunistų nelais
vėje.

Prezidentas patvirtino raštą 
gavęs, bet daugiau nieko neat
sakęs. \

^įjįfjįįčįr~-' A*. / '

(pi
K.
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SPAUDA

raccoon

cdmė down

'^pasitaiko gyvenime

"Taigi § to mitcna, kad

“Žinau taii Bill,” atsakė pre
zidentas pavargusiu balsu. Bet 
tai geriausias dalykas, kuri

Po 10 dienų tuo pačiu keliu 
Associated Press korespon
dentas ėmė siųsti laikraščiams 
žinias. Deja, povandeniniai 
kabliai nebuvo gerai Izoliuoti, 
. » a A —* »

Jis ir redagavo^ nutarimus 
taip, kaip Stalinas pageidavo, 
teišlygindamas nereikšmingas 
smulkmenas — kad Prancūzi
ja dalyvautų Vokietijos daly
bose, kad Lenkijos egzilinės 
vyriausybės nariai dalyvautų 
komunistų sudaromoje vy
riausybėje ir pan.' (b- d.)

prie Užkandžių Ir anekdotų. _
įjfcį;įĮ«L BooSeveltui ^ryn» 
kl matą.yGal tas klimatas bū- 
b) pąųdtoga*4r Rfipgęveltui. Ir 
pasakojo. Stalinas apfc tuos,

If you haveo’t alrcady ctartvd on thc Savings Bond 
road to individu*! security and independente, why 
not begin today! Sgn up for Bond* throūgh thc

amžiaus-Pr-lsimine net carą 
Nikakųų H, kuris, sakė Stali
nas, kats sakymo nuo sosto 
Hięnąprašęs, kad jam leistų 
apsigyventi vėl kur nors prie 
Livadijos. Suraukęs kaktą, 
Stalinas dar pridėję: “Bet re- 
voliudja daroma ne tam, kad 
carus; -padarytum sodnin-

arklio visai ajs’- 
sakai?” '

ChurcNUis skubiai ^pakeiča, 
tada ^i^zhį irtęsia to^ąu; 
“Jei turite- automobilį, tąi rei- 
ktą benzno, kad jis yąžiuotų.”

Tada įsikišo Rooseveltas:. 
“Negalime leisti to, kad mes 
vėl turėtume vokiečiam skolin
ti miliardus dolerių.’

Nuomonės tiek buvo nesu
derinamos, kad reikėjo įpras
tinės priemonės tokiais atve
jais — pavesti klausimus su
tvarkyti komisijom. Bet dar 
prieš komisiją ’ * '
Stpiiipas išsiderėjo, • kad jam 
būtų leista imti prievartos

< darbam vokiečiu^...
Kai susitarimą skaitė Roo- 

sevelto patarėjas* admirolas 
Leahy, jis nustebintas Roose- 
veltui tarė: ' ~ ■

“Pone prezidente, bet viskas 
čia taip surašyta, kad gali 
tęsti, kur nori. Dar mes nebū
sim grįžę į Washingtoną, ru
sai įgalės'daryti, kas jiem pa
tinka^ ir mes negalės m net 
pasakyti, -kad jie laužo sutar-

Prleš 100 su viršurft metų 
tolimesnės žinios neskrido taip 
greitai* kaip šiandien. Nedaug 
buvo ir laikraščių, kurie rašė 
apie tol mesnius kraštus. O a- 
pe savo kraštą laikraščiai 
gaudė žinias iš tų, kurie ką 
nugfrsdavo ar pamatydavo. 
New‘Yorke ėjęs la'.krašt’s 
“Journal of Cbmmcrce' 
1833 buvo sumezgęs ryšį su 
Washingtonu. Kelią buvo pa
dalinęs į 20 gabalų ir 20 rai
telių

su greičiaus ais žirgais, 
per 20 valandų pristatyda

vo žinias. Bet tai atsiejo per 
brangiai. Laikraščio leidėjas 
David Hale tada pasiūlė pr
adėti kitiems 6 New Yorko 
laikraščiam ir bendrai dalintis

Išaiškėjo, kad i Uodu anksti 
buvo likę n-vlačai; tada jai 
buvo tik kctvrri mėtai, jam 
pora daug nu. Juodu buvo ati
duok j skirtingus na’’aičių 
namus, paskui buvo įsiminti ar 
įdukr"t, ji gavo visa kitą pa
varde ir t.t.

Nelaukdami, ką pasakys 
tiismas, juoęlu sūri t n rė tuojau 
pat persiskirti. 'ilgainiui. ir 
te'smas pripažino* kad tai ne
galėjo būti laikoma vedybom. 
Š'om dienom Margarita pra
dėjo naują gyvenimą, tyliai be 
triukšmo ištekėdama už vieno 
Anglijos puskarininkio. Bri ar 
prmasis gyvenimas nepaliko

Rooseveltui labai - patiko 
Gruzijos šampanas, ir Stalinas 
jam pažadėjo, kad atsisveikin
damas padovanosiąs keletą dė
žių to šampano. Rooseveltas 
juokaudamas atsakė:

“Kai pasibaigs mano prezi
dentavimo metai ir būsiu vėl' 
privatus žmogus, tai galėsite 
rųan pavesti rusiškųjų .vynų 
atstovybę Amerikoje.”

Kai grjio svarstyti svarb ų- 
jų klausimų ir sustojo prie To
limųjų Rytų, • 
ChurchiBis buvo nustebintas 

~ Stalino apetitu ir Tol.
Rytuose,

' nes jis reikalavo ne tik tų 
sričių, kurių Rusija neteko po 
1905 karo *su Japonija, bet 
dar pridėti jam Kurilų salas, 
pridėti ypatingas teises į 

Mandžūriją, * nors pastaroji 
priklausė Kinijai, tada dar ka
riavusiai su Janopija. Betgi 
pasižadėjo sudaryti draugišku
mo sutartį su Chiang Kaishe-

They said old Andrew Jackson was so fierce 
he could stare a raccoon out of a tree.
So (the story goes) a friend tnade ’ .
a bet on it. And “Old Hickory ” who could be 
as obliging as be was terrifying, sėt out to hetp 
bis friend win.
One night he and the financially interested 
parties went into the moonlit woods. They 
spotted their game, a small round silhouette high 
on a limb.
Fixing his baletui eye on- the target, Andrevr 
Jackson stared. He scowled. Hc giou-ered. He 
gląred all night—būt the raccoon never camedowtu 
Even so, Andrew jackson hadn’t failed. For at 
sunup the men saw that what he had been staring 
at vvašn’t a raccoon after all, būt a huge knot 
on the tree. And he had stared some of the 
bark off thatl ’

A TAU. STORY. Būt no taller than the man, boto 
188 years ago, about whotn it was told. For 

rough, tough Andrew Jackson—soldicr at* 13, sen- 
ator at 30, major general at 35, and out aeventh 
president at the dimax of his career—was one of 
thc true giants of out nation’s youth. Personali? 
fcarless, reientiess toward his enemies, būt sclf- 
reliant, honest and straightforward, hc was the 
very etnbodiment of the early Amcricari spiriu

That spirit is as vital today as it aras then. And 
you ate an active part of it every rime you invest 
in another United States Savings Bond.

For Bonds, which pay you good interese (3% com- 
pounded semiannually. when held to maturity) can 
make you personally indčpendent in the best 
American tradidon.

tose dalybose...
ChurchiJJ^ prie^posL 

minė l$18 metus. Tada—sakė . ’
. Churchilhs — vargais negalais ■ ... ; ..

buvo išspausta iŠ, Vokietijos mą, turite jaip dii^į ftzppųtį 
20 m liardų aukso markių (a- 
pie 5“m&. dol.)< Ir tai tik dėl- 
to, kad Amerika dąvė Vokieti
jai paskQlą. “Jei ta’p dąbar 
elgsimės su Vokietija, tai bū
sime .atsakingi ui 80 m’L vo- 
kieč.ų badavimą. Jei norit?,

Ang’ jojc prieš trejus metus 
.; susitiko du jauni žmonęs — 

i*l Margarita ir porą metų vy- 
.^a^ęrn’s Geoffrey. Nutiko tai, 
' o kas nurinka - su 'daugeliu jau- 

žmonių: vienas kitą pami- 
v:dė ir lam ngai gyveno.

Susilaukė sūnaus Roberto, ku- 
j^iam dabar dveji metai; susi- 

g'taukč ir antro — Mykol ūko, 
M® taria turi’ tik pusę tnetų.

Bet, taip kaip pasakoje, a*<* 
V'širado moteris, kuri jaunai 
t/Jr.Britro sūnaus motinai pasakė 

judrią paslaptį — kad ji ište- 
hrjtfjusl už sąvo brolio. Margi- 
&2lta išsigando, puolėsi į rtietri- 
| ..kacijo® įstaigą, ir popieriai pa- 
ęljęodė, kad teisybė: Margaritos -neužgijamų žaizdų?

tikroji pavardė buvo kitados Gyvenimas baigė pasaką 
n Hughes, ta pati kaip |r Geof- rūsčiai ir rie0a negailestingai 
>Jfcey; juodu brolis ir sesuo. toliau. ^ **

žiniomis. Taip atsirado pirmu
tinė pasauly žinių agentūra 
“Associated Press”.

Apie 1849 m. paba'gą HaL- 
fax uostas Kanadoje, iš kur. 
daugiausia plaukdavo laivų, 
buvo sujungtas telegrafo Uni
ja su New Yorku. 2;niąs vež
davo laivų kapitonai, jūrinin- 

nuo -kai ir keleiviai. Telegrafo va- 
dovybė leisdavo naudotis ir 
žurnalistinėm žiriom, bet pir
moj vietoj jai rūpėjo prekybi
niai reikalai, tad kitokias ži
nias stumdavo į šalį.

Apie 1849 m. pabaigą į Ha- 
l faxą Ąssociated Press pa
siuntė gudriausią savo 

reporterį Daniel Graig.
Jo pareiga buvo apstatyti 

kokiu nors būdu telegramų a- 
gentūrą ir ko daugiau išpeš
ti žinių iš atvykstančių jūri- 
ninkų iš Europos bei jas per
duoti į New Yorką. Tuo metu 
telegrafas dar nesiekdavo 
New Yorko. Reikėjo pusiauke- 
ly turėti pagelbinę stotį. Stotis 
buvo įtaisyta Portlande, Ma 
ne valstybėje. Gudrusis Graig 
.prisistatė telegramų agentūrai 
sakydamas, kad jam re'kalin- 
ga j New Yorką pasiųsti 

flgą 6v. Rašto tekstą.
Taip jis laikydavo lįr.'.ją už

ėmęs ilgas valandas ir į švent
raščio tekstą supindavo visas 
savo politines ž nias,. kurias 
New Yorke jau Associated 
Press tarnautojai mokėdavo 
atrinkti ir paleisti į laikraš
čiui kaip senssdjas.

Buvo laikai, kad laikraščiai 
girdavos, ^ei žinios iš Europos 
atsidurdavo jų puslapiuose po 
25 d. Apie 1850 m. Europa bu
vo sujungta su Amerika tele
grafo kabeliu. Tačiau Anglijos 
karalienes sveikinimo žodis 
Amerikos presSctaitifi

^>4,, Amerikos lietuvis, Sėja ir 
sYj’ Jdti laikraščiai buvo paskelbę 

Bertaš:aus surašytus ve- 
te.-^onies V. Krėvės - Mickev - 
^<XĮHaus atsiminimus apie prof. 
fe ..^Ąugustino Vpldemaro grįžimą 

Kauną bolševikam atėjus.
£ '•"T Krėvės Mickevičiaus buvo 

įtvirtinama,
atstovas

^-' zjekamblnęs kelis kartus, ra-' 
,ragindamas įspėti Voldemarą, 

į* l»kad jis negrįžtų į Lietuvą; 
B . • 2) kad Voldemaras Kauno 

f --stotyje buvo enkavedistų su- 
g* -ipitas; 3) kad saugumo de- 

a partamente jam buvo pakarto- 
^•^Stas siūlymus grįžtt į užsienį,- 

jis atsįsakęs; tad jis bu- 
išvežtas į Rusiją.

Naupenos kovo 5 paskelbė 
Viktoro S. pareiškimą. 

^ /MKurlame anuos Krėvės M cke- 
^-^■vičiaus ar Bertašiaus parri.š- 
& - --kimus vadina netiesa. Nors 

autorius savo pavardės nepa- 
/ skelbė, bet iš pasakojimo ma- 

kad yra buvęs * saugumo 
^^įj^rnautoįas, kuriam anie' daly- 

Wai geriau galęjo būti paiįsta- 
fį-f■■■■FMn. Jis rašo:

r “Ka'p žinome, 1940 m. bir- 
žĮ. JįįĮĮebo mėn. 14 d. Sovietų Rus:- 

.. 'ja įteikė Lietuvai ultimatu- 
kur tarp kitko buvo rei- 

^J^alaujama tuoj suimti ir ati- 
teismui vidaus reikalų 

SJ'. mlnistsrį gen. K. Skučą ir 
, ; aaugumo departamento direk- 
.. torių Aug. Povilaitį. Birželio 

r^-mėn. 15 d. rytą atėję į tariny- 
- -4bą, ^ų asmenų savo pareigose 

t.'tjau neberadome. Vidaus rei- 
į>; - Jkalų įhinisterio pareigas ėjo 

m;n:sterijos generaEn's 
’fc sekretorius pulk. B. tliedrai- 
\ tis, o saug. d-to" direktoriaus 

pareigose buvo saugumo poli- 
-•> cijos viršininkas F. Bortkevi- 
”?'us. Greit patyrėm, kad Sku

čas ir Povilaitis iš Kauno yra 
f; .‘^pasitraukę į vokiečių pąsienį, 
: Povilaičio ūkį už Jurbarko...

“Tos pačios birželio 15 d. 
x<‘pavakarį ėjęs vid. re*.k; m-rio 

ri pareigas B. Giedra't s tėlefo- 
F nu ieškojo, kas dar yra parai- 
■^r^ttose saug. dep-te, ir radęs 

r. Jrvotų vairi. J. D-ką, paskyrė į

Savo, kad japonai turėtų ka- 
pittU uoti tuojau po Vokiet jos 
kapituliacijos. Bet Viri sov'etai 
tikino, prezidentą, kad japonal 
pasiryžę priešintis iki pasku
tiniųjų, ir juos palaužti galėtų 
tik sovietų armija Sibire. Pre
zidentas savo aktuose turėjo 
vieną slaptą ; kelių aukštųjų 
karininkų raportą. Bet juo ne
patikėjo, ir nežinia, ąr jį pa
rodė net savo štabo v'ršinin- 
kui Marshalliū. O tas raportas 
buvo įdomus įspėjimas:

“Amrrika ir Britanija turi 
priemonių priversti Japoniją 
kapituliuoti. Rusijos įstojimas 
| karą pakirstų Amerikos po
zicijas Azijos rytuose — taip,, 
ka p mūsų pozicijos yra sunai
kintos į rytus nuo Eibes ir a-eiti dep-to direktoriąus parei

gas ,o vald. J. J-čių — saugu
mo policijos v ršlninko pare:- 
gas. (Kriminalinė policija visa 
liko savo pareigose). Tą patį 

v vakarą
, 1) kad Sovietų yįj reik. • ministors B.
Pozdniakovas jam Gledraits. išriša ūkęs telefe n 

savo neskirtą jį ^aug. den to d'- 
rektorių/4. D-ką. pranešė, kad 
iŠ Virbalio stotirs į Kauną 
traukintu vyksta prof. Augus
tinas Voldemaras. Jį Kauno 
stotyje reikia nerimti iš gele- 
ž ukri i poFeiics ir patalpinti 
sau£. den-to daboklėm

Voldemaro žmonos įsakė ne
pešti. J. D-kas pasiuntė stot’n 
du valdininkus, kurie prof. 

*A. Voldemarą pasit’ko ir iš 
stoties tiesiai apie 11 vai. va
karo atgabeno į saug. dep-tą. 
Čia A. Voldemarui daboklės 
sargyba padare asmens kratą 

’p.agal v’sas veikusias ta!syk- 
les. o jis pats .patalpintas da- 
boklėh. Pas Voldemarą kratos 
metu buvo rastą svetimos va
liutos apie 20,000 litų suma, 
kuri prijungta prie kratos 
protokolo. Iš atlydėjusių Kau
nan A. Voldemarą geležinke
lio polclrinkų teko patirti, 
kad kai A. Voldemaras iš Eit
kūnų atsirado Virbalio stoty
je, tai Virbalio gclež. policijos 
viršininkas ap'e taT pranešė v - 
daus reikallj mirtisterjai ir iš 
čia gavo B. Giedraič:o įsaky
mą Virbal o stotyje Voldema
ro neKest5, o jam vykstant 
Kaunan du policininkai turi jį 
požymiai palydėti. Koks buvo 
Voldemarui patiektas kaltini
mas, nežinau. '

“Biržel'o mėn. 17 d. prieš 
pet ėjęs saug. dep-to Ar. pa
reigas J. D-kas

jęvo iš B. Giedraičio įsaky
mą prof. A. Voldemarą per
siųsti į Kauno e cik. darbų 
kalėjimą,

kas ir buvo padaryta. Kartu 
buvo permušti ir paimti iš jo 
kratos metu d.aikt?; ii1 -p:ni-

prof. Krėvės 'teigimas, jog A. 
Voldemarą Kauno stoty pasi
tiko ir sulaikė NKVD-istši, 
neatitinka tikrove1. Prof. A. 
Voldemarą pasitiko ir sulą:kė 
dar “smetoniniai- saugumie
čiai”, nes pirmieji NKVD-Istai 
saugumo departamente pasiro
dė tik birželio mėn. 18 d. po 
pietų; kada A. Voldemaras jau 
sėdėjo Kauno sunk, darbų ka
lėjime.”

