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Prezidentas Eisenhoįveris 
spaudos konferencijoje kovo 
14 pareiškė dideli susirūpini
mą dėl Arabų-Izraelio ir dėl 
Anglijos-Graikijos konflikto. 
Žadėjo, kad Amerika imsis vi
sų priemonių surasti protin
gam ir praktiškam sprendimui.

Dėl viceprezidento Nixono 
pareiškė, kad Nixonas jam ; 

artimas kaip brolis ir kad 
džiaugtųsi matydamas ji tame 
pat sąraše kaip ir jis. Dabar 
spauda spėja, kad Nixonas bus 
tikrai nominuotas į viceprezi
dentus.

GRAIKIJOS ambasadorius Ph. A. Cavalierato (k.) VVashingtone tariasi su JAV sekretorium \V. X. 
Rountree. Dešinėje Graikijos pasiuntinys Jungtinėm Tautom A. Painias. Jam pavesta įteikti skun
du prieš Anglija.

Kipras tarp Amerikos ir Anglijos
ANGLAI SUPYKO DĖL AMERI KOS ŽODŽIŲ APIE GRAIKIJĄ

LIETUVIUI LIETUVOJ!: MAŽA VILTIES GAUTI DARBO
Elta praneša, kad į vakarų 

Vokietiją šiemet atvyko mote
ris nuo Biržų. Ji pasakojo, kad 
žmonės labai vargsta dėl dide
lio nedarbo. Į vieną laisvą vie
tą fabrikuose laukia po 20 
kandidatų. Gauti darbą Įstaigo
se lietuviui veik neįmanoma. 
Lietuvius, ieškančius darbo, 
tesiunčia daugiausia Į kolcho
zus. Rygoje ir kituose Latvijos 
miestuose esą lengviau su dar
bais. Ten nemaža lietuvių ir 
vyksta.

Duodami darbus Lietuvoje 
rusam, komunistai nori priver
sti tokiu būdu lietuvius “sava
noriškai” vykti Į Sibirą i “plė-

Pasakoja atvykusi nuo Biržų

šinius”.
Krautuvės Lietuvoje esan

čios tuščios. Prie duonos ir ki
tų būtinų reikmenų — didelės 
eilės. Žmonės renkasi į jas nuo 
pusiaunakčio. Cukraus ir mil
tu tegalima gauti tik prieš di
džiąsias valstybines šventes, 
bet ir tai po nedaug. Karta 
Biržuose eilėje prie muilo žmo
nės išlaužė parduotuvės duris 
ir išdaužė langus, nes muilo 
buvo atgabenta maža, o norin
čiu gauti buvo daug.
Yra žmonių, kurie nuo vokiečių

okupacijos laikų nėra ragavę 
cukraus.

Laisvuose turguose galima 
gauti ir cukraus, bet už kg 
tenka mokėti 20 rublių, prieš 
šventes jo kaina pakyla iki 30.

Kolchozininkai, kurie savo 
ploteliuose turi sodo, uždar
biauja, vaisius gabendami į 
Rygą ir kitur. Pastatų kolcho
zininkai neremantuoja. Nėra 
medžiagos, nėra laiko nei in
tereso. nes visur žada statyti 
grupines sodybas. Savo sklype
lius apdirbinėja daugiausia 
naktim arba šventadieniais.

Graikijos atstovai prie Jungt. 
Tautų kovo 13 paprašė Jungti
niu Tautų gen. sekretorių Kip
ro klaus. įrašyti į artimiausios 
J. Tautų sesijos darbų tvarka.

Anglija greičiausia tam prie
šinsis. Jau pereitais metais 
rugsėjo 23 jai reikalaujant 
Kipro klausimas buvo nutar
tas nesvarstyti.

Amerikos aštuoniolika sena
torių

kovo 13 pasiūlė rezoliuciją, 
kad valst. departamentas para
gintu Anglija tartis su Kipro 
salos gyventojais dėl jų toli
mesnio likimo.

Dar giliau Įtraukė Amerika 
i graikų-anglų konfliktą Ame
rikos atstovo Graikijoje žygis. 
Jis aplankė Graikijos užsieniu 
reikalu ministeriją ir pareiškė 
Amerikos ^simpatijas Graikijos 
vyriausybei, kad ji susirūpinu
si kilusio konflikto išsprendi
mu. ir pageidavo tęsti toliau 
pasitarimus su Anglija. Primi
nė taip pat, kad Amerikos vy
riausybė nebuvo iš anksto pa
informuota apie numatoma ar
kivyskupo Makarios suėmimą.

Anqliios užsienių reikalų 
ministerija

dėl to susijaudino ir atsi
klausė tuojau valstybės depar
tamento, kokis yra jo tikrasis 
nusistatymas dėl Kipro klausi
mo ir arijos atstovo pareiški-

rnas Graikijoje suprastinąs 
kaip Amerikos pritarimas Grai
kam.

Pačioje Kipro saloje
pogrindinė armija išleido 

atsišaukimą sustiprinti kovą 
prieš anglus. Visuotinis strei
kas pratęstas. Nestreikuoja tik 
turkai ir armėnai. Atėnuose ir 
kituose miestuose graikų vy
riausybė sutiprino apsaugą, su
ėmė 30 komunistų, kurie mė
gino sukelti riaušes.

ANGLIJOS PARLAMENTAS 
PRITARĖ

kovo 14 min. pirm. Edeno po
litikai Kipro reikalu. Edenas 
aiškino, kad Anglijai beliko 
pasirinkti — arba suimti arki
vyskupą Makarios, arba atsisa
kyti nuo Kipro salos. O atsisa
kymas nuo Kipro reikštų pavo-

jų Anglijos naftos kelių tinklui 
ir vakaru saugumui.

Edenas kaltino Vakariju t:k 
tuo. kad Makarios nesutiko 
viešai drausti nuo teroristinių 
veiksmų ir savo tylėjimu juos 
kurstė. Dėl Amerikos Edenas 
nutylėjo. Nors anglų spauda 
aštriai puolė Amerika, kad ji 
palaikanti Graikijos pusę, bet 
Edenas rado geriau nuomonių 
skilimo negilinti ir nekaitinti.
VALSTYBĖS DEPARTAMEN

TAS PAAIŠKINO,
kad Amerika ginče dėl Kipro 
nestoja nė vienoje pusėje. Tik 
ji siekia, kad klausimas būtu 
išspręstas protingai. Taip pasi
sakė ir prezidentas.

• Kipro saloje anglu majo
ras riaušių metu užmuštas ak
menim.

Pietinių valstybių abidvi pu
ses ragino

švelninti santykius kovoje 
dėl mokyklos. Tačiau pažymė
jo. kad teismas išaiškino, joj 
pagal konstitucijos dva ia tu-i 
būti einama prie bendru mo
kyklų. ir vyriausybė turės to 
aiškinimo laikytis.

Maskvoje mirė Lenkijos “Paleckis”
Maskvos radijas pranešė ko

vo 13, kad ten mirė Boleslaw 
Bierut, Lenkijos komunistų 
partijos paskutiniu laiku gen. 
sekretorius, o aitksčiau prezi
dentas ir ministeris pirminin
kas. Mirė nuo širdies ligos, at
vykęs į partijos kongresą.

Bieruto gyvenimas yra ti
pinga bolševikų slapto, paskui 
viešo agento istorija. Jo kili
mas neaiškus, net ir tikroji pa
vardė. Bolševikai sako jis vadi- 
nęsis Vaitiekus Bierut, nebol- 
ševikai sako, kad jo tikroji pa
vardė buvusi Krasnodebski. 
Kilęs nuo Liublino, dvidešimt’ 
metų buvo bolševikų agentas 
ir vietinis komunistų veikėjas. 
1937 buvo iškeistas Į Lenkijos 
pilietį, Maskvos kalinamą ir 
nuo tada buvo Lenkijos sky
riaus vedėjas Maskvos saugu
me 1939 jis organizavo lenkų 
deportacijas į Sibirą. 1942 bu
vo nuleistas parašiutu Į Lenki
ją, kad veiktų prieš lenkų po
grindį ir egzilinę vyriausybę 
Londone. Sudarius komunis
tam laikinąją vyriausybę 1944

★ Atstovų rūmai pritarė vy
riausybės planui nemažinti mo
kesčių .— o tai buvo numaty
ta nuo balandžio 1.

★ Vokietijos parlamentas no
rėjo pripažinti vakaru Berlyno 
atstovams parlamente Ivgias 
teises. Amerikos. Anglijos. 
Prancūzijos atstovai tam pasi
priešino — bijo pykinti Mask
vą.

Mirė Ona Rinkevičienė, 
gyvenusi 101—035 118 St.
Richmond Hill. Buvo 62 metu, 
paliko vyrą, dvi dukteris, sū
nų ir 3 anūkus. Pašarvota Šu
linskų laidojimo koplyčioje. 
Pamaldos bus pirmadienį 10 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje.

jis buvo paskirtas min. pirm, 
pavaduotoju, 1947 išrinktas 
prezidentu. 1952 iš prezidentų 
buvo perkeltas i min. pirmi
ninkus ir po poros metų i 
partijos sekretorius.

ŽUVO KITUS GELBĖDAMAS

Kovo 14 anksti ryta Trentone. 
N. J., kilo gaisras katalikų ka
tedroje ir klebonijoje bei mo
kykloje. Generalvikaras R. T. 
Crean, kitus žadindamas, apie 
gaisrą Įspėdamas ir gelbėda
mas, pats užtroško ir žuvo 
liepsnose. Žuvo taip pat dvi iš 
šeimininkių. Kiti trvs- kunigai 
nugabenti i ligoninę. Nuosto
lių pridaryta už 3 milijonus.

KAPITOLIAUS VĖLIAVĄ 
ĮTEIKĖ G. KAJECKUI

Amerikos vėliava .plevėsa
vusi viršum Kapitoliaus VVa
shingtone šv. Kazimiero diena, 
buvo Maryland senatoriaus 
John MarshalI Butler iškilmin
gai įteikta kovo 12 Gabrieliui 
Kajeckui, Gonzagos aukštes
niosios mokyklos senjorui, lai
mėjusiam “demokratijos hal
so” varžybas.

Vėliava buvo įteikta senato
riaus kabinete kartu su Kani- 
toliaus administracijos raštu, 
kad toji vėliava plevėsavo vir
šum Kapitoliaus šv. Kazimiero 
Lietuvos globėjo, diena.

