
Ar eilč.dabar ateis Molotovui?

Eu-

Ką dėl to sakė pati Ameri
ka? Dulles kalbėjo, kad For-

OTTO STRASŠER, padėjęs Hit
leriui kurti nacių partiją, o 
paskui prie* jį sukilęs ir pabė
gęs | Kanadą, tik dabar vėl 
grįžo į Vokietiją.

Europoje šią savaitę dau
giausia dėmesio nukreipta' W 
Paryžių, kur senatas svarsto 
Vokietijos ginklavimo sUtąr-i 
ties tvirtinimą. Baisuos pepiį-y 
tadienį.

Šia proga Churchiffis kegtįg :

Woehen Zeitung įtaris^jEttdŠ 
tai gali būti pirmas šūvis/pHt^ j. 
Molotovą nors iš svetimospaj* 
trankos. .Nepasitikėjiinas MOį J 
lotovu galįs kilti didesnio « 
to, kad jam nesiseką sukliudys P 
ti Paryžiaus sutarties tvirtini* 
mo ir Vokietijos įtraukimoO 
vakarų frontą. -yf

oru ir lėktuvai krinta

Kongrese dar tebekalbama 
apie Jaltos dokumentus. Jie 
yra tinkama priemonė 1956 
rinkimų kovai. Jie kompromi
tuoja demokratų prezidentą 
Rooseveįtą. Niekas nesakys, 
kad Rooseveltas išdavikas. Bet 
pripažins po šių dokumentų 
daugelis, kad j's buvo naivus 
politikas. Ko vertas prez-den- 
das, kuris rūpinasi, kad kon
ferencijoje būtų pakankamai 
patogumų, bet neturi laiko pa
sitarti iš anksto dėl konferen
cijos klausimų, nors Churcrtl- 
lis siūlė pasitarti, prieš susi
tinkant su Stalinu, Amerikos-

HUSSEIN, Jordanijos karalius, susituokia su princese Diną Ab- 
dul Hamid. Jungtuvės balandžio 19.

uncijoje kovo 
įstojo prie Jal- 
dokumentų ir 
.'teturiu kohfe-

galės būti priimta j vakanfrEe 
ropos sąjungą ir be Pranešta 
jos. Pačias Prancūzijai tius.^ 

da palikta tuščia kėdė. "

MAHENDRA BIR - BIKRASĮ^ 
Nepalio princas, jo tėvui in&: 
rus, užėmė, sostą. Nepail* yra 
tarp Indijos ir Tibeto.

1948 buvo pastatytas pamink
las. Dabar paskelbus Jaltos do
kumentus po nakties rasta pre 
paminklo užrašas—“Jaltos iš
davikas”. Mat Rooseveltas aiš
kino Stalinui, kad britai turė
tų atiduoti Kinijai Hongkon-

Jaltos konferencijos doku
mentai nevisi paskelbti. U.S.N. 
a. W. R. sako, kad praleista 
apie 10%. Praleisti dokumen
tai, kuriais armija reikalavo 
įtraukti Rusiją j karą prieš Ja
poniją. Praleisti taip pat* lai
vyno dokumentai, kuriuose bu
vo tvirtinama, kad sovietai ne
reikalingi. Laimėjo armija.

Maskvoje paėmus valdžią 
Bulganinui, Malenkovo drau
gai pamažu ir rainiai vienas po 
kito šalinami šveicarų laikraš
tis Die Woęhen Zeitung^ at
kreipia jau dėmesį irzį Moloto
vą, užsienių reikalų min., prieš 
kurį neseniai Jugoslavijos dik
tatorius Titas pasakė aštrią 
kalbą. Titas kaltino Molotovą, 
kad jis neteisingai atvaizduoja 
Jugoslavijos padėtį. Molotovo 
pareiškimai — kaltino Titas — 
vargiai kelia pasitikėjimą So
vietų vyriausybes nuoširdumu. 
Įdomiausia, kad tą Tito kalti-' 
nimą Molotovui pakartojo kovo 
W Abu MastVdš'iedaetaSčtar^ 
Pravda ir Izvestijos. Bet be sa
vo paaiškinimų. Laikraštis sa
ko, kad sovietų praktikoje tai 
retas įvykis. Sovietų spauda 
pasikolioja ar pasijuokia iš tų, 
su kurių nuomonėm ji nesutin-

'■ JOJA LAUK
Maskvoje iš ^Buųspnmo val

dos pašalintas švietimo mi- 
nisteris Georg Aleksandrovas, 
mokslų akademijos narys, ku- 
rj j mimsterius buvo įsitrau
kęs Malenkovas. Jo vietoj pas
kirtas N. A. MkitaDovas, bu
vęs propagandistas ir pasku
tiniu metu atstovas Lenkijoje.

Tai jau vienuoliktas pakeiti
mas Bulganino vyriausybėje. 
Pažymėtina, kad kariuomenė
je suteikta eilei karininkų mar
šalų titulai

N.a.W. Report žurnalui p 
kė: “Manau, kad komu 
netiki, jog mes kariausiu 
bent dėl Formozos. Net je 
grasinant atominėm bon 
jie žygiuos tiesiai pirmyi 
jie netiki tuo, ką mes sal 

Kokia iš to Kvada?

Daugiausia Amerikos politi- Ar Kinijos komunistai prą- 
kai dabar susirūpinę Formozos dės kaęą pavasarį? ’
vandenim. Ten labiausiai susi- 
spyriavo komunistų ir Vakarų 
galybės.

Komunistų reikalavimas — 
“išlaisvinti” Formozą. Vakarų, 
tikriąp Amerikos, reikalavimas 
— padaryti paliaubas tarp Ki
nijos komunistų ir nacionalis
tų. Už tas paliaubas Amerika 
pasiryžus atiduoti Romunis- 
stam pakraščio salas. Anglai 
dar daugiau — pri’mti komu
nistinę Kin'ją į Jungt. Tautas.

Vidurio tarp komunistų rei
kalavimų ir Amerikos nesuras
ta. Komunistai atmetė -siūlo
mas paliaubas. Gabena kariuo
menę priešais Matsu ir Que- 
moy; stato aerodromus. Ir ko- 
lioia Ameriką.'

Burmos min. ninn’ninkui 
Chou En-lai pare'škėi kad For/ 
mozą jie *ršlaisvins” dar šie
met. O Suomijos konsului kal
bėjo, kad karui neoagailės 
nors ir 100 mik gyvybių

• Vokietijoje Niurnberge 
suimtas iš Berlyno atvykęs, 
vokietis, kuriam komurtstai 
buvo pavedę Regensburge nu
žudyti vieną* rusų emigrantų 
veikėją.

NĮ^*įwįįgyA
ChurchiUis pasia’škino, kad 

jis neatsimenąs, jog būtų sa
kęs apie lenkus tuos žodžius, 
kuriuos mini Amerikos išleisti 
Jaltos dokumentai. O juose bu
vo Churchillio pareiškimas, 
kad jam pačiam nerūpi Ieškai, 
bet jis turi žiūrėti, ką pasakys 
parlamentas.

Tačiau pasmerkė ^kaltininkų 
ieškojimą ir- keekšną atskirų 
ten buvusių ąąmenų vardui. 
Dokumentų paskelbimas — sa- 
kė prezidentą*—negali pakenk
ti ateities konferencijom. Bet 
jis būtų priešingas skelbti ats- . kva mintį paskutiniu laiku bu

vo kaip tik iškėlęs šen. George.
Dėl Formozos Amerika tebe

laukia paliaubų.
Bet Jungtinėse Tautose ne

surasta bendro laimingo spren
dimo, ir pažangos iš komunis
tų pusės nematyti.
Dėl atominių ginklų vartojimo 
prezidentas davė žingsnį atgal, 
tardamas, kad negalįs pasaky
ti, ar Quemoy ir Matsu salom 
ginti bus vartojamos atominės

kirų asmenų atsitiktinius pa- bombos. Tačiau — sakė prezi- 
sakymus. - dentas — kodėl bet kuriame

Pasisakiuž Amerikos, Ang- kare negalėtų būti vartojamas 
Hjos, PnncArijps, Sovietų nau- didesnis sprogimas tiek pat 
ją konferenciją, kaip ir mažesnis,
tačiau ji galima tik Paryžiaus 
sutartį patvirtinus ir atidarius 
kelią Vokietijai į Europos va
karų bendruomenę. Be to, iš
kilminga konferencija verta 
daryti tik tada, kai bus išsi
aiškinta, jog ji gali būti sėk
minga. Tam prezidentas ga
lėtų “pasiūlyti visą eilę kon
cesijų” (Konferencijos su Mas-,

- Amerikos šiaurės rytuose vo 58 keleiviai ir 9 įgulos na- 
antradienį buvo vėjai, lietūs, riai. Keleiviai daugiausia bu
kai kur srfiegas su ledais, mig- vp kariai. *1 $ 
los. Tai sukliudė susisiekimą 
didžiuosiuose kebuose. Aero
dromai kai kur buvo visai už
daryti. Wisconsinno srityje už
darytos buvo ir mokyklos.

Prie Honolulu Havajuose 
kovo 23 lėktuvas dėl didelio 
lietaus atsitrenkė į kalną, žu-

tiki, jog komunistai pasiryžę 
pulti Matsu ir Quemoy salas 
ir išstumti iš ten nacSonal stus. 
Daugumas karių specialstų 
mano —? toliau sako tas žur
nalas, — kad komun;stai ga
li pulti pavasarį. Tą pat sako 
ir SI Alsop. Formozos sritis 
vandenyne kaip tik kovo pa
baigoje ir balandyje yra rami. 
Tirti i debesys, kurie esti šiuo 
metu, gali pridengti komunis
tų kariuomenės žygį.

Tie palva šaltiniai tvirtina, 
kad Matsu ir Quemoy salas ko
munistai paims. Apginti jas ga
lėtų tik Amerikos aviacija, var
todama atomines bombas ir 
sunaikindama pirmiausia ko
munistų aviaciją.

♦ Bet ar Amerika gins?

• Prez. Eisenhoveris įspėjo 
apsaugos sekretorių ’WiIsoną, 
jau pagarsėjusį visokiais išsi
šokimais, kad jis daugiau vie- 
šiai nekalbėtų apLe Quemoy ar 
Matsu salas. Tai priklauso 
valst. sekr. Dulles. '

Rinkimai gegužes 1
Amerikos lietuvių bendruo

menės tarybos rinkimai įvyksta 
gegužės 1. Taip nutarė Lokas. 
Atskiros rinkimų komisijos 
galės pratęsti dar dienai rinki
mus, jei per vieną dieną nesu
spėtų.

Kandidatų viso yra 95. Jie 
surašyti rinkimų sąraše alfa
betine tvarka. Rinkimų komi
sijų jau sudaryta 49. Dar ir 
kitur sudarinėjamos.

IR BERLYNE VAIKAI BĖGA
Berlyne iš sovietinės dalies 

pas amerikiečius atbėgo ir pa
prašė globos 17 metų vaikinas, 
sūnus rusų pulkininko Lysino- 
vo, kuris 'tarnauja Berlyną 
aviacijos transporte. Pabėgėlis 
pasisakė negalėjęs daugiau pa
kelti kvailų kalbų apie komu
nizmą. Amerikiečiai azylį jam 
suteikė, bet pasiūlė rusam, gal 
nori jo tėvai pasimatyti su sū
num. Sovietai siūlymą priėmė.

MAUENKOVO draugus

Demokratai kaltino karino- Keb 
meaės "vadus, tarp jų Eisenho- £ėra 
Wį Yad^jie
suklaidinę Jaltoje prezidentą talinio karo, kti, jas Amerika 
Rooseveįtą ir paskatinę pada- atėmė iš jų Filipinus. Tad So- 
ryti tokias dideles nuolaidas vietų tolka nebereikalinga ir 
Rusijai Kaltinimas iššaukė dabar yri gali tik stebėtis, kam 
gen. MacArthuro atsakymą. Lenkiją, Kinija ir kt. buvo 
Jis paaiškino, kad jis su Jaltos Jalto je padovanota Sovietam, 
konferencija neturi nieko bend
ra. Dėl jos nebuvo nei jis nei 
kas iš jo štabo atsiklaustas.

- ROOSEVELTAS - Dėl santykių Sovietais jis 
NEGALI PASIAIŠKINTI buvo tokios nuomonės: 1941 
Londone prez. Rooseveltui gruodžio 13 jis siūlė, kad būtų 

pasistengta Rusiją įtraukti į 
karą su Japonais, nes Japonai 
nebūtų galėję ilgiau kariauti 
dviem frontais. Tačiau į siūly
mą negavęs jokio atsakymo.

Jaltos dokumentai yra respub- ri du galus. Demokratų lyde- 
l&onų lazda 1956 metų rinki- ris Johnsonas kovo 22 apkal
siant. Bet ją nori pagriebti ir xtino respubUkontis, kad jie Jal- 
demokratal tos dokumentus nori panaudo-
_____________________ - ti kovai su demokratais. Bet

- ir jie Jaltos klaidų negynė. 
Anglijos kariuomenės štabam,» Bet Rooseveltui pateisinti kal- 
užsien ų reikalų nrnistėriam tę vertė kariuomenei. Esą, jos 
ir pačiam Churchilliai su Roo- generolai suklaSdinę preziden- 
seveltu. \ tą pranešimais d3 karinės pa-

Jaltos dokumentai gali būti dėties Ir ptĮkaftanę į nuolaidas 
lazda respublikonų rankose. Sovietam. Tarp tų generolų 
Ja ėmėsi jau naudotis Know- suminėjo > Ętsenhoverį bei 
landas. Bet kiekviena lazda tu- MacArttarą.

Itafijoje 65 mylios nuo Ro
mos sn^ių kasykloje nuo sjhth 
gimo užgriuvo darbininkus, 
žuvo 24, si£eista 16.

Lenkijos ūkininkų partija 
tremtyje turėjo Paryžiuje su
važiavimą. Jos vadovas Miko- 
Įąičikac reikalavo Lenkijai sie
nų kuo platinusių — pasilaiky
ti vakaruose dabartines iki 
Oderio ir Neissės, rytuose at
gauti B Maskvos dabar jos val
domas Žemes, kurias anksčiau 
valdė tetikai.

Šveicarų spauda, tai praneš
dama, stebisi emigrantų politi
kų nemokėjimu realiai galvo
ti. Primena, kad ir lenkam tin-, 
ka .Bismarko pasakymas: “Is
terija mus moko, kad iš isto
rijos nieko nep«sim<Jcom".

Be reikalo Dulles saki 
kinai pavojingesni už M 
Jie tik Maskvos įrankis, 
miamas žodis, ta’ka ar 
Formozos vandenyse pi 
so nuo Maskvos: Jei B 
gaus naujas nuolaidos iš 
rikos, > duos įsakymą I 
zos vandenyse apsŪS ta 
O dabartinių metu spau 
Kiniją karu kaip tik M 
togu. Viena, artQaatio| 
joo-Aftikoa kontareucija 

lenuos sfii mja non paNoMyn s 
rašfio atlota kaip Senas 
DienMenpbu. O jeigu Ai 
fa* pavartos atomui tai I 

_  patogi medžiaga peopu 
Ar tai reSdi, M koanmbtai mozą gins. Quemoy ir Matau' prieš Ameriką tarp Ag| 

pradės karą? gins tada, jei komunistai jas tų. AMra, komunMal
. norės panaudoti prietikiu For- kad kasta dR FOflngR

... - mozafi pulti. Kitaip sakant, jei kaktytų Amerikon ir i
Ką apie tai galvoja Ameri- komunistai duos kokį ženklą, jnnglrthlni .riengt*

ka? — Vaisi sekr. Dulles lė kad jie toliau nekariaus, tai smįlg karas prieš M|
Tolimųjų Rytų grįžo labiau su-» *---------------------------- < •„ „
sirūpinusiu veidu, nei i ten iš
vyko. Kovo 21 jis kalbėjo, kad 
Kinijos komutfsta* erą pavo
jingesni nei Maskvos? Kinai 
esą fanatikai, apsvaigę savo 
lalmėjima's Ir provokuoją ka-

Vokietijoje kęvo 17 sningant 
pakilo amerikiečių helikopteris 
ir dingo. Dabar rusai pranešė, 
kad jis buvo priverstas nusi
leisti sovietinėje Vokietijoje.

Oras nesukliudė atvykti iš 
Vokietijos kovo 22 transporto 
lėktuvui su 68 nauiais imi-Tran- 
taig tremtirtais. Spauda vieną 
apklausinėjo daug’au už kitus 
— J. Dilbą, kuris pasisakė 
esąs re’cho vokietis, gimęs 
tarp Klaipėdos ir Tilžės, gyve
nęs daugiausia Kaune, dabar 
skubąs pas savo kleboną Trak} 
į Chicagą.

Vėl žuvo 12 su lėktuvu
Kovo 20 prie Springfieldd, 

Mo., netoli aerodromo nukrito 
keleivinis lėktuvas firmos A- 
merican Airlines. Lėktuvas ne
užsidegė, bet į žemę taip su
sitrenkė, kad 12 kele'vių buvo 
rasti negyvi, 23 sužeisti.

• Amerikos kariuomenės 
Europoj6 y™ 300,000..

KARIUOMENEI
Amerikos kariuomenė 

ropoję grąžina į Ameriką 5367 
karius, kurie pasirodė esą ne
pakankamai inteligentingi ka
rinei tarnybai, kurios reikala
vimai dabar padidėję.

IEČKO DEIMANTU'
Sudužus Kūčių dieną lėktu

vui New Yorke, purvuose nu
skendo deimantų beveik už 3 
milijonus dol. Lagšiol kasinėjo 
žemes ir 8 žemės tonas dabar 
ima sijoti. Tikisi, kad 90% dei
mantų pasiseks surasti.



sunkios dienos amerikietėm

ISTORIJA SU BROOKLYNO VAIKAIS

M. and L AUTO COLLISION WORKS
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Dondero,Gwin,FęJgd»an,IQi^ 
ezynski.o taip pat senatoriai 
Wiley, Eastland, Kilgore, Hrus-Be rado, kad už priverstinę 

repatriaciją puteakšift ka- 
rinmnenčs štabai Mfasbingtone 
to Frankfurte. '

MRS. j. PER EZ,. jauna. motina 
ii N«W Yorko, džiaugiasi savo 
3 min. kūdikiu, kuris buvo neg- 
ris pagrobtas.

Boscho > rezoliucija gali da-’ 
bar ir nepraeiti. Jos vykdymas 
gali prieiti nemalonias išva
das, kurios dabar būtų išnau
dojamos vidaus politinei kovai 
ir artėjantiem jinkimam. Ta
čiau nusikaitimas nepakenčia 
būti visą laiką paslėptas. Jis 
turi iškilti aikštėn ne tuo, tai 
kitu kanalu. Ir senato komisi
jos pradėtas tardymas dėl ko-

PĄMCf VAIKAI

vienintelis. Rusų gen. jtieniki- 
nas, buvęs kariuomenes Tadas. 
1917—1920, ilgame laiške 1946 
mūšio 31. kreipėsi tiesai i gen. 
E3senhowerį» tada buvusį vaka
rų sąjungininkų kariuomenės 
vadą ' Europoje. Jis kreipėsi 
kaip karys į karį, rašydamas: 

“Generole, yra Jaltos sutar
ties sprendimai ir paragrafai. 
Bet yra taip pat laisvų demo
kratinių tautų tradicijos-azy- 
lio teisė. Yra karinė etika, ku
ri draudžia vartoti smurtą 
prieš nugalėtą priešą. Pagaliau 
yra krikščioniška moralė, kuri munįstų infiltracijos į 'radijo 
reikalauja teisingumo ir gailės- ryšius laivyne yra vienas tokia 
tingumo. kanalas, pro kurį veržiasi į die

nos šviesą panašus mažesnis 
nusikaltimas. O priverstinė 
repatriacija ir, buvo vienas is 
didžiųjų nusikaltimų anuo po
kario metu. M.

ir patarnaujame visokios apdraudė® (irmirance) reikaluose 
— greitai ir gend. : .

J. P. MACHULIS
* REAL FSTATĖ jfc INSURANCE •

Woodhaves 21, N. Y.

JUOZAS GRABAI)
REAL ĖST ATE BROKER 

it ir parduodant nekilnojamą turtą: 
mavimas; parūpinimas paskolų

Šv. Patrikas dėl šios istori
jos “kaltas”... Brooklyno gy
ventojo Tevlin berniokas, 15 
metų bamblys, sugalvojo eiti 
pažioplinėti airių parade šv. 
Patriko dieną, o ne į mokyklą. 
Tėvas pasakė griežtai — ne. 
Berniokas nepaklausė ir sugrį
žo tik vakare. Tėvas su juo žo
džio nekalbėjo nei tą vakarą 
nei rytą. Berniokas nusprendė 
nuo tėvo pabėgti. Susirado dar 
dvi tokias pat žioples, kaip ir 
jis, Weberio dukteris, vieną 13.