Autorius tvirtina, jog Krė
vė Mickevičius klysta ;r tvir
tindamas, kad Pozdniakovas 
skambinęs jam, o jis pavedęs 
paskambinti min. K. Škirpai 
Berlyne, kad Voldemaras ne
važiuotų. Laikraštis rašo:

“Prof. V. Krėva M'ckevi- 
č us kaip paleckinės vyriausy
bės ministerio nirminmko pa
vaduotojas ir užs’euio reikalų 
ministeris topo ž'nomas tik 
birželio mėn. 17 d., o Vokter 
meras Kaune ate rado jau bir-

Tad kokiu tit^^riF - lcčdda KAB* ATSIRADO ŽINIŲ AGEOTRA 
teise ‘ pasir.emdamas, prof. V. 
Krėvė tuos žyg’us galėjo da
ryti, kada jią dar nebuvo Kau- 
dies vyriausybės narys,- ne
bent tik ka p Krėvė arba kaip 
lietuvių ir sovietų rusų susiar
tinimo draugijos vardu... Rei
kia atmesti ir tą mintį, kad 
prof. A. Voldemaras pats pa
sidavė komunistams,' nes Vol
demaras tuoj po atvykimo dar 
“smetoninių” pareigūnų buvo 
sulaikytas ir nustojęs judėj mo 
laisvės. Jei prof. A. Voldema-^ 
ras būtų laisvas ir pamatęs, 
kas anomis dienomis Lietuvoje 
darėsi, tai klausimas, ar jis 
nebūtų sprukęs atgal Vokieti
jon, ...Pirmoms Sovietų oku
pacijos dienomis'Lietuvos Vo
kietijos siena buvo lengvai 
peržengiama.”

LUS a kiais.” Iri prątątč Stalinui 
Molotovui savo patarėją Ajg. r 
Hiss, jauną diplomatą, kuris 
savo įtaka prezidentui gal|io 
rungtis tik su k tu patarėju 
Hopkins (bolševikų šalnųi-' 
ku). • -

Stal nas stebėjo besišypsan
tį amerikietį susidomėjęs ir 
paduodamas jam ranką; kabė
jo: “Malonu jus pažinti”. Jam 
buvo jau žinoma, kad

tas amerikietis dkba jų 
•' sandai.



ši įvyki apimti ir j-

tamstai sakau, Lau- 
tėtis savo dukrelei,

to"
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atsakė patempusi lūpą jaunoji * 
dama.

— Puikiai matau, kad tams- 'f? 
ta nenori važiuoti, — tarė 'jį 
sausu tonu tėvas. — Tačiau . 
vaikai niekuomet nežino, kas 
jų pačių interesams geriausia 
daryti. Na, einam! Pasikliauk 
savo tėvu!

Laura tylėjo ir'nekrutėto. 
Operos baritonas buvo, labai 
prislėgtos nuotaikos ir atsidė
jęs žiūrėjo į ugnį. T ktai pus
brolis, kuris susimąstęs ir ‘ra
mus sėdėjo krėsle, būdamas 2 
palygint šiame reikale sveti
mas .atrodė vienas galįs tinka
mai Visą 
vertinti.

— Aš 
ra, kaip 
kad tuojau su matom važiuo- 
tum. Ar mane versi panaudo- 
ti fizinę jėgą?

— Aš nenoriu grįžti, —spy- ■ .4 
rėžį Laura. t '-'Ui

— Bet tai juk tamstos pa- 
re;ga grįžti, ir tučtuojau, aš 
tamstai sakau!

— Aš nenoriu!
— žiūrėk, brangtoji Laura. 

Štai, ką aš turiu tamstai pa- ’ 
sakyti. Grįžk ramiai su manim .to 
ir savo pusbroliu James namo, yS 
būk gera ir protinga mergaitė, 
suprask, kad negerai pa- < $| 
sielgei, fr niekas tamstai dau* <ji 
giau nieko nesakys. (b. d.)
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plačios Amerikos lietuvių ko-* į j 
lonijas, tai vien jos surinki-, "yį 
mas kaštuos kelis tūkstan&us 
dolerių, g'o darbo paruošimui .į 
reikalingos susipratusių lietu- 
vių aukos. Tokias aukas, iki 
sugrįžęs »r pailsėjęs ims’-s dar- 
bo kan. Dr. J. Končius, praei- 
tų metų Kunigų Vienybės se:-z į 
mo nutarimu, prašoma siųsti H-ĮĮ 
redakctoės komisijos sekreto- to;] 
riui. Tėv. V. G’džiūnui, OFM, 
32 Rusholme Pk. Cres., To
ronto, Ont., Canada.

Turėdami tai prieš akis, is
torijos mėgėjai gana anksti ė- 
mė leisti asmenų ir parapijų 
jubiliejų minėjimo brošiūrėles, 
seimų ir suvažiavimų leidi-
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Ar tai pasikėsinimas į vaikus?
Laisvajame pasauly lietuviai turi tik dvi gimnazijas: Vo

kietijoje Vasario 16, laikomą viso pasaulio lietuvių aukom, Ita
lijoje, laikomą Tėvų Saleziečių.

Vasario 16 gimnazija lig šiol turėjo piniginių sunkumų. 
Juos laimingai padėjo nugalėti viso pasaulio lietuvių 
parama. (Vieno kunigo iš Chicagos orga
nizuota parama naudojai net 30 su viršum tos gimnazijos mo
kinių!)., Dabar gimnazija susilaukia kitokių sunkumų — puoli
mų dėl savo vadovybės ir dėl savo linkmės.

Spaudoje (Vienybė Nr. 5, Karolis Dranga “Kuriuo keliu pa
suks Vasario 16 gimnazija?”) pradėta niekinti gimnazijos vado
vybė — direktorius ir inspektorius, ir skatinama bendruomenė 
naujų paieškoti.

Ar jie blogi mokytojai, auklėtojai, administratoriai? Kal
tintojai to nesako. Priešingai, prisipažįsta, kad neturi nė minties 
prikišti jiem “profesinių kvalifikacijų” trūkumą. Bet d’rektorius 
esąs netinkamas, nes jis esąs “Krupavičiaus ginklanešis”, “Kru
pavičiaus politinis adjutantas.”

Už ano naivaus pagrindo slypi daug gilesnis ir daug rimtes
nis — tai mokyklos linkmė. Miglotais pasakymais kalba apie 
dvejopas mokyklas: “religiniai pasaulėžiūrinę mokyklą” ir “tau
tinę” mokyklą. Apie' pirmąją kalbama su pagąsdinimais, apie 
antrąją kalbama su simpatija, kurioje “atsispindės taurinės vie
nybės ir solidarumo intencijos.” —

Galima nujausti, ko iš tikrųjų čia norima. Iš vienos pusės, 
baidomas! “religųądai pasaulėžiūrinės mokyklos,” iš kitos — sie
kiama mokyklos Tie religines pasaulėžiūros, vadinamos laicisti
nės, tokios, kokios Vokietijoje siekia socialdemokratai ir laisva
maniai.

Jei mūsų laisvamaniai įsitikinę už tokią mokyklą, nieko ne
padarysi. Bet savo ruožtu turim pasakyti, kad mes stojam už 
tautinę krikščionišką mokyklą. Mokyklą, kuri padėtų mokiniam 
išsiauklėti krikščioninškas darybes ir lietuviškas tradicijas.

Norim, kad katalikų vaikai būtų auklėjami katal:kiškai, 
evangelikų evangelikiškai, bet ne laisvamaniškai.

Ne vieta čia vieną ar kitą pažiūrą kritikuoti ar ginti. Tenka 
tik pažymėti, kad tos pažiūros viena kitai priešingos ./Tenka pažy
mėti taip pat, kad jei mūsų laisvamaniai norės savo nusistatymą 
vykdyti ir Vasario 16 gimnazijoje krikščionių (katalikų ir evan
gelikų) vaikam primeti laisvamanybę, tad iš savo pusės nesiim
siu! nei polemizuoti jiei tyrinėti, keno “ginklanešiai” jie yra. 
Teks tik pasvarstyti kitą išeitį: ar nebus prasmingiau tada krik
ščioniškos pasaulėžiūros tėvam ir visuomenei turėti mokyklą sa
vo vardu.

t THOMAS HARDY

I GARBINGOJI LAURA

2.
— Tiesa, jiedu atvyko to

kiu nedengtu vežimėliu, o be 
to, ne kažin ktok su savim 
turėjo daiktų, ar n? taip ?

— Jie atvyko ,aš manau, 
tokiu vežimu, kaip ir daugu
mas mūsų klientų.

— Žtooma, žinoma... Tai 
štai, man juodu reikia tučtuo
jau pamatyti. Prašau atleist’, 
kad aš be ceremonijų. Pra
šom nuvesti, kur juodu yra.

— Bet, pone, tamsta nena- 
galvoji! įsivaizduokite, kad 
dama ir džentelmenas nėra tto 
patys. Aš negaliu le’sti įsiverž
ti pas juos per pačius pietus. 
Aš galiu ate tyje netekti >«!ų 
'savo klientų!

— Tai tiesa, štai, tikrai tto- 
sa! Tai galėtų būti ne tie as
menys. Ach! Aš toks sus;rū
pinęs, aš pats gerai matau, jog 
mano prielaidos per drąsos.

— Iš viso ko matyti, dėde 
Quantock, jog tai juodu,—pra
bilo jaunasis ponas, kuris dar 
nebuvo nė žodžio pasakęs.

Kreipdamasis į šeimininką, 
jis tarė:

— Klausyk, tamsta, juk 
negalimas da’ktas, jog dabar, 
šitą prakektą naktį, tamsta 
turėtum tokią galybę klientų, 
kad neatsimtotum, kaip ta po
ra atrodė ir kaip buvo apsi
rengusi dama.

Tonas, kuriuo j:s į šeimi- 
mininką kre’pėsi, buvo ramus 
ir šaltas, ir jame buvo girdėti 
tam tikra ironija.

— A! taip, tiesa... Kaip ji 
buvo apsiengusi! Ta’p, tikrai, 
James! Kuo ji vilkėjo? — pa
klausė senasis džentelmenas.

— Aš nesu pratęs surašinė
ti savo klientų inventoriaus,— 
sausai atkirto šeimininkas, 
kurį skubus jo pirmojo klien
to atsilyginimas nepaprastai 
lenkė savo naudai. — Paga
liau, jūs galite šį tą pamatyti, 
— pridūrė jis nepagalvojęs.— 
Virtuvėje prie ugnies yra šis 
tas padžiauta.

Nespėjo šeimininkas žodžių 
ištarti, kai senasis džentelme-

1. pirmieji lietuviai JAV
I JAV lietuviai daugiau ė- 

mė važiuoti po 1863 m. nepa
vykusio suki&mo. Pirmieji jų 
buvo kunigai vienuoliai: Tėv. 
Andrius StĘupinskas, marijo
nas; Tėv. Urbonas Raškevi- 
čius ir Brolis Augustinas 
Zeytz, pranciškonai. Tuo pat 
metu atvyko vienas kitas ir 
sukilimo dalyvis, o vėliau pra
dėjo čia bėgti ir knygnešiai ir 
kiti, kuriems .rusų valdomoje 
Lietuvoje darėsi nesaugu ir 
sunku gyventi.

Iš šilų pirmųjų emigrantų 
patyrę apie galimybę gerai 
uždirbti ir kiti jau pasipelny
mo tikslu pradėjo* vykti Į 
JAV, vildamiesi uždirbę pini
gų grįžti tėvynėn. -Nevisliems 
pavyko savo troškimus įvyk
dyti, daugeliui noroms neno
rams prisėjo pastoviau įsikur
ti.
2. Amerikos lietuvių katalikų 

darbai
Kadangi lietuviai vieni kitus 

kvietė pas save, <dėl to ilgai
niui Amerikoje atsirado dides
nės ar mažesnės lietuvių ko
lonuos, kur be kasdieninio 
užsiėmimo užs‘mezgė ir reli
ginis bei visuomeninis darbas, - 
išauginęs parapijas, vienuoli
jas, mokyklas, išleidęs laik- 
raščtos ir įkūręs draugijas.

Amerikon atvykę katalikai 
ir Čia laikėsi savo tėvų tekėji
mo, dėl to jie įkūrė 125 para
pijas, prie kurių veikto apie 
60 mokyklų. Būdami dosnūs ir 
religingi, jie sudarė sąlygas ir 
lietuviškoms vienuolijoms įsi
kurti. Čia įsikūrė marijonai, 
pranciškonai, jėzuitai!, kazimie- 
rietės, prancišktotės, Nukry
žiuotojo Jėzaus ir Nekalto 
Prasidėjimo seserys. O ktok 
lietuviai Amerikai davė kuni
gų, kiek mokslo imoųių? Ne
lengva bus istorikams suskai
tyti, k ek Amerikos Itotuviai 
išleido knygų ir laikraščių, o 
dar sunkiau susektų kiek ji? 
rėmė Lietuvos Nepriklausomy
bės kovą, savo brolius ir se

seris tėvynėje ar paskutiniu 
metu tremtyje.

3. Bandymai aprašyt’, lietuvių 
katalikų darbus

Visi ž nome. kad Amerikos 
lietuvių katalikų įnašas į lie
tuvišką bei katalikišką gyvsto
mą yra didelis, dėl to ir tos 
veiktos atva’zdavimas yra la
bai svarbus mūsų kultūros is
torijai, kurią mes galėtume pa
rodyti ne tik sav’esiems, bet ir 
svetimiems.

nas sušuko “Ach” ir šoko j 
tamsą, manydamas, kad ten 
yra virtuvės koridorius. Ta
čiau ten buvo juodos sieninės 
indaujos durys, ir jis greit 
turėjo atsitraukti, nes susidū
rė su viešbučio fajansu ir įsi
tikino, jog yra suklydęs.

—. Labai atsiprašau! Ach, 
kad tamsta žinotum mano sie
los būvį, kurio aš š’uo mo
mentu negaliu tamstai papasa
koti, tamsta man atleistum. 
Už Visa, kas sumušta, aš atly
ginsiu.

— Prašau į tai nekreipti 
dėmesio, pone, — atsakė vieš
bučio šeimininkas.

Galų gale atit kę tikrąsias 
duris ir nieko daūgiau nekal
bėdami, keleiviai d’ngo virtu
vėje. Senesnysis tuoj pagriebė 
moters apsiaustą, kuris kybojo 
padžiautas ant pastoto.

— Žinoma, James, tai jos! 
Dabar jau turime jųdviejų pė
das!

— Taip, tai tikrai jos, —ra
miai patvirtino sūnėnas, kuris 
buvo daug mažiau susijaudi
nęs,, kaip jo draugas. ,

— Tučtuojau parodyk 
mums tamsta jųdviejų kam
barį, — liepė senis.

— Viljamai, ar priešakinio 
kambario dama Ir džentelme
nas jau pavalgė?

— Taip, pone, jau seniai,—

riius, o paskutiniaisiais laikais 
ėmė rašyti net centrinių orga
nizacijų, parapijų ir vienuolijų 
Istorijas. Yra atsitikimų/ kad 
net čia gimęs jaunimas rašo 
šios rūšies disertacijas angliš
kai, kad gautų akademinius 
laipsnius.
'' Nevąrdinant visų, minėtini 
čia keli svarbesnieji Amerikos 
lietuvių gyvenimą liečianttoji 
veikalai: V. Račkausko “Ame
rika”, Fr. Jono “Lietuviai A- 
merikoj,” kun. A. Miluko isto
rinių , paskaitų rinkiniai, K: 
Gineič‘6 “Amerika ir Ameri
kos lietuviai”, kan. F. Kemė
šio ir A. Kučo užbaigta “AL- 
RK susivienijimo istorija”, 
kan. Dr. J. Končiaus “šv. Ka
zimiero Seserų Kongregac-ja,’ 
S. Sužiedėlio, “Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserų Kongregacija” 
ir “Što Pranciškaus lietuvių 
parapija Lavvrence”. šie pir-

ŠV. Jl’RGIO bažnyčia Shenandoah, Pa., viena iš pirmųjų; šioje 
parapijoje klebonauja kun. J. Karalius.

atsakė šimtu sidabruotų sagų 
žėrys jaunuolis.

— Tai nuvesk tenai šiuos 
ponus. Aš manau, kad jūs čia 
nakvosite, ponai? Ar nukin
kyti arklius?

— Arklius prašom pašerti 
ir skuduru suvilgyti jiem šner
ves. Ar mes čia liks'me ar ne
liksime, priklausys nuo aplin
kybių, — ramiai atsakė jau
nasis ponas, lipdamas, laiptais 
paskui savo dėdę ir vaikiną.

— Aš manau, James, —tarė 
dėdė, sustodamas ant pirmos 
pakopos, — aš manau, kad 
mes gerai padarėm, jiedviem 
nieko apie save nepranešę: 
bus geriausia, kai juodu neti
kėtai užklupsime. Ji dar galė
tų užs'manyti šokti pro langą 
ar šia:p ką iš nusfiminimo pasi
daryti.

— Tikrai, dėde, geriaus'a 
nieko nepranešti, — ir jis su
stabdė priešakyje lipantį ber
niuką.

— Aš negaliu tamstai atsi
dėkoti, mano sūnėne James, 
už tokią didžią pagalbą, kurią 
man tamsta šiame persek oji- 
me suteikei! — sušuko senas:s 
ponas, pagavęs sūnėno ranką. 
Dėl savo negalavimų, be tam
stos, aš jųdviejų šiandien ne
būčiau/ galėjęs čia pasiekti.

— Aš baisiai laimingas, dė
de, galėdamas tamstai šia pro

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM 
v ALKI komisijos sekretorius 

mieji bandymai yra tarsi pa
raginimas imtis didesnio dar
bo.

4. Istorinės medžiagos 
rinkimas

Istorinė medžiaga daugiau
sia sukaupta parapijų, vienuo
lijų, draugijų ir pavienių vei
kėjų ark javuose. Nemaža jos 
turi kun. S. Draugelis, prieš 
antrąjį pasaulinį karą dėjęs 
pastangų net Amerikos lietu
vių katalikų-istorijai parašyti. 
Nemaža jos turi ir Dr. Rač- 
kus, bet daugiausia jos yra su
kaupta, nenu’lstamo prel. P. 