Senatoriui įteikus vėliava. 
G. Kajeckas pasakė atitinkamą 
kalbą. Jo tėvas, atstovybės pa
tarėjas Juozas Kajeckas. irgi 
buvo paprašytas tarti žodi Ce
remonijos buvo nufotografuo
tos, o pasakytos kalbos eina i 
Kongreso leidinį, ir senatoriaus 
raštinė paskelbė spaudai ko
munikatą.

Tai bene pirmas kartas, kad 
būtų Įteikta Kapitoliaus vėlia
va, plevėsavusi šv. Kazimiero 
dieną.

★ Popiežiaus Pijaus XII 80 
metų sukakties iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos atstovas prie 
Vatikano St. Girdvainis su pa
siuntinybės sekretorium S. Lo
zoraičiu jr.

Vasario 28 min. St. Girdvai
nį priėmė seminarijų ir univer
sitetu kongregacijos prefektas 
kardinolas Pizzardo.

★ Vliko pirmininkas J. Ma
tulionis ir VT pirmininkė \. 
Devenienė kovo 8 išvyko iš Vo
kietijos i Roma, kur aplankys 
lietuviškas įstaigas. paskiau 
lankys Paryžiuje ir Londone 
Lietuvos diplomatus ir ben
druomenes.

RESPUBLIKONAI 
PINIGINGESNI

Rinkimu reikalam respubli
koną’ per pirmuosius du mėne
sius turėjo pajamų 1.830 373 
dol. Daugiausia surinko iš ban
ketų Eisenhowerio garbei, ku
riuose vieta prie stalo kaštuo
ja 100 dol. Per tą laiką demo
kratai turėjo pajamų tik 
141.588 dol.

lš Vatikano radijo stoties 
transliuojama 29 kalbom į vi
są pasauli. Transliacijas pra
dėjo popiežius Pijus XI 1931 
m. vasario 12 d. žodžiais: I.au- 
detiir .lesus bristus!
★ Londonas pardavė Čeko

slovakijai dvi tonas pentothal 
vaistu. Jie vartojami žmogui 
aosvaiginti. kad paskui išgautu 
iš jo “teisybe”. Tok’c v-is’ai 
Londonui nereikalingi, o Sovi“- 
tuose labai.

ANGLAI PAMOJO RMU^fl, | 
BOLŠEVIKU GROBIMUS

Anglijos užs. reik, min nava- 
duotoįas A. D. Dodds Parker 
parlamente paaiškino. k”i ne
verta nrotestuoti Jun*’t 
se orios Sovietu grabini*’* iš 
vakarinio Berlyno. !<>a ton 
nieko nenndėsi *
šeimom. O nuo karo r>»h-»i«os 
iš vakarinio Rerlvno hnlšov’kai 
paffrohė jau 103 asmenis

Greičiau Anglija nmin-j kel
ti Jungt Tautose dėl to. kad 
nenori užkabinti Sovietu, ku
rių vadai dabar rengiasi i Lon
doną.

Amerikiečiai suraitė Maskvos Nikaloję
Maskvoje viešinti Ameri

kos protestantų delegacija 
cija susiginčijo su Maskvos 
metropolitu Nikalojum. Nika- 
lojus kvietė amerikiečius ben
dradarbiauti “pasaulio bažny
čių taryboje” (raudonojoj), ku
ri siekianti “taika išlaikyti”. 
Amerikiečiai atsakė, kad jiem 
nepakeliui bendradarbiauti su 
tokiom bažnyčiom, kurios tesi
rūpina Sovietų Sąjungos poli
tikos propaganda ir kova prieš 
Ameriką. Jie nurodė, kad Ru
sijos bažnyčia prisidėjo prie 
tiesos iškraipymo, tvirtindama, 
jog Amerika užpuolusi Korėją

ir jog Amerikos bažnyčias kon
troliuoją milijonieriai. Primi
nė taip pat 1952 Sovietų Są
jungos bažnyčių kongresą, ku
ris kaltino Amerika vartojus 
Korėjos kare dujas. Sumišęs 
Nikalojus ėmė aiškinti, kad jis 
kalbąs neisakytas savo vyriau
sybės: kad tada buvo kiti lai
kai. dabar jau viskas,pasikeitę 
ir kad reikia siekti-’ bendra
darbiavimo žiūrint ne i praei
tį. bet i ateitį.

★ Valst. sekr. J. F. Dulies 
šiuo metu tebėra Azijoje, pie
tų Vietname.

ADM. JOHN SYLVESTEK iš
vyko vadovauti kariniams pra
timams Viduržemio jūroje. Bus 
bandomi “jūros tankai”, vadi
nami amfibijomis.

★ Amerika paleisianti apie 
žemę 12 satelitų. Pirmą 1957-8.

★ VVestinghouse elektros 
kompanijos fabrikų streikas 
eina jau 150 dienų, šiom die
nom vėl mėgina tartis.

★ Trumano duktė Margari
ta susižadėjo su N. Y. Times 
vienu iš redaktorių Clifton 
Daniel jr .

PERSIŠKAIT LIETUVOJE. SUSITIKO PO 8 METŲ
Vokiečių laikraštis “Ham- 

burger Abendblatt' papasako
jo tokią šių laikų šeimos isto- 
rijėlę.

Karaliaučiuje gyveno Rad- 
macherių šeima. 1945 sausio 
11 jos nariai paskutiniu kartu 
matėsi. Tėvas paskui buvo iš
siųstas i Hamburgą, kur traukė 
iš po griuvėsių sužeistuosius 
ir užmuštuosius, ligi pats buvo 
sužeistas. Atėję i Karaliaučių 
bolševikai rado tik Radmache- 
rienę su dviem vaikais. Bado 
dienos. Jaunniausias tuojau 
mirė. Motina negalėjo žiūrėti, 
kaip ir kitas vaikas, ketvertų 
metų Reineris. nyksta. Ji išsi
rengė keliauti su juo i Lietuvą. 
Tai buvo 1947. Daugelis iš Ka
raliaučiaus tada traukė Lietu
vos link. Ji rodės pažadėtoji 
žemė. Gyventojai buvo malo
nūs. Pas ūkininkus apsigyve
nęs gavai valgyti. Buvo nauja 
viltis praleisti tuos baisius lai
kus.

Radmachericnė siuvo pas 
ūkininką. Viskas atrodė einas 
gerai. Ligi tos dienos, kada ji 
sugalvojo nueiti i miesteli, i 
turgų. Ja sulaikė kareiviai Ir 
jos daugiau nepaleido, nes ji 
buvo vokietė, o jos dokumentai 
iš Karaliaučiaus. Visas mote
ris čiupo, kuriu dokumentai 
buvo iš Karaliaučiaus. Radma
chericnė maldavo, kad iai leis
tu pasiimti vaiką. Jos neklau
sė. Ja Įgrūdo i paruošia trans
portu ir atgal i Karaliaučių. 
Paskui į Leipcigą Apie vaiku 
jokiu žinių. Buvo imi 1948.

Viena paguoda buvo Rad- 
niachorienci tom dienom ji 
patyrė, kad jos vyras via Ham 
burge. Jai pasisekė iš rytines 
Vokietijos prasimušti iki Ham
burgo. Tėvai drauge, bet kur

Vienos vokiečių šeimos istorija

jų Rainer'?
1949 Radmacheriai kreipėsi 

i vokiečių raudonąjį kryžių. 
Paskelbė, kad tokie ir tokie 
tėvai ieško savo vaiko. Praėjo 
ištisi šešeri metai. Tik 1955 
gruodyje gavo atvirutę iš rytų 
zonos iš raudonojo kryžiaus, 
kad Rainier Radmacher ieško 
savo motinos Irmgard Radma
cher. kuri iš Karaliaučiaus bu
vo išvykusi i Lietuvą. Paskui 
kitas nurodymas — kad tas 
Rainier gyvena prieglaudoje. 
Paskuijau burmistro laiškelis: 
“Jūsų berniukas atgabentas su

transportu iš Lietuvos 1948. 
Aš ji priėmiau ir jo globa pasi
rūpinau ... Ji aplankiau. Jis 
sveikas ir veidukai išsipūtę”.

Rainier gyvas ir tik keli 
šimtai kilometru nuo tėvų! Pa
galiau paskutinė žinia, kuri 
išsklaidė visus abejojimus. 
Laiška parašė pats Rainier ir 
pridėjo savo foto.

Po aštuoneriu metu visi trys 
šeimos nariai drauge. Jų 
džiaugsmą supranta kiekvie
nas. O lietuvis skaitytojas jūo 
labiau, sykiu galvodamas, ka
da ir kas suves tūkstančius 
lietuvių šeimų, perskirtu ir-iš
blaškytų po visas pašvietęs?

AMERIKIEČIAI Jūrininkai Trl Avivr. Izraelio Matinėje.
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SKUNDŽIASI STEIKAIS SPAUDA

SEMENIŠKIŲ IDILES

BALIONAI NESULAIKOMI
SAVINGS ACCOVNTS CORDIALLY

INVTTED

A YEAR

Latcst Intcrcat Rate

kad
THE

PRANCŪZAI ATSIPRAŠĖ

TUNISE, Afrikoje, prancūzai taip “sutvarkė” JAV konsulatu, užpykę, kad Amerika palaiko arabų 
teise i laisve.

Tie jo elektriniai Įrankiai

JONO MEKO poezijoj

Vienybėje kovo 9 V. Rašte-

nei 
nei

Įvedė 
kuris 

pasise- 
vidine.

• Jordanija nepriėmė trijų 
’ arabų “didžiųjų” (Egipto, pie

tų 'Arabijos ir Syrijos) siūlymo 
■ stifnokėti jai apie 30 mil. dol.. 

jėL jų neduos toliau Anglija,

tnterest starts etery nton'h. 
C'orupoundcd .senii*annualty o

January Ist and July Įsi.

no “Mig 1” ir “Mig 2”. Vėliau 
tie du orlaivių tipai tapo gar
siuoju “Mig 15”. (Amerika už 
jo pagavimą užmokėjo šimtą 
tūkstančių dolerių). Mikojanas 
ruošia naują orlaivio tipą, var
du “Raudonasis vanagas”. Šiuo 
keliu jis tapo bilijonierius. Jis 
mėgsta gerai pavalgyti, atsiger
ti ir gražiom motęrįmjižįaug-

“Orkestro karalius” yra L. 
Utjosovas, turis Maskvoje vila 
ir nežinia kiek namų apylinkė
je. Turi keturis tarnus, žmo
nos deimantai yra tiesiog le- 
gendiški. Jis pirmasis 
Rusijoj džazo orkestrą, 
buvo šiltai sutiktas. Tas 
kimas sukėlė Rusijoj 
jei taip būtų galima pavadinti, 
liberalinę, laisvojo pasaulio
stiliumi revoliuciją. Pradžioje

spalvingos'
i ir kitus’

panaudoti savo 
ir kas tie per 

arba kaip Gelži- 
“tamsusis po- 

Rastenis dabar pa-

Nors Sovietai kėlė triukšmą 
dėl laisvosios Europos balionų 
su lapeliais, bet jie tebelei
džiami. Ligi šiol paleista 400.- 
000 balionų su 260 mil. lape
lių. Tie balionai yra dviejų 
metrų diametro. pripildomi 
dujų ir paleidžiami i 8000 jie
du aukšti, kai yra palankus 
vėjas. Sovietiniai lėktuvai mė
gino juos šaudyti. Bet tada ir 
išbyra visi lapeliai. O to ir no
rima.