• antrą 16 metų, ir visa trijų 
'kampanija išžygiavo prie Hud- 
«on Parkway į urvą uoloje. Ten 

-žadėjo apsigyventi ir pradėti 
7 nuotykius.

“Aš leidžiu sau kreiptis į 
jus, Generole, kaip karys į ka
lą, su viltimi, kad mano balsas 
bus išgirstas”. .

Bet išgirstas jis nebuvo. 
Priverstinė repatriacija buvo 
vykdoma pustantrų metų.

Repatriacijos padariniai ke
leriopa. Daugel nusižudė. Dau
giausia buvo išgabenta į Rusi
ją. Bet Epsteinas primena dar 
vieną žmonių kategoriją. Tai 
tie, kurie suspėjo pakeisti sa
vo dokumentus, atsižadėti sa
vo vardo, gimtosios vietos. Ir 
tokių esą nuo 20 iki 30 tūks
tančių. Šiandien jie yra dau- 

-gumas Amerikoje. Formaliai 
atvykę nelegaliai, nes lig šiol 
yra prisidengę netikrais doku
mentais. Tik McČarran-Waltėr 
įstatymą pakeitus bus galima 
jų atvykimą legalizuoti. Ir jie 
laukia priverstinės repatriaci
jos tyrinėjimo labiau nei kas 
kitas.

Tačiau Epsteinas pastebi, 
kad Boscho rezoliucija sutikta 
spaudoje didele tyla. Jis dėl to 
ragina tuos, kurie jo informa
cijas paskaitys, laiškais parem
ti kongresmaną Boschą ir ki
tus savo pritarimu. Lig šiol

bU tdriasWdas: ‘ 1
“1. Lietuviai yra mandages

ni. Beveik vis' pastebėjo tai, 
kad įVtųyių jaunimas manda
giau elgiasi tarp savęs, o taip 
pat su tėvais bei vyresni?/- 
siais. . . . Tačiau ir t!e, kur e 
teigė, jog lietuviai yra man
dagesni, su būdesu pareiškė, 
kad dabar jau tas mandagu
mas pradeda nykti, vis dau
giai įsivyrauja storžievišku
mas, brutalumas, negerbimas 
kitų. Tai esanti svetimųjų įta-

Kai kongresmanas Busch 
’Semet vasario 3 pasiūlė rezo- 

Huciją ištirti tos repatriacijos 
- Haftininkus, tai rezoliucijos 
^pradžioje jis kalbėjo tuos pa- 
~ čnis dalykus kaip ir Epsteinas 

kad Amerikos civilinė ir ka- 
vrinė valdžia didelę daugybę 
į žmonių Europoje atidavė mir- 

iSai ir koncentracijos lage- 
■?/riam; kad tai nepateisinama 

Jaltos šusit arimais, prasilenkia 
. 'su valstybės departamento 

Į|946 kovo 8 aiškinimu; sulau
žę, Amerikos azylio tradiciją.

i .i,. Po Boscho rezoliucijos Eps- 
y' Jbęinas vėl prašneko. Šiuo tar- 
\ katalikų laikraštyje “Tab- 

let”. Jame priminė, kad 1952 
j Amerika pasmerkė priversti- 

' -nes repatriacijos principą, at
mesdama repatriaciją Korėjo
je, bet pati Amerika dar nėra 
apsivaliusi nuo tos rūšies nu-

■ / nHraltimo, įvykdyto jos pačios 
;<:per įstaigas UNRBA, IRO ar 

Amerikos karinę valdžią.
-^Boscho rezoliucija tai turi 

1 padaryti — apvalyti Amerikos 
i^arbę.

Ir jis vėl grįžo į praeitį, pri- 
/ 'mindamas eilę malonių ir ne- 

-malonių įvykių. Buvo malonu, 
>Aftd atsirado jau tada žmonių, 
kurie kėlė balsą prieš repatri
acijos nežmoniškumą. Vienas 
pirmųjų protestavo kardinolas 
Eugenijus Tisseran. 1946 kovo 

N. Y. Times korespondentui 
/Romoje jis pasmerkė UNR^Ą 
.atsisakymą globoti tiioe, kurie 

£■ .pasipriešino priverstinei repat-

Pirmas nuotykis buvo kaip 
pasakoje. Tik suėjus į urvą iš 
viršaus ėmė griūti akmenys, ir 
angos bepaliko tik maža skylė 
vos galvai iškišti. Jos padidin
ti vaikai neįstengė. Išsigandę 
pakaitomis kišo galvas pro sky
lę ir šaukė 'pagalbos. Niekas 
negirdėjo. Praėjo ir pora die
nų. Išalko, sušalo, baigėsi pas
kutinis žvakigalis, iki atsitik
tinai aplinkiniai vaikai pataikė 
ten atbėgti žaizdami. Tada juos 
išgirdo, ir policijai* nesunku bu
vo juos išgelbėti.

Kai 52 valandas atsėdėjęs 
“savanoriškame kalėjime” Tev
lin berniokas grįžo*namo, tė
vui nereikėjo jo bausti.

. “2. Lietuviai kultūringesni. 
Jie yra daugiau apsiskaitę, 
daugiau Išsilavinę, daugiau do
misi rimtesniais dalykais. A- 
merikiečiai tesidomį tik Holly- 
woodu. Taip pat lietuviai daug 
tvarkingesni apsirengime. A- 
merikiečiai jokio dėmes:o ne
kreipia į rūbus, kartais į kul
tūrinius parengimus eina taip 
apsirengę, lyg kari eitų dirbti 
į fabriką. Kalboje vartoja daug 
nekultūringų, negraž ų žodžių. 
Bendrai, lietuviai yra gilesni, 
o amerikiečiai pavirsutiniškes- 
ni visuose dalykuose.”

“3. Lietuvaitės yra kukles
nes, bet ambicingesnės už ame
rikietes. Beveik visi pripažįsta, 
kad lietuvaitės yra daug kuk
lesnės ir santūresnės už ameri- 
k;etes, dhr visiškai neužmiršu- 
sios lietuviškų papročių, ta
čiau dažnai vaidinančios dide
les damas. Atrodo, kad jų am
bicijai , svetima įtaka jok:os 
naudos nedavė, tačiau mergai
tės labai pasidavė svetimai įta
kai savo apsirengime ir pasi
puošime. . . . Tad kai kurie 
klausia, ar dar ilgai mūsų lie
tuvaitės pasiliks kuklesnės už 
svetimtautes, ar gal greitai jas 
pralenks.”

“4. Amerikiečiai religingesni. 
Visi sutinka, kad Amerikos 
jaunimas daugiau praktikuo
ja religiją dažniau eina prie 
sakramentų, bet drauge ir pas-

Sktaidymo tyrinėtojas dr. 
W. R.' Dorpbergąr, Buffalo, 
paskelbė, kad teoretiškai jau 
yra galima raketa, kuri trauk
tų ir lėktuvą, pasiekdama bet 
kurią žemės rutulyje vietą per 
porą valandų. Greitis per Va>-

viso labai daug. Julijaus Ceza
rio Jaikaiš vien tik pastovių 
švenčių būta 65, o pridėjus kil
nojamąsias, susidarydavo apie 
pusė metų dieniu.

Krikščionybei įsigalėjus, pa
goniškąsias šventes pakeitė 
bažnytinės, o jų būta ir nema
ža. Neskaitant didžiųjų šven
čių, kaip antai Kalėdų, Trijų 
Karalių, šeštinių ir k., būdavo 
'švenčiamos žymesniųjų šven
tųjų bei atskirų vietovių globė
jų šventės. Bent trečdalis me
tų, . praslinkdavo bešvenčiant. 
Prie bažnytinių švehčių prisi
dėjo viena kita tautinė paminė
ti kokiam nors žymesniam į; 
vykini.

Vėlesniaisiais laikais, žmo
nėm daugėjant ir pramonei au
gant, nebeliko tiek daug laiko 
skirti šventėm. Suteikiamas 
pavargusiam žmogui nuo dar
bo laikas imta vadinti atosto
gomis. A. S.

. buw>'d->.'
W kuą
ak&Usi l^todų ir amerikiečių W rečiauils 
vaikaibei mergaitės. I§ alėjų- tų, bet geriau

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami visi collision, dažynfo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

A \lioiwį.'lHrriaįe kovo nr, Do- 
nna Kanuji rašo, Kad šiemet 
sue:na ALR KataLkų Moterų 
Sąjungai 40 metų. Pažymi. kad 
per tą ilgoką laiką į sąjungos 
darbą uoFai įsijungė ir mote
rys nelietuvės, kur os ištekė
jo už Ik tuvių. Sukakties proga 
skelbiamas naujų nar ų vajus. 
‘ Todėl visos be skirtumo, šia
me naujų narių "vajuje sušrin- 
kiman enant nusiveskime tik 
po vieną narę, ar tai sesę, mar
kią, dukrą arba draugę, ir ko
kis būtų stebėtinas įvykis! Mū
ši} organizacija kelių mėnesių 
bėgyje išaugtų, narių skaič umi 
iki 5,000, net ir daugiau. O tik
rai. tas gaEma. Mes moterys 
viską galime”,

Paskutiniu laiku pagausėju
sioje ir nusipiginusioje polemi
koje prieš Vliką ir už Vliką 
daugiau dėmesio vertas Drau
ge 18, 19, 21 straipsnis J. Meš
kausko, buv. advokato", apie 
Kybartų aktus ir min. Urbšio 
telegramą. Advokatiška anali
ze ir vaizdingumu autorius įro
dinėja, kad Kybartuose nebuvo 
sudaryti jokie aktai; kad nebu
vo jokios Urbšio- telegramos, 
kuria būtų paskirtas diplomati
jos šefas; kad užsieniuose di
plomatam vadovavo pats buv. 
prezidentas Smetona, kol bu
vo gyvas. Gaila, nagrinėjimo 
karštyje autorius prieina iki 
tokių tvirtinimų, kad *p. Anta
nas Smetona tavo pritfifrgnnti- 
tuciniais veiksmais legalizavęs 
Sovietų SąjOBges smurtą — 
Lietuvos teritorijos okupavimą 
ir valstybės aneksiją”.

Tokis tvirtinimas verčia pri
siminti lietuvišką senųjų įspėji
mą: kas perdaug, tai nesvei
ka. . . . Kam tempti tiesą iki 
to, kad jv virstų netiesa; juo 
labiau, kad ta netiesa naudin
ga tik okupantui, nes jis galės 
pasakyti: va, lietuviai pripažįs
ta, jog visa, kas padalyta, yra 
pačių lietuvių legalizuota. . . .

Moko ir uamie
Toledo, Ohio, Lojolos uni

versiteto profesorius H. Rat- 
ner jaunom motinom kalbėjo, 

_____ _ _____ kad Amerikoje kas dvyliktas 
landą 13,O0(f mylių. Skridimo vaikąs patenka į bepročių na- 
aukštis 40 mylių.' Nuo žemės mus. Tai jau blogai. Jis kalti- 
pakiltų i tiesiai į viršų. Visas lo Amerikoje įsigalėjusią ma- 
sunkunūs tai apsaugoti laku- dą lankytis klubuose, o palikti 
ną karščio ir per skysto namus ir juose vaikus be prie- 
oro. t , ■_____________________ iiūrps.

• Jas moko Europoje
. Pernai amerikietės moterys 
Vokietijoje “nukentėjo”“ nuo 
karinės valdžios — jom buvo 
įsakyta pasirodyti viešose vie
tose padoriai, ne pusnuogėm iš 
abiejų galų. Moterys paprotes- 
tavo ir turėjo nusileisti, nes gi 
ten ne Amerika, “laisvas kraš
tas”, o Europa.

Šiemet sukilo ne prieš ame
rikiečių moterų drabužius, bet 
prieš jų neišsiauklėjimą, “ne- 
subrendftną”. Pulkininkas Zeh: 
er, psichologas, pradėjo eilę 
paskaitų Vokietijoje amerikie
čių moterim. Jose patarė mote
rim nesitenkinti “bridge” žai
dimais ir “eoektail parties”, bet 
mokytis vokiečių kalbą, dau
giau pažinti gyvenimą ir pa
važinėti po pasaulį, nes šiaip 
jos esančios neparuoštos šei
mos gyvenimui.

, Bet nuo tų pamokymų mo
terys buvo išgelbėtos. Karinė 
valdžia paskaitas nutraukė?

Draudžiama 
karaliui

Vieta, į kurią Anglijos kara
lius ar karalienė negali įkelti 
nė kojos, yra parlamento rū
mai. Draudimas paskelbtas 
1642 m. Tada karalius Karolius 
I mėgino su savo gvardija iš
laužti rūmų duris ir paimti 5 
atstovus, kurie jį buvo įžeidę. 
Atstovai išsisuko karaliaus 
rūstybės, o parlamentas išlei
do įstatymą: “Kad demokrati
ja galėtų išsilaikyti, karaliui 
uždraudžiama kelti koją į 
“parlamento rūmus”. Draudi
mas neatšauktas nė šiandien.

f 

Išsilygina
Pelėdos akys taip įtaisytos, 

kad jų negali sukinėti akies 
kavernoj, šiam nepatogumui 
išlyginti, pelėdos kaklas pasi
žymi'tokiu sukibimo "judru
mu, kad jį gali pilnai apgręžti.

Vienintelis paukštis
Bitės dydžio paukštelis ka

libras yra vienintelis iš spar
nuočių, galįs ore sustoti vietoj, 
skristi staigiai į visas puses, 
nesigriždamas ir net atbulas.

Tulpės
Tulpės atkeliavo į Europą iš 

Mažosios Azijos 1558 m. Aus
trų pasiuntinys Turkijoje par
sivežė kelias šaknis, kurios 
pakliuvo į botaniko Karotinus 
Clusius rankas. Iš jo daržo iš

siplatino po visą Olandiją ir 
pasiekė kitus kraštus.

Lakūno amžius
Karinės aviacijos gydytojai 

susirūpinę, kad lakūnus išti- 
ka širdies smūgiai. Jie mano, 
kad tokių daugiausia esą tuo
jau po dvidešimt metų. Subren
dus vėl širdis geriau atlaiko. 
Tačiau manoma, kad lakūno 
amžius tenka riboti iki 35 me
tų. Kai kuries bendrovės lakū-

Tarpininkavimas perle 
patalpų bei butų ni 

(mortgidžių) ir t.t 
Sąžiningas ir greitas patanaąvimas.
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nūs laiko iki 60 amžiaus.

Lėktuvas po 13,000 mylių
' —-T-

Atostogos, kurių visi taip 
išsižioję laukiame, savo kilme 
yra labai senos, kilusios iš re
liginių motyvų.. Senieji rome- 
nai visas darbo > dienas, paš- 
vęstas dievų kultui, vadindavo 
ferijomis — atostogomis. Me
tų kalendoriui pažymėti ferijų 
dienas imdavosi aukštieji im
perijos valdininkai—pontifices. 
Nustatytomis ferijų dienomis 
būdavo nurodytos ir apeigos, 
kuriomis reikėdavo permaldau
ti dievus. Dažniausia tai atlik
davo anksti ryte, o kartais 
užtrukdavo ligi pat vėlumos.

Be - didžiųjų valdininkų ir 
mažesnieji savo ribose galėda
vo tokias dienas paskirti; taip 
darydavo prąvincijų prefektai. 
Be viešųjų atostoginių švenčių, 
kiekviena šeima arba kokia 
mažesnė bendruomenė galėjo 
susigalvoti'g 
niškas šventi

Taip atostoginių švenčių



Arabą jau atgal skuba

THOMAS HARDY

GARBINGOJI LAURA

Trečiasis reichas ir naujoji 
Bavarijos konstitucija

Vokietijos reicho konkorda
te iš 1933. VĖL 20. minima, kad 
Bavarijos sudarytas konkor
datas lieka galio j. Taip pat ir

Vokietija daugelį įstatymų ir 
sutSr&ų, sudarytą daf wšd» »dc5^^ 
laikais ir prieš ta£ paliko ga- . jų partiatii 
lioj — nepanaikino. Taip ir gal naująjį

— nors žaizdos ir didelės, — kokia aš laiminga, matydama 
bet ligonis pasveiks. Uoliai tamstą sveikstant. Aš labai 
ieškojo Smithozzi, bet nepaty
rė, kur jis slapstėsi. Atgailau
janti Laura buvo pranešusi vi
sa, ką žinojo. Kiek buvo gali-

njoj. ■. ... .
Nors Bavarijoj krikščionys 

demokratai per rinkimus pra
eitą rudenį lįkolaimėto jai gau
dami 38% visų balsų ir tuo 
likdami didžiausia partija kraš
te, bet visom kitom partijom 
susiblokavus krašto vyriausy
bė puvo sudauryta be krikščio
nių demokratų. Naujoji Bava
rijos vyriausybė tik ką pradė
jusi eiti pareigas, tuč tuojau 
išdirbo naują mokytojų paruo
šimo įstatymo, projektą, kurį 
krašto parlamentas pirmuoju 
skaitymu jau priėmė (1955. U 
16). Tačiau ar taip lengvai pra
eis ir sekantieji skaitymai bei

Argentinoje tarp Perstas 
valdžios ir katalikų vyskupų 
susitarta dėl sugyvenimo. Pas
kutinių laiku Peronas 13 kuni
gų buvo uždaręs į kalėjimus.

J. E. dr. A. Muench 
Bažnyčių atstovai protestuoja

Šiuo laiku katalikų ir protes
tantų bažnyčios prieš naują į- 
statymo projektą labai griežtai 
pasisako, šv. Sosto nuncijus 
Vokietijai dr. A. Muench'įtei
kė Bavarijos vyriausybei raš
tą, kuriame primenama, kad 
tuo nauju įstatymu būtų pa-

Besiartindama prie viešbu
čio, ji galėjo įsitikinti, kad jb 
nesnaudė tamsoje, kaip buvo 
galima laukti. Priešingai daug 
žymių rodė, kad viešbutyje yra 
didelis triukšmas. Visas perso
nalas buvo sujudęs, aikštelėje 
prie fasado mirgėjo ^šviesos. 
Jos veidas nurimo, tau ji ten 
nerado nei savo baritono, nei 
vežimėlio su arkliu. TaStu Ją

koe palaikomas, išeidavo phjBr. 
rio uolom pasivaikščioti. Kari* 
taip bevaikščiojant, Laure W ’ 
H savo vyrai: • ’ ’ > *^*5

_JSmeą jei aš ir tožulf 

tau tokia. kokia dainr.UNL
Kapitonui Northbrook žais- aš vtoada Mate akyla nn<< 

dos gerai gijo. Atrodė, kad po x etaną tavo reftatovteum ** 
keletoe savaičių Jto bus iš ka- vMškal tamstai ateidavus; 
tastrofos išsiritęs beveik visi*- tamsta ' pakaitytam.. 
kai sveikas. Taip pat buvo att- tamsta fMtta*T. .
ku, kad Laura Sabai yra susi- — Tai toks dalytas, aptekta 
rūpinusi tuo, kokie po to bus ij labai reikta paptati,

Suomių laivas, kuris iš Rumunijos Kinijos komunistam 
vežė 13.00 tonų geros kokybės žibalą aprūpinti spraūsminiam 
lėktuvam, kad jie galėtų pulti Formozą, pasuko savo kryptį 
atgalios. Tai privertė jį padaryti 'to laivo jūrininkų atsisakymas 
plaukti į Kinijos vandenis, nes buvo pavojus, kad pakeliui jis 
galįs būti susprogdintas. z

Yra žinomas draudimas pristatinėti Sovietų Sąjungai ir 
jos satelitam, prie kurių priklauso ir Kinija, kariniams tiks
lams naudojamas medžiagas. Šio draudimo, be abejo, nepaiso-' 
ma ir slaptais keliais komunistų kraštus pasiekia laisvojo pa
saulio ginklai ir-karinės medžiagos, nes daug kam niežti nagus 
^pasipelnyti iš tos-juodos prekybos. Tokio pelno siekė ir ta 
suomių bendrovė, kuri apsiėmė savo laivu' pergabenti žibalu 
iš Rumunijos į Kiniją. Ji sutiko būti tarpininke tarp dviejų 
Sovietų Sąjungos satelitų, Rumunijos ir Kinijos, kurie galiz 
tarp savęs prekiauti, kuo jie nori, nes anas ‘draudimas jų ne
liečia. /

. Tačiau į šį biznį žmogaus krauju ir gyvybe buvo įtraukti 
laisvi Suomijos jūrininkai. Savo gyvybę saugodami, jie ir atsi
sakė vesti laivą į Kinijos krantus. Aruba turėjo pasukti atga
lios. Jos kapitonas gavo tokį bendrovės įsakymą. Taigi, ir pati 
bendrovė apsisprendė nerizikuoti. Kokios iš to gali būti pada
rytos išvados?

krikščionis- rijoskatalįkųvyskuped.
ų tikybinių Nepritartanaujamjstatymo 
išmokyto- .projektui ir Bavarijos krašto 
' s~“ evangelikų — luteronų bažny

tinė taryba, kuri savo rašte 
Bavarijos vyriausybei pareiškė 
apgailestavimą, kad to įstaty
mo projekte nematyti, jog mo
kytojų paruošimas vyktų ant 
krikščioniškų pagrindų. Tame 
rašte evangelikų—luteronų ta
ryba taip išsireiškia: “Po visų 
ikšiolinių išsįaiškinmų jūs ne
galite laukti, kad dabartinei į 
statymo formai mes pritartu
mėm. Jūs žinote, kad mes 1954 
m. sausio vmėn. davėm paaiški
nimą, pagal kurį evangelikišką 
mokytojų' paruošimą laikome 
pačiu geriausiu. Šio nusistaty
mo mes laikomės ir apgailes
taujame, kad naujasis įstaty
mo projektas eina kitu keliu.

labiau nedovanos išbėgusiai 
porai tėvas, kuris nuo to laiko, 
kai išvažiavo iš viešbučio, uėi 
su vienu ne su antru jokių ry-. 
šių nepalaikė. Tačiau artimiau
sias Lauros rūpestis buvo, kad 
jei atleistų vyras, kuris ištatię- 
sęs lovoje galėjo medituoti ži
nomus de Barbentu) šodtyta 
“Ji apgavo savo tėvą, Ji g£ 
tave apgauti.”