4M. Juro trasu “Alkos” muzie
juje, Brocktone. Be abejonės 
daug oficialinių raštų bus su- 
s rinkusios ir Lietuvos pasiun
tinybė Vašingtone bei konsu
latai. ‘. -

ga padėti, kaip ir kiekviena 
kita. T'k aš norėčiau su tam
sta keliaut į malonesnę kelio
nę... O dabar tuč tuojau r:5- 
kia juos užklupti, nes dar gali 
išgirsti.

Jiedu skubiai užbėgo laip
tais.

Pro atviras duris juodu pa
matė didelį kambarį, — per 
daug didelį, kad jis galėtų bū
ti patogus ir jaukus — ap
šviestą geriausia viešbučio 
šviesa. Prie židinio buvo susė
dusi bėglių porelė ir nekaltai 
vartė viešbučio knygą ir apy
linkės reginių albumą. Pasi
rodžius senajam džentelmenui, 
jaunas ir malonus mūsų jau 
aprašytas moters veidas ne
paprastai išblyško. Įėjus sūnė
nui, ji dar baisiau išbalo,— 
atrodė, kad tuoj apalps. Jau
nasis ponas, mūsų mtoėtas o- 
peros dainininkas, atsistojo ir 
nuostabiai mandagia! pasiūlė 
lankytojams kėdes.

— A! Dievui dėkui, dabar 
aš judu turiu! — pranešė už
dusęs senis.

— Nelaimė, taip, pone! — 
bambtelėjo sinjoras Smithozzi 
grynai londoniška anglų kal
ba, tikrai rodančia jį gimus 
netoli-City Road.—Rytoj rytą 

x ji turėjo už manęs ištekėti,— 
kalbėjo toliau dainininkas,—ir 
aš manau, kad tokiomis ap-

5. ALK istorijos rašymo
sumanymas

Jau seniai buvo kalbama a- 
pie^ALK istorijos reikalingu
mą. Tuo re:kalu ir katalikų 
suvažiavimuose buvo priimtos 
rezoliucijos, bet viskas tuo ir 
baigdavosi. Reikalas pasijudi
no tik tada, kai šį*sumanymą 
1953 m. kun. J. Karalius, Ku
nigų Vienybės se:me iškėlė ir 

■ pradžiai darbo pažadėjo 
$1000.00. Tada istorijos rašy
mo galimybėms ištirti seimas 
išrinko komisiją, kurią suda
rė: prel. P. Juras, kan. Dr. 
Končius ir Tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM.

6. Redakcinė komisija ir
veikalo planas

Komisijai sušaukus istorikų 
posėdį ir dalyką rimtai ap
svarsčius, paaiškėjo, kad su
darius geras sąlygas ir kolek
tyviai dirbant būtų galima to
kią istoriją parašyt!. Tada bu
vo išrinkta redakcinė komisi
ja: vyriausias redaktorius Dr. 
A. Kučas; sekretorius — Tėv. 
V. Gidžiūnas, OFM, ir naria1’: 
prel. P. Juras, kan. Dr. J. 
Končius ir S. Sužiedėlis

Šiame posėdyje buvo numa
tytas ir veikalo planas: 1. Pir
mieji Itotuviai naujame pasau
lyje; 2. Draugijos; 3. Parapi
jos; 4. Vienuolijos; 5. Mokyk
los; 6. Socialinis darbas; 7. 
Amerikos lietuvių katalikų 
ryšiai su tėvyne; 8. Ltotuviai 
katalikai Amerikos ūkyje; 9. 
Katalikų santykiai su kitomis 
ideologinėmis grupėmis; 10. 
Spauda ir menas; 11. Pastora
cija ir misijos; 12. Kanados 
lietuviai katalikai 13. Religi
nio ir tautinio gyvenimo bend
rieji bruožai. Tap pat buvo 
pramatyti plane išvardintųjų 
skyrių bendradarbiai ir me
džiagos rinkėjau

7. Finansrtoai reikalai
Kadangi istorinės medžia

gos rinkimas yra surištas su 
kel’onės ir pragyvenimo išlai
domis, dėl to jau pradžtoje 
reikėjo pasirūptoti finansais. 
Šis reikalas buvo pavestas 
kan. Dr. J. Končiui, kad jis, 
susitaręs su kun. J. KaraPum, 
sudarytų finansų komisiją. 
Kadangi kan. J. Konč’us grei
tai turėjo išvykti Europon, 
dėl to jis tos komisijos suda
ryti nesuspėjo, bet“pats paau
kojo S100; o kun. J. Karalius 
$500. Turint prieš akis, kad 
darbas yra labai didelis ir is
torinė medžiaga išsimėčiusi po 

linkybęms, turint 
skandalą, kuris galėtų 
kenkti damos reputacijai, 
tų protingiausias dalykas 
vistiek už manęs leisti.

— Niekados, — sušuko 
na^is dželtelmenas. — Tai
siškai jauna be patyrimo da
ma, nekalta ir skaisti mergai
tė, kurią tamsta bjauriais vy
liais sugundė! ir net šįryt, 
švintant...

— Lorde Quantock, vien 
dėl tamstos žilų plaukų....

— Ir net šįryt, švintant kė- 
sinaisi ją ištraukti iš tėvų -ži
dinio. Kad ir kažin ka!p yra 
peiktinas jos elgesys, negali
ma be ištyrimo visa ta! palikti 
ir daryti taip, ka’p tamsta no
rėtum. Laura, tamsta va
žiuosi tučtuojau su manimi. 
Aš nebūčių, žinoma, suspėjęs 
laiku atvykti tamstos išgelbė
ti, jei ne tamstos pusbroKo ka
pitono Northbrook atsidavi
mas. Šįryt, tik atidengus tam
stos pabėgimą, jisai, kaip vie
nintelis namuosę buvęs vyriš
kis, su tokiu pasiryžimu pasiū
lė mane šioje ekspedicijoje ly
dėti, kad aš jam niekuomet 
negalėsiu atsidėkoti. Na, eik 
tamsta! Ar girdi? Pasiimk sa
vo daiktus, Ir mes tučtuojau 
važiuojam!

— Aš nenoriu važiuoti, —

9. Skyrių autoriai ir sistema- 3 
tingus medžiagos rinkimą^ 
Plane pramatytiems -

riams parašyti buvo iš ankštu 
numatyti istorikai ar skirto4 > 3 
stos temos specialistai. Vy- to 
riavsiam redaktoriui prašant, 
jie beveik visi sutiko bėndra- 
darb’auti.

Sunkiau einasi su medžia
gos rinkimu, nes čia jau reika
las surištas su finansais ir ki
tomis kliūtimis. Pradžioj? bu
vo kreiptasi į parapijų klebo
nus, kad jie savo kolonijose, 
naudodamiesi ankietoje nuro
dytais klausimais, surinktų 
medžiagą. Klausimai gi buvo 
taip sugrupuoti, kad jto atatfk- 
tų plane pramatytas temas ir 
nesudarytų sunkumo surink
tąją medžiagą tvarkyti, ši 
anketa su nauju parag’nimu 
vėl buvo išsiųsta pernai neat
siliepusiems.

Džiugu tačiau paminėti, 
kad ALK istorijos rašymo pa
ruošiamieji darbai pamažu 
stumiasi pirmyn. Iš 15-kos vie
tovių jau surinktos visos rei
kalingos ž:nios. Iš 12-kos pa
rapijų jau yra gauta didesnė 
dalis medžiagos. Beveik visose 
kolonijose yra medžiagos rin
kėjai, o kur jų nėra, jų ieš
koma, arba medžiaga renkama 
pačių redakcinės komisijos na
rių. Visos lietuviškos vienuoli
jos paskyrė savo žmones jų 
gyvenimo ir veiklos Istorijai 
nušviesti. Kultūros Instituto 
pirmininkas ir ALKI redakci
nės komisijos narys, prel^Jį_ 
Juras, leido naudotis ilgamečiu vf 
savo triūsu surinkta lituanisti- 
ne medžiaga “Alkos” muziejų- ' W 
je.

9. ALKI redakcinės komisijos 
prašymas

Teko patirti, kad ir anks
čiau yra buvę bandymų pri
vačių asmenų iniciatyva pana
šią istoriją parašyti ir jie 
daug istorinės medžiagos bu
vo surinkę; .dėl to ALKI re
dakcinė komisija prašo tuos 
asmenis su ja kooperuoti . ar 
bent savo surinktąją medžiagą 
paskolinti. Būtų gera, jei tu
rintieji galėtų mums paskoKn-

(Nukelta į 5 psl.)



NAMUOSE IR VIEŠUMOJE

Pop Chalee

MANO KAROLIAI

šeimininkavimo įprofiū 
juos iškelti iki 1955 m. 
gid. Kaip tai padaryti?

ELZBIETA n, Anglijos karalie
nė, Londono parodoje perka da
niška lėle savo dukterei prince
sei Annai.

Ar jis turite ntaną darbo 
tvarkaraštį ar dirbat be jo?

Daug moterų dirba pirma 
tai, kas joms po ranka pakliū
va, kartais jos pirma suplau
na indus, kartais pakloja lo
vas. Automatiškai atliekamas 
tvarkaraštis sutaupo daug lai
ko ir palengvina darbą.

Dar viena paslaptis, lengvi
nanti darbą

išmok darbus suderinti.
Jei keiti lovų baltinius ant

radieniais, tai kartu susiurbk 
ir dulkes miegamajame, nepa
lik kitai i dienai. Rasis ir kitų

vęs h^nnnintnfcatidama: kam 
tai reikalinga? Koks yra šio. 
darbo tikslas? Kur ir kaip jį 
geriausiai atlikti? Pastebėsi 
greitai, kaip tokie klausimai— 
ir, žinoma, teisingi į juos at
sakymai — padės . išspręsti 
daugelį namų ruošos proble
mų! •

■ •' MM

Pop Chalee yra laikoma ge
riausia, indėnė dailininkė, gy
venanti Albuquerque mieste, 
N. Meksikoje. Ji yra išdekora- 
vusi Albuųuerųuę aerodromo 
pastatus. Jos cpeclalybč yra 
gyvulių piešiniai ir pats jos 
vardas indėniškai reiškiąs 
“Paslaptingą nakties 'žirgelį”. 
Jos paveikslai, vieninteles in
dėnės, yra ir modernaus meno 
muziejuje New Yorke. ’

Japonijoje moterys imasi 
vyriškų darbų, kurie seniau 
nebuvo jom prieinami; pav., y- 
ra moterų kirpėjų net vyriš
kose kirpyklose.

Moterys studijuoja įvairius 
dalykus mokyklose, bet na
mų ruošą atlieka iš instinkto 
ar “įkvėpimo”. O ir čia reikia 
studijų, reikia ir senus meto
dus keisti naujais, juos tobu
linti. čia galima pasinaudoti 
ir tuo, ką inžinieriai ekspertai | 
pataria, kad galima būtų su
taupyti laiko ir darbo bever- 
dant, beklojant lovas, beplau- 
jant indus, belyginant drabu
žius. Tam dar nebūtina įsigy
ti naujus modemiškus apara
tus ir prietaisus, kurie iš tik
rųjų gali daug padėti ir pa- 
lehgvinti. Tačiau būtina 

pakeisti darbo metodus, 
kurie irgi sutaupo laiką ir 

energiją, kai ji racionaliai su
naudojama. Kaip? — paklau
site.

Visų pirma, irgi klausimas: 
ką iš savo darbų gali išjung
ti? Sakysime, kam lupti pomi
dorus, agurkus, dažnai 'bulves, 
jeigu šeimyna mielai-mėgs ne
luptus? Kam lyginti kai ku- 
riuosr baltinius, jei gražiai juos 
sudėjus, jie bus malonūs ne
šioti ir taip? Kreipk dėmesį. į 
smulkmenas visur,, kur tik ga
rma. Nukabindama baltinius, 
čia pat juos sulankstyk taip, 
kad galėtumei tuojau sudėti į 
spintą. Padenk stalą ’ pusry
čiams, nukraustydama jį po 
vakarienės. Pradėk klausti sa-

Iš dienų aš noriu suverti am
žiaus karolius, kurie švytėtų 
dorybėmis.

Te pasiveda mano valia sie
los pirštams. ~Jie kasdien suras 
po perlą mano kančios kvape 
suformuotą, ašarų kristalais 
sustingusį.

Sielos pirštai išrinks iš ma
no jausmų gražiausius brilian
tus, tyliose minčių .samanėlėse 
išsaugotus, Jam vienam tau
pomus.

Vikrūs ir atidūs sielos pirš
tai suras mano akių okeanuo
se ir išverktose bangose su
gaudys sopulių iškeltąjį ginta-

Persijoje ilgai mokytojų 
darbas buvo vien vyrams pa
vedamas; dabar jau nėra mo
kyklos, kurioje nedirbtų Ir mo
kytoja moteris.

Neseniai iš Rusijos grįžo du 
fotografai — danas A. E. An- 
dersen ir prancūzas H. C. 
Bresson. Jiem pavyko nufoto- 
grafudti natūralių sovietin o * 
gyvenimo vaizdų. Lankėsi Ru
sijoj ir žurnalistas italas E. 

’■ Emanuelli. Jis parašė knygą 
“Rusijos planeta” ir iliustravo 
minėtom fotografų nuotrau- 

’ kom. Iš tos knygos duodam?' 
eilutes apie i

Rusijos moterų gyvenimą
“Visose miestuose —rašo 

žurnalistas — krito į akį bū- 
riai moterų, bedirbančių sun- 

" * kius darbus: dėjo gatvių grin- 
k ■ dinius, rateliais vėžė akmenis. 
> Pavakariais, prie gatvės švirk- 

štų atsistojusios, plovė šali
gatvius. Jos nekreip a dėmes o 
J praeinančius. Jei kas pasi
painiojo, tenka vandens ir tam. 

’ Taip jau įprasta. J mano nu
sistebėjimą, kodėl moteris 
sunkiais darbais taip engia, 

* atsako: — Mat, vyrai metasi 
į fabrikus, specializuojasi. Tad 
jų eilinio darbo vietas tehka 
užimti- mbterlm, piurių priga- 

' tena iš kaimų.
Bendrai imant, Rusijoj

Jungtinės Tautos sudarė 
Moterų Statuso Komisiją mo
terų padėčiai tirti įvairiuose 
pasaulio karštuose, šioje ko
miškoje- dalyvauja valstybių ir 
pasaulio moterų organ:zacijų 
atstovės, būtent, pasaulinių 
katalikių moterų organizacijų, 
unijų, Tarptautinės Moterų 
Sąjungos, Tarp. Moterų Tary
bos, įvairių profesinių moterų 
sąjungų ir t.t.

& komisija, ištyrus įvairių 
kraštų moterų padėtį, priėmė 
eilę rezoliucijų, liečiančių mo
terų politines, teises, ištekėju
sių moterų pilietybę, moterų 
darbo -ir švietimo galimybes. 
Rezoliucijos buvo * patiektos 
Jungt. Tautų Ekonm. ir Socia
linei Tarybai, kuri jas 1954 
metais priėmė ir parengė ište
kėjusių moterų pilietybės klau
simo konvencijos projektą, o 
taip pat visą eilę rekomendaci
jų — paraginimų valstybėms 
narėms ir nenarėms.

gy^ena- 
room) ir mažiuką 
Iriame jcddubū- 
i sutalpinti lovų ir, 

& Tas pats kepant miltai, spurtų. Jie fettaisė miegamas 
prieskoniai bei jų paruošimui ' sofas gyvenamajam,,b mažiu- 

;vartojami indai — kartu. ką pavertė apsirengimo kam- 
barlut nusipuko didelę spintą 
su veidrodžiais ir patogią ko
modą su daug .stalčių.

Dabar, sakysim, nežiūrint 
visų pastangų if atnąujinimo, 
šeimininkavimo planas nieko 
nepagerina. Pertvarkei spintas 
ir stalčius Jr vistiek negali jų 
Išlaikyti tvarkoje; nusistatei 
tvarkaraštį, ir vis tiek neturi 
laiko pailsėti. Nenūs minkit' 
Nepadarykit išvados, jog visas 
tas planas atneša daugiau 
vargo įiei naudos. Pasitark su 
savo šeimyna.
Tavo projektas tari būti visų 

namiškių projektu.
Demokratiškais J principais 

tvarkomuose namuose kiek
vienas atlieka darbp dalį. Gafi 
būti, jog. sau pasiskyrė! dides
nę nei tau priklauso.

Visomis priemonėmis taupy
ki la'ka ir energiją pramogai.

Vaikai daug gėriau prisi- 
rfuns tuos momentus, kada 
jiems skaitė! knygas ar išky
laudavai, nei k'ek kartų jiems 
gražiai sulyginai, rūbus. O pati 
daug geriau prisiminsi savo 
pašnekėjus su draugais vaka
re nė! savo gerai išplautas 
grindis. Tavo namai tegu ne
būna!, iššveisti, “be š’audslįo”, 
bet švarūs ir tave rūpesčiais 
nęslėgiantieji. O. šakutė.

20 d. Kadangi dar ne visos 
valstybės ratifikavo konvenc'- 
ją, tad Ek. ir Soc. Taryba pri
ėmė rezoliuciją,, raginančią 
valstybes greičiau pasirašyti 
tą konvenciją. 1954 m. kon
venciją ratifikavo. Siamas. Tai 
17-ta valstybė, kuri ją patvir
tino. Bet tai nereikia, kad 
moterys tesinaudoja tik šiose 
valstybėse lygiomis ir politinė
mis teisėmis. Tarp nepasira
šiusių yra valstybių, kuriose 
moterys jau seniai dalyvauja 
rinkimuose į parlamentus, šios 
valstybės aiškinasi, kad iš jų 
konstitucijų matyti, kad visi 
piliečiai be lyties skirtumo tu
ri lygias teises, šiandien mote
rys 'turi politines teises 59 
valstybėse, 8 valstybėse nepil
nas teises ir tik 14 valstybių 
visai dar jų neturi.

Konvencijoj apie ištekėjusių 
moterų pilietybę kalbama a- 
pie reikalą duoti laisvę pasi
rinkti pilietybę moteriai, ište- 

- kėjusiai už svetimšalio.
Politinės ir pilietinės teisės 

‘ Moterų politinių teisių kon
vencijos projektas buvo pri
imtas Jungt. Tautų visumos 
posėdyje 1952 m. gruodžio m.