"Vaistu karalius" yra ketvir
tasis bilijonierius — Andreje
vas. psichologinio instituto 
Maskvoje direktorius. Be to, 
politinės policijos psichologas, 
tardymų, prisipažinimų išgavi
mo specialistas. Tai savotiškas 
slaptosios tarnybos magas. Į 
jo nemalonę yra pateke rink
tiniai bolševizmo vadai: tarp 
kurių ir Benja.

ŠEN. JOHN McCLELLAN (D. 
—Ark) paskirtas pirmininkauti 
specialiai Senato komisijai, ku
ri imsis tyrinėti senatoriam 
duodamus kyšius.

1953 sausi Chochlovas nu
skrido i Maskvą vėl. Jam aiš
kino. kad paruošti Janiną, jo 
žmona nesą jau taip lengva, ir 
dokumentai nesą sutvarkyti. 
Po visokiausių prašymų jam 
pažadėjo, kad kovo 1(X jo žmo
na ir sūnus jau galės būti ryti
niame Berlyne.

Kovo 10 belaukiant staiga 
atėjo kita diena su didesne ži
nia, kuri apvertė aukštyn ko
jom ir Chochlovo planus: kovo 
5 mirė Stalinas.

Pora dienų po Stalino mir
ties MVD bei MGB vadovau
jantieji pareigūnai gavo Įsaky
mą iš Berlyno atvykti -Į Maskvą 
ir laukti. Laukti tolimesnių 
nurodymų ryšium su pasikei
tusia valdžia. Kiekvienas lau
kė su nežinia, ir juo ilgiau lau
kė, juo labiau toji nežinia kiek
vieną kankino. Chochlovas iš
laukė nuo kovo iki birželio 
pradžios. Tada ji pašaukė.

(Bus daugiau).

mėginęs užmesti meškerę jam 
— buvo suvestas su. juo nas;- 
kalbėti ir pasiteiravo, ar jis 
nenorėtu nuvykti, sakysim, i 
vakaru Vokietiją, ten susipa
žinti su kokiu šveicaru, susi
draugauti ir nutaikius proga 
pavogti jo dokumentus. V\re’-'«- 
ris pasipiktino tokiu planu. Tai 
esanti beprotybė rizikuoti tain 
doram agentui. Pulkinmkas 
davė žingsnį, atgal ir paliko 
Weberi ramybėje; jis galis ta 
pasikalbėjimą visai užmiršti. 
Šiedu vyrai Chochlovui dabar 
atrodė tinkami ir buvo užver
buoti. O tuo tarpu jam vis rū
pėjo kuo greičiau, išgauti žmo-

įį;t(Nikolaj Chochlov Berlyne 
uždavinį atliko — paruo- 

eilę agentų, kurie buvo in- 
į vakarų valstybes. 

Bet atsitiko taip, kad
Vakarai infiltravo pati 

Chochlovą...
^Vieną dieną pamačiau — pa
sakojo jis — vokiška laikrašti 
■ kuris atsitiktinai pakliuvo ant 
mająo stalo. Jame buvo straip- 

į ^ųs apie antikomunistine veik- 
,jr duota eilė ištraukų iš 

“Posev” žurnalo leidžiamo 
Frankfurte antikomunistinių 

-rusų emigrantų. Man buvo nau- 
ja jįaskaityti jame, kad emi
grantai turi organizaciją pada
rytį perversmui Sovietu Sajun- 
^e.

Buvo griežtai draudžiama 
vykti Į vakarų Berlyną. Buvo 
tvirtinama, kad vakarų Berly
ne čiumpa kiekvieną sovietini 
pareigūną. Vis dėlto sumečiau 
nuvykti. Kelionė pasirodė 
daug lengvesnė nekaip maniau. 
Užteko tik Įsisėsti Karlshorste 
j ’miesto tramvajų, ir atsidū
riau amerikinėje zonoje. Nu
ėjau Į kioską ir nusipirkau ke
lis.“Posevo” numerius ir porą 
“§atyrikon”, antikomunistinio 
satyros žurnalo, nr. Pasikišau 
po'skvernu ir grįžau kaip nie
kur -nieko. Iš “Posevo” plačiau 
patyriau apie mane sudominu
sią minti — būtent, kad
" gali būti trečioji jėga, rusu 

vakaruose ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje, kurie ateityje nu
vers režimą. Man pradėjo be
galvojant rodytis, lyg ir aš pats 
priklausau prie tos trečios jė-

lyno krautuvėm. Nebuvo gali
ma nepastebėti ir žmonių vei
dų kitokių — čia ir linksmesni 
veidai, ir geriau žmonės apsi
rengę. Lyg būtum pakliuvęs Į 
visai kitą pasauli.

1952 vasarą gavo leidimą 
grįžti į Maskva. Rugpiūčio 23 
gimė sūnus. Tuojau pasiuntė 
prašymą gen. Sudoplatovui 
arba šeima perkelti Į Berlyną 
pas Chochlova, arba ji pati 
grąžinti Į Maskva. Generolas jį 
priėmė, pažiūrėjo i prašymą 
palankiai ir leido apie tai pa
kalbėti su žmona. Po kelių 
dienų Chochlovo žmona buvo 
pakviesta į MGB. Jai buvo pa
pasakota apie garbingus MGB 
tikslus, pasakyta, kad jos vy
ras dar porai mėnesių bus grą
žintas i Berlyną naujam tink
lui suorganizuoti. Paskui ją ap
mokysią. fcaip ji turi elgtis va
karuose.

Pagaliau juos perkeisią spe
cialiom oareigom i Ženevą.

Vėliau išaiškėjo, kaip visas 
tas perkėlimas turės būti už
maskuotas. Chochlovo žmona 
su kūdikiu turėsianti atvykti i 
Berlyną ir ten Įsikurti kaip 
Janina Leitner. Paskui Janina 
Leitner turės vieną dieną su 
kūdikiu staiga dingti, ir vakarų 
Berlyne pasirodys Janina Dom- 
brov.ski su kūdikiu. Ten su ja 
susipažins toks ponas Hofbauer 
(taip bus pasivadinęs Chochlo
vas). pirklys iš Austrijos. Po 
poros dienų Hofbaueris kreip
sis i Austrijos konsulatą Ber
lyne vedybų su ponia Domb- 
rowski reikalu. Po vedybų tiem 
Austrijos piliečiam jau bus 
paskutinis žingsnis — i Šveica
riją.

Sakau bilijonieriai, o ne mi
lijonieriai, nes Sovietų Rusijoj 
milijonierių esama 780. Komu
nistams milijonieriai jau neda
ro Įspūdžio. Dabar jau kalba
ma apie bilijonierius. vadina
mus karaliais. Šiuo metu yra 
žinomi keturi: “orkestro kara
lius”, “kino karalius”, “aviaci
jos karalius” ir “vaistų kara
lius”.

Spalio mėn. Chochlovas vėl pulkininkas jau anksčiau buvo 
atvyko į Berlyną, kaip Maskvo
je buvo suplanuota, čia tarp 
kitų užverbavo naujam tinklui 
du vokiečius — Kurt VVeber ir 
Hans Kuko'.vitsch, kurie šiaip 
jau seniai buvo sovietų saugu
mo tarnyboje viduje. Abudu 
buvo po keturiasdešimt metų 
ir tiko. Kukovvitsch buvo bonvi- 
vanas. Mėgo avantiūras. Kokio 
politinio tikslo neturėjo. Gauti 
pinigų ir gerai gyventi buvo jo 
svarbiausias tikslas. Juk gyve
name tik vieną syki — jis mėg
davo kartoti. Kitoks buvo We- 
beris. Jis buvo tikras komu
nistas. Vienas sovietinis MVD

■Nuvykau dar kelis kartus i 
vakarinį Berlyną. Nebuvo gali
ma nesistebėti krautuvėm, ku
riose visko buvo pilna, paly
ginti su skurdžiom rytinio Bėf-

Prancūzijos vyriausybė pa
siuntė i Kiprą 15.000 papildo
mos kariuomenės. Kovo 10 
užmušė 70 sukilėlių.

Ameriką dėl konsulato ir 
bibliotekos apiplėšimo prancū
zai atsiprašė ir pažadėjo nuos
tolius atlyginti.

; Devyniolika senatorių ir 77 
Atstovų Rūmų nariai, visi iš 

5. . pietinių valstybių, kovo 11 pa- 
skelbė manifestą, kad 1954 

ž teismo sprendimas, reikalau
jąs 'neskirti mokyklų pagal ra- 

į-, sės. esąs priešingas konstitu-
rijai- Kongreso nariai pasisako 
prieš teismo savivaliavimą. Jie 
pritaria visom legaliom pa- 

|||| stangom pasipriešinti šitiem
rasių suliejimo veiksmam, at- 

į neštiem iš svetimų valstybių.

RASINĖ AISTRA ATĖJO 
I KONGRESĄ

J. AHDINGTON VVAGNER. 
Amerikos la»gijono vadas. At
stovu Rūmam pareiškė, kad 
Jungtiniu Tautų organizacijaje 
švietimui ir kultūrai skatinti 
yra prilindusių komunistu ir j 
JAV delegacijų.

kiam jo aiškinimui vargiai kas 
patikės.