Tai trako tol, kol kapitone*

' Žem. Sfoks^ijoj frovat- dėl 
mokyklų įstatymo dar nepasi
baigus.prasidėjo ginčai Bava-

paruošimas turi apimti kaip 
religijos pamokas, taip ir ki
tus dėstomus dalykus, kurie 
tikėjimui ir papročiam yra 
reikšmingi. Sutikimą religijos 
pamokas dėstyti duoda Missio 
canonica pabrėžtinai tik per 
diecezijos vyskupą.

3. Prie naujos mokytojų 
paruošimo tvarkos valstybės 
rūpinsis institutais, kurie už
tikrins katalikiškom liaudies 
mokyklom tinkamas mokymo 
pajėgas, pagal aųgščiau minė
tus nuostatus.

Btered a> second class matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951, under 
tte Act of Mareli 3, 1879, originally entered as second'class matter

v- . at Boston, Mass., September 12, 1915.

rioje ji buvo. Iššokusi ji pasi- sakė paklaustasis darbininkas, 
leido bėgti nuo kalvos žemyn, permesdamas ją akimis nuo 
Perėjusi užtvarą, ji pasislėpė galvos iki kojų. — Gyvas dar, 
viename tankiame pakelės vir- tik be sąmonės. Jis nukritęs ar 
byno krūme. Ištempusi ausis jį nustūmė nuo krioklio. Mano, 
klausėsi, ar nesiveja. Bet nie- tad nustūmė. Tai ponas, kuris 
kas netrikdė tylos, tik kartais buvo atvažiavęs su senuoju ma spręsti, jis, apžiūrėjęs tą- 
sniegas nukrisdavo nuo šakelės

Galų gale įsitikinusi, kad dai
nininkas jos negali surasti o 
gal ir nelabai ieško, Laura iš? 
lindo iš krūmų, ir netruko nė 
valandos, kai ji buvo prie 
Prospect viešbučio durt).

Nesutarimų statutas
Šiuo laiku Bavarijoj yra 25 

pedagoginiai institutai (aukš
tosios mokytojų ruošimo-mo
kyklos). Iš jų 14 yra valstybi
niai, 10 katalikų vienuolių ve
dami ir vienas evangelikų — 
bažnytinis.

Pagal naująjį įstatymo pro
jektą, visus xpedagoginius insti
tutus perima valstybė — kon
fesinis mokytojų ruošimas bū
tų negalimas; tam pačiam in
stitute, pagal tą pačią progra
mą turėtų būti auklėjamas į- 
vairių konfesijų—tikybų jauni
mas. Katalikų vienuolių ir 
evangelikų vedami mokytojų

meldžiausi už tamstą. Baisiai 
kenčiu dėl to, ką esu padariusi. 
Tuo nusikaltimu aš niekuo ne
dėta ir tikiuos, kad tamsta ma
nęs. taip nesmerksi, James.

— O ne! Priešingai. Tamsta 
esi labai gera;., slaugytoja, 
— atsakė jis silpnu, rimtos iro
nijos pilnu balsu.

Lauros skruostais nuriedėjo 
kelios tylios ašaros, ir ji tą die- Northbrook gaKjo atotiNŠtij 
ną daugiau netarė n* žodžio. išeiti į lanką. Tuomet jto ’

Šiaip ar taip, atrodė, kad . savo žmona persikėlė j rara 
sinjorui Smithozzi bus pairi v kę 

pabėgti. Kalbėjo, kad jo nie
kur neradę nors visus įtartinus 
vežįmus tikrinę. Tačiau buvo 
aišku, kad jis turėjo išvykti iš 
grafystės. Kaip ten bebūtų, jo 
sugavimas darėsi probtematiš-

lordu ir vėliau išėjęs su sve- syk kelią, turėjęs grįžti prie 
timšahu, taip pat čia kiek anks- vežimo, ir, neberadęs, jaunos 
čiau atvykusiu. Bent taip man daipos, bus jos visur ješkojęs. 
pasakojo. Jos, neradęs, kitos dienos rytą

bus nuvažiavęs į Cloff-Martin, 
kur pardavęs arklį ir autobusu 
nuvažiavęs' į artimiausią stotį 
ir dingęs. ,

Per 'viso šio lėto ir skaus
mingo sveikimo dienas ir savai
tes. Laura taip stropiai fa* atsi
dėjus savo vyrą slaugė, jog tai 
būtų atpirkę visokią kaltę; 
mažesnę už tą, kurią Ji buvo 
padarius. Vyras jai nenorėjo 
atleisti — tai buvo visiškai aiš
ku. Už visus jos rūpesčius pa
taisyti pagalves, patogūd pa
guldyti, už rūpestingą tvarstą 
keitimą, už vaistų padavimą, 
Jis atsidėkodavo tik paprasto 
šaltoku “ačiū”, kurį, galiams 
dafttas, už tuos pačius patar-

. Antroji išvada išplaukia iš Arubos jūrininkų nusistatymo. 
Nors jie pirmiausia savo gyvybės paisė, bet jų žingsnis yra 
pamokomas. Visas laisvas pasaulis, jei jis nenori užsitraukti 
didesnės nelaimės, turėtų mesti bet kokį biznį su bolševikais. 
Bolševikų grėsmė greičiau praeitų, jeigu jų pastatyta geležinė 
siena ir jiem patiem būtų taikoma: pro ją neturėtų praeiti 
nieko, kas tiktai juos palaiko ir stiprina.

(Laura įėjo į viešbutį ir, visai 
neslėpdama, kad j aukos žmo
na, tuoj sustojo prie ligonio 
lovos gailestingosios seselės 
pareigų eiti. Kai atvyko pa
kviesti du gydytojai, Laura 
patyrė, kad žaizdos tokios rim
tos, jog labai maža esą vilties 
pasveiktL Tai esą stebuklas, 
kad vietoj neužsimušė — ko 
jo priešas, matyti, norėjęs ir 
laukęs. Ji žinojo, kas yA tas 
prįešas, ir vi* sudrebėjo.1

' Laura budėjo visą naktį, bet 
greitai apėmė baimė ir siaubas', vyras Jos nepažino. Kitą dieną 
kai pamatė prieangyje, žibintų atrodė Ją pažįstąs^ o pavakare 
šviesoje, dviejų vyrų atgaben- Jau galėjo kalbėti./ Jis pranešė 
tą neštuvuose gulintį Žmogų. gydytojau* kad iš tikrųjų 

_Aš viso to kaltinink*! -- etojoras Smitfiosri Jį nustūmęs.
šnabždėjo Laura drebančiom eUugytojai ligonis neto- navimus būtų sakęs kiekvienai 
u__ _  ji ■- — rt nl SfMUfrv M 1 klanai- mnteriškeL

SUBSC3HPTION KATES
Dpmeatfe yearly 4...................— $6.00
BrooUyn. N. Y. _____ ........ $6.50
Half yeer ............  22 $3.50
Foreign —........................ $6.50

apie tą, lyg norėdama $ įtikin
ai, kad nieko neįtaria. Po kiek 
laiko, jam truputį patraukus 
vadžias, nuvargęs arklys vėl 
sustojo.

— Štai dabar, kur atsidūrė
me, — tarė jis.

Mergina energingai pasiūlė:
— Na ką! Aš palaikysiu va

džias, o tamsta paėjėk į priekį 
ligi kalvos viršūnės ir pažiūrėk, 
gal matysi, kur mūsų kelias 
eina. Per tas kelias minutes ir 
mūsų arklys galės pailsėti. O 
jei kelias nesikeičia, tai grįšim 
atgal ir važiuosime pirmu pasi
sukimu.

Ji tai ištarė labai nekantriu 
tonu. Padavęs Laurai vadžias, 
nors tai dėl nusivariusio arklio 
ir nebuvo reikalinga, daininin- 
kas ėmė bristi į kalvą, kol pa
galiau visiškai išnyko iš Jos lūpom. — Jis J nužudė! žodžio, net į jos moteriškei. - , tobesiti
akių. ' • Prišokusi prie durų, JI grd- >«» tik „/ —Brangus, brangus James, lėto tą

prie fejrtono knita ir Moko Btai.« tao- - tai bBvo m pąjten. JbM.

O jie budi tam, kad Kinijos komunistai nesikęsintų Formozos 
pulti ir Nepakurtų našjo karo. Anas žibalas tam reikalui buvo 
vežamas. Kai komunistai laisvus vandenis išnaudoja savo pik
tiem tikslam ir kitiem nelaisvę primesti, jie netenka teisės ne
kliudomi laisvais keliais naudotis. Pakanka jau to, kad lasva- 
jame pasaulyje ir taip jie turi laisvę savo griaunamajam ir 
kurstomajam darbui. Jei čia laisvas pasaulis dar daugiau drau
dimų įvestų, taikai tiktai išeitų į naudą. Patys komunistai, kur 
tik ^e gali ir prieina, kitų laisvės bei laisvo susisiekimo ne-

1925 m. sausio 24 d. Btaouri- 
ja sndarė'im SY- Sostu lwdmr- 
datą ir su evaĄg^kų^i&ro- „0^^^ 

nų kr&Što v bažnyčia, Įį. pąnyAH mnlryti ii*
kūne iki šiol nebuvo pakeisti, pagal atitinki

Konkordatas 5-tam straą®- 
nyje apie mokytoj tinkamumą 
ii; jų paruošimą taip pasako:

1. Vaikų mokymas ir auk
lėjimas kataliltiško^e Haudjaa 
mokyklose bus tik tokiom mo
kymo jėgom patikėtas, kmios 
yra tinkamos 4r pasiruošę pa
tikimu būdu mokyti pagal ka-, 
talikų religiją ir auklėti kata
likų t&ėjimo dvasioj.

2. Mokytojai ir mokytojos, 
kurie nori, gkuti taniybą kata
likiškose liaudies* mokyklose, 
prieš jų priėmimą privalo įro
dyti, kad ye turi minėtų mo
kyklų charakteriui atitinkamą

Minutę prieš tai sinjoras 
Smithozzi buvo pasakęs Lau
rai, kad jis nori klausti pas 
sargą kelio, o jis sargo tikrai 
n:eko neklausė.

Netn&us šitas tyfla ar ne
tyčia atsitikęs užmiršimas 
jiem padarė daug vargo. Rei
kėjo rasti patogesnį kelią, kur 
būtų 'abiau suvažinėtas. Jo ta
čiau nebuvo. Kai ,jų^ pasirink
tas kelias ėmė kati kalva 
aiddtyn ir atrodė krypstąs į 
priešingą Cafiff-Martin * pusę, 
imdėtis pasidarė labai rimta.

Nuo to laiko, kai Laura iš
girdo tą pašnekesį užtvare, ji 
visiškas nutilo ir nebesiglaudė 
prie savo grobiko.

— Kodėl tomsta nieko ne
kalbi, Laura? nenatūraliai 
linksmu tonu paklausė daini
ninkas.— KodR nepasakai sa
vo nuomonės apie kelią?*

— Ach, tiesa, — atsakė ji 
tokiu be ton, kuriame buvo Jau-

prenumeratos kątna švietimo reikaluose, dįH kriks- 
Amerikoie metams________ $6.oą čioniško jaunimo auklėjimo bei
Brookiyn, n. y.-........___ $650 švietimo ir. dS tinkamo moky»
Pusei metų ........... .. ........ $3.50 tojų paruošimo anksčiau suda-
Užsienyje .................   $6.50 rytos sutartys SU ŠV. Sosto MT
>?‘ , protestantų bažnyčiom, pala

tos galioj.

ntięto—t— b rrilBlfrtįB teini nuožiūra. Nenaudoti Liberalų SOCiahstą pSSŠangOS
laužyti sutartis ‘ ;

Kurį laiką po karo švietimo 
reikalai V. Vokietijoje nebuvo 
ypatinga problema. Tačiau 
prieš porą metų tuose kraštuo-' 

kur liberalai ir socialdemo
kratai sudarė daugumą parla
mento > (Landtago) atstovų 
mokyklų problema iškilo kai 
kur labai aštriom formom. 
• 1953 m. Baden Wuerttenm- 
bergo krašto parlamente vyko 
labai aštrūs ginčai dėl mokyk
lų įstatymo. Liberalam ir soc. 
demokratam sudarius krašto 
parlamento daugumą ir vyriau
sybę, buvo stengiamasi priimti galutinis įstatymo patvirtini- 
įstatymą, prieštaraujantį kon- -mas, dar neaišku.* 
kordatui. Ir atrodo, tokį įsta
tymą jau būtų priėmę. Tik 
1953 m. rudenį visos V. Vokie
tijos parlamento rinkimuose 
milžiniškai .laimėjus krikščio
nių demokratų partijai, buvo 
sudaryta nauja vyriausybė ir 
Baden—Wuerttembergo kraš
te, į kurią įėjo ir KD partija. 
Pastarųjų pastangom buvo su
laikytas tikintiesiem katalikam 
bei protestantam nepalankaus 
mokyklų įstatymo priėmimas.' 

Praeitais metais panaši ko- 
Vieną išvadą padarė bolševikai šaukdami, kad Amerika var- va vyko Žemosios Saksonijos 

žo prekybą tarptautiniuose vandenyse. Mat, Amerikoje pasi- krašte. Čia liberalai su socia- 
girdo balsų, kad Arabą neturi būti prileista prie Kinijos kran- listais, sudarydami krašto par- 
♦ša vnsvaA ■ ■ via■ A A 4/v- , « •lamente daugumą, pneme tok} 

mokyklų įstatymą, kuriuo ti
kinčiųjų katalikų ir protestan
tų reikalai aštriai pažeidžiami. 
Dėl to kurį laiką krašte vyko 
milžiniškos protesto demons
tracijos, o šiuo laiku renkami 
gyventojų parašai, reikalau
jant . atšaukti netinkamą įsta
tymą. Žem. Saksonijos mokyk
lų įstatymas tuo nepalankus, 
kad krašte negalima steigti va
dinamų tikybinių mokyklų ten, 
kur nėra bendruomeninių—val
diškų mokyklų. Gi įsteigus 
bendruomeninę mokyklą, lieka 
beveik neįmanoma šalia jos

Suktas ' T*
Bavarijos vyriausybė 

na, kad- naudoju įstatymu tiį 
kinčiųjų reikalai nenukentės^J^ 
nes visose mokykloee kiekvie- įl 
ha ' konfesija tarės - teisę 
.rinkti tekins religijos mtĄyto- 
jus, kokie kuriai konfesijai 
tinka. Visiem kitiem 
dalykam ir jaunimui 
mokytojus paruoštų valstybę, <į|| 
o ne konfesijos, nes tai;.'į^^S 
klausą iš^Etihai 'tik valstybei, 

.Šįis punktas ir yra vienas, aš- 
triausių nesutarimų. 7J

Krikščionys demokratai 
pasisako prieš naują įstatymą

Bavarijos krikščionių demo- 
kratų partija, kuri apima kata- 
likus ir protestantus, pasisako 
prieš naują mokytojų paruoši- 
mo įstatymo projektą ir drad- 
ge pabrėžia, kad tikintieritoa || 

svarbu ne tik religijos moty- ' 
tojai, bet ir kitų sričių vmoky-_ 
tojai bei auklėtojau Aišku, jei- 
gu kiti mokytojai ar aultiet^- ; 
jai tikėjimui nebus palankūs 
ar indiferentai, tai vira tik ife- 'Z 
ligi jos mokytojai tikintiesiem 
tėvam pageidautina linkme 
jaunimo neišanklės. “Kaip 
na kuri konfesija negafi 1ĮH Sj 
nustatyti, kokie anos tikėjam 
pagrindai turėtą būti, taip 4r 4 
valstybė n^afi nuspręstą kas J J 
yra tikėjutui bei psprnft— -i 

'rrikšnungiaasia.n (Dr. Sridei, ||
Bavarijos KD vadas). ’

Jeigu konfesiniai mokytojų 
ruošimo institutai yra ne že- 
mesniame lygyje kaip valsty- 

' taniai, tai ir jie (konfeubmątygl 
institutai) turi gauti lygias 
sės ir tokią pačią valstybės pa-‘ /| 
ramą, kaip ir valstybiniai ih- 
stitutai. Kitaip tikintieji būtų. į., 
skriaudžiami, ir tai prieštarau
tų ne tik konkordatui, bet ir ? 
Bavarijos bei Visos Fed. Vokie- 
tijos konstitucijai, kurios ga- < 
rantuoja visiem paliečiam ly- - 
gias teises ir laisves. - f

Mačys Musteikis (EU)
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Pranciškonai Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje, turi 6 savo vienuolynus, 2 parapijas, spaustu
vę, leidžia 3 laikraščius, dirba pastoracijoje, dalyvauja 
visuomeninėje veikloje ir ruošiasi steigti šv. Antano 
kolegiją.

Kandidatai, kurie nenori būti kunigais, priimami j 
brolius. Jie yra įvairiuose darbuose kunigų pagalbi
ninkai ir pilnateisiai Ordino nariai. KANDIDATAMS 
l BROMUS JOKIO YPATINGO MOKSLO NEREI
KALAUJAMA.

Kovo men. 13 d., sekmadienį 
staigaus' širdies smūgio ištik
tas, mirė Juozas Plečkauskas. 
Velionis gimė 1913 m. gruodžio 
13 d. Vilkaviškio mieste. Bai
gęs Vilkaviškio gimnaziją, 1932

nūs* (Mrk. 15, 39). O gal am
žių tekšėje šimtininko pavyz
džiu paseks , ir kiti, kuriems 
kančios mąstymas atneš tikėji
mą į Kristų* gyvojo Dievo Sū-

Šventasis Veidas, matomas 
kančios sekmadienį paslėptas, 
ar ’ kartais jis mums ne dau
giau pasako už atidengtą ir 
šviečiantį? Ar nė garsiau jis 
kviečia ir mus pridengti savo 
veidą, kad iš skausmo ir kan
čios prisikeltume lyg

kytojas, kad niekas nebuvo 
jiems įsakęs lįištL^ » 
. Įsakęs? pakėlė akis 
vadovas. — yaikus reikia į- 
traukti į darbą, o tyla pati at
siranda..

■ Visiškai pati tyla .neatsiran- 
.da. Ją reikia sukurti arba jos 

išmoktu ir išmokti savu laiku. 
•Lotynų ’ priežodis sako: “Yra 
laikas kalbėti ir yra laikas ty
lėti”. Gavėnia yra toks laikas, 
kada daugiau tylima nei kal
bama.