Jie susižers mano mąsty
muos ant, baltų delnų ir atskirs 
kristalus nuo dulkių.

Jie pasibels į mano širdies 
monstranciją, kur yra Jis, ir 
atsiklaus ,ar visi mano gyslų 
upeliai šventi, ar pargabena 
dorybių lobius iš proto iždų, 
iš menkos moteriškos išmin-

lygų darbą lygus atlyginimas 
— raginama jį kuogreičiausia 
įgyvendinti.

Moterų padėtis šeimoje ir 
teisių į turtą klausimai pri
imta dėsnis, kad vyrai ir mo
terys turi turėti lygias teises 
ir atsakomybę, šis klausimas 
labiausia liečia Afrikos ir A- 
zijos tautas, kuriose reikia nu
galėti senus papročius, bū
tent, vaikų vedybas, nuotakų 
pirkimą ir t.t. Kai kurios šalys 
Azijoje, pav., Indija, jau įsta
tymo keliu uždraudė mažame
čių vedybas.

Rekomendacija turto klau
simu nusako, kad ištekėjusios 
moterys turi teisę valdyti savo 
turtą, o taip pat lygias teises 
į turtą, užgyventą bendrai su 
vyru. Be to, ištekėjusiai mo
teriai negali būti Atimta teisė 
į savarankišką darbą ir teisė 
disponuoti savo pajamomis.

Yra šalių Azijoje ir Afriko
je, kur mokslo galimybės 
mergaitėms yra mažesnės ne
gu berniukams, tad tų žemy
nų valstybės raginamos steng
tis, kad mergaitėms būtų pri
einamas įvairus profesinis pa
sirengimas. D.

Darbo, turto ir švietimo 
klausimai

Tose valstybėse, kuriose dar 
nėra taikomas principas —už

Nėra reikalo šauktis mūri
ninko ar būti milioniere, kad 
paverstume savo virtuvę pato
gesne ii;' parankesne. Daug 
sunkesnis ir keblesnis dalykas 
pasikeisti pačiai. - .

Virtuve taps daug tikslin- 
gesne. įei pati būsi tokia. Iš
mok vartoti abi rankas be
dirbdama, venk susiriesti ke
turlinka,^ vaikštinėti keturis 
kartus, kad atsineštam du 
daiktus, stovinėti ir galvoti, 
ką čia dabar norėjau padary
ti? Tad iš pradžių, kliudys, 
bet... viena moteris - įsitikino, 
jog senas būdas išvirti kavą 
reikalaudavo 47 atskirų jude
sių ir 54 žngsnių. Bekontro- 
liuodama savo darbą, ji suma
žino viską iki 13 judesių ir 9 
žingsnių. Padaryti pakeitirųai: 
pažymėjo kavinuką reikia
mam vandenio ir kavos kie
kius. jį pastatė netoli van
dens čiaupo, šalia kavinuko — 
kavos dėžutę. Taip pat ji iš
moko vartoti abi rankas: at
sukti deš’niąja vandens čiau
pą' tuo momentu, kai kairioji 
siekia kavinuko ir t.t. Pasta-

daug moterų dirba grynai 
vyriškus darbus.

Taksių vairuotojos, konduk
toriai autobusuose ir trauki
niuose, restoranų ir viešbučių 
tarnautojai -i- išimtinai tįk 
moterys.

Pirmomis komunizmo die
nomis buvo mėginta rusę nu- 
pratinti nuo moteriškos ro
mantikos. Buvo sukurtas tipas 
‘herojės”, galinčios mylėti tik 
tokį vyrą, kuris ištikimas par
tijai. Ir dabar tai kalama rusų 
moterim, bet gyvenimas rodo 
prieš:ngai. .Motelis, pasiekusi 
tariamąją lygybę su vyrais, 
laibiau linkusi turėti sau išti
kimą vyrą, o ne partijai.

Valgydavau viename geram' 
Maskvos restorane, į kurį už
eidavo daugiau iš k'tur atvy
kusių keleivių. Stebėdavau, 
kaip elg’asi rusai, ypač jauni
mas. Grodavo nedidelis orkes
tras, girkšnodavo vietinį šam-, 
paną arba negardu f Alttpka” 
vyną. Kad ir muzikai grojant, 
rusai i kažkodėl, prislėgti. Jų 
Veiduose įrėžta baimė ir netik
rumas.” ; A

Tikiuos, daug kam iš mote
rų bus įdomu susipažtati su 
keliomis Lallian M. Gilbreth 
mintimis apie naujus _ namų 
ruošos metodus, kuriuos ran
dame. aprašytus knygoje “Ne
būk vergė savo 'nuosavuos na- 

-muos.” Knyga iš spaudos išė-
• jo-tiktai £ių metų sausio mėn.
Iš tikrųjų tos knygos autorės 
yra. trys: dr. Lillian Gilbreth, 
12 vaikų motina, -ižinierė, įvai
rių kolegijų profesorė; Eleonor 
Clymer, žymi žurnalistė ir mo
kytoja; ir Arpha Mae Thomas, 
mirusi tik prieš keletą mėne
sių,' namų ekonomijos specia- 
Estė, mokytojų kolegijos pro
fesorė. Ką jos pataria?

Pirmiausia prašoma atsaky
ti į 'žemiau surašomus klausi
mus: ,

1. Ar jauti, kad tavo sve’ka-
• ta nukenčia dėl per didelės 

namų darbo vergijos?
2. Ar esi išsekusi darniausia 

tuo laiku, kai vyras pareina iš
, darbo?

3. Ar tavo darbas neatima 
perdaug laiko tau pačiai ir ta
vo vaikam?

4. Ar tavo namų rakandai 
yra stalėti vienoje vietoje ar 
ktatynoje, o įvairūs pakeliai ir 
konservai kitoje?

5. Ar lygini (prosini) drabu
žius stačia?

; TYys teigiami atsakymai į
• šiuos klausimus parodo, kad 

namų ruošos metodai yra dar 
iš “medinio plūgo” amžiaus. 
Reikia pertvarkyti kai kuriuos

ties kalno nišų ir mąstymo pa
kriaušių.

Jeigu Jis ližgirs, sielos del
nai išsities dėkone prieš Jį, Vi
sagalį, o Jis nusegęs nuo savo 
kurpslių žvaigždę — papuoš 
mano galvą dieviškos šviesos 

•palaima. v t / .
Sakys: “Eik, rink, kas pri

klauso manK nes tu neturi die
nų be manęs, be manęs tu ne
turi amžių gyvasties. Be ma
nęs, tu neturi atodūsio nei va
landai, nes mano rankose yra 
amžiai ir sekundės. Eik, rink, 
verk savo karolių paskirtį, 6 
jie bus tiek verti, k'ek įsijungs 
į mano valią, kiek iš visų jė
gų pajėgs dėl mano meilės 
nešti pareigų naštą.”

Taip, mano Viešpatie, aš 
bandysiu verti savo dienų ka
rolius, bet Tu nepal'k manęs 
vienos... mano krūtinės alto
rių palaikyk šviesose.

Marija Aukštaitė 
Montrealis,

1955. I. 3.

Sovietuose motsrys sun
kiausiai dirba, ir jos čia nieko 
negali pakeisti, nors Aukščlau- 

Mėksakoje t k 4 . procentas šioje Taryboje dėl vardo jų y- 
moterų dirba kurį nors prote- ra 348; praėjusiais metais bo
sinį darbą už namų. vo 68 mažiau.

Judy Garland, kino artistė 
damininkė, šiemet gavo Oscar 
Akademijos premiją už vaidy-\ 
bą filmoje “A Star Is Bom”. 
Ji yra kilusi iš Grand Rapids 
Mich.

Poucette, 19 metų mergai
tė .labai mažo ūgio (1,52 cm), 
yra mažiausia Paryžiaus dai
lininkė; ji verčiasi pardavinė
dama savo akvareles Mont- 
martre kavinėse.

Hilda Broer, vokietė skulp
torė,, yra vienintelė moteris, 
kuri daro varpų modelius. Ne
seniai pagal jos projektą bu
vo nuliedintas varpas Taikos 
bažnyčiai Hirošimoje, Japoni
joje. ’ Užsakymų ji taip pat 
gauna iš Romos, Amsterdamo, 
Madrido, Chicagos. Gyvena 
Bodensee, Vokietijos ir Švei
carijos pasienyje.-

Vokietijoje yra 6 3 milijo
nai moterų, kurios turi įsigi- 
jusios kurią nors profesiją ir 
joje dirba; iš jų 740.000 yra 
vedusiųjų. Šiaip jau daug mo
terų dirba chemijos' ir vaistų 
laboratorijose.- Jos turi jaut
resnius pirštus instrumentams 
negu vyrai.

Graikijoje daug moterų dir
ba tabako pramonėje; moterys 
pripažintos geresnėm tabako 
rūšiuotojom negu vyrai.

NekaKtamsIos Marijos širdies stovylą sutikti, suprasti ir 
perriimt Jos pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIUI 
' DR. L. Da FONSEKA KNYGĄ. ‘

Ją galima gaūti “Darbininko” administracijoje, “Sudavos” 
knygyne, 4434 So. Fairfield Avė., Chicago 32, UI. ir 122 
Canton St, Stoughton, Mass. Kaina 2 dol.



Parapijos vakarienė New Haven. Conn.

WHITE PLAINS, N- Y.

.Prekes Nemunu gabena bai- 
dokais. .

Kviečiame i talka

PBJEZ. jį EXSENHOWERIS (viršuje) sveikinasi su prancūzu stu
dentu, kuriį atvyko j JAV studijuoti atominės energijos pritaiky
mo taikai; tokiu studentu pakviesta iš 19. kraštu. Apačioje pre
zidentas pasijuto esąs “užrakytas sargybos” ir prašosi įsileidžia
mas j Baltųjų Rūmu kambarius.

Fordo mašinų parduoda daugiau už kitus

čius su garbės svečiais. Jų 
tarpe buvo Fire Comsr. Ed
mundas Markevipius su žmo
na; jis išrinktas antrai tamy-

Vasario 16 minėjimas
LB White Plains apylinkės 

valdybos rūpesčiu paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo 37 metų sukak-

.. AL Beadraomenės,
Pittsburgho apyljhkės* susi- 

rinkųnas šaukiamas kovo 20, 
sekmadieni, 3:30 vai. popiet

Vakarienė pradėjo malda 
kleb. kun. A. E. Gradeckas ir 
kvietė visus jaustis kaip na
mie ir vakarieniauti, čia pasi
rodė malonios Moterų Gildos 
narės, kurios nialoniai patar
navo prie stalų, ir šv. Kazi
miero vyrų klubas bei šv. Ka
zimiero vyčiai neatsiliko gra
žioj darbuotė) su patarnavi
mu visų malonumui. Maistas 
sotus, skanus ir įvairus sotino 
kiekvieno apetitą.

Vakarienės gražia nuotaika 
apvainikavo mūsų parapijos 
šv. Kazimiero choras, vado
vaujamas varg. Aug. Rosselli. 
Choras sudainavo smagias 
liaudies daineles, kArios pa
linksmino kiekvieną klausantį. 
Čia reikia priminti, kad mūsų 
choristės ir choristai taip pat 
šauniai darbavos vakarienės 
metu.

Vakarienei life’ba’gus, visi 
smagiai šėko ir linksminosi su 
savo kaimynais, giminėmis ir 
draugais bei draugėm s prie 
bufeto, kuris buvo gabių šeimi
ninkių gerai sutvarkytas. Vie-

• Ateitininkę Federacijos 
vajus valdybos nutarimu atWs 
dėtas kitiems metams. Šiais - 
metai? visi ateitininkai sen-< 
draugiai prašomi tapti At-kų-- 
Šelpimo Fondo nariais, įmo-

> kėdami numatytą nario moįl 
kestį. , '

•. Philadelphijoje Balfo 52.1 
skyrius praeitais metais surin- . 
ko aukų 2.590,35 dol. Dau^ 
giausia aukų surinko: y kun*| 
Čepukaitis — 247 doL; Čeba-i 
torienė ir Sarcevičlenė —14^5 
Ramanauskienė — 131; Mura-_ 
šauskas,— 121,35; Adams 
Misliauskas — 94,50; Buine^’. 
vičienė — 87,25; Bach — 
50; Unguraitė ir Mažeikienė-^ 
84,15;' Balčieriė, Bendžienė_ir 
Mažeikienė — 81,26; špakaus^f 
kienė — 78; Markūnienė iO 
Dalinkevičienė — 77; Kaninįr|i 
Kaniušis — 75; Vaškevičius -it6- 
Jablonskas — 74,25; Varvoly- į 
te—64,30; Binkevičienė —53; >3 
Skladaitis — 50; Vasiliauskie-'

narės bei nariai daug dirbo, 
kad tik viskas būtų tvarkoje. 
Kiek teko, girdėti, visi buvo 
patenkinti.

Klebonas pranešė, kad va
karienė davė pelno §943.00, už 
ką visiems atsilankiusiems ir 
aukomis prisėdėjusiems paran
kia nuoširdžią padėką. M.

V fr x» Įtiek nepra-
plestos. Jos remontuoja Nemu
no laivininkystes laivus. Per
nai jospastatė plaukiojantį 
penkių tonų kraną. Jis buvo 
naudojamas neilgai, nes jau 
1954 pavasari dingo. Sako, bu
vo išvežtas į Rusiją. Kalbama, 
kad -

visit didieji vilkikai išNemu- 
ao būsią išgabenti.

.t Jau dešimti metai tos pa
čios dirbtuvės remontuoja Ni
dos laivą. Pernai remontas 
smarkiem pavarytas „pirmyn. 
Kalbama, tam, kad ir jis tu
rės būti išvežtas.

Silver 
miš:os

Jo tarnautojų daugumas 
taip pat rusai. Vartojama tik 
rusų kalba. Darbininkai, pra
šydami darbo, anketas užpil
dyti turi taip pat tik rusiškai.

Prekes iš baidokų perkrau- 
ja į vagonus ir toliau gabena 
geležinkeliu arba atvirkščiai 
iš vagonų į baidokus. Tačiau 
pereidama iš vienos transporto 
priemonės į kitą, prekė labai 
nukenčia. Iš vagonų, kurie 
pristatomi tiesiai į Nemuno 
uostą, cementą, druską, dirb
tines trąšas ar grūdus pila į 
baidokus. Bet jei baidokai ne
paruošti, tai verčia ant že
mės. Prekės nesupakuotos,

Fordų kokybe ir 7, o aukštis tik. 52,8 inčai.
litis- . . (Skelb.)

Vakarinės Pennsylvanijos
suvienytų lietuvių organiza

cijų draugija (United Lithua- 
nian Organization of Western 
Pennsylvaniaj sušaukė suva
žiavimą vasario 27 Liet. Lab
daros salėje McKees Rocks, 
Pa. J valdybą išrinkti šie as- 

adv. Ed. A. 
J. Pabarcus 
,fm. sekr. J. 
sekr. Neltee

kįa>rašyti savo* gyvenimo 
aprašymą. Jam liepiamą už
eiti vėliau. Atėjus skirtu lai
ku, žmogus arba tuojau pri
imamas, arba dar patariamas 
ateiti vėliau. Toks atidėlioji
mas paprastai reiškia neigia
mą sprendimą.

I

' Nuo fabriko prie fabriko 
darbo ieškant nereikia tik ko
munistam, komjaunuoliam ir 
apskritai partiniam. Jie vyk
domuosiuose komitetuose gau
na vad. ‘siuntimą” į darbovie
tę. Geresnėje padėty yra rusai. 
Rusus' visur ir visaip prote
guoja rusai, įvairūs viršinin- - 
kai ir šiaip atsakingi pareigū
nai . 1 . ■

• Vasario 16 proga
dėje, Australijoje, perfractiją. 
duota speciali programa; su-ue 
daryta iš lietuviškos muzikos.^' 
Ją pertransliavo ir kitos -3h 
pietų Australijos radijo sto-v 
tys. Iš Australijos sostinės^ 
Kanberos radijo stoties taip 
pat duota lietuviškas radijo ‘ 
pusvalandis.

• Albertas Alyta, Austrati-| 
jos lietuvių bendruomenes 
veiklus narys, valstybinėje 
Australijos loterijoje išlošė
000 svarų.

• Zenonas Ivinskis skaitys

Fordas dabar paleido Ame
rikos keliais rėdėti vieną iš to
buliausių mašinų Lincoln Fu- 
tura, kur's buvo demonstruo- rugpjūčio 7 West View Parke, talpolef 1723 JaneSt 
jamas Central jParke, New 
Yorke. Tai galima vadinti tik* 
rai '‘rytojaus automobliu” 
kuris dar vadinamas "$250,• 
000 vertės laboratorija ant ra-

nesismulkinti
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
o taip pat atkreipė dėmesį ir 
į maldą, kad ji kiltų už Lietu
vą pas Dievą. Pagrindinis kal
bėtojas buvo V. Sidzikauskas; 
Lietuvos Laisvės Komfiteto pir
mininkas, Jis, pasidžiaugęs 
šios kolonijos darnumu, ragi
no neapleisti motinos Lietu
vos.

Meninę programą atliko vy
čių 19 kp. choras, vedamas 
K. Bazio, ir šv. Pranciškaus 
akademijos mergaitės. Žmonių 
atsilankė daug. Aukų surinkta 
apie 700 dol. Aukotojų sąraše 
randamos 8 draugijos ir 158 
atskiri vardai. O kur kiti? Ne
jaugi tik tiek lietuvių Pitts- 
burghe tegyvena. \ A. Z.

Kaime sninčiamaa j kadrų skyrių.
r-'
darbo, aUeidimo pažastis. .SSS S*.

Nuo Jurbarko iki Kauno bai
doko kelionė tranką 2-3 paras.