2. Toliau Rastenis duoda sa
vo laiško M. Gelžiniui. rašyto 
1953 spalio 22. ištrauka, kurio
je kalbina M. Gelžini. kaip M. 
Lietuvos atstovą, pasisakyti už 
VJiko naują kursą — prolozo- 
raitini ir proliberalini; kalbina 
šnekėtis tuo reikalu su J. Nor- 
kaičiu. S. Miglinu. E. Simonai
čiu. Savo ruožtu mini Gelžinio 
atsakymą, kuriame tas giria 
Rastenio susirūpinimą tais rei
kalais ... šitie laiškai turėjo 
parodyti, kad Gelžinis iškraipo 
Rastenio mintis ir kad jis pats 
anksčiau rašė, girdamas Ras- 
tenį. dabar už tuos pačius da
lykus smerkia. Tačiau šitie 
laiškai negali nesudaryti Įspū
džio. kad tarp Rastenio ir Gel
žinio praeityje būta didesnio 
ryšio, negu kad dabar “susidė
jusių aplinkybių dėka” Raste
nis stengiasi Įtikinti.

3. Keisčiausias betgi yra 
Rastenio atsakymas i Gelžinio 
paklausimą, kam Rasteniui rei
kalingos “spalvingos” žinios 
apie “I,eoną ir kitus”, kurias 
Rastenis žada 
“talkininkam” 
“talkininkai", 
nis pavadino, 
grindis” 
aiškina:

"kam soalvingos žinios buvo 
skirtos? Prašau: vienai gera
širdei tetai, kurią tie kavalie
riai ciniškai apgaudinėja. Aiš
ku? Kitiem gal ir nevisai, bet 
M. Gelžiniui turi būti aišku, 
nes jis tai maloningai tetai ga
lantiškai bučiuodamas rankutę, 
atsisukęs tituluoja ią ‘tamsiuo
ju pogrindžiu*."

Tas Rastenio pareiškimas 
vėl pabrėžia artimumą tarp 
Rastenio ir Gelžinio. nes Ras
tenis skelbia, kad ir vienas ir 
kitas turi reikalų su ta pačia 
geraširde teta. Rastenis gal net 

nereiškė Santaros “pritarimo" daugiau, nes jis surinktas spal- 
“rėmimo" tautininkams ... To- vingas žinias apie lxmną ir ki-

aprūpinamas iš visų kariuome
nių. Dienos maitinimas kaštuo
ja 90 c Bet už juos gauna ge
resni maistą nei karo metu už 
1.50 dol. Privačiai maitindama
sis už toki maistą sumokėtų 
iki 5dol. Bet kareiviai esą vis- 
tiek nepatenkinti. Skundžiasi, 
kad ir vėl... steikai.

“prakalbina” ir akmenis. Kiek
vienas bando ji papirkti auksu, 
kurio yra prisirinkęs kalnus. 
Už kiekviena kankinimo Įran
ki. kuri jis išranda, valdžia pa- 

ir tre- sakiškai užmoka. Sakoma, kad
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tus žada prieš juos panaudoti 
tai geraširdei tetai. Nevertin- 
sim šio prisipažinimo. Tik pa
žymėti tenka, kad šito atviru
mo fone daros suprantamesni 
kiti lig šiol keisti dalvkai. Bū
tent. kodėl 'V. Rastenis, būda
mas. tur būt. tos pačios jo va
dinamos tetos tarnyboje, jos 
dėka gautą informacinę me
džiagą apie Lietuvą naudoja 
tik savo partijos interesui. Gal 
tai turi reikšti behdradarbiavi- 
mą pagal principą: aš tau. te
ta. duosiu spalvingas informa
cijas apie Leoną ir kitus, kurie 
tave ciniškai apgaudinėja, o tu 
man nekliudysi pasiimti iš ta
vo archyvų spalvingų žinių 
apie Lietuvą, kad mano partija 
daugiau pelnytų . ..

Jei taip, tai daros supranta
mesnė ir L. Laisvės Komiteto 
tyla, kai spauda prikiša jam 
nesiėmus iniciatyvos susitvar
kyti, kad Rastenis neišnaudotų 
savo tarnybinės padėties toje 
Įstaigoje, kuri nėra skirta vie
nai partijai. Baimė, kad bus 
nepatogu prieš Rasteni. verčia 
tylėti tą Įstaigą, kuri drąsiai 
kovoja prieš anapus vandenų 
esanti priešą.

4. Rastenis Vliko Įstaigą pa
lygina su tarakonu apipultu 
savo butu. Vliko šeimininkus 
laiko konservatyvesniais už jo 
gyvenamo namo tamsiaodi šei
mininką. kuris neleidžia tara
konų naikinti. Vadina šiukš
lėm ... Nevertas dėmesio yra 
spalvingumo ar buto su tara
konais pomėgis, bet dėmesio 
vertas kitas reikalas---- kai
Gelžinis esą bučiuojąs ranka 
tetai už kažkokias geraširdys
tes ir nusisukęs vadinas ją 
“tamsiu pogrindžiu", tai Raste
nis vadina jo ir kitų "kavalie
rių" elgėsi cinišku: tačiau kai 
Rastenis iš Vliko žinioje esan
čios radijo tarnybos ima infor
macijas ir jas panaudoja lik 
savo vieno partijos reikalam, 
ir tą Įstaiga vadina šiukšlėm, 
butu su tarakonais . kuo tada 
jis pats pavadintų toki savo el
gesį?

slėpėsi nuo komunistinių agen
tų, bet patyręs liaudies pamė
gimą, susilaukęs lyg ir triumfo, 
išėjo viešai. Pirmuoju momen
tu komunistinė valdžia bandė 
pasipriešinti, uždrausti. Bet 
tuojau įsitikino, kad jos pas
tangos yra bejėgės. Tada buvo 
duotas laisvas kelias’ Utjoso- 
vui, kuris r keletą metų tapo 
bilijonierius. Prie senos muzi
kos pasiliko tik Mikojanas. ku
ris yra oficialus Kremliaus or
kestro vedėjas. Šiandien jau 
beveik visoje Rusijoje šokama 
pagal “amerikoniško” džazo 
ritmą, truputį surusintą.

“Kino karalius ir antrasis bi
lijonierius yra J. Alexandrovi- 
čius. Jo filmos užliejo visą Ru
siją. Jos duoda jam pasakiško 
pelno. Be to, gauna gražaus 
pelno iš Kinijos ir kitų sateliti
nių kraštų, nes ir ten rodomos 
jo filmos. Alexandroyičius turi 
trejus namus: dvejus Maskvos 
centre ir vienus prie Juoduju nJurų.

"Aviacijos karalius'
čias iš eilės bilijonierius yra A. Andrejevas sumanesnis ir už 
Mikojanas. aviacijos genero- velnią, nes sugalvoja daug 
las. Jis su Gurevičium pagami- baisesnius kankinimus. B. M.

Amerikos kareivis geriausiai nis str. “Iš tų šiukšlių vienybės 
nepadarysi, pons Gelžini". at
sako M. Gelžiniui. kuris buvo 
rašęs “Vienybėje”. Buvom mi
nėję Gelžinio kai kuriuos tvir
tinimus apie V. Rasteni ir tau
tininkus. tad tenka suminėti ir 
V. Rastenio atsiliepimus apie 
Gelžini ir save pati.

1. Pirmiausia V. Rastenis 
griežčiausiai tvirtina, kad M. 
Gelžinis niekad nebuvo ir nėra 
tautininkas, tuo vardu supran
tant “politinės srovės — orga
nizacijos narį ar aišku pritarė
ją — rėmėją”. O “Vienybės” 
redaktorius M. Gelžini buvo 

pristatęs kaip Klaipėdos tauti
ninkų vada. Rastenis, norėda
mas nušalinti Gelžin: toliau 
nuo tautininkų, aiškina:

“Kad sena Klaipėdos krašto 
lietuvių jaunimo organizacija 
Santara, jieškodama priemonių 
prieš hitlerinės organizacijos 
viliones, sudarė tam tikrą są
junga su jaunalietuviais ir 'pa
siskolino' iš įv organizacines 
formas su teise dėvėti visai i 
jaunalietuvių nanašia unifor
mą, tai dar nepadarė nei San
taros tautiniųku organizacijos 
padaliniu, nei M: Gelžinio. susi
dėjusiu aplinkybių dėka, kuri 
laika buvusio Santaros prieša
ky. 'tautininkų vadu’."

'Akinimas suktas ir kalba 
ne tiek Rastenio. kiek Vieny
bės redaktoriaus aiškinimo 
n' dai. Santara sudarė sąjun
gą su tautininkais, pasiskolino 
uniforma, organizacines 
mas ... ir lai nelaikoma 
“pritarimu" tautininkams 
ju “rėmimu" ... Kam ta 
junga buvo sudarvta ' Ogi 
“hitlerinės organizacijos vilio
nes" nustumtu nuo Santaros 
narių tautininkų organizacijos 
vilionės, kurios tokiu atveju 
turi pasirodyti Santaros nariu 
akyse stipresnės už hitlerines. 
Tam ir uniformos, ir organiza
cinės formos, ir visi kiti prie
dai. Rastenis aiškina, kad tai

L W
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Lietuviškasis garsintuvas Maskvoje
Garsintuvu vadiname prie

taisą, kuris sustiprintai per
duoda kito balsą. Maskva tokių 
garsintuvų turi visuose jos 
užimtuose kraštuose. Bet tai 
jau nebe prietaisai, o žmonės. 
Jie tariamai kalba savo krašto 
vardu, bet jų žodis yra mas- 
kvinis. Lietuvoje žmonės tokius 
prietaisus ir pačius kalbėtojus 
vadina okupantų kalba “gava- 
rilkomis”. Savas žodis savam 
žmogui taip netiktų, kaip at
neštinis, svetimas, nes jie kal
ba svetimu vardu. Tie sveti
mieji, rusai bolševikai, dar pa
sirūpina, kad jų parinktas gar
sintuvas arba “gavarilka” bū
tų pakankamai stiprus ir toli 
girdimas. Tam reikalui kviečia
ma kalbėti pačioje Maskvoje ir 
dar Aukščiausios Tarybos po
sėdyje. Šiemet tų garsintuvų 
balsas sustiprintas dar tuo, 
kad tasai posėdis praėjo kom
partijos dvidešimtojo suvažia: 
vimo vardu. Ką jame kalbėjo 
Chruščiovas, jau rašėme, o ką 
iškalbėjo lietuviškasis garsin
tuvas A. Sniečkus, rašo “Tie
sa” 1956 m. vasario 19 d.,

Kai naudojiesi prietaisu, esi
tikras, kad išeis taip, kaip įkal
bėsi. Kai kalba žmogus gar
sintuvas, tai pasigirsta žodžiai 
ir tokie, kurių Maskvai never
tėtų stiprinti. A. Sniečkus, iš- 
liaupsinęs bolševikinius savo 
ponus ir komunizmą, kuris Lie
tuvai atnešęs “tikrą valstybin
gumą ir nepriklausomybę”, to
liau parodė, kad Lietuva yra 
baisioje priklausomybėje. Jis 
taip kalbėjo:

“Šiemet Aukštojo mokslo 
ministerija atsiuntė paskirsty
mą, pagal kurį sumažinamas 
mums labiausiai reikalingų ag
ronomų, zootechnikų, veterino- 
rių kadrų paruošimas ir nu
traukiamas pramonės ir žemės 
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ūkio konkrečios ekonomikos 
specialistų paruošimas. Pernai 
Aukštojo mokslo ministerija 
nutraukė studentų priėmimą Į 
Vilniaus universiteto geologi
jos katedrą, nepaisant to, kad 
ši katedra turi reikalingą ma
terialinę bazę ir mokslinius 
kadrus”. Toliau užsiminęs, kad 
1952—1955 metais Lietuvoje 
buvo numatyta pastatyti nauji 
Žemės Ūkio Akademijos pa
statai (korpusai), nudejavo, 
kad “Aukštojo mokslo minis
terija visiškai atsisakė šios sta
tybos. Nebuvimas mokymo 
korpusų rimtai apsunkina že
mės ūkio specialistų paruoši
mą”.