Tai. nereiškia, kad gavėnios 
meta žmonės turėtų daugiau 
dirbti. Ne. Jiey turi daugiau 
mąstyti. Darbas nesukuria ty
los, o tik jos. reikalauja. Kas 
dirba ar mokosi, tas savaime 
negali kalbėti; tas priverstas 
tylėti. Bet galima tylėti ir ne- 
ridometl tuo, ką dirbt Galima 
tylėti ir išsisukinėti iš darbo. 
Pagaliau galima maišytis tarp 
dirbančiųjų, išsisukinėti iš dar
bo, kalbėti ir kitiems trukdyti 
darbo tylą.

Tokie, kurie nedirba ir netyli, 
yra apgailėtino dvasinio stovio 
žmonės. Tai yra žmonės, pra
radę pačią žmogiškiausią galią 
— mąstyti. Jie nebesutelkia ir 
nepajėgia sutelkti savo minčių 
ties jokiu užsiėmimu. Juo la
biau jie nebegali gilintis į save 
ar į tas problemas, kurios lię- 
čią žmogaus paskirtį.

Jiems reikia grįžti į save, ir 
nėra kito būdo, kaip grįžti į 
galvpjimą ir mąstymą. Jiems 
reikia daug mąstyti ir mąstyti 
ramiai, blaiviai, sistemingai. 
Čia ir iškyla tylos reikalas, ne 

• įsakytos, ne darbu priverstos 
tylos, o laisvai pąsirinktos. Tik 
tokia tyla žmogui ir jo gyveni
mo permainai gali būti gera

REV. DR. A. JUŠKA, L.R.C. Federatiom Secrohry, 
1644 WataMto Avė, Chfcago 22, DL

Vajas tęsto Ig pgošis l*wą l9Ma.

m. įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą, pasirinkęs medi
cinos fakulteto chemijos far
macijos skyrių. Baigęs mokslą 
ir gavęs ęįiemiko farmacinin
ko diplomą, paliko to paties 
universiteto chemijos katedros 
asistentu 1939 m. Antrinį dar
bą dirbo centriniame kariuo
menes vaistų sandėlyje, o oku- 
pącijos metu dirbo J. priga- 
lausko vaistinėje Kaune.

Karo audra jį nubloškė į 
Vokietiją, kur 1945 m. vasario 
13 d. jam teko pergyventi didį
jį Dresdeno bombardavimą. 
Frontui artėjant, apsigyveno 
Wangene, prancūzų donoje. 
1948 m. vedė O. Kulvietytę. Po 
poros metų atvyko,į Ameriką, 
kur pradžioje gavo labai sunkų 
darbą; Nuo 1953 m. Juozas pe
rėjo į Pfizer Therapeutic In
stitutą, Maywood, N. J„‘ kur 
ir darbavosi ligi mirties.

Kovo 17 d. velionis buvo iš
kilmingai palaidotas iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios R. Katalikų 
kapinėse Totowa, Paterson, 
N. J. Laidotuvių apeigto attt- ir sąmoningas lietuvis, kurį vi-

v -Z - TnaiL

Nenorima čia niekam sakyti, 
kad netaupytų, arba mesti ko
kį šešėlį dėl per didelio gobšu
mo, čia primenama tik, kad 
kiekvienas gerai ir kruopščiai 
apsiskaičiuotų, ar pajėgs visa 
ką turi, naudingai suvartoti, 
nes trumpa yra šio gyvenimo 
kelionė. J. M.

vieš, kai jie alkį kentėjo ir ne
galėjo pasiekti savo namų... 
Nejaugi Mokytojas būtų išsi
gandęs tų fizinių akmenų, ku
riuos minia stvėrė ipesti į Jį? 
Kodėl Jisai slepia savo veidą 
nuo žmonių ir traukiasi į nuo
šalų Alyvų sodą?

Virtinės tokių klausimų kvie
čia mus ieškoti gilesnių prie
žasčių, vertusių Kristų trauktis 
iš žmonių tarpo.

Dalis Kristaus klausytojų 
svaidė į Jį

priekaištavimo akmenimis,

JVIŲ LIAUDIES 
RAIŽINYS

dį tarė kun V. DemUris, pra- toto tarnautojai ir darbininkai, 
šydams* nepamiršti mirusiojo įvertinę mirusįjį kaip žmogų ir 
šeimos. kaip sąžiningą .darbininką,

Velionis paliko nuliūdusius gausiai lankė vėtionžes palai- 
žmoną Oną, tris mažametes kus, palydėjo į kapus, parūpi- 
čfakretes, Audronę, Jūratę ir no g®ų ir parinko varge liku- 
Virginlją, brolį med. dr. Vlk- riai vienkartinę pašal
ti** Australijoje ir dv seseria, pą. Juozo šeimair toliau paliko 
kurių viena gyvuos Kanadoje, gyventi toje pačioje, vietoje: 
o kfta " ‘ ......- f

šiandien tai daro įvairūs, 
yienuohaL Vieni, tyli kasdien, 
darbo metu ir po paskutinių / 
vakaro-maldų ligi kitos dienos 
pusryčių, Kiti, kaip kartūzai, < 
trapistai, kamendulai tyli visą 
gyvenimą, išskyrus didžiąsias 
šventes. (Dabartinis popiežius 
yra sušvelninęs jų regulas: įsa
kęs kalbėti vieną dieną savai
tėje). Tai yra didelė auka, ir 
ji daroma ne tik savos tobuly
bės dėlei, bet ir išlyginti pasau
lyje išbujojusiam, dažnai itin 
nuodėmingam- kalbėjimui.

-Mes galvojame, kad be tų 
gausių kalbų nebūtų gyvenimo 
džiaugsmo. O apie tylinčius 
vienuolius trapistus vienas lie
tuvis kunigas, neseniai aplan
kęs jų vienuolyną Spericer, | 
Mass., yra pasakęs:

— Tokių džiugių ir linksmų 
veidų nesu niekur matęs 1°

Mes pametame kalbos džiaug
smą, nes nedąrome tylos pa- * 
kaitų. Jeigu mes patylėtume 
bent keletą dienų, sakysim, 
gerų uždarų rekolekcijų proga, 
ir giliai įsimąstytume į save 
bei didžiąsias žmogaus gyveni
mo paslaptis, patirtume ne tik 
pačios tylos palaimą, bet ir 
santūrios kalbos vertę.

Gavėnia yra. toks pakaito 
laikas. Gerų papročių tautose, 
kaip yra buvę ir pas mus, ypač 
kaimo kultūroje, visas gyveni
mas apsigaubia savotiška tyla. 
Gavėnioj visi vengia triukš
mauti, dainuoti, linksmintis, 
ruošti pramogas ar jų jieškoti. 
Žmones ir šiuo metu neveng
davo bendrauti, netgi subrink
davo vakarais pas kaimyną, 
ką nors dirbo, giedojo giesmes, 
klausėsi maldingo skaitymo, 
mąstė Kristaus kančių pasako
jimus.

Gavėnia yra vidinės draus
mės laikas. Gavėnios mintis

dvidešimt— tai jau nebepaiso- 
ma žmogaus asmenybės. Pini
ginis matas tada visa atstoja. 
Pinigų meilė būna tokia dide
lė, jog žmogus, kraudamas pi
nigą prie pinigo, stengiasi viso 
ko atsisakyti, kad tik pasivy
tų tuos, kurie skaito tūkstan
tines ir planuoja visokiomis 
priemonėmis jas didinti.

Mes mokame taip pat kartais 
perdaug nuduoti ir verkšlenti, 
kad galus su galu vos suvedam. 
Vieniems galima patikėti, ki
tiems ne. Bet tie* kurie mažiau 
dejuoja, dosnesni yrą ir labiau 
aukoja įvairiems reikalams už 
tuos, kurie jau šiandien yra 
vertinami aukščiau suminėti pi-

Lietuviai Pranciškonai, norėdami labiau išplėsti tau- 
tinę-religinę veiklą už tėvynės ribų ir taip pat paruošti 
didesnį skaičių savo kunigų išlaisvintai Lietuvai, kvie
čia čia gimusį ir iš tremties atvykusį lietuviškąjį jau
nimą stoti į PRANCIŠKONŲ GĖDINĄ.

tiečių su didele jėga skverbiasi 
į materialinį pasaulį, atmesda
mi visą kitą. Perdidelis suma
terialėjimas ugdo nesveiką 
šykštumą. Jau šiandien yra 
žymių, kad, pagal mūsų pini
ginį potencialą, mes esame per 
šykštūs įvairiems visuomeni
niams bei kitiems reikalams. 
Būdami biednesni labiau rėmė- 
me įvairius reikalus. Taigi, tas 
šykštumas ir ta didelė meilė 
pinigui paralyžuoja mūsų vi
suomeninę veiklą. Su dreban
čia ranka ir labai šykščiai de
dame centus svarbiems tautos 
reikalams, pagalbos šaukian
čiojo brolio balsas nebejaudi- 
n%jnūsų. žodžiu, visi visuome
niniai reikalai, bent tiek surišti 
su išlaidomis, stumiami į šalį, 
jų nebenorima remti, nė apie 
juos girdėti. Lieka vienintelis 
idealas—-pinigas.

Ir kai pinigo galia pradeda
ma įvertinti žmogų — šis de
šimt tūkstančių vertas^ anas

Blogos bylos visada yra 
triukšmingos ir piktai iškalbin
gos. Tokių bylų nestinga mū
sų šeimose ir visuomenėje. Bet 
yra dvi plačiai žinomos bylos, 
kurios savo triukšmu visuoti- i 
nai gniuždo žmonių dvasią. Tai 
politika ir biznis.' 
' Yra speciali politikos siste

mai kuri kovoja prieš žmogaus 
dvasią. Ji veikia savo propa
ganda per dienas ir naktis, nie
kad, jokiu laiku — aišku, nei 
gavėnioj —'nesustodama. Ji 
verčia žmones tylėti, klausytis, 
nebegalvoti ir drebėti, ši siste
ma nepripažįsta žmogui jokio 
dvasinio prado. Ji sąmoningai 
siekia užgniaužti mintijančios 
dvasios pasireiškimą piktu, 
klastingu, grąsinančiu žodžiu.

• Kitokie žodžiai yra biznio 
byloje. Jie niekam negrąsina, 
tik siekia naudos ir siekia ne
mažiau triukšmingai ir iškal
bingai Žodinė biznio propagan
da, kaip pakilusios upės srovė, 
neša su savim įvairias šiukš
les ir atmatas — tuštybę, kvai
lumą, kriminalinę sensaciją ir 
seksualinę intrygą. Visa tai lyg 
tvanu užlieja žmogaus sąmonę 
ir pasąmonį.

Šiais dviem kanalais eina žo
dinis bemintiškumas, pilnas į- 
gtidžių, ienktiniuojančio pavy-

—; __... tafta. Jį stiprins ir gaiyins mir<
Jeigu klausytojai butų šil- tie» Rgnnijno stebuklu priver- 

čiau priėmę Kristaus žodį ir tęs prie kryžiaus Movintį šhn- 
atviresni buvę Jo mokslui, Mo- įninką pripažinta “Tft tikrųjų 
kytojas nebūtų sviedęs į juos fotas buvo Dievo SiP
rūsčios ištarmėįs :• “pikta, ir sve
timoteriaujanti karta”; “an
gių veisle, kaip jūs galite kal
bėti gera, būdami pikti”; “jus 
panašūs į pabaltintus kapus, 
kurie iš oro pusės rodosi žmo
nėms labai gražūs, o viduje 
pilni mirusiųjų* kaulų ir visokių 
puvėsių”*.. Tokie žodžiai lyg 
žaibai ėjo iš Mokytojo burnos, 
norėdami sutrupyti netikėjimo; 
veidmainystės ir įtarinėjimų 
uolas, kurios slėgė klausytojų 
širdis ir neleido jiems suprasti 
meilės, taikos ir malonės mok
slo. naujai užgimę

Mielas jaunime, jeigu Dievas tave šaukia j vienuo
lyną Ir nori pasišvęsti didesnei Jo garbei, mūsų tau
tos gerovei bei savu stelos išganymui, tuojau rašyk 
praacHkoaams klausdamas platesnių informacijų šiuo 
adresu:

Kandidatai į kunigus turi būti baigę bent pradžios 
mokyklą (Granunar SchooU. Baigę vidurinę mokyklą 
(Higb School), jeigu jie yra mokęsi lotynų kalbos, tuo
jau siunčiami į naujokyną, po kurio prasideda filoso
finės ir teologines studijos pranciškonų seminarijoje. 
Norintieji po šventinimų galės dar gilinti studijas Ro- 
mos ar Washingtono universitetuose aukštesniam 
mokslo pažymiui gauti. VISAS MOKSLAS YRA VIE
NUOLYNO LĖŠOMIS.

£ veide. Męsžiūrime j kitą vei- pakeiti brolio meik
dus >r skaitome juose džiaugs- mkldą daugiau ra

liūdėsį, me$ę, neapykantą, tino negu žoĄ slaptoje.
baimę, raiforiipinimą -' Te kaip 
sunku, paslėpti savo vidų af vi
dinius sielos išgyvenimus! Žiū
rėk, kaip greitai motina su- 
oranta vaiką meluojant, moky-;

’ tojai pagauna mokinį neteisybę 
:. šnekant ar išsisukinėjanti

.Kai žmogaus veide džiangs- 
mas žydi, kai jis smagus ir pa-

'/ tenkintas, tada jis^savo džiugią 
nuotaiką nori ir kitiems paro-

į. dyti — mielai dalyvauja drau- 
gijoje ir linksminasi su kitais,

* o kai žmogaus sielą liūdesys
- y slegia, tuomet ysai slepia savo

- skausmingą veidą ir bėga nuo 
žmonių. Susikrimtimo ir dide
lio vargo metu žmogus beveli
ja pasilikti sau vienas ir nuo
šalus.

Panašios mintys pinasi mūsų 
širdyse ir kančios sekmadienį, 
kai liturginio , gavėnios meto 
nuotaikoje žvelgiame į 

paslėptąjį Kristaus veidą. 
Mėlyni uždangalai dengia 

bažnyčiose kryžius, statulas, 
r paveikslus. Jie lyg nori nuo 

mūsų akių paslėpti kenčiančio 
Išganytojo veidą. Nuo kančios 
sekmadienio ligi didžiojo penk
tadienio Kristus nori pasilikti 
vienas ir dvasioje pasiruošti 
kančiai ir mirčiai. Jis tik 
trumpu pokalbiu kreipsis į sa
vo dangiškąjį Tėvą, kai Alyvų 
sode ištars: “Mano Tėve, jei ta 
taurė negali praeiti mano ne
gerta, tebūnie tavo valia” (Mt 

’ 26, 42).
Klaiki tyluma apgaubia žmo

gaus širdį. Jisai nori pradengti 
tuos mėlynuosius šydus, ,pa-

A kepusius Kristaus veidą, ir su
žinoti, kas privertė Jį pasi- 

. z- traukti iš žmonių, kuriuos my-
* Įėjo labiau nei savo motiną,

kuriems dalino duonos ir žu-

r-tJbk. 3, 16). .. 
*• Bemintiškumo ®pvė yra ak
la ir beatodairiška, ir jai atsį-' 
spirti nėra, šiandien kitos jėgos, 
kaip tik mintijanti ir mąstanti 
žmc^aus dvasia. Tai dvasiai 
reikia išsilaisvinti iš triukšmo. 
Stačiai reikia* ieškoti laiko ir 
progų arba naudotis gilios tra
dicijos ir prasmės laikui, kad 
bent kiek galima būtų atpa
laiduoti gavo dvasines galias. 
Šiandien reikia stačiai kovoti 
už savo žmogiškąją mąstymo 
laisvę — ne tą, anaiptol, ne tą, 
kurią panašiu triukšmingumu 
mums siūlo išlaisvintojai iš pa
čios minties.

Tylos' įsakymas yra nerašy
tas, bet' privalomas žmogaus 
būčiai pačia jos esme. Tylėti ir 
mąstyti yra daugiau žmogiška, 
negu kalbėti. Kalbėti — tai pa
sakyti, ką mąstai Kalbėti gar
siai — tai išreikšti, ką permąs- 
tei tyliai. Bet kas daugiau inąs- 
to, tas paprastai negreitas kal
bėti. Išmąstyta mintis pasida
ro savotiška paslaptis, kuri 
neskelbiama kiekviename skers
gatvyje ir kiekvienam sutik
tam kaimynui. Tokios ribojan
čios normos, tokios pagarbos 
ir tokio santūrumo nebetenka 

, prabėgom paskaityta ar nu
girsta mintis. Kas daug ir 
triukšmingai kalba, vargiai iš
vengia tuštumo, bemintiškumo 
ir beprasmybės. Apie tokias 
kalbas,' kurios nebeužgriebia 
smegenų, įgalima sakyti, kad 
jos prasideda ir baigiasi tik 
liežuvio galu. Toks “liežuvis 
yra ugnis... Jis sutepa visą 
kūną ir padega mūsų gyveni
mo tekinį... Jis yra neramus 
nelabumas, jis pilnas mirtingų 
nuodų” (Jok. 3, ir 8).

Liežuvį reikia drausminti, ir 
tai reikia visiems, net pamal
diesiems. “Jei kas tariasi esąs yra ta, kad žmogus apvaldytų 
pamaldus ir nesuvaldo savo save dygėtą prigimtį. O mūsų 
liežuvio, bet suvedžioja savo kalba yra tos pačios prigimties 
širdį, to pamaldumas yra tuš- dalis, gal labiausiai dygėta. Ne- 
čias” (Jok. 1, 26). Liežuvį jau rašytas tylos įsakymas mus 
drausmino graikų stojikai, skatina: “Kiekvienas žmogus 
trokšdami išvystyti mąstymo tebūna greitas klausyti, nesku- 
galią ir užgrūdinti savo cha- bus kalbėti ir neveikus rūstin- 
rakterį. Jie pasirinkdavo tylos tis” (Jok. 1, 19).

AR JAU ESI Katalikiškos Akcijos Fondo Narys?
K. A. FONDAS organizuoja Amerikos Ketuvių jaunimui KtlR8US> rekolekcijas, stovyk
las, KMdL AUKA tik $2.00 metams.

Visi K. A. F. nariai yra ir A.L.RK. Federacijos nariais. Kiekvieno aukotojo- 
nario intencija bus uždegta žvakutė, ir laikomos šv. Mišios Fatimoj už Lietuvą ir Jūsų 
Šeimos intencija.

Pareiškimų lapeliai gaunami katalikų klebonijose.
Savo dalį tuoj siųsk adresu:

Trumpa šio gyvenimo kelio- MINTYS GAVĖNIOS METU 
nė. Prabėga kelios dešimtys 
metų, ir žmogaus nebėr. Die
vas šaukia amžinybėn vieną 
paskum kitą, nors ir kaip žmo
gus besipriešintum.

Prisirišimas prie šios žemės 
labai didelis. Kartais net pa
mirštame, jog reikės palikti 
visa, ką čia esame užgyvenę. 
Ko daugiau turime, to daugiau 
norime. Ir kaip gavėnios lai
kas primena mums, kad reikia 
susimastyti, labai ir labai ne
mėgstame. Rodos gyvensime 
amžinai; kam čia gyvenimą, 
drumsti įvairiais nemaloniais 
įspėjimais?

Taigi, tokioms mintims besP 
skverbiant į galvą, žmogus pra
dedi susimąstyti šio gyvenimo 
prasmingumu. Pradedi’ ieškoti 
kelių, kas žmc^ų daro laimin
gą. Ar iš. tikrųjų medžiaginės 
vertybės nustelbįa dvasines 
vertybes ir ar jos teikia žmo
gui tą tikrąjį gyvenimo 
džiaugsmą ?

Šiandieninė žmogaus laimė 
dažniausia jungiama su žemiš
kais turtais. Žmonės stengiasi 
įsigyti ko daugiau turtų. Ieš
ko jų įvairiais būdais ir beieš
kodami paskęsta įvairiausiuose 
rūpesčiuose.^ Nelieka laiko ki
tiems reikalanls, o ypač tiems, 
kurie primena, kad šis žemiš
kas gyvenimas neamžinas.

Paskendę medžiaginėse pro
blemose, žmonės tolsta ir tols
ta nuo tikrojo kelio. Nebenori 
suprasti tų, kurie norėtų juos 
sustabdyti ir priminti tą tikrą
jį kebą, nenori girdėti kitų 
vargų bei aimanavimų. Nyksta 
iš jų širdžių artimo meilė. Jie 
grumiasi, trypdami visą, kas 
kliudo jiems turtus didinti.