Juos traukia vilkikai. Baido-, 
kai nedideli — iki 300 tonų. 
Didesnieji baidokai yra pava
dinti tokiais vardais: ždano- 

*vas, čkalovas, \Dzęržinskis. 
Mažesnieji baidokai — Džiu
gas, Desiatiktka. Keleiviniai 
laivai — Kęstutis, Aleksandras 
Matrosovas, P. Cvirka, Salo
mėja Neris.

Kauno laivininkystės ruo- 
"ŽiiipriklatEoNemuno, Klai
pėdos ir Kalingrado (Kara
liaučiaus) sritys. Savo ruožtu 
Kauno laivininkystė priklauso 
Pabaltijo laivininkystei, kurios 
centras yra Rygoje.

Kauno laivininkystės ruožo 
viršininkas yra rusas Smirno-

- Be darbo Kaune daug 
žmonių.

Jie įvairiai verčiasi: dirbą, 
atsitiktinius darbus, kai kas 
eina f turgus prekiauti. Atsi
tiktini darbai trunka dažniau
siai kelias dienas. Jokių viešų 
skelbimų nėra dėl atsitiktinės 
darbo jėgos’ pareikalaVimo. 
Tik Nemuno laivininkystė savo 
rajone ant stulpų prikabina 
skelbimus darbo jėgos reikalau
dama. I laikinius darbus .atei
na nemaža studentų ir moks
leivių. Kadangi darbas esti 
sunkus, todėl jaunesnio am
žiaus žmonės ilgai neištveria. 
Studentai darbų ieško, norėda
mi užsidirbti pinigų mokslui 
tęsti arba su mokslu susiju
siom išlaidom apmokėti. Lai
kinieji darbai dažniausiai dir
bama pagal sudarytąsias su
tartis tam tikram laikotarpiui.

paskaitą‘šiemet rugsėjo 4- 
d. Romoje šaukiamiame-tai 
tautiniame istorikų kongrese

• Prancūzę - Baltų DrMU
ja Prancūzijoj išleido broS 
rą “Etats Baltes et Europe 
skirtą Pabaltijos santarv 
praeitų metų rugsėjo 12 
Strasburge suruoštam suka 
ties minėjimui atžymėti. L 
dinį finansavo pati draugija 
per ją visi Pabaltijo vatetyfc 
atstovai Paryžiuje. 4 į

• SvricarUeje jau nuo pa 
eitų metų veikia mišri šveic 
rų lietuvių šalpos organta* 
ja, kuri aukas renka švekft 
joje ir šelpia pagalbos reHi 
lingus lietuvius. Orgamzad 
sudaryta iš Šveicarų ir M 
vių. Globojami tie betupi 
kuije šiuo metu yra šveicc 
jos sanatorijose. Taip pat* * 
pia ir Vokieti joje likusiu* 1 
tuvius. Jiems pasiųsta neto 
ža drabužių ir vaistų. )

ba Vokietijoje ruošia Borajįį 
lietuviante dvasinlnkams bŠi 
ras rekolekcijas ir stutityM 

•nas. Bus aptariamos 
problemos, kaip kovC^ĮĮ 
tremties jaunimo nutauttMįp 
išlaikyti jų organizuotumų.

Parapijos metinė v^akarieiė
Šv. Kazimiero metine para

pijos vakarienė įvyko prieš 
Užgavėnes, vasario 20, parapi
jos svetainėj,'kur.susirinko pil
nutėlė geros valios lietuvių ir 
parapijiečių. Visus atsilankiu
sius sutiko graži nuotaika ir 
malonus vaizdas: stalai buvo 
paruošti gėlėmis ir žvakėmis,- ir 
apdėti įvairiais valgiais bei 

Lietuvos Nepriklausomybės A. Sušinšįt&š^ karštai ragino'ySkaraunyieis.'Atsilaųke mūsų 
minėjimas pas mus įvyko va- nesismulkinti su doleriukais klebonas kun. A E.' Gradec- 
sario 20 .Piliečių svetainėje. Jį Lietuvos laisvinimo reikalams, kas ir vikaras kun. A. Zanavi- 
atidarė Alto vietims skyriaus 
pirm. A. Paleckis ir pakvietė 
vadovauti P. Dargį.

Valstybės gubernatoriaus 
prokkmaęįją perskaitė teismo 
atstovas T. E. Barzett, o mies
to majoro — adv. S. Simana
vičius. Po nuoširdų žodį tarė 
majoras David L. Lavvrence ir 
kongresmanas Fulton. Šie du 
vyrši niekad neapleidžia Va
sario 16 minėjimo. Klausyto
jams padarė didelį įspūdį, kai 
ukrainų atstovas Michael Ko- 
michak kreipė^ į lietuvius, 
kad padėtų jiems atgauti tau
tinę nepriklausomybę. Kun.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
* TramHuojn H HMhWWA, IMI
* KIEKVIENĄ SEKMADIENI-NUO 1IKI 2:00 VAL * 
Jei norite Stoję radijo programoje skelbtis, krėlpMlčs

, Šv. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, šventė mūsų koloni
joje buvo iškilmingai atšvęs
ta kovo 6, organizuojant vie
tos katalikiškam jaunimui. Mi
šių metų ugningą pamokslą 
pasakė kleb. kun. Gradeckas, 
mišias atnašavo kun. Zanavi- 
čius. Minėjime buvo paskaita 
apie jaunimo uždavinius.

Mirė Sofija Kaminskienė, 
sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Velionė gyveno Branforde, pa
laidota šv. Petro kapinėse 
Derby. Taip pat mirė ir pa
laidota iš šv. Kazimiero baž
nyčios Anelė Jončiuvienė. ’

J. K.

• LB apyilnldų
JAV Liet Bendruomenės 
linkės ir seniūnijos, imagai LŠfl^ 
LB statutą, kas pusmetis 
reigojamos atsiskaityti už 
rinktus narių mokesčius —ta&£ 
tinio solidarumo įnašus. ... 
rios apylinkės ir seniūnijoj 
dar nėra atsiskaičiusios 

*1954 m., maloniai prašopi^ 
kuoj greičiau (prieš Taryboj 
rinkimus) prisiųsti pinigus 
atsiskaitymo dokumentali! 
(paruošta apyskaita). Pinigu^ 
ir atsiskaitomybės dokumen? 3 
tus siųsti Loko iždininkui: 
M. Chase, 275 Farmingtoni 
Aye., Hartford,* Conn. . ;<||||

Jonas Kulikaiiskas, nesę^ 
niai gautomis iš Lietuvos 
niomis mirė. Jis gyveno 
daise Aluntos dvare ir ,bu$fe 
Jadvygos Klemejerienės bro- .

naičiui už dovaną — 
tortą "Lietuvos vėliava.1

Lietuvos globėjo šv. Kaži 
miero dienoje (kovo 4) 
Antano bažnyčioje, 
Lake, buvo atlaikyots 
už pavergtą Lietuvą.

Kovo fnėn. 5 d. vakare mi
nėtos bažnyčios salėje įvyko 
minėjimąs. Minėjimą atidarė 
valdybos pirm. Stasys Daily- 
dėnas ir priminęs dienos re kš- 
mę bei nepaprastą Lietuvių 
tautos tragediją, pakvietė V. 
Kalia.są perskaityti LB pir
mininko prel. J. Balkūno atsi
šaukimą į JAV lietuvius. Po 
atsišaukimo, New Yorkp apy
gardos valdybos atstovas A. 
Dimas skaitė dienai pritaikintą 
paskaitą. Prelegentas, trumpai 
peržvelgęs didingą Lietuvos 
praeitį, kiek ilgiau sustojo ties 
lietuvybės išlaikymo klausi
mu Amerikoje.

Po minėjimo buvo suruoš- Sužinota, kad 1954 m. For
tas pobūvis, kurio metu su- d6 automobilių parduota dau- 
rinkta Altui Lietuvos gelbėji- giau 25,257 vienetų nei kitokių 
mo reikalam 57 doleriai. firmų; Iš viso- praeitais me-

Valdyba reiškia padėką mi- tais parduoti’ visoje Amerika* 
ntjimo rengimo talkininkėm: je 1387,344 Vienetai. Minėti 
Marijai DaUyMniemi, M. gir- numeriai įrodo, kad Fordas 
mulevičienel, S. Kedoriend,Vaitkienei ir Tadui Anta- dominu<>Įa*. ° tol. «““•* kad

menys: pirm. 
Shultz, vicepirm. 
ir V. P. Rodgers 
Chickenauskys, 
Evans, kas. A. Chestnut, kor. 
F. Žilionis ir direktoriai S. 
Strater ir šautis. ( .

Draugija susirinkimus šau- —t— ----- —• -
kia kas trys mėnesiai. Sekau- ląbai gražioj nuotaikoj, dėl ku- 
tis susirinkimas įvyks balan-; rios mūsų klebonas h* vikaras 
džio 28 d. 8:30 vakare Liet, padėjo neapsakomai daug dar-* 
Mokslo draugijos salėj, 142 . bo ir triūso,, kol ją surengė. 
Orr St., Soho dalyjš, Pltts- * Taip pat visų minėtų draugijų 
burge, Pa. Draugijų delegatai ■'f" ’t 
prašomi tai atminti ir nes i* 
vėlinti.

Lietuvį Dieaa, 
virtusi tradicine i’os aylin* _____ ___ „

kSs meta^_hryks lietuvių Piliečių' svetainės pa-
... . ‘ ‘ L; Pitts* 

Visos organizac’jos ir pavie- burghe' Sutrinkime bus svar- 
niai asmenys prašomi tą dte- stomi svarbūs reikalai, susiję 

nerengti jokių kitų paren> su besiartinančiais AL Bend- 
gimų ir dalyvauti kartu. Tokių ruomenės vyriausios tarybos 
švenčių metu mes galime pri- rinkima s. Bus svetys kalbėto- j 

tų." Jo ilgis 19 pėdų, tfotis— simint gražius mūsų papročius jas, kuris dalyvius tuo reikalu 
ir sustiprėti lietuvybėje. informuos. Visi plečiami da~

F. žOionh ■ lyvauti.

x .. . pradedant įspėjimu su pa-to, tad brezentų pr.tniksta, inimu lki kaIsjlmo su 
preke, radregeta u- genda.
Jei druska genda, tirpsta kuoja pinigines baudas. Pvz. 

nuo drėgmės, tai to nematyt, pusei metų darbininkas palie- 
karnas su puse ar mažiau at
lyginimo. Tačiau rusam šios 
sankcijos taip aštriai netaiko
mos. Net ir prokurorai rusam 
reikalauja švelnios bausmės. 
Dažniausiai į rusų pavėlavi
mus ar į darbą neatėjimus dar
bovietės administracija nerea
guoja.
Darbo knygelę kiekvienas dir- 

bantys's turi turėti.
Knygelėj įrašoma darbo lai

kas, priėmimas ir atleidimas iš

bet cementas ar trąšos smar
kiai sušoka* į gumulus. Bet 
dėl to niekas nesijaudina. Kai 
baidokas ateina, jas susemia 
tokias, kokios yra. O ©vago
nuose laikyti ir baidokų lauk
ti nevalia, nes vagonai turi 
būti, greitai iškrauta Už neiš- 
krovimą ir laikymą tenka mo-

pameni y-, ninką darbštumą, drausmingu-
n^ ir iiusistatymą partijos at- 
žvilgiu. Greta knygelės dar 
tūri būti darbininko charakte
ristika. Ji neduodama darbi
ninkui į rankas, bet siuntinė
jama darbovietės į darbovietei.'

Valgykiašl turi tik didesnio- 
*t sios dirbtuvės.

Geresnes valgyklas turi Mė
ses kombinatas, “Audimai”, 
"Inkaras”. Dirbtuvių valgyklo
se valgiai pigesni. Pvz. Mėsos 
kombinato valgykloje už 5 
rub. galima sočiau pavalgyti.

Net ir* didžiuosiuose fabri
kuose

nėra užtektinai drabužiams 
spintelių ir prausyklų.

Jei kuriam tokie dalykai ir 
yra, taF drabužių spintelėm 
ir prausyklom naudojasi tik 
brigadininkai ir kiti pareigū
nai. Prausyklos esti visada už
darytos. Nešvarius darbus dir
bantieji neturi galimybės nu
siprausti darbovietėje. Jiems 
net "atlyginimas mokamas at
skirai, kad savo nešvariais 
drabužiais nesuteptų kitų.

Darbo beržus nėra.
Eiliniai darbininkai lietuviai 

darbo ieško pačiu primityviau
siu būdu, vaikščiodami nuo 

darbovietės prie darbovietės. 
Prie darbovietės atėję . turi 
stoti į eilę ir laukti. Jei dar
bininkų reikia, atėjęs sargas, 
apklaus: nėjęs darbininkus . ir 
patikrinęs juos pagal pasą, iš
rašo leidimą įeiti į fabriko 
kontorą. Čia, jei žmogus ko
kiam darbui reikalingas, jis

DarKe proteguoja
ma daugiausia 

f rusai
Vidutiniškai darbas trunka 

8 valandas. Iniohėse, kur dir
bama dviem pakaitom, viena 
dieninė pakaita būna 9 vai. 
Darbas: akordinis, norminis ir 
padienis. Padienio darbo ne
daug. Pastarasis visada ma
žiau atlyginamas.

Artimiausias darbininko va
rovas— * brigadininkas. Jis 
nurodo, ką darbininkas turi 
dirbti, ir ragina jį greičiau 
dirbti. Akordiniam darbe bri
gadininkas dirba kartu, bet 
padieniam nedirba, tik virši
ninkauja ir varovauja.

Brigadininkas gauna 20% 
daugiau, kaip darbininkas, tą 
patį darbą dirbąs.

“Virš brigadininko” yra 
viršininkai. Jų pavadinamai ir 
kiekis priklauso nuo darbovi?- 

palaidos. Jei nelyja, tai nieko; tės pobūdžio ir dydžio.
jei palyja, tai skubiai apdang
sto prekes brezentais. Bet pro 
juos, nuo žemės arba ir dėl

Atkelta iš 3 psl.
ti Amerikoje ėjusių žurnalų ir 
laikraščių komplektus bei is
torinius senų kongresų, sei
mų, suvažiavimų ir jubiliejų 
leidinius. Yra taip gi žinomų, 
kurie turi daug laikraštinių 
iškarpų iš angl’škų Amerikos 
laikraščių apie lietuvius, ir ši 
medžiaga mums labai reikalin
ga. Yra taip pat leidinių ir 
anglų kalba ir apie vieną kitą 
lietuvių koloniją, malonėkite 
mums tokių leidfnėl ų atsiųsti 
ar bent nurodyti, kur jų gali
ma gauti. Laukiame taip pat 
ir patarimų bei pasiūlymų vei
kalą rašant. <
, Visa istorinė medžiaga kau
piama pas vyriausi Redaktorių 
Di . A. Kučą, 2087 N. Main. 
Aye„ Scranton, Pa. ir redakci
nės komisijos sekretorių, Tėv. 
V. Gidžiūną. OFM, 32 Rush- 
olme Pk. Cres.. Toronto, Ont., 
Canada. Amerikos lietuvių ka
talikų istorija yra visų mūsų 
reikalas, dėl to visus kviečia
me į talką.
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labai sunku įtikinti,' kas dėjo-

Įsigykite kultūros žurnalo “Aidy

premijuotą A. Maceinos knygąŽv. BePastogis

KAIP ATSIRADO
SAULES GIESME

Balto Centras 'maloniai pra
šo garantijų sudarytojus, o y- 
pač tuos*, kurie negali apmo
kėti kelionės išlaidų, įsidėmė
ti šias instrukcijas ir atitinka
mai painformuoti jų kviečia
mus asmenis, jei paskolos yra 
reikalingos. Balto Centas

* Literatūros šventė Šiemet 
įvyksta Chicagoje kovo 20. Tą 
diena L’et. auditorijoje bus J- 
teikta L’et'Rašytojų Draugi
jos premiją Jurgiui Jankui už 
jo knygą “Namas geroj gat
vėj”, kurią Rašytojų Draugijos 
nariai slaptu balsavimu išrin
ko iš praeitų metų knygų. Pne- 
nttjOt juiKuno isiaimesB ir va-

o po kelių metų, ir radiofoto. 
Dabar jau visas žemės kamuo
lys apraizgytos įvariausiomis 
žinių teikimo įstaigom’s.

S. M.

- - Norėdamas to pavojus iš
vengti, “vardan tos Lietuvos”, 
savo skilties vedamąją kryptį 
nusistačiau laikyti tiesią: tai 
re šk:a, apdairiai žvalgytis į 

£ abi puses, bet mauti tiesia no- 
sks rodykle.

Visųd&tojų šaipos orgam- 
zacijų tiUhkų gal ma gauti 
Balto Centre, 105 Grand St, 
Brooklynll, N. Y. Balto į- 
stąsga mĮetti suteiks įvairių- 
pamškinlmhapie garantijų su
darymą kr igiTOdyB^Jnm-užpil
dytas blankas reikia siųsti.

Naujieji potvarkiai žymiai. 
palengvina garantijų sudary
mo procedūrą. Todėl dabar 
garantijų *" sudarytojams Imis 
mažiau formalumų ir didelių 
palengvinimų tokias garanti
jas sudaamt bei padedant sa
vo tautiečiams, norintiems į 
JAV atvažiuoti.

Vįenintelė valdyboje esanti 
iždininkė tam griežtai prieši
nosi. Matydami savo tarpe e- 
sant nebepalankios nuomonės 
narę, pirmininko ii» vald. na
rės iniciatyva, iš valdybos pa
šalino be visuotino susirinki
mo žinios. O į jos vietą pasi
kvietė sau pageidautiną asme
nį, kurio nuomonė sutapo su 
jų nuomone. ~ .