Visa tai reiškia “laisvą savi
kritiką”, už kurios A. Sniečkus 
pasislepia ir iš anksto jau at
siprašo: nepavarykite ir ma
nęs, Maskvos garsintuvo, kaip 
Gedvilos, jei Lietuva negalės 
visų rusų išpenėti.

-o-
Bet A. Sniečkus vis dėlto 

nepasakė, kad jo suminėti 
specialistai Rusijai labiau rei
kalingi, negu Lietuvai, kuri iš 
Maskvos “gavo nepriklausomy
bę”. Lietuva nepriklausomai
nuo tų žemės ūkio specialistų 
bus ir toliau išnaudojama, o 
Rusija kultūrinama, nes ten 
yra daug sugrūstų lietuvių ag
ronomų. zootechnikų, veterino- 
rių, ekonomikų.

Tas lietuviškas Maskvos 
garsintuvas, kad padarytų 
kiek didesni įspūdį, savo kal
boje dar teikėsi užsipulti šio 
krašto prezidentą Eisenhoweri, 
kam šis užsimena apie Mask
vos pavergtus kraštus. Bet šiuo 
atveju A. Sniečkus jau buvo 
nebe garsintuvas, o kraujo pri
siurbęs uodas, kuris turėjo šį 
ta pazirzenti iš tarptautinės 
politikos, nes ji dar tebeleidžia 
jam misti savo tautos krauju.

fti«'ttt:«i 'tuntui.

1947 metais amerikietis prel. 
H. Colgan Įsteigė tarptauti
nę organizaciją, pavadinęs ją 
“Mėlynąja Armija”. Šios Orga
nizacijos tikslas malda, atgaila, 
pasiaukojimu ir sąžiningu sa
vo pareigų atlikimu veikti žmo
nes, kad jie grįžtų į Dievą ir 
JĮ melstų kaltes atleisti, kaip 
yra Fatimoje raginusi Marija, 
apsireiškusi 1917 metais .Orga
nizacija buvo įsteigta tos Mari
jos apsireiškimo 30 metų su
kakties proga.

Jau per dvejus metus Į tą 
maldos ir atgailos sąjūdi įstojo 
milijonas žmonių, šiandien ji 
turi jau 6 milijonus nariu įvai
riose valstybėse, čia priklauso 
Amerika, Kanada, Argentina, 
Filipinai, Egiptas, Čilė, Ekva
doras, Ceilonas, Libanonas, 
Lihtenšteinas. Guatemala, Ku
ba, Afrika, Austrija, Anglija, 
Airija, Francūzija, Ispaniia, 
Portugalija, Luksemburgas, In
dija, Korėja, Japonija, Olandi
ja, Belgija, Vokietija, Italija, 
Šveicarija ir Lietuva.

Mėlynosios Armijos vyriau
sias dvasios vadas ir pirminin
kas yra Lairos (Fatimos) vysk. 
Jose de Silvą. Organizacija lei
džia savo laikraštį “Soul”, ku
ris turi daugiau kaip 100.000 
skaitytojų. Be to, Portugalijoje 
leidžiamas ir kitas laikraštis 
“Voz da Fatima”; jis išeina 
portugališkai ir angliškai, turi 
pusę milijono skaitytojų.

Paryžiuje veikia Europos 
Komitetas, į kurį įeina visos 
laisvosios Europos valstybės. 
Komiteto pirmininku yra vo
kietis kun. dr. Fuchs.

Lietuvių sąjūdis
Lietuviai pradėjo organizuo

tis 1950 m. Bostone. Pradžioje 
į šį sąjūdį įsijungė nedidelis 
būrelis, bet šiandien tam ori- 
klauso keliolika tūkstančiu na
rių, kurių tarpe vra aukštu 
dvasiškių, profesorių, inžinie
rių, teisininku, gydytoju, mu
zikų, mokytojų, darbo žmonių 
ir kitokiu profesijų lietuviu, 
gyvenančių Įvairiose pasaulio 
dalyse.
Steigiant ši sąjūdi neturėta 

dar žinių apie kitu tautu pana
šius sąjūdžius. Tik vėliau pa
aiškėjo. kad JAV veikia pana
šus sąjūdis, pasivadinės “Mė- 
Ivnaja Armija”. Su šiuo sąjū
džiu buvo užmegsti glaudūs ry
šiai.

Kadangi šiuo metu lietuvia’’ 
yra išblaškvti no visa pasaulį, 
tai MA Lietuviu sąjūdis turi 

savo vadovus įgaliotinius viso
se šalyse, kur tik yra bent 
kiek didesnis lietuvių skaičius. 
Šiuo metu tokių vadovų už 
JAV sienų yra: kun. A. Kaz
lauskas Anglijoje, kun. Pr. 
Brazys Argentinoje, kun. Jatu
lis ir Br. Zemeris Australijoje, 
prel. K. Razminas Austrijoje, 
kun. Dėdinas Belgijoje, kun. 
Ragažinskas Brazilijoje, kun. 
V. Balčiūnas Italijoje, kun. B. 
Grauslys Kanadoje, kun. M. 
Tamošiūnas Kolumbijoje, kun. 
A. Sabas Portugalijoje, kun. J. 
Bružikas Urugvajuje, kun. A. 
Perkumas Venezueloj, kun. K. 
Gulbinas Vokietijoje.

1953 m. Pleinfield, N. J. 
Mėlynosios Armijos kongrese 
lietuviai dalyvavo kaip pilna
teisiai nariai ir mūsų trispalvė 
plevėsavo tarpe kitų tautu vė
liavų. Šiais metais tarptautinis 
Mėlynosios Armijos kongresas 
įvyksta spalio mėn. Portugali
joj.

po-
au-

K. Bažnyčia anie 
Mėlynąją Armiją

1950 m. gegužės mėn. 
piežius Pijus XII specialioj 
diencijoj priėmė M. Armijos 
Įkūrėją prel. Colgan ir ta proga 
jam pasakė: “Kaip pasaulinės 
kovos vadą prieš komunizmą, 
aš laiminu jus, jūsų darbus ir 
visus Mėlynosios Armijos na
rius, esančius visame pasauly
je”.

Kardinolas Eugeniius Tis- 
serant. dekanas Šv. Kardinolų 
Kolegijos, sako: “Mėlynoji Ar
mija vra tikras atsakymas Die
vo Motinos prašvmams. pa
reikštiems Fatimoj”.

Newarko arkivyskunas To
mas Bolen rašo: “Mėlvnosios 
Armijos nariai turi būti apaš

TREMTINIU lageris šalčio varginamam Sibire.

talai, turi skleisti visiems Ma
rijos prašymus ir vykdyti Jos 
duotą taikos planą, priešingai 
— pasaulis turės daug kentė
ti”.

Kauno Arkivyskupas J. Skvi
reckas rašo: “Mus pasiekė 
džiaugsminga žinia, kad Mari
jos mylėtojai organizuojasi Į 
skaitlingą Mėlynosios Armijos 
sąjūdi, trokštanti Įgyvendinti 
visus tuos Marijos duotus pa
sauliui apreiškimus Fatimoj. 
Tai reali programa ir konkre
tūs uždaviniai, kuriuos mes ir 
trokštame priminti visiems Lie-

NAUJOS PAVARDĖS SIBIRAN IŠTREMTŲJŲ LIETUVIU
Elta skelbia papildomai pa

tyrusi iš grįžusių vokiečių apie 
eilę lietuvių, kurie buvo sutik
ti Sibire.

Košimoje:
Jonas Slanksnys, apie 39 me
tų. iš Šiaulių.

Nižno-Angarske:
Alfonsas Stretas su žmona ir 
vaiku.

Momotovo kaime, Kazačins- 
ko rajone:
Kazimieras Sinickis su broliu 
ir motina. Čia lietuvių esą dau
gybė. Vyrų atgabenta vėliau. 
Ar tik ne iš 1941 trėmimų?

Roždestvensko kaime to pa
ties rajono:
Kazlauskų šeima, motina su 
dviem vaikais; Lesickas su 
žmona ir dviem vaikais: Žalys 
su motina ir vaikais, atsiųstas 
iš Lietuvos 1951.

Sverdlovske:
Staniškis, apie 34 metų, buvęs 
medicinos studentas.

Ščekoturovo kaime Taševsko 
rajone:

tuvos katalikams”.
Vyskupas Fulton Sheen sa

ko: “Pasauly kyla naujas nusi
kaltimas — ateizmas* prįvalo 
kilti ir nauja dorybė — pasi
aukojimas Nekalčiausiai Mari
jos širdžiai, kurią stengiasi į- 
gyvendinti Mėlynoji Armija”.
Indijos vyskupas L. Reymond 

rašo: “šiandien pasaulis yra 
kritiškoj padėtyje, todėl dide
lių pastangų reikalaujama iš 
Mėlynosios Armijos. Aš nuo
širdžiai tikiu, kad Mėlynoji Ar
mija yra ta organizacija, kuri 
gali pakeisti pasaulio rytojų”.