Ir neapsiriksime pasakę, kad 
tie. žmonės nėra laimingi Jie 
visas savo, jėgas skiria me
džiaginėms vertybėms. Juos 
supa amžina baimė ir nepasi- 

. tikėjimas neprarasti tų laikinų
jų žemiškų gerybių.

šios mintys pabrėžiamos to
dėl kad daugelis ir mūsų tau-
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vašario 16 New Haven, Cohn.

SodaBecių sumanymai
Artėjant Velykų šventėms, 

šv. Alfonso parapijos sodalie
tės ruošiasi aplankyti lietuvius 
senelius, kurie yra globojami 
miesto ar -privatinių gailestm- 

draugijų

nigai ėmėsi darbo ir sudarytas 
iš 30 vyrų aukų rinkimo bū
rys, kurie lankys kiekvieną 
parapieti ir prašys aukų. Sten
giamasi rasti stambesnių auko
tojų, kurie vienu kartu ar iš- 
mokėtinai duotų $500. Tokių 
vardai liktų įamžinti į mokyk
los sienas.

tu su prelatu buvo nuvykęs į 
arkiv. R. Cushingo suruoštą 
vargonų koncertą Bostone. 
Koncertavo prancūzė J. De-

. tv. Jonas Bosko — I.AIMES 
GAIRES, II-ji laida. Paruošė 
kuri. Ą? Sabaliauskas, SDB, 
Liet, saleziečių leidinys, 136 
pd., kaina 50 et.

NORVVOOD, MASS.
Vietinis Alto skyrius Alto 

Centrui ' Lietuvos vadavimo 
reikalams pasiuntė 125 dol. 
Skyrius visuomeniniam reika
lam įsigijo pilną komplektą 
muzikai ir dainoms pertrans
liuoti įrengimą ir nemažą kiekį 
lietuviškų liaudies dainų plokš
telių.

Petras Blažis, ilgus metus 
buvęs Lietuvių klubo pirminin
ku ir dabartinis to klubo šei
mininkas, per lietuvių parapi
jos vyčius paaukavo 40 dol. 
šios parapijos namų statybai. 
Tam name gyvens mokytojos 
vienuolės, kurios mokins para
pijos vaikus religijos ir litua
nistinių dalykų. Gražiai šioje 
srityje darbuojasi parapijos 
vyčiai ir sodalicija.

Izabele Vasiliauskienė Sruo
gienės leidžiamai Lietuvos is
torijai remti surinko 55 doL

Pranas Kašėta, sūnus Klemo 
ir Antaninos Kašėtų, šiais me
tais baigia Bostono Kolegiją 
ir gavo stipendiją toliau studi
juoti fiziką. Pranas reiškiasi ir 
visuomeniniame vietos lietuvių 
gyvenime. K.

nioj-keldavo ne gaidykstėje, pro mažą skylutę iščiulpdavom 
kaip tai darydavo kūlimo me^ 
tu, bet švintant. Pašėrę gyvu
lius, eidavo pusryčių.
' Gavėnios metu moterys pra
dėdavo aušti ir stengdavosi 
baigtį iki Velykų. Reikalui 
esant, pastatydavo net dvejas 
stakles.. Ausdavo motina ir 
samdinė merginą, kuriai, mokė
davo net didesnę algą. Vyrai 
sukdavo pančius, virves, bota
gus. Pavasarėjant genėdavo so-

dūnas kalbėjo apie M. Čiurlio
nį, didį lietuvių menininką. Sa
vo išvedžiojimais kalbėtojas 
pavaizdavo M. Čiurlionies pa
veikslų kopijomis ir muzikos 
dalykais, įdainuotais į plokšte- 

gumo draugijų išlaikomose -les. Paskaitos klausyti su atsi- 
prieglaudose ir ligoninėse. To- dėjimu. Klausytojų susirinko 
kių senelių ar invalidų, reika
lingų nuolatinės globos, yra a- 
pie pora dešimčių. Jie yra vi
sai vieniši arba savųjų pamirš
ti. Sodalietės švenčių proga, 
jiems atneš paguodos žodelį ir 
įteiks dovanėlių. Tai tikrai gra
žus ir sektinas krikščioniško
jo gailestingumo pavyzdys.

Didelį religinio ir tautinio 
auklėjimo darbą mūsų parapi
jos mokykloje atlieka seserys 
kazimierietės. Jos nusipelno 
lietuviškosios visuomenės para
mos. Tai suprasdamos, mūsų 
sodalietės nutarė ateinančio 
balandžio mėn. 20 d? suruošti 
parapijos salėje bingo vakarą 
ir pelną paskirti seserims ka- 
zimierietėms.

Misijos Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje kovo 21 d. prasidė-

Seselių rėmėjų būrelis su
ruošė vaidinimą, kurį atliko 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
auklėtinės iš Putnamo, Buvo 
suvaidintas “Stebuklas”.

Dubois oratoriją “Septynis 
žodžius” išpildo parapijos cho
ras koyo 27 d. 6 vai. vak. šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Cho
rui diriguoja Iz. Vasyliūnas, 
vargonais partiją groja V. M. 
Vasyliūnas. Solistai — St. Raz- 
nauskaitė, I. Libbey, J. Čer
niauskas, J. Blaževičius ir J. 
Lisauskas.

New Haveno ir apylinkės lie
tuviai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 27 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Minėjimą atidarė Alto skyriaus 
pirmininkas M. Vokietaitis. 
Įžanginę kalbą pasakė kleb. 
kun. A. E. Gradeckas, primi
nęs Lietuvos kančias ir ragi
nęs dirbti jos išlaisvinimui. 
Sveikinimo žodį tarė ukrainie
čių atstovas p. Gina, palinkė
jęs greičiau sulaukti laisvės. 
Pagrindinę paskaitą skaitė

.baltintą ir trynį ir- jų vieton 
pripildydavom lydytų sakų. Su 
tokiu kiaušiniu galėdavai drą
siai eiti iš ‘atimtinių”. Žaisti tu 
tokiu kiaušiniu buvo apgavys
tė, ir sugautas .galėjai nuken
tėti, galėjo žaidimo draugai ap- 
kumščiuoti. Kiti kietai virtą, 
kiaušinį rūkydavo dūmtrauky
je. Nuo rūkymo kiaušinio lukš
tas sukietėdąvo. K .

Gavėnia supuola su pavasa
rio pradžia. Dažnai per šv. Ka
zimierą parlėkdavo vyturys, 
vėliau parskrisdavo varnėnai, 
pempės, laukinės žąsys. O kai 
Velykos būdavo vėlai, atšilda
vo oras, sprogdavo, medžiai, 
kartais net gandras parlėkda-.

ir nupirkdavo -sūkių statinę. btm-^;kū&xną spragilais, va- Mes, vaikai,iF 
Parsivežę silkes, dalindavosi ir žiavimą ų mišlčą ir kit, atlik- Velykoms pasidaryt 
vėliatųvalgydavcT kaip didelį irdavė prieš užgavėnes. Gavę- kurių, kiaudjfių. Iš 
brangų skanėstą. .

Vyrai iš - kviečių piestoj su 
grūstuvais prigrūsdavo krašti
nės ■ — savotiškų namie paga
mintų perlinių kruopų. Tai bu
vo stiprus gavėnios valgis.

Svarbiausias maistas buvo 
duona, bulvės, kraštinė, kopūs
tai (virti arba žali, užpilti alie
jum). : . ...

Pusryčiams virdavo barščius 
arba kopūstus. Šį viralą pagar
dindavo paspirgintais cibuliais 
su aliejum. Antru patiekalu į- m Adžius, esančius aplink 
duodavo kruopas arba krašti
nę, Pietums — pašildyti ryto 
barščiai arba kopūstai su duo
na arba šutintam bulvėm. Va
kare bulvienė, kruopienė, kvie
tinių miltų košė, šutintos, bul
vės su silke, su žaliais kopūs
tais. - -

Sunkiausia buvo iškęsti nuo 
pietų iki vakarienės. Pavakarėj 
valgydavom duoną, užsibarstę 
druska ir užsigerdami van
dens. Mes, vaikai, greičiau iš- 
alkdavom. Tada duodavo mum 
duonos, padažytos aliejum, sil
kės, pamerktos aliejum, arba 
pagrauždavom prėskutį.

Prčskučiai — tai nedidelės 
bulkutės, iškeptos iš rupiai su
maltų kvietinių miltų. Tai buvo 
mūsų vaikų skanėstai, žymiai

druoznėeėa Balse radįjo 
dėlė. Jai paretati buvoatū^Hj 
įvairūs * laimėjonai. Lum 
mama buvo išleista I 
ratas,. Aidų ir Lietuvių Dm 
metinės, prenumeratos. Alį 
1955 m, metinę prėnun»rįl 
laimėjo Valerija Pidė^M 
Philadelphijos.

• Mečislovas Stasifeutą 
tuvių darbo kuopos narys ,w 
kieti joje, 42 metų, mirė vasa|Į
10 d. Velionis buvo kįjęsj 
Šiaulių ąpskr., Lietuvos nepr 
klau^omybės laikais buvo fa 
rininkas, tremtyje gyveno vii 
nas, Lietuvoje buvo likusi 
šeima. Palaidotas
terno kapinėse. . r

• Vokietijoje, Rheino krašfc
gyvena apie 130 lietuvių. Ji 
visi jungiasi į Liet. Bendrai 
menės Bbnnos apylinkę. Jc 
centrą sudaro Bonnoje stud 
juo ją studentai.- ’ .

• Intelektualų klubas veiki 
Toronte, Kanadoje. Klubu 
rengia paskaitas. Paskutini 
me klubo susirinkime dr. J 
Šapoka kalbėjo apie Lietuve 
rytų problemas.’ -

• Pedagoginė savaitė, renį 
ta Kanados L. - B. Kultam 
Fondo švietimo skyriaus, įvj 
ko kovo 19 ir 20 d. d. Torontą 
Paskaitas skaitė A. Rinkimai 
A. Augustinavičiene.^ ?-£

• Rochestery balandžk) 
Lietuviškos draugystės hn 
liškos pagalbos šv. Petro-irPfc 
vilo draugijai sukanka 50 bm 
tų. šį jubiliejų draugija rez 
giasi atžymėti. Balandžio 17 d 
per Atvelykį, įvyks minėjmaė
11 vai. iškilmingos mišios, 
vaL p. p. priėmimas drangįj 
atstovų ir svečių—arbatėlė/J

• Kun. Kleb. J. Bakšys ba 
landžio 25 d. švenčia 25 met 
Rochestery lietuvių parapik’ 
klebono ir 35 metų pastogę 

.(Uio darbo sukaktuves.
jiečiai savo parapijos fctebau 
ir didžiojo lietuvybės išiaikĮ 
mo vadovo kun. Jono 
sukaktuves rengiasi iddml 
gai paminėti.

• Paieškoma Maryte Ragaut 
kaitė. .1938—40 m. mokėsi Ui• mergės mokytojų seminanj 
je. Pranešti A. Savičiumi), 3S 
Stanhop St., Brooklyn 27, N/J

▼ Vatikano radijas lietuvi 
kas programas transliuoja sej 
tynis kartus savaitėje.

prel. J. Balkųnas, visus patrio
tiškai nuteikęs savo jausminga 
ir turininga kalba. Jo žodžiai 
buvo palydėti stipriais ploji
mais, pritariant skatinimui ne
pamiršti lietuvybės ir savo tė
vų žemės.

Meninę programą išpildė pa
rapijos choras, vadovaujamas 
vargon. Aug. Rosselli. Gražiai 
nuskambęjusioš liaudies dai
nos priminė mūsų tėvų name
lius ir gimtinę. Mūsų mažutė
liai, pamokyti mokytojos Dalės 
Ramanauskaitės, pašoko kelis 
tautinius šokius. Sesutės Mika- 

. lavičiūtės sudainavo duetą, 
akompanuojant A. Vokietaitie- 
nei,’ o jaunos lietuvaitės pade
klamavo eilėraščių. Be to, bu
vo suvaidintas vaizdelis “Lie
tuvos partizanai”. Vaidino V. 
SušinskaS, V. Krokaitis, V. 
Šaulys, N. Ramanauskaitė, V. 
Kruvelytė, J. Kisielius ir B. 
Stikaitis. Meninė programa 
baigta gyvuoju paveikslu, kuria 
vaizdavo surakintą Lietuvą, 
tačiau su viltimi į laisvę.

arti pusės šimto, pusė jaunimo. 
Mūsų ne tokiai gausiai kolo
nijai ir rimto turinio paskaitai 
tai nemažas skaičius.

Taigi gražaus sumanymo 
pradžia duoda vilčių ateičiai. 
Tikimės, kad paskaitos turės 
pasisekimo. Žinoma, jei temos 
bus parenkamos pagal tam 
tikrą planą, skaitomos paskir
tais laikotarpiais ir su atsidė
jimu paruošiamos.

Parapijos choras
ruošiasi Velykom giedoti 

naujas, mišias bei lietuviškas 
giesmes. Į chorą įstojo nauja 
narė J. Rygelienė, atsikėlusi 
čia gyventi iš Stamfordo. Pas
kutiniu metu Bridgeporte dar
bai eina pilnu tempu, žmonės 
dirba ir gerai atlyginami.

Statys katalikiSką mokyklą 
Bridgeporto vysk. Lawrence 

J. Sheha sumanė pastatydinti 
mieste bendrą, katalikišką 
aukštesniąją mokyklą, kurioje 
sutilptų apie 2 tūkstančiai mo
kinių. Visa tai kaštuotų trys 
milijonai dolerių. Pradiniam 
fondui sukelti užsibrėžta pus
antro milijono. Tą sumą turi 
surinkti proporcingai 32 mies
te esančios katalikų parapijos. 
Kiekvienai, parapijai paskirta 
atitinkama kvota. Lietuvių pa
rapijai kvota paskirta $20.000.

Mokyklos statymas greit 
prasidės. Jau nupirkta vieta 
prie Park ir Jefferson gatvių. 
Todėl vajui pravesti vietos ku-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais -'į 

WHIL — 1430 kitocycle* — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite, 
vedėjui ANTANO F. KNEIZIUI — Uthuanian Itadfo Heer. M CM- j 
tage St^ Nornrood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furnfture Co. -— Altr. 
O. Ivaškai, 32S W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E.’Broadway,3A/ 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cwn« 
bridge. Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449; SOuth Beatan 9-M1S tfV 
8-1949; Kirkiami 7-8533.

sodybą. Nukirsdavo vieną kitą 
gluosnį, beržą ar klevą padar
gų medžiagai pasigaminti ša
kas sunaudodavo kurui. f

* Iš spragilais .kultų šiaudų 
darydavo kūlius stogams deng
ti. šiaip retai prieš Velykas iš
eidavo arti į laukus. Vyrai va
karais pridarydavo visiems 
metams šlubtų, apsirūpindavo 
klumpėmis, o moterys šliurė
mis. Iš beržo, klevo ar ožeks- 
nio padarydavo šaukštų. Ge
riausi būdavo iš ožeksnio. Ber
žiniai, pradėjus valgyti, greitai 
pa juosdavo.

Gavėnioj pabaigoje būdavo 
taisomi vežimų kripės, daromi 
mediniai grėbliai, taisomi visi 
padargai, kad, atėjus darby-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ >ROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnau^nti smą fotografiM?

Jums geromis sąlygomis padarys

prie stalų Šiais metais ten bu
vo nuvykęs prel. Pr. Juras, 
kuris po pietų seneliams su
teikė palaiminimą.

Kun. A. Klimas moko pa
rapijos vaikus lietuvių kalbos.

mergaitėms Pamokos vyksta atskiromis 
misijos, kurias veda kun. A. grupėmis pirmadieniais ir šeš

tadieniais. Į pamokas vaikus 
siunčia ir mišrios šeimos. Be 
to, jis čia turi suorganizavęs 
scenos mėgėjų grupę.

Šv. Vardo Draugija kovo 17 
Gecevičių bute turėjo pobūvį, 
į kurį susirinko apie 90 asme
nų. Prel. Pr. Juras ragino ak
tyviai dalyvauti katalikiškoje 
akcijoje.

Šv. Elzbietos Draugija*kov© 
14 susirinkime nutarė per At
velykį ruošti margučių vaka
rą. Už gražiausi margutį bus 
skiriamos dovanos.

NEMTOWN, PA.

Kovo 18 d. seserų kazimie- 
riečių Juozapo ir Marijos vilo
je, Newtown, Pa., buvo atlai
kytos gedulo pamaldos už a. a. 
kun. Vasiliauską, buvusį ilga
metį šios įstaigos kapelioną. 
Pamaldas laikė dabartinis vi
los kapelionas kun. Dr. M. Ra
žaitis. Jam asistavo kun. Dr, 
B.* Šimkus, kun. St. Lukšys ir 
kun. W. J. Vėžis. Pamaldose, 
be to, dalyvavo kun. J. ,Cepu- 
kaitis ir kun. Jurgis Degutis. 
Tad buvo atstovaujama vi
soms trims Philadelphijos lie
tuvių parapijoms.

Gedulo mišias labai gražiai 
giedojo aukštesniosios mergai
čių mokyklos choras, vadovau
jamas sesers Simplicijos.

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ '
PIJLG1O ANDRI1JAIO

HUMORISTINĮ ROMANĄ

TIPELIS
240 puslapių Kaba — SM3

, Gaunama: į
"DARBININKAS", . J

680 Bmhwick Avė. Broaklj* 21. N. T.:

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kOocycIes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS s
31 Buaker Ait., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R. .

Studentai ateitininkai nuta
rė šiais metais suruošti visą ei
lę paskaitų, kuriose butų gvil
denami klausimai, lietuviams 
svarbūs religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu.

Sumanymas jau pradėtas 
vykdyti: pirma paskaita buvo 
kovo mėn. 19 d. Lietuvių Sve
tainės mažojoje salėje. K. Btfa-

Sodalietės kovo 13 organi
zuotai nuvyko į Roxbury pa
matyti šv. Alfonso salėje vyks
tančio vaidinimo “Piloto duk
tė”, kuris jau vaidinamas 54 
metus nuo vasario 24 ligi ba
landžio 26. Iškilą organizavo 
kun. A. Janiūnas.

Indijos misionierius arkiv.

nioms. tik jų vienų parapijoms, 
kurias Aptarnauja 14 kunigų. 
Jie visi baltosios rasės. Perei
tais metais pakrikštyta 611 kū
dikių ir 226 suaugusių. Šios 
žinios paimtos iš Katalikų Baž
nyčios Amerikoje leidinio apie 
negrų ir indionų misijas šia
me krašte pereitais metais.

. Mūsų mirusieji
Kovo mėn. 18 d. savo bute 

rastas miręs Jonas Sabaliaus
kas. Priežastis — širdies smū
gis. Mirtis ištiko, kai vienas 
buvo pasilikęs namie. Manoma, 
kad mirė dieną anksčiau.
*Tą pat)dieną mirė Elzbieta 

Mastauskienė, sulaukusi 69 m. 
amžiaus. Trejus metus sunkiai 

Juodos spalvos žmonių . negalavo širdimi. Liga labai 
Baltimorės mieste iš bandro Pasunkėjo prieš tris savaites, 

skaičiaus, kuris truputį didės- Už abu mirusius atlaikytos 
nis kaip vienas milijonas, yra gedulingos pamaldos šv. Alfon- 
225,000. Katalikų juodukų tė- so bažnyčioje, už kiekvieną su 
ra 15,226. Jie priklauso septy- trejomis mišiomis. J. M.

Sabaliauskas, salezietis.
Kitą visą savaitę bus misijos

vyrams.
Gavo Amerikos pilietybę — 

Brocktone gyvenantieji tremti
niai Jonas irJulija Varaneckai- 
Vartiai ir Jonas Venckauskas 
gavo JAV pilietybę. Anksčiau, 
prieš keletą mėnesių, priėmė 
Amerikos pilietybę inž. Kristo
foras Daugirdas, jo žmona Ha- 
lina -Irena (kuri suredagavo 
“Taupioji Virėja) ir jos mamy
tė, Vanda Mačiulienė, žmona, 
Dr. Stasio Mačiulio, kurį ko
munistai Panevėžyje nužudė. 
Daugirdai anksčiau gyveno 
Brocktone. Sveikiname naujus 
Amerikos piliečius.

“Kuprotas Oželis” Tremtinių 
teatro mėgėjų ratelis Velykų 
vakare statys operetę “Kupro
tą oželį”. Pelnas skiriamas nau
jos klebonijos statybos fondui.

Lietuvos Vyčių kuopa Brock
tone gražiai veikia Lietuvos vy
čių kuopa. Gera būtų, kad vi
sas katalikiškais jaunimas 
spiestųsi į šią katalikišką jau
nimo organizaciją. Žvalgaitis.