Be to, minėtoji iždininkė 
buvo griežtai priešinga esa
mų kasoje pinigų (jos pačios 
pastangomis buvo surinkti) iš- 
leid'mui, nes remiantis Clevė- 
lando Skautų Tėvų ir. Rėmėjų 
visuotinio susirinkimo nutari
mu, šie pinigai turėjo būti pa
naudoti skautų patalpų js’gi- 
j'mui ir stovyklos ^reikalams. 
Tačiau, valdyba šias santau
pas panaudojo spausdinimui 
lapelių skautams skaldyti ’r

Praėjusiais metais Clevelan- 
do skautų rėmimo darbe buvo 
daug nesklandumų. Atėję į 
valdybą kai kurie asmenys, 

Braziulevičui pirmininkau
jant, bandė pakenkti keletui 
asmenų, kurie jiems asmeniš
kai nepatiko, nors tie žmonės 
buvo daug pasidarbavę skau
tiškame darbe. - *

Esant tokiai padėčiai, susi
rinkimų metu iškildavo tokie 
dideli triukšmai, kad jųjų at
garsiai pasiekė beveik visas 
lietuviškas kolonijas. Nebuvu
sį ir nemačiusį v’so to, būtų

PASKOLOS KELIONES IŠ- 
LAIDOMAPMOKĖTI

Pagal naująjį imigracijos į- 
statymą jūros kelionės išlai
das turės apmokėti arba ga
rantijų sudarytojas, arba pats 
imigrantas.- Tačiau, jei nei 
vienas, nei kitas neturėtų rei
kiamų lėšų, galima gauti pas
kolas tam tikslui iš. didžiųjų 
šalpos organizacijų.

Norintieji į Ameriką atvykti 
asmens turi patys daryti pas
tangas reikiamas paskolas 
gauti. Kvietėjai Amerikoje pa
skolų parūpinti daugu
moje atvejų, negalės.

Gavusieji National Catholic 
Welfare Conference garanti
jas,, turi kreiptis į artimiausią 
NCWC įstaigą Europoje, pra
šydami paskolos kelionės iš
laidom padengti. Jie turės raš
tu pasižadėti paskolą gražinti, 
kai tik sąlygos leis. • '

Asmens, kurie gavo Church 
World Service garantijas, tu
ri kreiptis į artimiausią Wor!d 
Council of Churches įstaigą 
Europoje. Norintieji gauti pa
skolas taip pat turės duoti raš
tišką pasižadėjimą pinigus su
grąžinti.

Visi tie, fame yra gavę Na
tional Lutheran Council ga
rantijas, turi laukti, kol jų bus 
atsiklausta, ar paskola reika
linga. National Lutheran
Council įstaiga. Europoje ap
klausinės kiekvieną jų garan-. 
ti jas gavusį asmenį ir, reikalui 
esant, paskirs paskolas per 
Lutheran World Federation.

Buvo nemaža atvejų, kad 
garantijų sudarytojai nesinau- 
dojojokios šalpos organizaci
jos tarpininkavimu ir garanti
jas siuntė tiesiai į Washingto- 
ną, vartodami blankas DSR-1 
arba DSR-2. Paskolos reikalu

žeminti garbingus žmones bei 
kitiems nesvarbiems reika
lams.

Pasėkoje viso to tapo su
skaldyti skautai ir išleisti pini
gai, kurie buvo perimti iš ank
styvesnės valdybos, p naujų 
sumų skautams remti beveik 
nieko nesurinkta.

Tenka labai apgailestauti, 
kad į tai turi būti atkreiptas 
didelis lietuviškosios visuome
nės dėmesys.

Po tokios dideliai įtemptos 
padėties, 1955 m. vasar. 13 d. 
visuotiniame skautų Tėvų ir 
Rėmėjų susirinkime buvo iš
rinkta nauja sk. Tėv. ir Rėm. 
Valdyba, kurios sudėtis yra: 
pirm. — Kudukis, vicepirm.— 
Gulbinienė, ižd. — Valdokai- 
t’s, sekr. — Gailiūšis, narys— 
Juodvalkis.'

Naujoji valdyba, po trumpų 
nuomonių pasikeitimų, atrodo 
energingai ' imsis pirmykšte 
padėtį atstatyti — suvienyti 
suskaldytus skautus, išlyg'nti 
padarytus nemalonumus Cle- 
velando lietuvių tarpe ir pa
pildyti ištuštintą skautams 
remti kasą.

Labai daug jau g’rdėti bal
sų, kad rems kiek galėdami 
šios ndutos valdybos pastan
gas atstatyti v’enybę ir bend
radarbiavimą.

Ang. PsMcr-nH

yra tokie laikai, kad krypte
lėjęs ir mažą žingsnį į šalį— 
gali atsidurti už geležinės sie
nos. žinia, valgysi sočiai ir gy
vensi laisvai dar šioje pusė
je, bet į tuos, kuriuos tavo 
vežimas per pakinklius tranko 
iš dešinės ir iš kairės, imsi 
šaukti, kaip tenai saukiama: 
“Vagyse, fanatikai, griovikai, 
išdavikai, beždžiones, dur
niai”... štai, gerbiamieji, kas 
pasidaro, kai la kraštis išeina 
iš vėžių.

Ta pačia proga svarbu pa
brėžti, kad minimos lengvatos 
netaikomos toms garantijoms, 
kurios sudaromos tiesiai per 
Washingtoną, naudojant blan
kas DSR—1 ir DSR—2. Tuo 

Rochesterio skyr. Valdyba asmens pajėgumui (“duties atveju visos anksčiau paskelb-

randa darbdavio, kuris'sutik- 
tų tokT darbą iš anksto ga
rantuoti. Tada garantijų su
darytojas, tvjtai pas-tikėda- 
mas, kad kviečiamasis gaus 
darbą, kai atvyks į Ajneriką, 
gali nenurodyti nei darbdavio 
nei įmonės vardo ar adreso. 
Kvietėjas turi pažymėti dar
bą, kurį kviečiamasis galės b? 
sunkumų toje vetoje gauti, 
valandų skaičių, kurį jam teks 
dirbti, atlyginimą, kurio jis ga
li tikėtis ir pan. Nurodant at
lyginimą, svarbu pažymėti: 
“these are the prevailing wa- 
ges in this area”. Blankose, 
kur klausiama darbovietės ad
reso bei darbdavio pavardės ir 

ladreso, reikia įrašyti: “Care 
cf (kvietėjo pavarde ir adre
sas).” Reikia tačiau pabrėžti, 
jog patartina, jei tik yra gali
mybė nurodyti darbovietę ir 
darbdavį lengvesnio garantijų 
procesavinio sumetimais.

Garantijų sudarytojai labai 
prašomi užpildyti blankų 3 
psl., 3 par., nurodant pavardes, 
bei giminystės • ryšį šeimų, 
kurioms jie jau yra sudarę 
garantijas pagal Refugee Act 
of 1953, bei garantijų sudary
mo datą.
. Kaip ir anksčiau,
• garantijas gaH sudaryti lik

tai Amerikos piliečiai.
Tačiau darbdavys gaji būti 

nepilietls; taip pat ir butas ga
li būti nurodytas pas nepilie-

aau!
merlkos Lietuvių 
Vyr. K-tai. Aukos 
laisvinimo reikalams 
mos ir toliau.

-(Atkelta iš 2 psj 
žodžiai užstrigdavo. Atsirado 
ir tokių, kure ėmė tvirtinti, 
kad paskelbtasis naujas išradi
mas tebuvęs" tik žmonėm mul
kinti w

laikraštininką paleista 
antis.

Tik po metų pavyko F.n ją 
sutaisyti ir geriau laidus izo
liuoti. *

Amerikiečių išrastas žinų 
teik mo būdas greit imtas 
mėgdžioti ir Europoje. Ch. 
Havas 1836 m. Paryžiuje įstei- 
g'a komercin ų žinių rinkimo 
punktą, B. Wolff 1849 m. Ber
lyne atidaro vokiškų žln'ų a- 
gentūrą, italas Stefani 1854 
duoda žinias iš Torino, o 1858 
m. Londone Julius Reuter į- 
steigė visų Europos ’žnių a- 
gentūrą.

K:ek vėl au tos pačios įstai
gos arba kitos ėmėsi pristati
nėti ir. fotografijai., Kai buvo 
mokslininkų surastos fotoelek* 
trinės cėliulės, 1935 m. sausio 
1 d. Associated Press pas’un-

PABDUODAMAS RESTORANAS
Biznis įsibėgėjęs, puikioj' vietoj, ge

ras įrengimas. Dėl ligos atiduoda su 
nuostoliais. ___

3525 S -HALSTED ST.
Virginia 7-8537.

Jūs, be abejo, žinote, koks 
| & tai daiktas. Tai toks ilgas pa- 
į galys; kitų dar vadinamas šat- 

ra, pridėta arkliui prie nosies, 
kad tiesiai kelią rodytų. Jsi 
vežimas be ienos, tai j5s ske- 
ryčioja po visą kelią trenkda- 
-mas per pakinklius nieku dėtą 
praeivį iš kairės, paskui kitą 
iš dešinės, o nuo to viso tie, 
kurie vežime sėdi, ima jūros 
Bga sirginėti. Tai nemalonus 

Ę&J dpiktas; kaip važiuojant N^w 
A; Yorke išklerusiu požem’niu 

traukiniu; bet jįs dar laikosi 
bėgių

Kai laikraštis jokių bėgių 
pasidaro jau irqpa-. 

•' vojingas daiktas. Mat, dabar

TOpmti. -žymų palengvinimą ganto'dK^a tojejsritvie.ta- 
darbo ir buto gara^ti^ suda- čiau garantijų ne-

rymo procedūroje. ‘ "......* w..... . .

Pagal susitarimą su valdžia, 
sudarant garantijas per vieną 
kurią nors organizaciją, (pvz., 
Nąj obal * Catholic Wetfare 
Cotference, Church World 
Service, National., Lutheran
Council, International Rescue 
Committee ir kt.), neberęikia 
pridėti jok ų kitų dokumentų 
ar paūmėjimų. Ypač- svarini, 
kad pagal naują potvarkį, 
^ jaebere&atBigas Darbo Įstai
gos (Uažted States Emptoy- 
ment Service^ pažymėjanas

Rochesterio aukos lietinės reikalams .
Kadangi jokių kitų •pažymė

jimų pristatyti nebereikės, or
ganizacijos prašo garantijų 
sudarytojus blankas užpildyti 
kuo tiksliau ir pilniau. Ypa
tingą dėmesį prašome at
kreipti į garantijų^blankų psl.
2, Section UI, kur kalbama a- 
pie “terms of employment.” 
Toje vietoje būtinai reik:a nu
rodyti sekančius duomenis:

a) nurodomas darbas yra 
pastovus (“permanent” arba 
.“indefinite”);

b) ar kviečiamas asmuo tu
rės stoti į uniją;.

c) kiek valandų savaitėje 
kviečiamas asmuo dirbs;

d) -kokį atlyginimą gaus
(pažymint — “these are the 
prevailing wages in this a- 
rea.”Lj '

Jei darbdavys sutinka, labai 
svarbu pažymėti, kad kviečia
mas asmuo bus mokomas š u
tomo darbo (“employer will 
train, no špecial skills re- 
quired”J; kad^ darbas bus pri
taikytas fiziniam* kviečiamo

Baltrušaitis, J< ir' O. Adomai- 
tis, P. Balįufa>,v<V~ giedąs, V. 
Balnius, J. Batisa^J. .KilčIaus- 
kas, J. Jacina,; J. Jųrkulnevi- 
čius, J. Grybauskjenė, j. Sed- 
lickas, J., Vaūukėpas, P. Kau- 
ifienė, Vaitonis —♦ po 5, J. 
Poškienė 4,~r J*. GTybauskieriė 
3.75, J. Avižienis, M. Vosylie- 
hė, P. Kajokas, P. Malinaus
kas, P. šmigeiskienė,’ A. Gu
deli, J.. Baltrušaitis, Ig. Vili
mas, kun. D. Mockevičius, J. 
Norard— po 3 dol. Kiti po ma
žiau. Viso $993.85.

Labai ats prašomi tie auko
tojai, 'kurių pavardės ir vardai 
yra neteisingai užrašyti. Tai 
atsitiko dėl to, kad ne visų 
buvo galima teisingai išskaity-. 
ti iš aukų lapų Visiems-auko
tojams nuoširdus lietuviškas- 

Pinigai bus persiųsti A-
Tarybos 
Lietuvos 

priima-

tokias garantijas gavusieji tu
ri kreiptis j artimiausią Na
tional CathoŪc Welfare Con
ference įstaigą Europoje, nu- 
rodydamį, kad jie turi DSR-1 
arba DŠR-2I garantijas, * ta
čiau ^neturėdami lėšų prašo 
paskolos iš NCWC. H

Pasinaudojus International 
Rescue Committee tarpininka
vimu ir norint gauti paskolą iš 
tos organizacijos, sektina š?ek 
tiek skirtinga procedūra: ga
rantijų sudarytojas turi kreip
tis į Balto, nurodydamas, kad 
negali atmokėti kviečiamo 
asmens ketiones išlaidų Bal
tos, tokį prašymą patvirtinęs, 
persiųs jį International Res
cue Cbmmittee įstaigai, kuri 
paskolą išduos. Betariau pra
šymų International Rescue 
Committee nepriims ir ne
svarstys. _ s .

- Balto įgaliotinis Vokietijoje 
Izidorius Rugienius mielai su
teiks visų čia minėtų įstaigų 
adresus Europoje. Todėl malo
niai prašome visais adresų in
formacijų reikalais kre;ptis į 
Balfo įgaliotinį, sekančiu ad
resu: \

Mr. Iz dorius Rugienius, 
United Uthuanian Rehef Fund 
of America, Muenchen 27, 
Schoenbergstrasse 9, Gsrma-

’^-veda ir ką veda

Suprantama, ne žm<mą<Da- 
I bar gavėnioje, rečiau kag ve- 
; da. Bet jei laikraščio vainįoto- 
7 7 , ju būna žmogus vedęs ir nebe 

pirmąjį kartą, tai pasitaiko, 
į jog žmona ji veda, o jisai jau 

laikraštį vedžioja arba savo 
laikraščiui pinigus medžioja. 

^ Blogiau būna, kai žmona iŠ- 
K.' vyksta poilsiauti. Tada rėdak- 
||i torius nieko neveda. Jisai vfe- 
O t°je vedamojo deda laisvas 

"nuomones. Tegu, girdi, kiti ve- 
f džioja. Toks laikraštis, kaip 
r . ^inia, nuvedamas nuo koto. 
&: . Kad to neatsitiktų ir su mano 
® skiltimi, nutariau toliau aš 
g^| rpats ją vesti. Pačios taip pat 
- - ^nebeklausysiu, nes ji visiems 

nori būti gera, ar bent dedasi 
IM esanti gera, žinia, moteriška 

širdis minkšta, o vedanįajai 
krypčiai kartais reikia kietu-. 

’mo. K'taip laikrašt’s gali pa- 
' ^..Sidaryti, kaip vežimas be ie- 

uos. x •

Išleido PBEL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 Bradford Sti, Lawrence, Man.

Spaudė T. T. PRANCISKONV spaustuvė
Aplanką piešė T. Valius r

-; Kaipywr m tto Sky fa tiie 

•ROUND 
OBSIRVER 

CORPS

Lietuvos 37 thetų Nepr&feu- 
somybės mmėpme Letuvos 

laisvės kovai aukojusių
• sąrašas _

F. Šlapelis T.00 dol., Dr. VI. 
Lelevcius ir šrima 50, Pr. Mo- 
cejūnas 25, P: Norkeliūnas-21, 
V. ir J. Jasulaičiai ir K. ir K. 
Sabaliauskai po 20, Kun. J. 
Bakšys, J .ir O. Pupininkai, J. 
Morkūnas, JI ir M. Vabukevi- 
čiai, A. ir V. Sabaliauskai — 
po 15, M. Matuzas 12, J. ir K. 
Jankai ir P. Bliūdnikas — po 
11, Br. Krakauskas, R. Shere- 
įis, A. ir B. Apanavičiai, M. 
Ulinskaitė, J. ir M. Babušia5, 
O. Pranckūnaitė, M. Kanapic- 
kas, P. ir S. Šlapeliai, J. ir V. 
Puidokai, V. ir S. Obalevičiai, 
Dr. A. Ramonas, M." VaIiuko- 
ifs—po 10, V. Valerijonas, K. 
Balsienė ir Gaidytė, A. Stan
kaitis, V. Gustinis — po 6, J. 
Rupinskas, Apanavičiai, A. 
Juzelėnas, K. Račkaitis, V. 
Malašaųskas, P. Jurkštas, T. 
Šakienė, E .Gėrdauskaitė, S. 
Chap(»n, P. Kvarciejus," A. 
Naujokas, R. Bliūdnikas, St. 
Kindurys, K. Zlatkus, P. Dru- 
seikis ir, šeima, J. Krygerienė, 
S. Naujokienė, P. Milevičius, 
St. Poškus, A. Domeika, A. 
Sinkus, V. Domeika, P. K’au- 
nė, S. Draugelis, P. ir ,M. Rim
kus, G. Vidmantas, Ig. Marge
lis, M. Urmigaitė, S. Masiulis, 
J. Penkevičius, A. Masiulytė, 
V. Regina, A. Beresnevičius, 
A. Semelevičius, J. Vėsa, A. 
Vizgfda, Z. Nome’ka, M. Ven- 
tys, M. Skilinskienė, A. Beres
nevičius, V. Žmuidzinas, F. 
Paluikis, J. Levickas, K. Puo
džiūnas, A. Kalvaitienė, M. 
žirlys, J. ir R. Krivickai, P. 
Linkevičius, V. Urbonas, J. 
Dauda, J. Skiparytė, P. 
meika, A. Olis, J. Rimkus, F. 
Mackevičius, V, Masiulis, V.
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SUPLONETI AR SUSTYRĖTI

DIDESNIAM PATOGUMUI SKUBANTIEJI ŽMONĖM

Gari ton fleaners Terminai Store

CARLTON CLEANERS, Ine.
ĮMONES po visą staten bland

64-28 ‘GRAND AVĖ. MASPETH.

TeL DAvenport 6*2010

,42 metų patyrimas. užtikrina patenkinimą.