Jurgis Užpurvis.
Uchtoje:

A. Paviliauskas, dirba kaip 
felčeris.

Vorkutoje:
Bataitis — dirba 8-oje kasyk
loje; Julius Brazdžionis, apie 
46 metų ūkininkas, “kažkur 
nuo pasienio”; ten pat apgy
vendinta ir jo sesuo; Vosylius 
čaikauskas — jau paleistas; 
Stasys Grigiukas, apie 40 me
tu iš Klaipėdos; Jagūnas, apie 
30 metu, mirė džiova; Jonas 
Jankauskas, apie 30 metų, jau 
paleistas; kun. Kadžius buvo 
apkaltintas “bendradarbiavęs 
su italų vienuoliu tėvu Leoni” 
ir nubaustas papildomai karce
riu ar kita bausme; Launakis— 
jo motina iš Vilniaus; Henrikas 
Malinauskas — nubaustas 25 
metam, serg. tbc; šeima Kau
ne; Justinas Mikutis, profeso
riaus sūnus iš Vilniaus; Mitli- 
taitis, apie 43 metų, iš Mari
jampolės, nubaustas 25 me
tam; Alfonsas Mikšaitis — nu
baustas iki gyvos galvos, Lie-
tuvoje buvo kriminalinės poli
cijos tarnautojas; gydytojas 
Paltanavičius — paleistas; Ma
rijonas Petkevičius — kunigas, 
nubaustas 25 metam, tėvai taip 
pat ištremti; Šimkus — gydy
tojas, jau paleistas; Simaitis, 
Teruolis — sužalotas galvon; 
Vaičius — kilęs iš Šilutės, di
delis asketas; Albertas Vili
mas .

LIETUVIAI KRASNOJARSKO 
KRAŠTE

Grįžusieji vokiečiai pasakoja 
sutikę lietuvių Krasnojarske ir 
nušviečia, kokiose sąlygose te
nai tenka gyventi.

Lietuvių, kurie buvo ten iš-

Prel. M. Krupavičius 1953 
sausio 2 Bostone vienoj kalboj 
pasakė: “Aš laikau, kad melsti 
Dievo šiandien yra pirmaeilės 
reikšmės dalykas”.

Rusijos atsivertimas, pasau
lio taika ir Lietuvos laisvės at
gavimas nepareina vien tik nuo 
šių dienų diplomatų kalbu ir 
jų politinės veiklos, bet reikia, 
kad visus mūsų darbus visur 
ir visuomet pirmoj 
mintų dangus. Todėl 
sios Armijos lietuvių 
kviečia viso pasaulio 
jungtis i šią organizaciją, 
drauge susikaupė, sujungtoms 
jėgomis Įvykdytumėm dangaus 
prašymą ir išmelstumėm savo 
Tėvynei laisvę. \ P. K.

a

M
eilėj lai- 
Mėlyno- 
sąjūd’s 

lietuvius 
kad

tremti 1941. labai daug jau 
išmirė.

Krasnojarske labai sunku su 
butais. Mieste kambarys kaš
tuoja iki 200 rublių. Nuomoja 
susidėję keli ir gyvena susi
spaudę. Kai kurie tremtiniai 
statosi “zemliankas”. Bet sun
ku atgabenti jai reikiamos me
džiagos. O vinių ir stiklo dar 
sunkiau gauti.

Pabaltiečiai Krasnojarsko 
krašte mėgina isigvti kok’ gy
vulėlį. kuri laiko iš kolchozo 
gautame mažame sklypelyje. 
Tik pašaro jam neužtenka.

Sovchoze dirbantiem nelei
džia mokytis kitos profesijos.

nori profesiją pakeisti, 
į Maskvą.

8 valan- 

Jei 
tenka kreiptis net

Dirbama oficialiai 
dos per dieną. Bet per tas va
landas turi padaryti nustatytas 
normas — tiek ir tiek iškasti 
žemės, tiek ir tiek Įstatyti lan
gų ir pan. Jei normos neatlie
ki per 8 valandas, tenka dirbti 
ilgiau. Iš uždarbio pragyventi
negalima. Kas gerai gyvena su 
tais, kurie užrašinėja darbo 
normas, tas išsigelbsti.

Krasnojarsko krašte kai ku
riose vietose labai kankina 
nuodingos musės, kurios skrai
do didžiausiais būriais. Ypač 
kandžioja prieš lietų. Reikia 
nešioti nuo jų specialius tink
lelius.

Krasnojarske taip pat esan
čios masės lenkų. Ju esą daug 
žuvę prie geležinkelio darbų. 
Dabar jie gražinami į Lenkiją. 
Prieš važiuodami namo, perka
si čia ką tik gali, nes namie 
esąs dar didesnis skurdas. I en- 
kai supirkinėja iš grįžtančių 
vokiečių net ir skudurus.
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9.
— Jūs norite šiai žvaigždei 

atiduoti savo dukterį, — tarė 
tėvas Hiacintas.

Radvila pasižiūrėjo nustebęs 
ir atsakė rūsčiai.

— Tai mano reikalas!
— Nežinau, ką slepia šita 

žvaigždė. — ramiai kalbėjo 
tėvas Hiacintas, — bet jis yra 
ištroškęs garbės ir turtų. Jis 
yra galingas ir išdidus, ir pik
tas kaip girių šernas!

Tėvas Hiacintas matė išky
lantį langą ir plačiai išskleis
tą kunigaikščio Oginskio ap
siaustą. Ir jį vaizdavo, apvilk- 
damas žvaigždės drabužiais.

— Jis yra nelaimės ir tam
sybės žvaigždė. Jis yra Marsas! 
Ir jei priartės prie kunigaikš
tytės žvaigždė, tai vargas jai. 
vargas galingai Radvilų gimi
nei, vargas Vilniui, nes negar
bė ir nelaimės ateis su juo.

Kai jis taip kalbėjo, salėje 
buvo gūdi tyla. Kunigaikštis 
tai niaukėsi piktas, tai sujudė
jo rausdamas. Vienuoliai žvilg
sniais barė profesoriųJr tartum 

sakė: šitaip negalima, juk ku
nigaikštis miršta. Vargas man, 
vargas jėzuitam, vargas astro
nomijai!

Profesoriaus pasakojimas, 
lyg maro šmėkla, pakibo vir
šum didikų ir vienuolių. Kas 
laukia tos gražios, tos dailios 
kunigaikštytės?

— Bet yra kita žvaigždė, — 
vilties žvaigždė, — atsidusęs 
tarė tėvas Hiacintas. — Ji ne
paženklinta galybe ir turtu, 
bet ji taip arti kunigaikštytės 
spinduolės.

Šią valandą jis galėjo pa
vaizduoti Goštautą, kaip jis 
persirenges atėjo i rūmus, ga
lėjo jį nužeminti, bet buvo gai
la jos jaunystės. Buvo gaila ir 
savęs. Ir jis pasakojo tikėda
mas. kad ši žvaigždė tikrai at
neš jai laimę.

— Jei kas sulaikys dideliu 
greičiu artėjanti Marša, jei 
ateis šitoji Vilties žvaigždė, tai 
kartu ateis ir laimė ir džiaugs
mas. ir ilgas gyvenimas.

Vienuolis užvožė savo brie- 
žinius ir nutilo. Baigęs peržvel

gė kunigaikščio šeimą, tartum 
klausdamas: ar tai ne tiesa?

Radvila pirmas pakilo niū
rus ir, nė žodžio netaręs, išėjo 
su savo svita. Įkandin skubėjo 
motina ir vedėsi dukterį, kuri 
dar žvelgė į vienuolį. Jos vei
de nebuvo pirmykščio išgąs
čio, nevilties.

— Prapuolėm, — sudejavo 
vienuolynas. — Reikėjo sudėti 
pasaką, reikėjo ne taip kalbė
ti.

— Jūs sakėte, kad reikia 
pradėti nuo vaikų ir juos lai
mėti. Ji išėjo nušvitus, — ta
rė tėvas Hiacintas. — Ar aš 
kaltas, kad “mano žvaigždės 
tai pasakė”.

Nuliūdo vienuolynas, klupo 
maldai, kad nepaliestų kuni
gaikščio rūstybė. Bet kitą die
ną atėjo Radvylų rūmų maršal
ka ir pranešė:

— Jo didenybė kunigaikštis 
yra sujaudintas atstronomo pa
sakojimų. Jis visą naktį neuž
migo ir liepė pranešti, kad jo 
šviesybė kunigaikštis didžiai 
vertina jūsų mokslą. Garsus 
astronomas sudarė didelę gar
bę. imdamasis astrologijos. Ku
nigaikštis prisipažino, kad no
rėjo tartis dėl naujosios žvaig
ždės vardo. Dabar kunigaikštis 
to atsisakė. Jei astronomas 
tiek daug išskaitė iš žvaigždžių 
apie dukterį, tai mokės ir 
žvaigždę pavadinti. Jis esąs tik 
generolas ir tik karys, ir ne 

jam mokslas. Nors jo šviesybė 
kunigaikštis ir laikėsi nuoša
liai, nors jis ir protestantas, 
bet jis vertina akademiją ir 
jos garsią astronomiją. Jis 
siunčia jam aukų ir dovanų.

Maršalka nusilenkė ir, ant 
stalo padėjęs pinigų maišelį, 
išėjo.

Vyresnysis tuoj įsikibo į var
pą ir sušaukė visus. Bėgo vie
nuoliai, manydami, kad tikrai 
Radvylų kareiviai laužia duris 
ir jau ateina didžioji nelaimė. 
Viršininkas apsakė, kas atsiti
ko, ir tarė tėvui Hiacintui:

— Tėve, tu grąžinai taiką 
tarp mūsų ir kaimynų. Už tą 
gerą, kurį padarei vienuolijai, 
mes sutinkame, kad naują 
žvaigždę pavadintum kaip no
ri. Tegu ji būna ir Svajonė.

— Svajonė, — atsiduso tė
vas Hiacintas. — Svajonės daž
nai dingsta.

— Tegu ir dingsta, jei pas 
mus taika.

Tuo metu vienuolyno duri
ninkas pranešė, kad atėjo pati 
kunigaikštytė ir nori pamatyti 
astronomą.

— Tau sekasi, tėve. Būtinai 
priimk, būk lipšnus ir jos ne
gąsdink. Mes laimėsime. — 
drąsino vienuoliai tėvą Hiacin
tą ir paliko ji vieną salėje.

Dvaro mergaičių palydėta, 
kunigaikštytė irgi įėjo viena. 
Ji buvo ne ta, kurią jis matė 
iš bokšto. Iš ten ji atrodė lyg 

vaikas, nelaimingas ir pasikly
dęs. Dabar ji švietė pasitikėji
mu, subrendimu, laime.

— Atleiskite, kad sutrukdau 
jūsų brangų laiką, bet aš turė
jau pas jus užeiti. Sakykite, iš 
kur išskaitėte mane?