Sommervilįe esanti senelių 
prieglauda per šv. Juozapą su
silaukia aukštųjų dvasininkų 
ir šiaip žymių žmonių, kurie 

Evangelišti, kapucinas, viešė- seneliams tarnauja
damas pas prel.- Pr. Jurą, kar-

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, |covo 27 d., 3:30 

po piet parapijos mokykloje 
bus rodomas brolių Motuzų 
spalvuotas filmas — Lietuvos 
istoriniai vaizdai. Taigi, galima 
pasakyti, kad “Lietuva atva
žiuoja Į Hartfordą”, nes čia 
pamatysime 1938 m, Vasario 
16 d. iškilmes prie Vyt. Didžio
jo Muziejaus, Kaune. Girdėsi-

V, s. me varpų skambėjimą matysi- 
- me Lietuvos dimpiadą nuo ati

darymo iki pabaigos, Lietuvos 
kariuomenės. įžengimą Vilniun, . Vasario 27 buvo dar malonu 
Lietuvos architektūros įžymy- matyti plėvesuojant Lietuvos 
bes, Amerikos lietuvius ir jų trįspalvė ant miesto valdybos 
veiklą. Filmas niekada nema- Tai nuopelnas kleb, kun. 
tytas Hartforde. Įžanga $1.00 & g Gradecko. Miesto majo- 
suaugusiems ir 25f vaikams. Richard Lu ta proga buvo 
Viaą tai rengiaALB Hartfor-. ateidęs ir proklamaciją, 
do skyrius, o pelnas eis sesta- ■ .
dieninei mokytini. Filmą žiū- Lietuvos laisvinimo reika- 
ria ir sesutės mokytoj. k® «»r»nkįa 287.25 *31.

• <MJ«. . • M-

REIKALINGAS lietu 
parapijai pastovus vargt 
kas, gerai nusimanąs 
darbą: kartu prižiūrėtų 
nyčią. Kreiptis į “Darbii 
administraciją.

Br. Daubaras — UŽDANGAI 
NUSILEIDUS, apsakymas, Iš
leido Nidos knygų klubas Lon
done. 120 psl. Kaina nepažy
mėta, •



Jau

FI 7-3741

Laikomės Amerikos įstatymų archyvi

kiautiniu trupiniais.

6S-23 GRAND AVĖ.

42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą.

Misijas ves T. Vikt. Gidžiūnas, 
pranciškonas iš Toronto, Atei- 
tininkų Federacijos dvasios va
das. Jo pamokslai gilūs ir mie
lai. klausomi. Parapijos kleb. 
kun. J. Angelaitis kviečia visus 
gavėnios misijomis pasinaudo-

dlia drėc 
ti varto]

BAKAS IK GBILL— Narna mies
tely. įsteigt* peiei 23 nu mnAnafinė 
nuoma, 5 metam Mii—mnt*. Savaiti
nė* pajamos $700 pino gėrėt zttHes 
•SBaka, t ffįhnal i pucriuMae «fc»-

EUCLIO AVĖ., Clevelande, kai J t^ mieotą pūstelėjo žvarbus vi
jas 60 mylių greitumo.

Vyčiai kovo 16 buvo nuvykę 
į šv. Juozapo prieglaudą pa
guosti ir palinksminti senelių, 
apdovanojo juos gražiomis do
vanomis ir suruošė jiems už
kandžius. To je prieglaudoje yra 
virš 110 senelių ir jie labai 
džiaugiasi, kai juos kas aplan
ko. Slaugytojos seselės ir pa
tys seneliai yra nuoširdžiai 
dėkingi už tokius vizitus.

Parapinės mokyklos statymo 
reikalu prie nąujos bažnyčios 
jau pradėti pasitarimai su ar
chitektais kontraktoriais. Bus 
kartu statomi seserims moky
to jomš gyventi namai, svetai
nė ir klebonija. Tą kleb. kun. J. 
Angelaičio praneštą džiugią ži
nią parapiečiai sutiko su dide-

LENTIJ IR MEDŽIO apdirbimo įmo
nė parduodama. Gerai įrengta, dabar 
darbas vyksta, tematinėj East pusėj, 
tuoj perimti, 4000 kv. pėdų, pigi nuo
ma, galimas partneris. CA 8-3600 
darbo dienom.

CAKISO—MT. Pieasaat Vilta.
dabar Jūs galite pradėti atos___0__
Prašyk mušu siūlomo plano. '‘'Pigiau
sios kainos — geriausias maistas ir 
patogumai. Arti kat. bažnyčios. Box 
8, Ulster Co., Mt. Pleasant, N. Y.

MEDŽH) APDIRBIMO IMON*. Su 
rimm. pa taip»m ir paatagta,. greit 
■BiH Bu* atatoceigte 1 pasiūlymus. 
Ciraftni* tipe pastatas, 58xl«4, n 
Adu, 25x140. Verm—t Fuanftare 
Crnfta, 382 Oabprn St, BĮdyn. 

m mib

Jįr sųvatsidėji- 
mų, tad gstotajįr to darbo vai
sių-' Prie yalcfybos nuopelnų 
reikią priskaityti if nario me

namuosius, bet ir praėjusius 
kelerius metus. Pirmininko 
žodžiais, yra “garbės narių”, 
nelankančių susirinkimų ir jo
kio organizacinio' darbo nebe- 
prisiimančių, bet yra ir dir
bančių “už kitus”: pvz. Gol- 
šanskienė per metus su jaunu
čių būreliu turėjusi 20 susirin
kimų ir 12 repeticijų ir prie 
veiklos pridėjusi savo 60 dol. 
Pajamų klubas turėjo $1,058.- 
91’, išlaidų $561.63, kasoj yra 
$497.29.

Kontrolės^ komisijos aktą 
perskaitė P. Kliorys. Susirin
kimas valdybai pareiškė padė
ką. H. Idzelevičius, J. Žilionis, 
St. Golšanskis, V. Palubinskas 
iškėlė eilę sumanymų ateities 
veiklai: reikėtų sudaryti spe
cialų ateitininkų bičiulių ir rė
mėjų komitetą moksleivių ir 
jaunučių veiklai remti, įtaisyti 
jiems kokią nors uniformą, rū
pintis naujų narių verbavimu 
ir t.t. ALRKF pirm. dr. Ad. 
Damūšis kalbėjo jos vykdomo 
vajaus reikalu sutelkti lėšų 
jaunimo stovykloms įsigyti, šv. 
Jurgio parapijos choro dirigen
tas Pr. Ambrazas ateitininkus 
ragino stoti į chorus fr tuo pri
sidėti prie bažnytinio giedoji
mo bei dainavimo stiprinimo 

J jo žodį reikėtų vieną kartą iš
girsti).- Susirinkimui sėkmin
gai pirmininkavo dr. J. Balčiū
nas (iš Cambridgo) ir B. Briz- 
gys, sekretoriavo V. Nykštė- 
mene.

taip Jums , viską parengs, kad 
negalėsit niekad užmiršti.

Gardis valgiai. Graži moa&a. 
Asmeninis patarnavimas. Jauki 
vieta.

Visa tai ir. kiti dalykai prieina
ma kaina. GI 2-8155. Klausk SaL 
Mes taip pat patarnaujant pa- 
rėms, banketams, socialiniams 
pobūviams. Valgyk—

TITE LARE, 
Pačioje Parko širdyje.

Dr. Dovas Zaunius yra kilęs 
iš Mažosios Lietuvos, Rokaičių 
kaimo, netoli Tilžės, ūkininko 
Zauniaus šeimos, iš senai gar
gėjusios lietuvybe. Dovas Zau
nius gimė 1892 m. birželio 19 
d., mirė 1940 m. vasario 22 d. 
Tad gyveno tiktai 47 metus.

A. a. dr. Dovo Zauniaus 
asmenyje Lietuva yra neteku
si mokslingo ir didžio lietuvio, 
vieno žymiausių diplomatų 
sunkiausiu Lietuvos Nepri
klausomybės pradžios laiku. 
Garbingasis Mažosios Lietuvos 
sūnus, aukšto vakarietiško • iš
silavinimo, Karaliaučiaus uni
versiteto teisių daktaras Dovas 
Zaunius yra ėjęs atsakingas ir 
labai įvairias pareigas Lietu
vos Užsienių Ministerijoje. 
Taip, 1919 metais sausio 25 
d. jisai jau yra Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministerijos pa
tarėjo pareigose. Nuo 1919. 6. 
16 — laikinasis Užsienių Mi
nisterijos valdytojas. Nuo 
1919. 9. 10 — U. R. M. Poli
tinio Departamento direkto
rius: 1925 m. Lietuvos atsto

vas Tautų Sąjungoje. 1928, m. 
Užsienių Ministerijos generali
nis sekretorius ir nuo 1929. II. 
9 iki 1934. 6. 12 Lietuvos už
sienių reikalų ministeris.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos New Yorke valdy
ba yra nutarusi ir laiko savo 
pareiga paminėti visai Lietu
vai didžiai nusipelniusį jos 
buvusį užsienių reikalų minis- 
terį. Kviečiame visus, kam yra 
brangi mūsų tėvynės Lietuvos 
garbinga praeitis ir šios pra
eities didieji kūrėjai, atsilan
kyti į a. a. 
15 mirties 
mą, kuris 
džio 2 d.

■i« 11 r -"i ■ ii ... ii ■ ■■ ■
AIDO HHDKRJAI

MĮm.. ■maMėd* -JUMcmmb Vėtytu 
■Rėeiidfal Jum dne<ta"

Mm padėtas* įvm patai! Jūsų

nutarė prasivė- 
^^ki.ir, sėdęs į savo mašmą^ 
|®|amleido į užmiestį. Pakeliui 

sumesti . porą žodžių 
žmogum, pasiteirauti 

apie ši bei tą.
— Hi? — riktelėjo sustojęs 

Apakėly prie garažo. . <
— Hau jū? artėdamas 

^ mechanikas prie pono Tokio 
& atsiliepė.

_ Ačiū! Ačiū iš visos širdies, 
— susijaudinęs Toks; užmezgė 

fe pokalbį. — Iš visko atrodo, jūs 
pučiste ir automobilių gumas? 

f — Taip, privarom kaip be- 
matant, — paaiškino mechani-

PRISIMINTT pirmajai §v. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito’ svarbaus įvyk.o, 

NUSIFOTOGRAFUOKITE .PAS

TELKFHONE.* ' 
DEARBOBN M819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADE. 
ASK F0B AD TAKBB

Rašyk ar skambink

Sag Harbor 5-4571

Kursuoja autobusai iš 

New Yorko ir atgal

Rapolą Knicbą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

Cormaria RokeAekeiju Namas 
Sag Barter, Ne* Verk 

SAVAITGALIU • 
REKOLEKCIJOS 
MOTERIM

' CALL LO* 3-7291
TO PLACE,

C ANCEL OB CHANGE
YOUR AD

Svarbiausioje Jūsų gyvenimo die
noje (Jūsų vedybų dieną) AR- 
LEN'S BRIDAL SHOP gali pa- 
dėti šiam reikale taip, kdd Jūs 
ir Jūsų sužieduotinis niekad ne
galėsite užmiršti...

Jūs būsite apsiausti GRO2IU- 
MEILE - ŽAVESIU IR PUIKIU 
SKONIU.

Malonėkit tuoj užeiti. — Tu® 
Jūs būsite patenkinti. — Ir kai
nos yra taip prieinamos.

A B LENK S
BRIDAL SHOP

175 - 21 Jamaica Avė. 
Jamaica, L. L, N. Y.

VI 8-3676

Dalyvaukime Krėvės minėjime

Kūrybinis V. Krėvės paliki
mas Clevelande bus prisimin
tas balandžio 3 d. 5 vai. po pie
tų lietuvių salėj. - Minėjimą 
ruošia Rašto klubas. Apie Krė
vės kūrybą kalbės literatūros 
istorikas dr. V; Maciūnas (iš 
Philadeįphijos) ir kt. Vieną 
veiksmą iš “Šarūno” atliks Vai
dilos teatro aktoriai. Bendruo
menės apylinkės valdyba šį mi
nėjimą laiko svarbiu kultūriniu 
įvykiu ir kviečia jame Cleve- 
lando lietuvių visuomenę ko 
gausingiausiai atsilankyti.

Ministerio B. K. Balučio 75 
metų amžiaus sukakties minėji
mą kovo 27 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje rengia Tautinės Są
jungos skyriaus valdyba, kitų 
organizacijų talkinama.

Bendruomenės apylinkės val
dyba kovo 26 d. 5 vai. po pietų 
Tigro kavinės patalpose (987 
E. 79 St.) kviečia pasitarimą 
kultūriniais klausimais. Prašo
mi dalyvauti švietimo, kultū
rinių, jaunimo, sporto draugi
jų atstovai, visi kultūrininkai ir 
apskritai kultūriniais reikalais 
besirūpiną bei besisieloją lietu
viai.

Niagaros Fa&s lietuvių spor
to klubo krepšininkai kovo 26 
d. atvyksta į Clevelandą sužais
ti mažosios lygos krepšinio pir
menybių rungtynių su Žaibo 
sporto klubu. Rungtynės įvyks 
Recreation Center odėje 6250 
St Clair Avė. Balandžio 2 d. 
atvyksta žaisti Toronto Vyčio 
krepšininkai. x

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj yra įregistruota: 
balandžio 30 d. 7 vai. vak. lie
tuvių salėje Vaidilos teatro sta
tomi ' L Puidos “Mokyklos 
draugai”, 4. veiksmų komedi- 

• Paskutinis dar įspėjimas: ja; gegužės 22 d. Ifetuvių ^sa- 
jėi būsite Portlande, nemėgto- lėjė rengiamas skautų tėvų ir 
kitę pakutenti mergaitės po rėmėjų komiteto vakaras.
kaklu plunksnų ryšuliuku, nes Bendruomeuėa valdyba pri- 
tai įsakmiai įstatymu draudžia- mena: ar, jau įsiregistravai, 

kad galėtum dalyvauti bend-

feE mas. tokia lin’ia. tai man
zy--- >.. . ka tik apgailestauti, —

rriškė nohas Toks.
— Kodėl? — išdidžiai 

i; i klausė mechanikas.
— Raciia tokia naprasta, 

kad nereikia nė aiškinti. —
-Adėstė ramiai Toks.'— Jei jūs 

‘ nedarote jokio skirtumo, sali-.
te gumas visai sunlėšvti. Sakv- 
sim. manosios iau vra gerai 
jHTOūstos. o kai imsit pūsti be 

r~r'. drskriminaciios, tai žinot, kas
nutiks, niššš... Gal jum nena- 
tinka, kad pripūstom atvažia
vau?

— Patinka. Kur nepatiks!?
— mikčiojo mechanikas. — 

L - Mes net pakeleiviams priputę 
į- paimkim gero kelio.

— Bet aš nenoriu, kad man 
"* pastūmėt, — ėmė nervintis

ponas Toks. — Juk minėjau.
kad-mano padangos tvarkoj dr
jų'pūsti neleisiu. Nebent jūs 

h' mane surištumėt ir per jėgą 
fo-'fflivo liniją' išpildytumėt. Bet 
įš- ' tuo atvedu, turiu pabrėžti, jum

tektų atlikti du darbu. Pirmiau 
? išpūsti, o tada tik pripūsti. Ar 
< U tamsta su tuo sutinki ?
fe?'' — logiškai pasakyta, —

pritarė mechanikas. — Iš savo 
":<■ puses tik norėčiau atkreipti

tamstos dėmesį, kad aš nė iš 
tolo nesikėsinu pūsti pripūstų 
padangų.

' — Ot: taip reikėjo kalbėti iš
pat pradžių, — nušvito Toks.

Ir man buvo sunku tikėti, 
' ? kad moksliškai tariant, per jė-

gą kas imtų mano gumas pūs- 
i'C ti. Bet... visokių pasitaiko.

Yra žmonių, kurie taip pučia
- savo artimui idėjas, kad gal- 

vos net guzais išsivarinėja ar- 
ba pasidaro keturkampės.

į — Taip, taip. Visiškai taip, 
į Bet. trumpai tariant, kuom ga-

Hu tamstai patarnauti?
h U Niekuom! — atšovė po-

nas Toks. — Ratai sukasi, gu- 
mos nesupliuškusios, automo- 
bilis lėkte lekia. Dėl manęs g«-
Ii savo biznį ir ’ uždaryti Nie- meškerioti f oreles, 

gį kas dėl to nenukentės.
Ponas Toks įjungė bėgį, 

spustelėjo pedalą ir nurūko 
£galvodamas, kad šių dienų 

žmogui reikėtų makaulėj įtai- 
syti ventilių su spyna, kad nie-

C kas jam per jėgą nepūstų, ko 
u? nereikia.

MASPETH N. Y.

Tel. DAvenport 6-2010

• Silver Lane, Conn., mėne
sienoje nevalia bučiuotis, jei 
šalią dviejų dar neitos damos, 
kuri prižiūrės, kad pasibučiavi
mas neišeitų iš padorumo ribų.

• Atlantoj, Georgia, susimil
dami, neriškite žirafos prię te-

pbkto aut®. (Proga bai
giasi per Vėtytais, bah 10).

Pins: Geriausias pirkinys mies
te su naujais ’55 Studebakers. 
Commd’r V-8. Dehr’d N.Y.C 
J1781. 3 metam mokėti, žinoma 
•visam New Yorke kaip “Nega
limas pralenkt pirkime."
' GE3CHAR& MOTORS, INC.

■ . JMU 'Baetea Rd.
(prie Pet Ptarąy) KI 7-6565

— Visas gumas? Nedarote 
jokio skirtumo? — smulkiai 
teiravosi ponas Toks.

— šiur. Nedarom jokios 
diskriminacijos, — aiškiai pa- 
lirėžė.
ip'— Jei toks jūsų nusistaty- 

ten-

kaip 18 metą vaBoi starytaavietaj 
netoH Kingstan, N. Y. Kreikite dar
bo ienomis. DiHran — <3 7-6M8, 
vakaraia — TB 8-6634.

JAV atskiruose kraštuose 
yra užsilikę įvairių įstatymų, 
kurie šiandien užmiršti, ne
praktikuojami, bet kurie nėra 
panaikinti. Kas įstatymų rai
dės žiūri, galėtų nelauktai pa
traukti pilietį į teismą už įsta
tymų laužymą.
• Antai, Philadelphijoje šven

tą dieną dvasininkai gali su
stabdyti mieste visų judėjimą; 
užtiesę gatvėse retežius, gali 
pasirodžiusius žmones varyti į 
bažnyčią, o ne pasivaikščioti.

• Los Angeles, Calif., jokiu 
būdu nevalia iš važiuojančio 
tramvajaus šaudyti į triušius 
ir šėdtov ant arklio nevalia

PARDUODAMAS

St., tarp 8 Avė. ir Broadway

' MO 3-M1®'

dr. Dovo Zauniaus 
sukakties minėj!- 
ruošiamas balan- 
(šeštadienį) Free 

Baltic House patalpose, 131 E. 
70 St., N. Y. C. Pradžia 7 vai. 
30 min. vak.

Minėjime kalbės generalinis 
konsulas J. Budrys, ministeris 
Vac. Sidzikauskas ir kt. Po 
minėjimo' pasivaišinimas mo
kant 1,50 dol.

M. L. B. D-jos New Yorko 
Valdyba

yAKTOTų AUTO IR PARKINIMO 
BIZNIS parduodamas. 100x160. Ge
ros pajamos^ Mt. Veraon tirttsj daly. 
Su nuostoliais. 47 Mt, Voruos

no* ■

Nanjaje' bažnyčioje, Svėnč. 
Panelės Nep. Pagalbos, gayė-

Š VENTĄ] A ŽEMĘ 
1955 VASARĄ

Mes prityrę padėti taupiai ir pigiai 
prabangią kelionę suruošti, 

štai keti- pavyzdžiai;
13 dienų Ispanijoj
prabangiu coach '— d I OU
Paranki kelionė orlaiviu po

Graikiją, Turkiją
ir Šventąją žemę — J“0U
13 dienų prabangiu tlOft
ęcach Jugoslaviioj — d IJU

ir daug/gitų pasirinkimų.

Kreipkis j vietini agentą arba {

AP AL TKAVEl LTD
100 FIFTH AVENUE, 

N«w York City — Apt D 
CH 8-7038 I

legrafo stulpo, nes tai įstaty
mai draudžia.

• Jei Mėl grįšim prie meilės, 
tai Boise, Idaho, tik tada mer
gaitė gali atsisėsti vyrui ant 
kelių, jei pirma ant jų yra pa
dėta priegalvė.