WHeattey Kilis 5*2310
ouasiįcecoBcaao

Patarnavimu dieną tr MMĮ2. 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PŲBUC

KARELLE TVASKELL (W. P*lm 
Rearh. C*I.) ir rf*r kitą moteris 
kovo .12 dalyvavo tarptautinėse 
automobilių lenktynėse Sebring,

EAST WILLISTON, 2 aukštų koloni- 
nis 1 metų senumo, didelių medžių 
pavėsy, ant 1/4 akro- kiemelio, cent
rinė halė, sunker gyv. kamb. su židi
niu, virtuvėj naujas pečius ir 1 pjau
tuvas, 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. 
$29500. PI 6-4861.

WAITKUS 1 
FUNEBAL HOMlj 

197 Weteter Avtne*<j 
Cambridge, Mass. J| 

PRANAS WAITKUS;1 
Laidotuvių Direktorius J 

ir Balsafnuotojas ? 1

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

Deer Park 2-9633.

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

kviečia jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimą mokant Kris
taus mažuosius darželiuose, parapi
nėse mokyklose: dėstant katekizmą 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOB 
Osr Lady et Mt Carinei Canvent 

Bataesbore, Pennsytvania 
Nereikia finansinių jnašų

CARUSO—MT. Piešiant Vilią. Jau 
dabar Jūs galite pradėti atostogas. 
Prašyk mūsų siūlomo plano. Pigiau
sios kainos — geriausias maistas ir 
patogumai. Arti kat. bažnyčios. Box 
8, Ulster Co., Mt Pleasant, N. Y.

/ For Catalog Write
Rev. D. Augnttine Keane, SJ. 

CraqweB SchaoL Bex 415,

patyręs, su savo mašina ir priemonė
mis, reikalingas —

GR 7-5861
AL 4-5669 '

KAMBARIO IŠDAŽYMAS 
■ aųell*.
Prityręs, darbas švarus; bet 

kurine IsBm. Stambink

GLEN HEAD, Cape cod, 2 mieg., di
delis gyven. kamb., židinys, centrinė 
halė, virtuvė, elektr. pečius, vonia, 
pratęstos paliepė® su išėjimu, 1 aut 
garažas,, didelis plotas su sodu, tuoj 
galima kraustytis. Arti kat mokyklos 
Ir bažnyčios. GL 4-5408. Kaina $18,- 
000.

Nauja modemiška koplyčia štad 

menima dykai. Aptarnauja CMb> 
bridge ir Bostono kolonijas ■že
miausiomis kainomis. Kainos tog 
pačios.ir j kitus miestas.
Brikelu ž—Mt>: TA TR ž !■* -

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. 
830, 11 W. 42. NYC.

WANTAGH— $18,000. Centrinės 
halės ranch, 3 miegamieji, 1*4 vo
nios, piastrotos sienos, vėtriniai lan
gai, sėtai, pilnai {rengta virtuvė, 
lėkšč. plautuvas, porčius su sėtais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-0028

/ Sveikinimo kalbas pasakė: 
miesto majoras William Jr 
Kurst, liet, parapijos klebonas

CRANWĘLL-A CathoHe Camp for 
Boys, 7-14, -Under Leadership of Je- 
suit Fathers, offers a weil-rounded 
program of recreation - and cultural 
activities. Ideally located in beari, of 
Berkshires on scenic 400-acre estate. 
Featuring riding, svvimming, goiLPri- 
vate 9-hoIe course. Also baseball. 
tennis, erafts, fishlng. trips. Altitude 
1.250 ft 140 milus from N. Y. and 
Boston. Modem eųuipment Nurse.

TWL Susam 6-1842
BAKER A SON CONTRACTING 

. Vidaus Ir laiiko dekoravimas 
Prttyr* baldų apdirbime 

Užsakius padirba virtuvės lentynas
1686 FVLTON 8T„ 
B«pom^N, ». Y.

nuo 6 P.M. ligi 10 P. M. kasdien, 
sekmadieniais visą dieną užsisakyti 
vietą.

jei kepenys yra tvarkote, 
kraujo spaudimas neperaukš- 
tas, nėra cukraus žymių ir 
virškinimo aparatas b? sutri
kimų. Dieta: pusryčiam — 
250 gr. nenugriebto pieno ir 
saldžios kavos, duonos, svies
to, marmeledo arba medaus; 
pietum — makaronų arba ry
žių košė ir nedaugiau kaip 100 
gr. ; mėsos su trupučiu daržo
vių. Valgyti daug riebaus sū
rio ir vaisių bei nesigailėti į- 
vairių saldumynų. Pavaka
riais išgerti puoduką kakavos 
su biskvitais. Vakarienė! tas 
pats, kaip ir pietums.

Reguliuojant valgį reguliuo
jamas ir tukimas ar liesėji
mas, kiek tai nepriklauso nuo 
kitų veiksnių, dėl kurių jau 
reikia tartis su gydytojų.

CANCEL CHANGE

Laidotuvių Direktorius 1 
Tel. SOuth Boston 8-2599 

mwmmhmmm>*m>**a*****M

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.

FRY2SRIU DIRBTUVE parduoda
ma, esanti Berkshires, 120 mylių nuo 
N. Y. miesto, 2,400 kv. pėdų, viskas 
įrengta,^ galima tuoj dirbti Kitom 
informacijom OR 5-0460.

Meninė programa buvo* la
bai puikiai paruošta. Dainavo 
Brooklyno operetės vyrų cho5 
ras, vadovaujant muz. Juozui 
Stankūnui, Lindeno moterų, 
ansamblis, vadovaujant muz. 

„ S. Chery-Mulks, solo dainavo, 
p. L Stankūnaitė, p. O. Zuba- 
vičienė ir p. J. Vakarietis. So
lo piamf pagrojo L Stankūnai
te. Eilėraščių padeklamavo 
Balys Račkauskas, Audrone 
Butvydaite ir sesutės Vaičiū
naitės. Tautinius šokius pašo
ko šeštadieninėj mokyklos vai
kučiai, vadovaujant seselėms 
prdneiškietėms iš Elizabeth. 
Šventės dalyviai tikrai nepa
gailo katučių, daugeliu atve
jų net lasui, už taip mielą bei 
malonią programą, kuri .tikrai 
buvo atlikta men škai. .

Lietuvos vadavimo reikaląm 
buvo surinkta aukų 211 ddle- 
Tių, kurie. Lindeno Alto sky
riaus siunčiami Alto csntrui.

. Lindaio Alto skyriaus pirm. 
Jonas- L’udvinaitis, kuris šiai 
šventei vadovavo, • ba:g:ar*t 
minėjimą nuoširdžiai padėko-

BBYANT MUSKOS MOKYKLA 
Pianu-Balsas — ir viri instrumentai 
PopuHarinlai - Klasikiniai. Prade

dantieji — Vaikai — Suaugę 
140 Weat 42nd St Ney Ybrk 36, N. Y.

TeL WI 7-0583

He- 
jau- 
ki e- 

krūva

NITAVIMO (WELDING) ĮMONE 
gerai {rengta, per 26 metų nešė 

pelną, geram pramonės rajone. Dėl

Plytinis namas su taverne ir baru. 
Banktam salė ir krautuvė. Kieme au- 
^anketam salė ir krautuvė. Kieme au- 
madjom paskambink

Įrnomenes, 
y šeimas. 
rap*e AL 
Ameriko- 

veikia Eu- 
p šios dvi 

lietuvybės 
ietuves vadavi- 
uni vieningL— 
o per stiprybę 

pasieksimi daug naudos ir sa
vam kaštui ir sau asmeniš-

Daug priklauso , nuo mity
bos. jei širdis be sutrikimų, 
sve’ki plaučiai ir inkstai be! 
normali kraujo apytaka.

Kas, nori suĮrftmėti, pataria
me laikytis šios dietos: pus
ryčiams — puodukas nesaldy
tos arbatos su citrina (leme
nu), pietum — lėkštelė nerie
baus buliono, 200 gr. mėsos, 1 
kiaušinis, 300 gr. salotų ar k:- 
tų daržovių (gali būti virtos 
ar žalios), 1 vaisius; vakarie
nei — lėkštelė neriebaus bu
liono, 100'gr. lieso sūrio, 200 
gr. daržovių, 1 vaisius ir dvi 
skiltys citrinos. Per dieną dar 
galima paimti 2 puodukus juo
dos ir nesaldytos kavos ir su
vartok pusę litro vandens, bet 
ne valgio meto..

Svorį priauginti leidžiama.

PRISIMINTI pirmajai gv. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,

EDW. LOCKWOOD
Gerard E. Lockvood, Dir. 

255-2UŽ STREET

Statomas naujoj ir gražioj

FRANCIS JORDAN 
AUDITORIUM

Lietuvos Vyčių 
113 kuopą V. Guzsevičius, 
ALRK Moterų S-gos 53 kuopą 
—B. Sabeekiertė, AL Pašalpos 
ir Politikos Klubą — M. Kli
mas, SLA 285 kuopą—S. Vai
čiūnai LB Lindeno Apylinkę 
— J. Prapuolenis ir K. Degu- 

Vyčio tis, LandeiMJ' Lietuvių Moterų

^nuomojama, pilnai įrengta, puiki 
proga. >

HOTEL OXFORD 
265 W. 88 St, N.Y.C.

DIRBK ROŽANČIUS 
TARgrnr CRAUEKmAR

¥*• tonpu, Mama ir taip lengva!
Atriųric 10 ė. (grąžinama pir

mu užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.

PUTSBIRE.

ir Lietuvos himnais: Įnyokaci' P00^ Totoraitis, Dr.
ją atkalbėjo gerto, pręl. Jonas S. Petrauskas, prof. J. Žilevi- 

Albo W. Į^to^as orga-
PTm. p. Jodas Liudvihaitis nizac^jas bet draugas šiame 
prrskaitęs miesto majoro iš- nnnėjime oficiMliai atstovavo 
leistą proklamaciją j garbės šie asmenys: 
prezidiumą pakvietė — p. V. 
Sidzikauską. preL J. Balkūną, 
prd. Ig. Kelmelį, Undeno 
miesto ‘majorą William J. 
Kurst, p: S. Cbery-Muikš, V. 
Guzevičių, & Kazakou, J. 
Prapuolenį ir laisvės kovu da
lyvį savanorį kūrėją.
Kryžiaus kavalierių Vincą Va- Sočiai Klubą—-p. Plungienė ir 
lęnhĄevySų Lietuvių Laisves Parko Bend-

Lietuvos Laisvės Komiteto rov?—J- Ašmontas.
jšrm. Vadovas Sidzikauskas 
savo gražioje kalboje nušvietė 
buvusią ir dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį ir kas' iki šiol 
padaryta ir daroma / Lietuvos 
laisvinimo 'reikalu. Kvietė v^ 
sus nuoširdžiai dirbti mū s 
vargstančios tėvynės labui. į 

PreL J. Balkūnas kalbino 
apie lietuvybės išJaikymą /A- 
merikoje ir visame .pasaulyje. 
R^no visus laikytis sąvaį pa
rapijų, mokyklų, savų d^ug'- 
jų bei organizacijų; nenutolti 
nuo lietuviškos bę 
kurti tik lietuvis! 
Ypatingai spiestis 
Tarybą, kuri 
je, ir Vliką, 
ropoję —. 

institucijos z 
išlaikymo ir 
mo dafbą. B 
būsime stijr

JAUNOS MERGINOS, 
MrinSM Mvo gyvenimą pašvęsti 
Kristai Rgąninėse,’ mokyklose, vidaus 

ir nžrienlo misijose, rąžykite: 
, , VEVKJaŠm MOTHER 

Orters of St. Francis, 
Allegany, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335 ‘

S t ephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) - 

GraborfaEs-BaJsamootojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

*423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

HOLY ROSARY ACADEMY
1569 BERGENUNE A VE. UNION CITY, NEW JĘRSEY 

Residcatt and dsy seKooi for girto. Boy» accepted as day 
stink lite oohr. Gradea 1-8 Kindergarten.
GIEL8 H1GH SCHOOL ~ MARCH 19 

ENTRANCE ESAM. — — MARCH 26 
SCHOLAR8HIP — MAY 7th.

REGISTRATION for September 1955 w.U be accepted 
during week of March 14-20 from 4-5 p.m. and from 
6:30—8.00 p.m. ’ » z

Cetdacted by the
Stoten of the CathoHe Apostolate, P^ltoitlne. 

For further informatioa eaH UNicn 7-1876

Gudri motina
Amerikiečių rašytojas 

mingivay pasakoja savo 
nystės atsiminimus. Jų 
mėly, surinkusi gfąra 
visokių tuščių konservų dėžu
čių. Motina pageidavo, kad 
mes dėžutes sutvarkytumėm 
ir net žadėjo atlyginti, bet dar-

— VAIDINA SUAUGUSIEJI —
Sekmadienio popietėm 2:15 P. M. Kovo ^7 ir balandžio S

Sekmadienių vakarais 8:00 PM Kovo 27, ir balandžio 3 
Vteoa vietos yra orkestro daly — B&i^tai SU0t

FATHER GABRIEU SM.
THE P ASSION i^A Y

Mother of the Savior Seminary, Bfckvvood, N. J<

KAPOL4 KRUCH4 
Fotografijų Studijoj

Tel. STagg 2-5043

Matthew*P. Bąlla 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL. HOME
M. P. BALLAS-rDirektorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Bnkddyn, N. Y.

NOTA&Y PUBLIC

vMrų Magai Ir sėtai, tv»roą» daag 
priedų, IskattMha ir žalia gaMao. 
Arti kat, mokyktes ir šstayti- 
817A66. SU 6-8488.

Bamsey, Nėw Jeney

Bęrniukafts 8 ligi. 14 ideali vasaros 
stovykla — 20-sis sezonas 

Birželio 26 agi Bugpi&čią 26 
Kaina: $30 savaitei 

Dieniniams stovyklautojams 
$20 savaitei.

18 myl. nuo George Washington tilto

DONGAL HILLS—Staten Isl&d dji 
penkių kambarių modernūs'randi 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van- 
nediu šildomi, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-5174.

jo gėrb. prelegentams ir vi
siems kitiems kalbėtojams bei 
sveikintojams, šventės daly
viams, meninės dalies išpildy- 
tojams, organizacijų atsto
vams, prisėdėjusiems surengti 
šią šventę, nuoširdiems auko
tojams, aukų rinkėjams, Lin
deno Alto skyr. valdybos na
riams ir visiems kitiems, ku
rie vienu ar kitu būdu prisidė
jo prie šios šventės surengimo 
bei pravedimo.

Tuojau po mmėj:mo toje pat 
salėje įvyko Agotos Liudvinai- 
tienes rūpesčiu moterų pa
rengta svečiams pagerbti ka
vute, kurios metu pasidalinta 
šventės įspūdžiais bei pareikš
ta gražių linkėjimų Lindeno 
lietuviškai kolonijai.

B. Vasjlkmis.

'.r .r I
STATOJ DAtO, ĮRENGIA, 

CEMENTUOJA. TINKUOJA.
Ką tik piannojąi mv6 mmams da-

RALH0» 
STBBOADW*T

Netoli nuo Exit 3 ant N. J. Turnpike

Atpirkėjo Motinos seminarijoj

BLACKWOOD, N. J.

BARASEVIČIUS ir SCTNU 

F U N ERA L HOM 

254 W. Broadway

«4,«6. Be 
goto dMe ' gyv. kambariai, kriėdra- 
Iteė centrinė hriė, . vrigųtna- 
ate 3 dideli miegam!e& 2-pilnos.vo- 
aioą erdvus 6ąWfoąi| ■ kąįnbM naujai 
JrąBgte virtuvė su valgymui 'vieta, 2‘ 
auto garažas Daktaras įsiverstas 
parduoti šį naują modernų namą su 
160x125 atviram kampe. Tik'8 mė
nesiai kaip gyvenamas. Liepos 15. 
Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

• SU 1-1500. >

46 St, tarp 8 Avė. ir Broadway

MO 8-8616

BABAS IR RESTORANAS

PARDUODAMAS

J.-B. SHALINS-/
ŠALINSK.4S I;

v Laidotuvių Direktorius . £
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Stationl 1

Woodha6en, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose] 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.]

TeL Vlrginia 7-4499

be ekstra, mokėjimo švarkai-Suknelės-Pattai 89c.

ŠIS KUPONAS SUTAUPO JUM PINIGŲ

Atnešk mum sausam išvalymui ir atsiskaityk 10% nuo 
kainos. Geras ligi kovo 25 d. 1955 m.

• ATVIRAS NUO 6 AM. UGI 7KM) P.M.
Vadovybe pridėjo daiųtfau padėjėju

• 4 mergaitė* greitesniam paiamavimui
• Laikui sutaupyti drabužiai jau paruošti 

Vyniojama paprašius

6 V AL. PATARNAVIMAS — SPECIALIAI

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
• GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS



ŽINIOS

EUZABETH, N. J.

miltą

nuoširdumu ir garbiu-

Tonikas viduriam

William J. Drake

IEŠKO BUTO 5-6 kambarių 
3 suaugę žmonės. Pranešti ad
resu: 131’Thames St, Brook
lyn 37, N. Y., arba skambinti 
5 vai. po pietų telefonu EVer- 
green 6-4114. ' <

LIETUVIS ADVOKATAS
TeietaM JAmafca 6-7272

256 UNION'AVENUE 
BROOKLYN, N.V

\ tris knygų bibliotekėles po 
50 doL vertes laimėjo Kotr. 
Sabaliauskas ir K. Balėnas iš 
Brooklyno ir St. Ciapas iš 
Bronxo.

Šio koncer 
jai tikisi lietu 
nes susidomėj 
aukuojušo b 
atliekama programa. I 
•k'.me jų. Parodykime savo at
silankymu, jog įvertiname jų 
kilnias pastangas lietuviškame 
meno darbe. U. T.

Br. Motuzų titanai
su pasisekimu rodyti sek

madienį, kovo 13 d. Rengė 
Liet. Vyčiai, pelną paskirdami 
Balfui.

IŠNUOMOJAMAS suaugu
siems Žmonėms 4 kambarių 
butas su baldais ir taip pat 2 
kamb. butas su baldais. Kreip
tis į F. G. 293 Maujer St, 
Brooklyn 6, N. Y. Tel. Stagg 
2-1454 (geriausia nuo 7 vai. 
p.p.).

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 

parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia klijentūra. Labai pagedautume bėtuvio pirkėjo.