— Iš žvaigždžių.
— Tai geros žvaigždės ... 

Ašnoriu jum padėkoti, jūs 
išgelbėjot mane. Aš buvau skir
ta nemylimam. Jo pavardės jūs 
nežinote .bet taip tiksliai nu
pasakojote, lyg būtumėt jį ma
tęs ir pavadinęs Marsu. Tėvas 
atmainė savo sprendimą, ir 
man lieka ta mažoji žvaigždė, 
apie kurią jūs kalbėjote. Jūs 
nė nežinote, ką tai reiškia. 
Jum. vienuoliam, sunku su
prasti, kas yra meilė. Aš ište
kėsiu už mylimo. Ir tik per jus. 
Ar gali būti mano džiaugsmui 
ribos?! Niekada aš jūsų neuž
miršiu, neužmiršiu jūsų vie
nuolyno. Kas metai, šią laimin
gą pavasario dieną jūs gausite 
dovanu, kurių pavydės mūsų 
brangusis Vilnius.

Vakarais, vos tik saulė nusi
leisdavo, — kalbėjo toliau ku
nigaikštytė. — žiūrėdavau pro 
jūsų astronomijos bokštą. Ten 
yra maža žvaigždelė. Ji pasiro
do ir dingsta. Svajodama apie 
mylimąjį, ją vadinau svajonių 
žvaigžde ir tikėjau, kad svajo
nės nueis. Tada siuvinėjau ir 
iš perlų, deimantų, brangių 
akmenų sudėjau žvaigždę. Ti

kėjau, kai ištekėsiu į mirusias 
šalis, siuvinys man primins 
Vilnių ir tuos didelius vakarus. 
Bet dabar svajones atiduodu 
jums, nes aš turėsiu ji. Priim
kite mano siuvinį, šie akme
nys vertingi. Tegu bus mano 
mažytė dovana.

Ji išskėtė nedidelį medžia
gos gabalėlį, kur sumirgėjo, 
sužibėjo brangieji akmenys, 
susidėstę į žvaigždę. Tėvas 
Hiacintas stovėjo prieš ją. žiū
rėdamas į dovaną ir giliai nu
silenkdamas. Lenkėsi ir kuni
gaikštytė ir linksmais žings
niais išėjo pas savo drauges. į 
gatvę ,į saulę.

Į salę tuoj subėgo vienuoliai 
ir profesoriai. Jie nekantrūs 
laukė prie duru ir dabar nešė 
džiaugsmą ir sklaidė dovaną.

— Pasiimkite sau. — tarė 
vienuolyno vyresnysis. — pa
sikabinkite bokšte prie teles
kopo. nes jūs laimėjote mums 
taiką, bičiulystę.

— Ne. nenoriu. — atsakė 
vienuolis. — Dangaus žvaigž
dės gražesnės už šitą. — Jis 
padėjo siuvinį ant stalo. įsiūki
te ją į vėliavėle, kuria priden
giame tabernakulį.

Ratu sustojo tėvai ir profe
soriai ir džiaugėsi, koks tai 
puikus darbas. Kiekvienas ak
menėlis žybsi kaip žvaigždė, ir 
visa susipina į vieną didelę 
žvaigždę.

Tėvas tą vakarą sunkiais 

žingsniais kopė į bokštą, kur 
jo laukė sekretorius. Brolis 
Laurencijus čia atsirado anks
čiau. pilnas didelio rūpesčio. 
Jis jau girdėjo tokias negeras 
kalbas: žvaigždė tolsta, o taika 
su protestantais ateina. Jis 
vienas norėjo pažvelgti pro te
leskopą: argi tai tiesa? Tiek 
daug žvaigždžių, o nejaugi jų 
išrinktoji tolsta, slepiasi i rū
kus?

— Taip, broli. Svajonė nu
tolo. — tarė jam tėvas Hiacin
tas. — Užrašyk į dienoraštį, 
kad kartą pavasarį Vilniuje 
pasirodė žvaigždė ir nutolo.

— Gal ir gera. — balsu gal
vojo brolis. — Dabar bus kny
gose įrašyta, kad ten ir ten, 
tada ir tada pasirodė ir dingo! 
Visi įnirtę stebės, jos ieškos, 
o gal suras ir vėl parodys.

— Yra visokių žvaigždžių, 
broli. Vienos labai aukštai ir' 
toli, kitos — žemai ir arti. Ir 
gražios tos. kurios arti. Čia 
pat. bet jos nubėga. Juk visi 
lekiame didžiu greičiu į tenai. 
O gražios žvaigždės ... — as
tronomas žiūrėjo į skliautą ir 
mirguliuojantį miestą. Ten. 
lango rėmuose, matė ištiestas 
rankas, ir pažino. Ir tai buvo 
taip toli, nesugražinamai toli.

Jis pasitraukė gilyn ir susto
jo prie teleskopo.

— Grįžkime į dangaus žvaig
ždes. jos laukia mūsų.

Jis pakėlė aukštyn teleskopą.
(Pabaiga)



**•*
Liūne Sutema

ONA KARUŽAITĖ

NAMIE IR PASAULYJE

MANO DUKTĖ YRA MANO ŽMONA

TA: MI 7-KM
Matymą, (Nukelta Į 5 psl.)

(O širdyje atsargiai įrėžiau: 
negaliu, bijau, negalių...)

(Tik širdyje paliks tas pats negijąs: 
bijau...)

(Tik širdyje paliks tas pats negijąs: 
negaliu...)

ir pavasarį, kai pro tankius lapus, 
prasilauš, lyg balti balandžiai žiedai, 
žydės ir manasis šauksmas: 
noriu grįžti namo —

“dukterys”. O iš tų “dukterų” 
jie dar pasirenka sau ir žmo
nas, kol išeis vėl įstatymas ir 
aptvarkys taip pat įkurdinimo 
reikalus.

• Elisabeth Boselli, prancū

MERGYTĖ tarp jfėlfrj (Jill 
Dunham K Fords, N. J.) New 
Yorko gėlių parodoje, kuri už
sidaro kovo 17.

šeima 
metu,

‘Krikščioniškoji dvasia

Nerimstantis ir piktas mano ilgesio ašmuo, 
su juo išpiausčiau vaismedžių soduos, 
kuriuose buvau: 
noriu grįžti namo.
O širdyje plonai išvedžiojau: 
negaliu, bijau, negaliu ...

ir rudenį, kai vėjuotom naktim 
krisdami vaisiai nejaukiai skambės, 
aidės ir manasis šauksmas:
noriu grįžti namo —

9EBOMIE TARTUM 
** PASAKOJ"

kovoti, 
akimis 
stovin- 
pačius

Norvegijos “pirmoji dama” 
šiuo metu atostogauja Florido
je. Bet nedaug kas žino, kad 
ji nėra nei karalienė nei kara
liaus žmona, net ir ne motina. 
Ji dar netekėjusi — tai prin
cesė Astrida, beeinanti dar 23 
metus. Atsitiko taip, kad kara
liškoje šeimoje ji paliko prie 
sosto viena, ir jai atiteko pir
mosios damos pareigos. Jos tė
vas — sosto princas Olafas — 
sosto paveldėti dar negali, nes 
tebekaraliauja jo tėvas — ka
ralius Haakonas VII. Bet jo 
žmona, Astridos senelė, seniai 
jau mirusi. Prieš dvejus metus 
mirė ir jos motina Morta. Vy
resnioji sesuo Ragnhilda ište
kėjo už paprasto pramoninin
ko sūnaus Ėrling Lorentzen ir 
dabar gyvena Pietų Ameriko
je. Astrida liko prie sosto ir 
savo tėvo viena. Ji mokėsi Ang
lijoje, Oxforde, kur jai daug 
labiau patiko sėdėti kolegijos 
suole ir siausti su jaunom stu
dentėm. Bet ji buvo parkviesta 
namo auginti savo jaunesnį 
brolį, sosto įpėdinį Haraldą, 
rūpintis tėvu ir seneliu. Brolis 
jau išsiųstas mokytis į ta. patį 
Oxfordą, kur ji pati norėtų bū
ti, o jai lieka — vaikščioti tarp 
tėvo namų ir karaliaus rūmų.

Oslo gydytojai dažnai su
tinka tuo pačiu metu praeinan
čią pakalnėmis liekno stuo
mens ir melsvų akių merginą, 
kuri nieku, rodos, iš kitų neiš-

no nesupranta” — sako lietu
viška patarlė. Alkanas pavogė 
duonos kepalą — sotusis jį 
tuojau apšaukia vagiu, o neži
nia, kaip jis pats būtų pasiel
gęs ano vietoje. Pagalvokime, 
kaip mes pačios elgtumės mū
sų pijokėlio vietoje, jeigu bū
tume gyvenusios jo sąlygose. 
Prisiminkime jo vaikystę, jo 
pirmąsias klaidas, jo nepasise
kimus, užmirškime jo padary
tas mums nuoskaudas. Tai pu
tų trečiasis žingsnis.

Ir nenusiminkime, jei, ligo-

MOTERV PASAULY” 
redaguoja

Magdalena Galdikienė

yra 
savo

LIETUVĖS MOTERYS 
INTOS STOVYKLOJE

Vokiečiai buvo sutikę mote
rų lietuvių Intos stovykloje 
Nr. 6. Jų esančios ištisos briga
dos. Intoje jos turi kasti molį. 
Kasa jį gilioje duobėje, iki 
juosmens vandenyje, ir meta į 
viršų. Neturi nei guminių ba
tų nei nepermerkiamų drabu
žių. Dirba jos taip pat prie ke
lių tiesimo, plytinėse ir kt.

Daugelis ten lietuvių jau
nos. esą net mokinių. Daugu
mas atgabentos 1947—51. Vė
liau jau mažesnis skaičius. Nu
baustos vis po 25 metus.

JEAN MONTGOMERY. buvusi 
Sovietų spaudos agentūros 
“Tašo" korespondentė Wa- 
shinfctone. ginasi, kad ji neko- 
nninistė. bet tikrai nepasako, 
ar prieš 1*41 metus nebuvo 
kompartijos narė.

VISOS 'mūsų mergaitės gra
žios, kaip ši, — sako Manizales 
miesto Kolumbijoje gyventojai, 
— dėl to vienų dienų metuose 
jom skiriam, bet gražuolių ne
renkant.

PERIHAN, i« metų Turkijos 
mergaitė. įdukrinta SS metų 
senio, gėlių pardavėjo, kuris 
pirmas Mradn, kaip apeiti j-

jo gėrimas pridaro jam pačiam 
ir jo šeimai.