• Jei pakliūsite į Weathon, 
III., teismą, tai neužmirškite, 
prieš įžengdami į teismo rū
mus, nusiauti batus.

• Garry, Indianoje, bus nu
baustas kiekvienas, kuris pra
valgęs česnakų ir nepraėjus 
nuo to keturiom valandom įsės 
į tramvajų.

• Fort Madison, Iowa, ugnia
gesiai, prieš gesindami gaisrą, 
kiekvieną kartą turi atlikti 
bandymus per yenk’oiįka mi
nučių.

• Įsta: t.os h- šunim... 
Kansas sutemus Sunito nevalia 
loti.

• BęEfrea, Ke. tncky, kiek
vienas gyvuly  ii pauzėje sute
mus turi turėti su savim rau
doną šviesą užpakaly.

• Louisianoje sutemus visi
vežimai, jei važiuoji, turi girgž
dėti, cypauti; vadinas, nevalia 
jų tepti, kad iš tolo galima bū
tų pastebėti šmugelninkus va
žiuojant. • ,

• Maine valstybėje apžiūrė
kite savo batus — ar jų šniū
reliai surišti, nes to reikalauja 
įstatymas.

PROTECTYVE PADS
Gero popieriau* 3-in.l. Minkšta*, n*-. 
. ------------erai sugeria ir neiei-

nts. Apie 18”x 2«". Gali b®- Mt. Vemon, N. Y.
____ -imi kaip vonios nuostatai.'

lą^už 81.00. Siunta apmokėt* 40 už 7.9476

E. B. FLANIGAN
27 E. 37th SV. N. Y.J6. N. Y.

Ozone Park, L L Pamatyk, 
kad įvertintum. Parduodama dėl 
ligos. $8000.

VI 6-9312



SPORTAS
Veda A. BAGDŽIŪNAS

FUTBOLAS

s 8-9648

NEW YORK
DISPLAY

Veda K. Merkis

Ramsey, New Jersey

EVergreen 8-9770

NIEDERSTEIN'S ST. LEO DRAMATIC GUILD

St. Leo School AuditorijojeRESTAURANT BOSTON, MASS.
KREPŠINIS «-13 104th ST., CORONA, New York

DA 6-0717

25cCAMP ST. lOSEPH'S VILLA

Tonikas viduriam

Jei nori ką paskelbti

Alexandeę’s Co<DARBININKE,
skambink telefonu: 414 BR0ADWAY

GLemnore 5*7068 South Boston 27, Mass.

HACKETTSTOWN 
NEW JERSEY

KARDINOLO HLOND 
STOVYKLA

$176
$132

Tenisą*,

I b s.—$1.98 
DEerfleld 

7-2626

WE SELL 
5 PARK 
PLACE

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y.

Jono
pra-

specialiai siciliškos partijos, 
ėjimas kas 10 sek.

69-16 Metropolitan Avė.

JUAN MIRANDA, argentinietis, Pan Amerikos sporto varžybose 
Meksikos mieste laimėjo 1;500 metrų bėgimą. Jj sveikina Mal 
Whitfield, JAV Olimpijos žvaigždė.

šeimos namas, tin- 
2 kambariai kiek- 
vaisiniai ■ medžiai.

aprūpina
8TAPLETON

Baras ir Grill-WUliamsburge 
su 2 žeimų namu ir garažu. Įsteig
tas prie* 30 metų. Tinkamam žmogui 
parduodama gera kaina. Dabartinis 
savininkas yra lietuvis. Gera aplinka. 
Vienkartinis gyvenime pirkinys. 
ST 2-1957, 11 A. M. ligi 3 P. M.

Hamiltono miesto p-bėse Vai
tonis turi 7:0 taškų, beliko 1 
partija. 2 vietoj Scothburn su 
4:3. Taigi, Vaitonis nedvejo- 
tinas laimėtojas.

WANTAGH padalintas $24,494). Be 
galo dideli gyv. kambariai, katedra- 
linė centrinė halė, didelis valgoma
sis, 3 dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimų kamb., naujai 
įrengta virtuvė su valgymui vieta, 2 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti šį naują modernų namą su 
100x125 atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas. Liepos 15. 
Arti kaL mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-1500.

MUtual 1-1587 Keansburg 6-0258 
DANIEL A. REJLLY

Laidojimo įstaigos
801 D Street, Belmar, N. J. 

201 Laurel Avenue
W. Keansburg

Rezervacijai ir informacijai 
skambink

ST. JOSEPH’S VILLA
Svečių namas, vedamas šv. 

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

Peapack 8-0334.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

Mūsų Viešpaties kančia ir mirtis 
vaidina

HARTSDALE — parduodamas 8 
kamb. namas, 2 garažai su apie žj/į 
akrais. Arti visoks susisiekimas, pės
čiom pasiekiama kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Gera proga statytojams 
ar nekilnojamo turto pardavėjams. 
Su nuolaida už $50000. ’ FA 4-8119

ROCKVILLE Centre; angliškas. Tu- 
dor, plytinis ir lauko akmenų, knotty 
pine virtuve,, formaliam valgiam 
kambarys, labai erdvūs, gyvenamieji, 
4 miegamieji, IVa vonios, įrengtas 
rekreacijos kamb., sujungtas garažas. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Pra
šo $21,000. 70 Kennedy Avė.

RO 4-4523 EDW. LOCKWOOD
Gerard E. Lockwood, Dir.

255-21st STREET
STerling 8-0050

Patarnauja visose apylinkėse

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

ir užsienio misijose, rašykite: 
REVEREND MOTHER 
Slsters of St. Francis, 

Allegany, N. Y.

P. Tautvaiša laimėjo atidė
tą partiją Chicagos miesto p- 
bėse su S. Cohen ir antram ra
te įveikė Illinois meisterį Char
les Henin’ą. Po 2-jų ratų Taut
vaiša veda su 2:0 taškų. Tur- 
jansky, abu Sandrinai ir Buer- 
ger turi po l’/į. Viso 10 daly
vių.

ELMONT — 6 kambarių ranch. 3 
miegamieji, pine virtuvė, pusiau baig
tas rūsys, garažai, porčiai, elektrinis 
virtuvas, kiemas sutvarkytas, užpa
kaly patio. Arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. FL 3-0889.

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

Auka $1.00. Mokyklos vaikams

VVest New Brighton— 2 šeimų, 3 
apačioj ir 5 kamb. viršuj, 2 vonios, 3 
kambariai pastogėj. Gražus kiemas. 
$12,500. Arti kat. mokykols ir bažny
čios. GI 7-2259

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Bostono lietuviai antro rato 
rungtynėse su Harvardo uni
versitetu jau turi 2^:1 ¥2 (1 ne
baigta). Petras Kontautas sa
vo partija su Church baigė ly
giom po 2 atidėjimų. Starins- 
ka? atidavė tašką Strausui. 
Beliko Merkio partija su Wie- 
nehiu.

BETHPAGE — plytinis Cape 
Cod, 6 kambariai, rūsys, gara
žas, aptverta, 4% G. I. $16,500. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
HIcksville 3-4824.

ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAITES
Šis ordinas pasišventęs reparacijai, 

adoruojant kasdien išstatytą švč. Sa
kramentą, atlikinėjant rekolekcijas, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se. Norinčios stoti, kviečiamos atlik
ti privatfties rekolekcijas ordine ir 
susipažinti su šiuo gyvenimu. Rašy
kite: Reverend Mother Superior, 
700 East Church Lane, Philadelphia 
44, Pa.

Skaitykite ir platinkite 
Pranciškaus Varpelį”!

ŠV. ONOS APVAIZDOS
, MISIONIERES SESERYS 

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: SUPERIOR 
Our Lady of ML Carmel Convent

Barnesboro, Pennsylvania 
Nereikia finansinių įnašų

SUDĖTI PLAUKUS?
Mokykla tai padaryti pats 

PrisliUyk tuojau!
Home Halr Styling School 

victor vrro
5 East 57 St. PL 3-9605 
Skaityk ‘Top Secrets of Hair 

Styling”

EAST HILLS (Strathmore prie Ros- 
lyn). Modernus, 3 miegam., 2^ vo
nios, akmeninė terašė, kiemelis, pa
togus susisiekimas ir arti kat. mo
kyklose ir bažnyčios. RO 3-2894.

ČINCILOS. Geriausios rūšies — $300 
pora Ir daugiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.C.ILA. narys. Nemoka
mai pristatėm oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: AND ES CHINCIULLAS 

Paramos, N. J.
arba Room 830, 11 W. 42 St, NYC.

Passion Play — NE 9-0265

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

Birželio 26 Ugi Rugpiūčio 20 
Kaina: $30 savaitei 

Dieniniams stovyklautojams 
$20 savaitei.

18 myl. nuo George Washington tilto

K. Merkis laimėjo agtrą vie
tą Bostono žaibo’ turnyre, ku
ris įvyko pr. šeštadienį Boyl- 
ston klube. Pirmą vietą lai
mėjo Barham iš Worcesterio 
su 9:1 taškų, Kazys Merkis ir 
Chine po 7’/-> Turnyras buvo

P.~ Vaitonis minimas kandi
datu į tarpzoninSs p-bes Švedi
joje. “Chess Life” kovo 5 nr. 
lašo, kad į tarpzonines p-bes 
Goteburge (rugp. 15 ir rūgs. 
25) iš JAV paskirti Reshevsky, 
Bisguier ir L. Evans. Kanada 
skirianti Yanofskįar Vaitonį. 
Žinia, atrodo, perdėta, nes pas- 
kirimas turėtų liesti Yanofskį 
ar Andersoną.

ka su Irving Sąuare penketu
ku. Ir čia lauksime lietuvių per
galės.

Jauniai krepšininkai pirmuo
sius žingsnius pradėjo labai bi
jodami ir prieš St. Peter and 
Paul gymnazijos penketuką 
pralaimėjo 71-50. Birutis su 21 
tašku, Jakubauskas — 11, Re- 
mėza — 6, Ridikas 5, Butri
mas 3, Budreckas 2 ir Cenkus 
2 atstovavo L. A. K. jaunius. 
Šį antradienį, kovo 29 d., 7:30 
vai. jauniai bandys vėl savo 
jėgas su tais1 pačiais priešinin
kais. Rungtynės įvyks YMCA 
salėje, Marcy Avė.

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

SU 1-0028
Visiems Pageidaujant 
SCHUMANN’S 

KEPYKLA 
1208 Castleton Avė.

(Prie Taylor St.)
Dabar bus atidaryta
SEKMADIENIAIS

nuo 7 a.m. ligi 7 p.m. 
Pirmadieniais uždaryta 

Mašinom pasistatyti ant Castleton 
Avė. nėra sunkumų.

DONGAN HltLS— Staten Island du 
penkių kambarių modernūs ranch 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van- 
nediu šildomi, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-5174. ‘

Newark s. c. —
Lietuvių s. k. 0—1 \O-1J

Po kuklios pergalės prieš 
F. C. Hoboken (1-0) mūsų fut
bolo pirmoji vienuolikė svečia
vosi Newarke ir iš pavojingos 
Farchers Grove aikštės išsive
žė 1-0 pergalę ir brangius du 
taškus.

Kaip rungtynėse prieš Ho
boken dienos didvyris buvo Jė
geris, taip šį kartą toji garbė 
teko Alb. Gražiui, kurio 25 min. 
pasiektas įvartis buvo gražiau
siu šiame sezone.

Antroji vienuolikė neįstengė 
susiklijuoti ir be kovos atidavė 
taškus, gi jauniai Biručio ir Re- 
mėzos 2 įvarčiai išsikovojo 
prieš Newarko jaunius lygią
sias 3-3.

— LogCaHnB 2^
New Yorko šachmatininkai 

laimėjo antrąsias Met Lygos 
rungtynės prieš Log Cabin B 
komandą iš New, Jersey. Po 
tašką pelnė Šukys, Trojanas ir 
Malinauskas. Lygiomis sulošė 
Paškevičius, Staknys ir Vilpi- 
šauskas.

Atidėtos pirmosios rungty
nės su Marshall Reserve bai
gėsi lygiomis 3:3. S. •

WAITKUS
F U N E R A L HO M E;

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Jfauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

Lietuvių Atletų Klubo krep
šinio penketukas įveikė dar 
vieną sunkią kliūtį: nugalėjo 
favoritus latvius 72-45. Ne
lauktai šiose rungtynėse mūsų 
atletai pasirodė praaugę lat
vius ir techniškai ir taktiškai 
ir nedavė broliams nei minutei 
pagalvoti apie pergalę. Liet. 
Atl. klubą atstovavo: Mikuls
kis pasiekęs 29 taškus, Jack 
Narbutas — 15; Šlepetys 9; 
Daukša 8; Keskonis 7 ir Ruz
gas 4 taškus.

Šį šeštadienį, kovo 26 d., 7 
vaL mūsų krepšininkai susitin-

J. B. SHALINS - J
ŠALINŠKAS

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ. ]

(prie Forest Parkvvay Station) 1
Woodhaven, N. Y. .’

Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.^

Tel. VIrginia 7-4499

CARRIG KENNY 
ln the heart of 

beautiful Harriman State Park 
Lake Kanawauke. Bear Mountain, N. Y 

FOR BOYS 
Ages 7-15 

Rate $25.00 per week 
June 26 to Aug. 20 

Conductcd by St. Mlchacl'n Monaatery 
Union City. N. J. 

For Information, Wrlte 
FATHER DIRECTOR, C. P. 

1501 New York Avė., 
Union City, N. J. 
Phone UN 7-3755

Tel. EVergreen 7-4335

S tephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brookiyn, N. Y. „ '

DIRBK ROŽANČIUS
LAIKUI PRALEISTI AR 

UŽDARBIUI
Yra taupu, įdomu ir taip lengva:

Atsiųsk 10 c. (grąžinama pir
mu užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.
PITTSH1RE

385 Merrill Road
Pittsfield, Mass.

Vakarais 8:15 p. m.

Penkt., Kovo 25
šeštad., Kovo 26
Sekmad., Kovo 27

PORT WASHINGTON
Moderniai patraukius kol. ranch. 27' gyv.- 
valgom. kamb.. lango siena, erdvi virtu
vė. patio, porčius su sėtais, sujungtas 
garažas, miegamasis, vonio apačioje. 3 
miegamieji, vonia viršuj. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Kurorto teisės. Prašo 
$27,500. Savininkas PO 7-0134.Popietėm 2:15 p. m.

šešta d., Kovo 26
Sekmad., Kovo 27

CALL LO 3-7291 
, TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

Detroito lietuvių turnyre da
lyvauja 20 žaidėjų. Veda Ka
zys Škėma su 6:0, K. Saudar
gas 6:1 ir Vytas Kutkus 5:2.

Montrealio miesto p-bes ve
da J. Engei su 7:0, Joiner 6:0, 
E. Baikovitz ir Matthai po 

Baikovičius savo laiku 
žaidė Lietuvos rinktinėje. .Ig
nas Žalys laimėjo prieš jį, bet 
stovi žemiau jo. “Canadian 
Chess Chat” įvardina “Lithu- 
anian” komandą, kuri daly
vauja B klasės Montrealio p- 
bėse: V. Sirvydas, J. Skučas,
A. Mylė, J. Velušis, J. Blauz- 
džiūnas, V. Judzentavičius ir
B. Jaugęlis.

Mar dėl Plata turnyre pir
mauja vengras Szabo, jugosla
vas Ivkov ir Najdorf, Argenti
na.

ASTORIA — i 
ka ir 2 šeimom, 
vienam aukšte, 
$11,000.

SKELBIA 
STATEN ISLANDO VIENINTELft 

Wholesale Fisli. Co.

WHOLESALE FISII
Restoranus - Laivus - Institus 

31—35 PROSPECT STREET, 
GI 2-5472

Kasdien gaunama Šviežia! Tiktai urmo 
GAUNAMA VISOS RŪŠIES ŠALDYTOS ŽUVIES

CRANVŠ’ELL—A Catholic Camp for 
Boys, 7-14, Under Leadership of Je- 
suit Fathers, offers a well-rounded 
program of recreation and cultural 
activities. Ideally located in heart of 
Berkshires on scenic 400-acre estate. 
Featuring riding, svvimming, golf.Pri- 
vate 9-hole course. Also baseball, 
tennis, erafts, fishing, trips. Altitude 
1,250 ft. 140 miles from N. Y. and 
Boston. Modern eųuipment. Nurse.

Also inter school, grades 8—12 •
For Catalog Write

Rev. D. Augustine Keane, SJT. 
Cranwell School, Box 415, 

Lenox, Mass.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas;
(BIELIAUSKAS) i

FUNERAL HOME 
M. P. BALLAS—Direktorius • 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON i 

Reikalų Vedėjas 
660 Graud Street 
Brookiyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

BERNIUKAMS
Vadovauja išimtinai Ksavcrinai Broliai vienuoliai. Kas tik geriausia dėl sveikatos — 

Vietos. Švaros priežiūros — Pramogų. Puikus baseinas.
Atviram ore teatras, rateliais čitižinėjimas. didelė sviedinio aikštė, iškilos.

Namie gaminti valgiai ir kepiniai.
— Vaikų rojus be Jokio kito palyginimo — Užeikit pažiūrėti

Galima lankytis kasdien Savaitei $35.00
pradedant balandžiu ,®eJonu,!

Užsisakyti 3. 6. 9 savaitėm. Sezonas nuo birželio 30 ligi rugpiūčio 31. Amžius: 6-14. 
Infnrmai ijom Ir susitarti kreipkis

NEW YORK OFFICE: 307 E. 33rd St., New York 16, N. Y.
Tel.: MURRAY HILL 5-6194

JAUNOS MERGAITES
norinčios būti vienuolėm, ras progos ins
titutuose darbuotis su mažaisiais, slaugyti 
chronlkinėm ligoni sergančias moteris, mo
kyti misijose, dirbti raštinėse, siūti baž
nytinius drabužius bei gaminti -komuni- 
kantus. Informacijom rašyti: Franclscan 
Slsters, 291 W. North St., Buffalo, N. Y.

CAMP CLARE HAVEN 
HASTING8-ON-HUD8ON, NEW YORK 

šešios mylios nuo miesto pakraščio 
MEROAITtM NUO 6 LIGI 14 METŲ 

Stovyklos patogumai plūs namų priežiūra 
SEZONAS: Birželio 28 ligi Rugpiūčio 22 

Liepos 15 ligi Rugpiūčio 22 
Visoks ore sportas. Plaukimas. Spardymas. Laužai. Minkštas sviedinys, 

Filmai, Menas ir Auklėjimas. 

Knygutė siunčiama paprašius 
Vadovauja šv. Pranciškaus Seserys 

ST. CLARE ACADEMY 
Hastings-on-Hudson 6, N. Y. Tel.: HAstings 5-0738

Riverdale, vic. Ludiovv Park, Yonkers 
Gražus New England koloninis padalin
tas. kedro shingles, stiprus nuolaidus sto
gas, didelis gyvenaTnasis su židiniu, at
skiras valgomasis, porčius su sėtais. 4 
miegamieji. 2 vonios, erdvus garažas* 
skalbamoji mašina ir džiovintuvas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. $26.200. 
YO 3-2169.

ZALETSKAS
| FUNERAL HOMl
| 564J2AST BROADWAY

South Boston, Mass.
R D. A. ZaletakM, F. E. Zaletala
X Graborial Ir Balnamuotojai
X Patarnavimas dieną Ir naktj
X Koplyčia šermenims dykai
J NOTARY PUBUC

Tel. ŠO 8-6815

SOuth Bonton 8-760S

Šj sekmadienį, kovo 27 d. 
mūsų pirmoji vienuolikė turi 
sunkų uždavinį apginti perei-

me^ Jsfkovot5- N ŠACHMATAI Yorko valstybes taurę. Pirmuo- 
ju priešininku šios, svarbios, 
lietuvių rankose esančios tau
rės varžybose yra Albany 
Sport Club. Daugelis,, turbūt, 
prisimena, kad New Yorko 
valstybės sostinės atstovai 
prieš trejetą metų lengvai su
dorojo mūsiškius net 5-3. Šiuo 
metu mūsų viendolikės veidas 
stipriai pasikeitė (sakyčiau į 
gerą pusę). Iš senosios gvardi
jos beliko Mileris, Jėgeris, Jo
kūbaitis ir Gražys. Pranašauti 
mūsų pergalę būtų lyg per drą
su, nes Albany S. C. yra kie
tokas riešutas, tačiau žinant 
mūsų vienuolikės dabartinį pa
jėgumą, ramia širdimi duočiau 

.4-1 pergalę (o būtų juoko, jei 
taip rungtynės ir baigtųsi).