NARO refcenU pertek* Rfckard
8. Fene N. Y.), iftuTse
po nutylu U valr.ir tt min.

gv. Juozapas yra visos 
nyčios ir'Šemių globėjas. Tre
čiadienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį po 8 v. mišių Angelų 
Kar. parap. bažnyčioje bus 
Specialios pamaldos į šv. Juo
zapą ■ ...

PROGRAMOJE— ,
PROF. I. BRAZAIČIO žodis, New Yorko spyftricėje gyvenančių rašytojų kūryba, 

LINDENO MOTERŲ DAINOS AN8AMBLB.

& " Apreiškimo bažnyčioje 
£ misijos .prasideda kovo 20. 
-^Pirmoji savaitė duriama mo 
* terma ir mergaitėm, antroji—* 
‘ vyram. Misijom vadovauti pa- 
wkviestas tėv. Juvenalis Liau- 
-ba, OFM.

» Balto vajos
’ Virš dešimts metų Ameri

kos l'etuviai per savo šalpos 
organizaciją Batfą rūpinosi 
Europojėj likusiais vargšais 
tremtiniais,1 "siųsdami jiems 
maistą, rūbus, avalinę ir pini
gus. Tačiau mūsų darbas ne
baigtas. Dar turime Europoje 
tūkstančius lietuvių, nuolati
nės pagalbos reikalingų.

Balfo dešimtmečio seimas 
pasisakė dar intensyviau iš
vystyti darbą, steigiant nau
jus skyrius ir verbuojant dau
giau narių. Taip pat nutarė 
imtis atitinkamų žygių į Wa- 
shingtoną, kad Balfo šalpos 
darbas galėtų pasiekti ir mū
sų vargstančius tautiečius Si
bire.

Sunki lieturių padėtis sto
vyklose Vokietijoje, štai laiš
kas iš Vokietijos. Senelis Mar
tynas Labutis. rašo:

“Iš BaSErgavau Jūsų man 
brangią piniginę dovaną 12 
dol. Man 83 m. amžiaus žmo
gui, tokia piniginė dovana yra 
labai brangi, ypač žiemos šak 
č:ūose. Dėkoju vis’ems Ameri
kos broliams, ir sesutėms, kad 
jie mūsų blogą padėti prisime
ną ir mūsų širdis stiprina, kol 
mūsų Ponas Dievas mums at
vers vartus į mūsų mylimą tė
vynę Lietuvą.”

Tai tik vienas pavyzdys iš 
šimto kitų tremtinių, kurie 
yra Vokietijoje. Nepamirški
me dar ligonių, našlaičių, ka
ro invalidų. Ta’gi, kiekvienas 
Amerikos lietuvis, kuris parė
mė Balfą, tesijaučia sąžinėje 
ramesnis, sušelpęs brolį var
ge. Bet Balfo darbas baigsis 
tik tada kada bus išlaisv’hta 
Lietuva ir visi tremtiniai su
grįš į tėviškės namus.

AURE Federacijos
New Yorko apskrit. susirin

kimas šaukiamas kovo 27 d., 
sekmadienį, 4 v. p.p. Angelų 
Kar. parapijos salėje. Susirin
kime kviečiame dalyvauti vi
sas katalik:škų organizacijų 
valdybas ir Federacijos apskr. 
rinkti atstovai bei kiti katali
kiškų organizacijų nariai ar 
Kat. Akcijos darbuotojai. Su
sopinkime bus renkama nau
ja valdyba ir aptariami šių 
metų veiklos planai bei Kat. 
Akcijos Fondo vajaus prave- 
dimas.

Spaudos diena
Su gegužės 1 d.. Bostone 

rengiamu koncertu jungiama 
ir “Spaudos Diena”. Tą .dieną 
ir lietuvių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje pamoksluose bus 
primenama spaudos re’kšmė, 
o prie durų teikiama proga 
užsisakyti katalikiškus laik
raščius ir įsigyti knygų. Para
pijos klebonas kun. iPr. Vir- 
mausk’s šią pranciškonų ren
giamą “Spaudos Dieną” malo
niai sutiko globoti.

iodHte”
gv. Jnotfpo švente . 

S įįr Šia&ąietais Verbų sekma- ' išpuola šeštadienį, kovo 19.
Apreiškimo parapijos Šv. Juozapas yra visos Baž- 

. | choras, vari. muz. Povilo Sako. 
iv^Nekviečtant solistų, visas ora- 

-torijos dabą atliks vien choris-

— Kleb. kun. M. Kemėžo
* rūpesčiu pradėti bažnyčios vi- 
- daus ir lauko pusės remontai.
Bokštai bus .pagrindinai atre- 
montuoti. Viduje dažomas di
dysis altorius ir presbiterijos 
lubos bei sienos. JD:desnie$ pa-s 

■ gražinimai daromi auksu. Pa- 
rapiečiai dažymo darbus re
mia gausiomis aukomis.

— Parapijos* mokyklos mo-_ 
kultai Vasario 16 minėjimą 
attiko iškilmingai. Buvo atlik
ta dainų, šokių ir dekiiamacijų 
montažas. Viskas buvo atlikta 

:? - fietatfškai. Net kitataučių vai- 
į. kai lietuviškai giedojo ir eiles 
L. sake. Daug darbo įdėjo sesuo 
\ Kristina ir kitos seserys. Pa- 
X baigos žodį tarė kun. M. Ke- 
j^mežis paaiškindamas, kad lie- 
x’tuvių dainos daugiausiai yra 
— liūdnos, nes jie daug vargo ir 
£ kančių iškentėja
** Ta proga mokyklos va'kai 

surinko $50 aukų Vokietijoje 
. sergantiems vaikams. Neatsi-
* tiko ir lietuvių k. lankytoja’, 

surinkdami $25. Memmingeno
"‘stovyklos vaikams. Didžiaus'ą 

uolumą ,rinkdami aukas paro
dė Joana Ramanauskytė ir Al
dona Kurapkaitė.

— Parapijos krepšLrio žai
dėjai iš 14 vietų laimėjo 13 ir 
tuo visame El zabethe ir apy- 

■, Hnkėj iškilo pirmon v'eton. 
'Parapijoj yra atdarytos 5 
krepšinio komandos.

je>ątato “CigopiB*’opere- gražiam ’ifioterii'būriui’susirin- 
te. jįį>
choro dainos ir solo. jungom <a ^'rinkimas' • ir art^

':tėJė";raprįgrau^-£;£;‘'\;£l ■
Susirinkimą pradėjo malda 

kun. J. Parancevičius. Pirmi
ninkė A. Kriaučialiūnienė tarė 
gražų žodį į nares ir svečius. 
Toliau kalbėjo kun. J. Paran- 
cevičlus ir M. Galdikienė.

Kuopos sekr. Dedirfenė pa
darė pranešimą apie pereitų 
metų darinis. Buvo įnešta 
daug naujų sumanymų ir pla
nų. Nors kuopa neseniai pra
dėjo veikti, bet narių turi 30 
ir gana gražiai dirba, Kriau- 
čialiūnienei vadovaujant

Meninėje programoje Dedi- 
nienę paskaitė “Velykų šeimi
ninkai”, A. KriaUč’aaliūnienė. 
eilėraštį iš “'Regėjimas” ir 
“Kreivų šypsenų.”

Susirinkimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje, prie gra
žaus vaišių stalo ir skanių 
pyragų, pačių narių keptų. D.

The Dodgers ir šiais meta's 
duoda progos vaikų svajonėm 
virsti tikrove, leisdami ištisus 
du mėnesiu stovyklauti di
džiosios lyges stovykloj. Dod- 
g=rtown vasarine va’kų sto
vykla, įkurta praeitą vasarą 
Vero Beach, Floridoj, bus ati
daryta ir š ą vasarą. Stovykla 
atidaroma nuo liepos 1 d. No
rinčiųjų prašymai jau priima
mi Baseball Club raštinėj,. 
215 Montague St, Brooklyne.

Jokia kita klubo iniciatyva 
neduoda tiek pasitenk’nimo, 
kaip šioji vaikų, stovykla, ku
rioje berniukai nuo 10 ligi 16 
metų gali pailsėt ir kultūrin
gai prale;sti savo atostogas. 
Pasisekimą užtikrina ir tai, 
kad atsiranda daug iš tų pa
čių vėl norinčių ten atosto
gauti.

Dodgertown berniukų sto
vykloje verda sportinis gyveni
mas: be’sbolas, krepšines, fut
bolas, plaukimas baseine, eže
re ir jūroj, terfisas batmin- 
tonas, šaudymas šautuvais ir 
lankais bei daugybė kitų spor
to ža'dynių. Lavinimas pri
žiūrimas profesionalinio, per
sonalo, turinčio patirtie^ pa
čiame sporte bei jo organiza
vime.

Nors Dodgertown iš’m tinai 
nėra beisbolo stovyklavietė, 
tačiau š:s sportas čia daugiau
sia dominuoja. Stovyklaujan
tis jaunimas naudojasi viso
mis priemonėnrs, kokias 
tik turį Dodgers ir 
mažesniųjų Brooklyno ly-

mene t 
Kovo' 20 d. bažnytiniame - 3^^ 

koncerte išsg’rsiine gana tur
tingą ir įvairią programą, * ap
imančią muzikos stilius nuo 
Bacho ligi šių laikų. Iš stam
besnių kūrinių bus - išpildyta 
Fr. Uszto Preliudas ir Fuga 
pagal B-A-C-H temą vargo
nams, duetas altui ir tenorui 
iš J. S. Bacho Magnificat m 
D-major ir J. Kačinsko Bene- 
dietus iš Nekaltos šv. Merge-

Todėl Bostono Balfo sky
rius skelbia narių verbavimę 
vajų šūkiu: “Kiekviena šeima 
ir kiekvienas lietuvis priklau
so Balfui.” Nario mokestis tik 
vienas doL asmeniui. Prisira
šymą galima atlikti per Bal
fo skyr. įgaliotinius.

Rūbai: Prašome juos aukoti 
ir nešti parapijos saiėn, W. 
Fifth Street, South Bostone. 
Arba pranešti > V. Vakauzai, 
tel.: SO 8-9267. Rūbų ir ava
linės vajus tęsis iki balandžio 
1 d.

Aukos: Vietos organizacijų 
prašome ką nors surengti Bal
fui arba nuo savų parengimų 
skirti jam 10-tą nuošimtį.

Balfo Valdyba- nuoširdžiai 
prašo organizacijų finansinės 
paramos, visų lietuvių tapti 
Balfo nariais, aukoti rūbus ir 
avalinę broliams - seserims, 
vargstantiems Vokietijoje. Ti
kimės, kad ‘jūs tą kilnią šal
pos pareigą kaip praeityje, 
taip ir dabar atliksite su lie
tuvišku 
gurnu.

Stephen B rėdės J?
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė.
Broklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

BALF 10-SIS SKYRIUS NEV YORKE 
minėdamas savo veiklos desinjtmetį,

Koncerto programą atl'ks 
ižifnūnai choro pajėgos. Soti
nius dalykus išpildys broekto- 
nišk's tenoras Adomas Ba
rauskas, įcuris yra šv. Petro 
choro uolus talkininkas. §:s 
danrninkas, turįs gražų ir 
švelnųJyrinį tenorą, dažnai 
pasirodo kaipo solistas lietuvių 
ir kitataučių parengimuose. 
A. Barauskas koncerte attiks 
C. SaintiSaens “Avė Maria’* ir 
J. Brltjens "Totą Pulchra es.”

Julija GrimaviČenė, anks
čiau ėjusi solistės pareigas 
Bostono katedroje, š;o koncer
to. metu pirmą kartą pasiro
dys šv. Petro bažnyčioje, at
likdama Randelio Dėkuojam 
Tau, Žacho dietą su A Ba
rausku ir solinę alto partiją iš 
J. Kačinsko Benedictus.

Herkulis Strolia gieda šv. 
Petro par. chore besu. Jis at
liks Glucko Cantabile ir Han- 
,Gelio Largo snnfku. H. Strolia 
ym daug žadantis jaunas, 18 
m^ų smuikininkas. Labai gai
lą, Ąd šis gabus jaunuolis dėl 
sunk® gyvenimo sąlygų, ne
gali s^dijuoti toliau savo pa- 

etrumentą. Būtų labai 
1 turtingesnės lietuvių 

organizaljos, ar šiaip visuo- 
būdų išgelbėti H. 
i smuiko stuitijas.

$46 RIDGCWOOD AVR.

Garantuotai tatooma tetevtfįa, kambariniai bei auto ndto, 
atiprintaval (ampUfien), ptoHteUu automatai

C5a yra naminė 
nl j gyduolė: mišinys 
7šaknų, žolių ir sėk- 

lų. Ji vartojama ar- 
batos formoje nuo 

<\ J ‘ šių figų: skilvio ne- 
' virškinimo, inkstų 

(kidneys), odos iš
bėrimo, gerklės užkimimo, 
plaučių išdegimo, vidurių 
liuosaviino, pūslės figų, Širdies 
supykimo, "Surputiavimo, per
šalimo, diegtitg reumatizmo, 
bronchito, roHs, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4j00.

Aletfander’s Co.
414 BB0ADWAY 

South Bastos 27. Mass.

tone šiemet patingai; Įveik
ti. Bė daųgetio šios parapijos 
oraanizadiu pareng’mų, pami
nėtini arkivyskiųio 
shingn fondo koncertas John 
Hancock salėie ir Lietuvių 
maldos diena Bostono kated
roje. sutraukę iš Bostono ir a- 
pylink'ų katalik'šką ir kitų 
pažiūru lietuv. v'suomeię. šių 
taio re;kšmingų lietuviams į- 
vykiu in'datoriai buvo parapi
jos klebonas kun. Pr. Virmau- 
sk:s ir Lawrenco šv. Pranciš
kaus par. klebonas prel. Pr. 
Juras. .

Prie~n?mažos reikšmės iw- 
kių Bostono Hetiiviu kdoniios 
gyvenime rėkta pr*skirti sek
madienį, kovo 20 d., 2.30 vai. 
p.p., parapijos bdžnyfioje ren
giamą religinį koncertą. Bos
tonas nepasižymi šiltumu, nei 
jame susitverusiems meno v’e- 
netams, nei jų men;ninkams, 
kurie dėl stokos. nuoširdžiai 
dirbančhi žmonių ir moralinės 
paramos, turi daryti nerrake^ 
liamų pastangų, kad išlaikytų 
sunkiai sudarytus meno burei 
liūs savo kolonijoje. Tačiau! 
nedidelis skaičius' šv. Petro? 
parapijos giemės meną repre- 
zentuojančų žmonių, su ne
nuilstama energija tęsia toliau 
pradėtą darbą. Ta aplkikybė 
verčia dan daugiau branginti 
tuos negausius pasišventėtius, 
kurie, jausdami savosios visuo
menės abejingumą, .pasirjžta 
jungtis į mūsų bažnytinį cho
rą. skirdami savo brangaus 
laiko dali bažnytinei giesmei 
ir l'etuviškai dainai.

Vaiku svajonės virsta tikrove
gų.žaidikai. Berniukai 
persirengia Pee Wee Reese, 
Duke Snider, Gil Hodges ir Įri
tu kabinose, miega jų kamba
riuose, naudojasi jų žaidimų į- 
rankiais ir p. Žaidynės vyksta 
tam pačiam Holman stadijo
je, kur brooklyn’šlriai papras
tai žaidžia. Saulei nusileidus, 
žuvauja Gowanus ežere, kuria
me pavasariais Cari FuriUo 
traukia žuvis lauk.

Norėdami platesnių infor- 
madijų rašykite: Dodgertowrif 
c/o The Brooklyn Dodgers, 
215 Montague St., Brooklyn 
1, N. Y. / (Skelb.)

Tel APplegate 74)349 ,

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

BBOOBLTN, N. T.

.1955 M. KOVO MJĖN. 27 D. 5 VAL. VAK 
Apreiškimo parapijos salėje rengia

8OHOLE8 BAKING, Ine.
V. Lukas vedėjas

SU Gnad St, Brooklyn, N. T.
Tel. EVergreen 4-8802

Lletuviika duona — geriausia 
duona. Mes kepame duobas, py-* 
ragua.ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito- 
kioms iikllmingoms progoms. Už
sakymai Upildoml kogeriausial.

Pakrikštyta
Vasario 6 d. paikrikštyta Ri

chardo Sanda ir Danutės Ma- 
lišauskaitęs-Sanda dukttė De- 
vora ir Regina varda’s. Tėvai 
gyvena 33 Pearl St., Dorches- 
ter, Mass.,

Vasario 13 d. — Charles De- 
lany ir Loretos Bushman-De- 
lany duktė Karen ir Marijos 
vardais. Tėvai gyvena 597 
Adams St., Dorchester, Masš.

Vasario mėn. 20 d. — Ste
pono Verbisky ir Amelijos Po
ciūtės - Verbisky sūnus Stepo
no ir Pranciškaus vardais. Tė
vai gyvena 148 Gold St.,_ So. 
Boston, Mass.

Vasario 27 d.—Roy Hembd 
ir S;Mjos žiupsnytės Hembd 
sūnus Gary ir Dovydo var
dais. Tėvai gyvena 10 Akron 
St., Rozbury, Mass. ;

I:: 2 Brooklyno arkivyskupas jo 
,'y ^vyskupijoje gyvenantiems ka- 

takams šv. Patriko dieną, 
įkow> 17, ketvirtadienį, suteikė 
fdispensą nuo pasninko, — tą 

h' dieną galima ir daugiau kartų 
žvalgyti mėsos.

į EaimSjfanų vakarą 
į: i ruoša Angelų Kar. parap:- 

tretininkės kovo 20 d. 5 
p.p. parapijos salėje.

Mindaugo 700 mętįį fa^to 
stikakties proga parašytų m> 
Žų. Be kftųį l'etuvi^cų bečny- 
ttiįj k&rioto,' bus ledyta 

Bolone gyvenančio J. Gaubo 
rami ir savo švelnią religine 
nuota’ka pagaunanti giesmė 
Sveika Marija mišriam cho-