Tikiu, kad mūsų žiūrovai 
(kurių bus keletas šimtų) ne
bus apvilti 'šavųjų_ O tiems 
skaitytojams, kurie' dar netu
rėjo progos lietuvių futbolinin
kus New Yorke pamatyti, pa
tarčiau nepraleisti progos ir šį 
sekmadienį 3 vai. p. p. ateiti į 
mūsų aikštę, New Farmers 
Ovai (važiuoti Myrtle linija iki 
galutinei Metropolitan stoties, 
arba Metropolitan Avė. autobu
su iki aikštės 69 St.-. Prieš- 
žaismis mūsų jaunių ir jaunu
čių su Minerva.

Tarnauja vestuvių puotoms, banketams ir «Ko- 
munijos užkandžiams.

Geras maistas, vynai ir likeriai.
Užkandžiai ir pietūs duodami 

nuo 11:30 ligi 7 P. M. 
Uždarytas trečiad.

ADELINE NIEDERSTEIN, sav.

Weekend Retreats for Men
QUEEN OF THE APOSTLES 

RETRREAT HOUSE
SAG HARBOR, LONQ ISLAND, NEW YORK 

Conducted by the Pallottine Fathers 
For Reservations or Information Apply to

DIRECTOR of RETREATS or call SAg Harbor 5-0124
INDIVIDUAL ROOMS

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Do Your Shopping While We Do Your Laundry 
We Do Anything and Everythlng Washable 

ALL DETERGENT :: 25 Ibš.—$4.50 Sale. 10

THE WASHETTE
Your '/g Hour Automatic Laundry 

BENDIX WA8HING MACHINE — EXTRACTOR8 — DRYERS 
HAVE YOUR LAUNDRY

WET WASH — DAMP DRY OR FLUFFY DRY
Us« A« Meny Machln«» A« You Requlre — Up to 8 Ibi. of Laundry For Each Maohlne 
-ree Soap — Free Detergent — Plūs A Free Soak Perlod — Indlvldual Attention Givan 

toEachWa«h
WE 8PECIALIZE TN

BLANKETS — BED8PREAD8 — DRAPE8 — CURTAINS 
FURNITURE COVERS

Our New Special Machine Does Ali Mats and Rūgs 
up to Size 12 by 19,

Expcrt Dyeing Done on Premiaes wlth Ali Fabric —’ Tlntėx 
We Shampoo Carpeting. Also done in your own heme. 
TIME-8AVING CLOTHES-SAVING MONEY-8AVING

BARASEVIČIUS ir SŪNUS I 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590



su brangia fene iš Fatimos Šventovės

(•Imtinai pprdavlnšjp tik 
RRMTIGI PRODUCTS CO„ 

230 Flfth Ar^, N«w Y»rk 1, N. Y.

PAULA BARIO, 5 metų, paralyžuota mergaitė ii Worcesterio, 
skatina aukoti helainyngiems vaikams gydyti Easter Seal vajaus 
progą. x

liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą jo žmonai Qnai, 
dukterei Ruthaf ir sūnui Eddis.

, IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia klijentūra. Labai pagedautume lietuvio pirkėja

Darbininko linotipininkas, mt T
ręs kovo 29 d., palaidotas ko- gleivių, studentų ir sendraugių 
vo24 d.-iš Apreiškimo parapt- valdybai savo bettdramė pasė
jos bažnyčios, kur pax&al<|as 
laikė kun. I“ ~
land Tautinėse Kapinėse. Į ka
pines palydėjo artimieji, gimi
nės ir,bičiulių būrelis. Darbi
ninko redakciją laidotuvėse at
stovavo vyr. red. S. Sužiedėlis. 
(Plačiau apie R. Židžiūną pa
rašysime kitame Darbininko 
numeryje).

j-i . 4 ' ■' ■* 1 ■ .*> ' /t F*timo* Dievo Motino* plakatas yra pailgini* d*vo-
čionai**, kuriuo p«*idldžluo«l*nM Išdablnalta savo 

namua. RMatentertootoa DMvo Motinos pavolkslao puikiai llllsta* pUnamo •/*’• pakilimo graliams sidabro fono. 
Po pavaikau-yra lanpollo su tomo, paimta i* Dlav® Motinos tvontovOs Fatlmoja Ir anopaudpotao batnytlnOs vai- 
tftloo. (plakatas frOmlntao gražluoaa, aldabrlMal atrodaneįuooo rtmuooo. Plakato dydis r’xr/4” Ir yt" I gyli. 
I allumlniaua rimus įtaisytas kabukas su rinko pakabinimui. ______ , .

CAMBRIDGE, MASS.
Pr. Janiūnui, Kat. klubo ser

gančiam pirmininkui, klubo 
nariai^ kovo 20 susirinkime pa
reiškė savo linkėjimus greit 
pasveikti ir pasiuntė gėlių.

A. Daukantas išrinktas va-' 
dovauti gegužės 1 klubo ren
giamam banketui. Vyriausia 
šeimininke sutiko būti P. Miš
kinienė.

J. Tamošiūnas išrinktas klu
bo vicepirm. į atsisakiusio A. 
Jurkaus vietą.

A. Ambrazaitienė vadovauja 
šeštadieniniams kortavimų va-, 
karams. Už jos pasidarbavimą 
pareikšta padėka.

A. Kneižio vedamai radijo 
valandai paremti balandžio 17 
įvyks parengimas klubo patal
pose. - r .

T. Banienė buvo kiek rim
čiau sunegalavusi, bet dabar 
jau namie ima sveikti.

Kazimieras Santackas* jau
nas vyras, staigiai mirė, iškil
mingai palaidotas iš lietuvių 
bažnyčios. Karšt. Patr.

Namą savininkų susirink Imas
Didžiojo New Yorko lietuvių 

namų savininkų, Brooklyn and 
Queens Home Owners, Ine., 
susirinkimas įvyks penktadie- 

- n|, kovo 25, 8 vai. vak., YMCĄ 
salėje, 570 Jamaica Avė., prie 
Highland Park, Brooklyn, N. 

”Y. Programoje bus nuomų 
' kontrolė, namų mokesčių kė- 

“ Urnas ir kiti namų savininkams 
« svarbūs klausimai. Lietuviai 

namų savininkai yra kviečiami 
gausiai dalyvauti šiame susi- 

~ rinkime.

IŠNUOMOJAMI 3 kamba
riai su baldąis (gyvenamasis, 
miegamasis, virtuvė ir vonia), 
puikiai įrengti, 2 vyram arba 
vedusiai porai, Wodhaven 
prie Forest Prkway stoties. 
Kreiptis: MIchigan 2-3126.

IŠNUOMOJAMAS 4 kamba
rių butas (reikalui esant, ga
lima pridėti ir penktą), gražio
je vietoje ir patys kambariai 
gražūs. Kreiptis: 167 Atkins 
Avė. Brooklyn, EastNew York.

IŠNUOMOJAMI 2 kamba
riai su baldais vienam arba 
dviem asmenim, galima naudo
tis virtuve ir šaldytuvu. Kreip
tis: TeL: MI 7-1275.

Kruzas, Long Is- atejtininkųžveutębisdau^ialT 
” d., Atvelykio sdtaaadiėui-

šventės programa: 10 vaL 
pamaldos ir bendra komnnįja 
Angelų Karalienės par. bažny- 
čio je. Po pamaldų bendri pus
ryčiai parapijos salėje ir iškil
mingas posėdis. Posėdžio metu 
moksleivių ir studentų įžodis, 
Raibos ir sveikinimai.

Vakare 6 vaL Apreiškimo 
par. salėje Ateities vakaras. 
Vakaro programoje S. Čiurlio
nienės 3 veiksmų komedija 
“Pinigėliai”. Vaidins Brookly- 
no vaidintojų trupė, vadovau
jama Vitaho Žukausko; po vai
dinimo šokiai. Gros geras or
kestras, veiks turtingas bufe-

256 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293
405 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

DomieeiS Jonušaitė, ilgame
tė “Darbininko” skaitytoja, jos 
regėjimui susilpnėjus, atnau
jintą “Darbininko” prenumera
tą parvedė savo kaimynei Ve
ronikai Lapinskienei. Be to, 
dar pridėjo auką $4.00, už ją 
nuoširdžiai dėkojame.

Alicija Pį Mataityte iš New 
Philadriphia, Pa., trečios kart- 
tos lietuvaitė, studijuojanti 
muziką Bostono konservatori
joje, pirmą kartą pasirodė su 
savo stipriu balsu Baltų-Ame
rikiečių draugijos susirinkimo 
meninėje programoje. Jai pia
nu akompanavo Lilija Gailienė- 
Ramanskytė. Gilbertas Gailius 
tame pat susirinkime virtuoziš
kai pagrojo akordionu.

Adv. Kazys Kalmauskas, 
septynius metus išbuvęs fede- 
ralės valdžios prokuroro asis
tentu, Baltų-Amerikiečių die
ną, jis norįs supažindinti su 
federalės valdžios teismų siste
ma.

Longinas šveinis, Vyčių uo- 
luą darbuotojas, šiais metais 
pirmininkauja Baltų-Amerikie
čių draugijai, į kurią įeina lie
tuviai .latviai ir estai.

Lietuvių vaikai televizijoje. 
Kovo 26 d. 12:45 vaL WBZ 
Chanel 4, Big Brother televizi
jos programoje, vėl dalyvius 
tautinių šokių grupės jauname- 
čiai.

vo 27 d., 12 vaL Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Santariečiai studentai

Balfo 100-sis skyrius New 
Yorke šiemet švenčia 10 me
tų labdaringos veiklos sukaktį. 
Skyrius pasižymėjo gyva veik
la, suruošė daug įvairių pra
mogų, kuriomis buvo telkiamos 
lėšos šalpos reikalams. Dabar
tinė skyriaus valdyba, ženg
dama į antrąjį dešimtmetį ir 
norėdama pagerbti New Yorko 
visuomenę už jos darbą, kovo 
27 d. 5 v. v. Apreiškimo para
pijos salėje rengia literatūros 
vakarą.
«Programa bus įdomi: mūsų 

rašytojai pateiks gražios kūry
bos, be to, Lindeno Motelių 
Dainos ansamblis padainuos 
lietuvišku dainų. Įėjimas — 
laisva auka, kuri bus perduo
ta tremtyje esančioms vargo 
mokykloms šelpti.

Visi kviečiami į literatūros 
vakarą!

J. P. M. Balfo 100-jo skyriaus valdyba

tiktai* a .M tu paraiuntlmu 
T" pristatymas užtikrintas (Ba C.O.O’*)

Skulptorius. Vytautas Kašuba 
daro statulas lietuvių Prisikė
limo bažnyčios altoriams. Dar
bas jau įpusėtas. Skulptorius 
sukūrė originalų Rūpintojėlį, 
Mariją visatos karalienę ir šv. 
Pranciškų. Statulos yra dide
lio formato, ir dabar jų moli
niai modeliai pervedami į me
dį. Jas užsakė pranciškonų 
proyinciolas Tėv. Jurgis Gai- 
liušis, OFM.

8FK. CHIRURGIJA, MOTERŲ LIGOS
Priėmimo valfndoa M t 74 p.p. kaadfen

1-8 popiet i eit ėdi etilais ir sueitana

Dąfl. Romas Viesulas
savo kūrinius yra išstatęs 

bent keliose parodose. River- 
side muzėjųje N. Yorke grafi
kos darbą, Caravan galerijoje 
tapybą, Philadelphijoje Ame
rican Color Print Sodety su
rengtoje parodoje išstatė 
5 spalvų litografiją “Senovės 
Sėtuvių tautinį šokį”, kur pa
naudota dainos “Vai žydėk 
žydėk, balta obelėlė” tema. 
Connecticut valstybės Dailiojo 
Meno Draugijos Hartforde su
rengtoje parodoje jo litografi
ja “Mergaitę su paukščiais” 
gavo ‘grafikes ir pušinio’ pre
miją. Visos parodos vyksta 
šiuo metu.

New Yorko dailininkų sąjun-

balandžio 3 rengia paskaitą 
“Lietuviškos politinės partijos, 
jų reikšmė bei tikslai”. Paskai
toje pasižadėjo dalyvauti J. 
Audėnas ir St. Lūšys.

Mirė
Juozas Lauruška, 45 m., gyv. 

103 East 16 St, N. Y., mirė 
kovo 20 d. Palaidotas trečia
dienį, kovo 23, šv. Jono kapi
nėse. Nuliūdę liko tėvai — 
Adomas- ir Ona. Laidojimui 
patarnavo S. Aromiskis.

SELDON, LONG ISLAND
Kovo 27, *sekmadienį, 4:30 

po pietų, dv; Margaritos para
pijos salėje įvyks antrasis Lie
tuvių Bendruomenės Suffolk 
County apylinkės susirinkimas, 
kuriame paskaitą skaitys sve
čias iš Hushlng P. V. Vaitie
kūnas. Maloniai prašome daly
vauti visus narius ir svečius.

• * VaMyba

{: ' • A
Mirus mielam Darbininko rinkėjui

At-kų Federacijas

Vyriausia Valdyba posėdžiavo 
kovo 23 d. ir svarstė Federaci
jos konstitucijos projektą. Po
sėdyje taip pat dalyvavo T. V. 
Gidžiūnas iš Toronto, At-kų 
Federacijos dvasios vadas.

met jsmbšM 5®® 4M. skiriama užsipremmseravo Dariūninką 
už geriausią 1953—1954 m. metamus ir pridėjo $2.00 auką, 
parašytą motalo. veikalą, pa- »ž kurią nnėjdriiMHai dėkojame, 
teiktą komisijai rankraštyje ar 
jau išspausdintą knygą, šiais 
metais premijos fundatorius 
yra prd. Praneiškns M, Juras.

šv. Petro parapijos jaunimas 
balandžio 3 d. 3 vaL p. p. para
pijos salėje stato vaidinimą: 
DM Jėzaus Nukryžiuotojo. 
Vaidinimui vadovauja parapi
jos seselėj. ' .

A A. Vinco Batakonio atmi
nimui jo šeima šv. Petro baž
nyčios altoriam papuošti pa
aukojo 60 doL Marijona Zai- 
kienė paaukojo lininius alto
riaus uždengimus.

N. Anglijęs lietuviškų para
pijų mergaitės sodalietės ko
vo 20 d. šv. Petro bažnyčioje 
turėjo šv. Valandą. Pamaldas 
laikė kun. P. Šakalys, pamoks
lą sakė kun. J. Svirskas. Pa^ 
maldų metu pirmininkė Marija 
Klemkaitė uždėjo gėlių vaini
ką ant Marijos statulos. Daly
vavo apie 70 mergaičių iš Bos
tono, Norwoodo ir iš Worces-‘ 
ter. Po pamaldų buvo susirin
kimas ir vakarienė.

Bostono jaunesniųjų skautų 
draugovės ir Kęstučio draugo
vė už 1954 m. veiklą Boy 
Scouts of America”, vienetų 
tarpe laimėjo garbės draugo
vės vardą. Kęstučio draugovė 
šį vardą laimėjo jau tretį kar
tą, o jaunesnieji — antrą.

Sesers Elriuetos mamytė 
lankėsi Bostone kovo 22 d. At
vežė jos sūnus ir seselės Elz
bietos brolis kun. V. Žemaitis.

Lietuvių Melodijos Valandos 
radijo pragrama iš stoties 
WHIL, transliuojama sekma
dienio rytais, kovo 13 d. nuti
lo. Jos vedėjai — S. Butkus ir 
A Pluta — atsisveikino su sa
vo klausytojais. Jų vieton, iš 
tos pat stoties kovo 27 d. pra
dės transliuoti savo programą 
A F. Kneižys.

Tautinių Šokių grupė kovo 
29 dalyvauja Newton College of 
the Sacred Heart parengime.

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 VAL P. P. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

“Varpų Giesmė” Bostone

Waterburio Lietuvių Scenos 
Mėgėjų Teatras baigia ruošti 
naują pastatymą P. Vaičiūno 
4 v. dramos “Varpų Giesmė”. 
Premjerą jie turės Waterbury, 
balandžio 17 d. Bostone “Var
pų Giesmė” bus suvaidinta ge
gužės 22 d. Thomas Park High 
School salėje. Bostoniškiams 
bus tikrai maloni staigmena. 
Tikimasi sulaukti svečių ir iš 
plačios Bostono apylinkės lie
tuviškų kolonijų.

UŽSISAKYK SAU PLAKATĄ IIANDIEIM — SU ŠIUO SPK-* 
CI ALI U PASIOLYMU: JO* nu«lug*rt* mi Fatlme* Dteve Mo
tino* plakatu arba 10 Olani» Mgy grąžinkit* Ir bu* gražinti 
ptofgM.

* PARAPIJOS MOKYKLOS. BAŽNYČIOS. INSTITUTAH 
raiyklt* »pocl*llų kalni) daugiau parlunt.

Pirmoje šventės dalyje kvie
čiami dalyvauti visi New Yorko 
ir apylinkės ateitininkai, mok
sleiviai, studentai ir sendrau
giai. 'Vieną kartą metuose visa 
ateitininkiška šeima privalo 
surasti laiko pabuvoti kartu, 
pasidžiaugti nuveiktais darbais, 
pasišauti stiprybes naujiems 
uždaviniams. .

Antroje šventės programos 
dalyje, vakare, kviečiami daly
vauti kaip visi ateitininkai, 
taip jų artimieji ir svečiai Pir- 

’mąjį po gavėnios vakarą bus 
galima tikrai linksmai praleis-

Nuo 1917 m. to popiečio, kai Palaimintoji Mergei* 
Marija asmenitkal paairod* trims kaimo vaikučiams, 
visas pasaulis susIdomOJo nuostabia Fatimos Dievo 
Motinos istorija.

Dabar Jum •) didžiausi* mode/nių laikų pasirody
mu primins mOsitkis gražus aliuminis plakatas — 
turtingas, sename sidabre. Importuotas tiesiai !• 
Portugalijos, atskirai (pakuotas Ir anspauduotas 
Fatl,mos tventovijs, asmeniškai leidus Lelrljos vys
kupui.

Tegul tls vilties simbolis praturtina Jūsų šeimų 
gyvenimų. Tegul Jum būna kaedieninls priminima*, 
kad kartu su viso pasaulio katalikais meldžiantis, 
galit pasauliui sugrgžlntl talkų, kaip yra pažadė
jusi Fatimos ^pievo Motina.

kuris pžyks balandžio 30 d. 
Nefar Yorke, 5 Avenue. Šiam 
reikalai aptarti šaukiamas visų 
New Yorko ir New Jersey lie
tuvių organizacijų ir draugijų 
susirinkimas, kuris įvyks'kovo 
26 <L 3 vaL p. p. Angelų Kara.- 
lienės par. salėje. Visos orga
nizacijos prašomos atsiųsti sa
vo atstovus ar valdybos narius.

ALRK Federacijos
New Yorko apskrities susi

rinkimas įvyksta kovo 27 d. 
4 vaL p. p. Angelų Karalienės 
panųnjos salėje. Susirinkime 
bos renkama, nauja ALRKF 
New Yorko apskrities valdyba, 
nustatomas šių metų darbo 
planas ir aptariamas Kat Ak
cijos Fondo vajus bei maldos 
Žygis į Fatimą. v

Plečia gamybą
Baltic Co. Brooklyne, N. Y., 

savo saldainių gamybą pasku
tiniu laiku praplėtė. Be jau 
žinomų Birutes saldainių dar 
prieš Velykas bus išleista iš 
šokolado ir cukraus nauji lie
tuviški gaminiai — Gedimino 
stulai, Velykinis kryžius ir 
AvinėliaL Lygiai kaip ir Biru
tės saldainiai, taip pat ir nau
jieji gaminiai bus papuošti lie
tuviškom spalvom ir ornamen-

VILNIAUS UNIVERSITETO 
. MINĖJIMAS 

ruošiamas kovo 27, sekmadie
nį, 5 yąL Tautinės Sąjungos 
Namuose (484 E. 4th St) Kal
bės prof. Ig. Končius, adv. A. 
Juknevičius ir S. Sužiedėlis. 
Molinėje dalyje dalyvauja poe
tas Santvaras ir Bostono lie
tuvių dramos aktoriai — K. 
Barauskas ir L Nikolskytė. 
Minėjimą ryšium su universi
teto 375 metų sukaktimi ruo
šia Vilniaus Krašto Sąjungos 
Bostono skyrius. Bostono lie
tuvių visuomenė maloniai pra
šoma dalyvauti.