Taigi ką daryti?
O ką mes darytume, beslau 

gydamos žmogų su baisiai ge 
liančiu dančiu, kuris pyksta 
ant viso pasaulio ir šaukia ant 
kiekvieno šeimos nario? Ne 
jaugi atsisėstume šalia jo .ir 
pradėtume įrodinėti, koks be 
prasmiškas yra jo riksmas 
kaip be reikalo jis barasi ant 
vaikų, kokie neteisingi jo prie 
kaištai? Ne. Pirmiausia, mes 
tuojau suprastume, jog visi jo 
riksmai, pykčiai ir nesąmonės 
kyla todėl, kad jam tas dantis 
taip baisiai .gelia. Antra, mes 
tuojau ieškotume priemonių 
tam skausmui pašalinti.

Girtuoklio gydyme toks pa
žvelgimas į jo alkoholizmą 
būtų pirmas teisingas žingsnis. 
Girtuoklis yra labai panašus i 
tą žmogų su geliančiu dančiu. 
Tik su tuo skirtumu, jog ser
gantis dvasinis “dantis” yra 
tūkstantį kartų nuodingesnis 
už betkokį burnos dantį. Be to, 
dažniausiai nei pats ligonis, nei 
jo šeimos nariai nežino, kad 
toks dantis iš viso yra. Supra
timas, jog gėrimas yra tik pa
sėka kokio nors “dvasinio už

degimo” yra labai svarbus. 
Girtuoklis geria todėl, jog jis 
nepajėgia išspręsti kurio nors, 
jam labai svarbaus. - dvasinio 
konflikto ir dėl to kankinasi ir 
alkoholiu ieško palengvinti sa
vo skausmą.

Žmogus, kuris nepajėgia ko 
nors vienas padaryti yra reika
lingas pagelbės.

Kaip keistai beatrodytų, toji 
pagelba turėtų prasidėti alko
holiko pripažinimu normaliu 
savarankišku žmogumi. Niekas 
taip nesustiprina silpno žmo
gaus, kaip jam suteiktas pasiti
kėjimas. Nežiūrint iki kokio 
laipsnio gėrimas būtų pijokėlį 
nusmukdęs, artimieji, kurie 
norėtų jam pagelbėti, turi jam 
atleisti ir skirti žmogiškos pa
garbos jam priklausančią dalį. 
Padėti jam atkovoti prarastą 
savigarbą— būtų antrasis žing
snis alkoholiko gydyme. Tur 
būt. nereikia sakyti, jog kan
trybė ir meilė yra dvi didelės 
jėgos .kurios padėtų mums ši
tame žingsnyje. Atstatyti žmo
gaus savigarbą yra ilgas auk
lėjimo darbas.

Trečiasis žingsnis būtų 
ieškojime* to* "dvasinės 

xdo»",
kuri kiekvienam atvejy 

individuali. Stenkimės 
pijokėlį suprasti, gal geriau 
suprasti už jį patį, ypač jei jo 
gėrimas yra užtrukęs ilgesnius 
metus. Bet būkime atsargios! 
Stenkimės jį suprasti taip, lyg 
būtume tikrai jo vietoje, jo 
kailyje, pasakyčiau. Nieko nė
ra lengvesnio, kaip “išaiškin
ti” žmogų ir charakterį pagal 
mūsų pačiu būdą. “Sotus alka-

NORIU GRĮŽTI NAMO
Aštrus ir kietas mano ilgesio ašmuo, 
su juo išpiausčiau visuos kaštanuos, 
pro kuriuos praėjau: 
noriu grįžti namo.

pas tėvą.
Šiuo metu Norvegijos kara

liaus Haakono rūmuose ir prin
co Olofo namuose nesmagu: 
jiems trūksta moters, nes As- 
tridai buvo leista išvykti atos
togų į Floridą.

Pirmoji Liūnės Sutemos , ei
lėraščių knyga, pasirodžiusi 
šiais metais Čikagoje, suskam
ba* nauja gaida dabartinėje lie
tuvių moterų lyrikoj. Autorė, 
bet atydžiai ir sopulingai ieško 
sau kelio svetimam pasaulyje. 
To pasėkoje jos eilėraščių for
ma yra sunkesnė, netokia grak
šti, bet eilėraščiai yra svares
ni, mintys daug savitesnės, per
gyvenimas nuoširdesnis ir ne
eilinis. Ne visi eilėraščiai yra 
vienodai stiprūs, bet yra kele
tas tokių, kurie pateisina silp- 
nesniuose padarytas klaidas 
Reikėtų džiaugtis, kad mūsų 
jauniausiųjų poečių lyrika 
krypsta susimąstymo linkme, 
nebenaudoja eilėraščių, nebe- 
užsimiršta žodžių sąskambiuose

(Liūne Sutema — Tebūnie 
tarytum pasakoj. Išleido Terros 
leidykla Chicagoje. Viršelį ir 
vinjetes piešė dail. V. Ignas, 54 
psl., kaina nepažymėta.)

Nėra, tur būt nė vienos iš 
mūsų, kuri savo gyvenime ne
būtų vienokiu ar kitokiu būdu 
susidurusi su alkoholizmo pro
blema. Bet niekas, tur būt taip 
nejaučia tos problemos šiur
paus skaudumo, kaip tos mo
terys, kurių artimiausieji šei
mos nariai — vyras, brolis, tė
vas ar sūnus — yra alkoholiz
mo aukos. Skaudi tai proble
ma, nes naikinanti lygiai taip 
pat užtikrintai mums brangiau
siųjų gyvenimą, lyg koks vėžys 
ar džiova; labai sunkiai spren
džiama, nes dažniausiai tas, 
kuris su ja stengiasi 
žiūri į ją visai kitomis 
nei toliau nuo šeimos 
tieji žmonės. Išskyrus 
sunkiausius alkoholizmo atve
jus, žmones linkę surasti šimtą 
ir vieną atsiprašymą gėrimui 
pateisinti: šventes, subuvimus, 
nuovargį, nuobodulį, rūpestį, ir 
ką dar? Moteris, kuri savo šei
moje turi “pijokėlį” beveik vi
suomet yra palikta viena kovo
ti su jo yda. Mažai tegali ji 
tikėtis pagalbos iš kitur. Tokie 
yra šiuo metu visuomenės pa
pročiai.

Kur turėtų tokia moteris pa
galbos ieškoti?

Nesuklysiu, tur būt, pasaky
dama, jog galėtų sau daug pa-

Esu tikra, kad neviena lie
tuvė motina jaudinasi ir grau
žiasi, matydama savo vaikus 
atitrūkstant nuo
Šeimos ir bendruomenės ka
mieno. Neviena gal ir didelių 
pastangų deda, tik gal ne visa
da jos sėkmingos. Su jomis tad 
norėčiau pasidalinti keliomis 
mintimis, ką, konkrečiai, da
ryti, kad vaikas lietuviškus da
lykus mėgtų, jais domėtųsi ir 
išliktų savo tėvų tautai ištiki
mas.

Tautinį auklėjimą, kaip ir 
auklėjimą apskritai, motina tu
ri pradėti nuo savęs. Jei patar
lė “obuolys nuo obels netoli 
terieda” ir nėra absoliučiai tei
singa (ir pavyzdingiausiose šei
mose atsiranda sūnų palaidū
nų), tai vis dėl to joje yra be 
galo daug tiesos.

Jei motina nori vaikui ką 
nors duoti, ji pati turi tai tu
rėti.

Kai jos dvasia bus turtinga, 
ji turės iš ko ir duoti. Jei pati 
motina negaivins savyje lietu
viškos dvasios, jeigu jai nerū
pės lietuviški reikalai, jei ji 
pati nesirgs tėvynės nostalgi
ja, ką ji perteiks savo vaikui? 
Lietuvė motina neturi atitrūkti 
nuo lietuviškų reikalų, bendrų 
mūsų tautinių rūpesčių, įvy-. 
kių — nuo viso mūsų lietuviš
ko gyvenimo, kad momentui 
atėjus ji turėtų ką pasakyti, 
paaiškinti ir į vaikų klausimus 
atsakyti. Ji privalo daug skai
tyti. Nekalbant jau apie perio
diką, jai neturėtų būti sveti
ma Lietuvos istorija, geografi
ja, tautosaka, literatūra ir aps
kritai kultūra. Kuo ji pati dau
giau žinos, tuo ji ir vaikui dau
giau galės perduoti. O progų 
tam, jei tik bus noro (ak, kaip 
dažnai jo pritrūksta!), ji visa
dos suras. Nuolatinis savo as
menybės papildymas yra būti
nas kiekvienam sėkmingam au
klėjimui.

Namų aplinka ir išorinė iš
vaizda nėra taip pat be reikš
mės auklėjimui.

Ačiū Dievui, mes turime 
gražių tautinių dirbinių — me
džio, odos, audinių, pagaliau 
mūsų menininkų kūrinių, ku
riais galima savo namus pa
puošti. Turėkite namie lietu
viškų knygų, Lietuvos vaizdų 
ir mūsų menininkų kūrinių al
bumų, ir ką tik jūs sugalvosi
te ar rasite gražaus ir įdomaus. 
Ir štai jūs turite progos ir me
džiagos vaikui pasakoti, aiškin
ti, iškelti tų dalykų grožį, pa
lyginti su kitų tautų tos rūšies 
kūriniais. Juk mūsų tautinis 
kostiumas tikrai gražesnis ūž 
amerikiečių tautinį kostiumą— 
“blue jeans”. Iš visų tų smul
kių dalykėlių dvelkia lietuviš
ka dvasia ir veikia vaiko pasą
monę.

Kaip vaiko auklėjimui apskri
tai išnaudojamas kiekvienas 
kasdieninis žingsnis, kiekviena 
dienos valanda ir proga, taip 
ir tautiniam auklėjimui. Leng
viau su mažesniais vaikais, ku
rie dar neatitrūkę nuo mamos 
sijono, paskui ją bėgdami nuo
lat ko nors klausinėja. Tų, kar
tais neįsivaizduojamai fantas

tiškų (ir, Viešpatie, kokių įky
rių!) klausimų tarpe neretai 
pasitaiko ir tautinės prasmės 
klausimų.

Jų niekados negalima pra
leisti negirdomis arba atsikra
tyti lakonišku atsakymu.

Tokie klausimai yra auksinė 
proga vaikui plačiau ir giliau 
papasakoti ir paaiškinti, nes gi 
jis pats rodo intereso.

Kiek sunkiau su paaugliais, 
kada jie iš viso pradeda ati
trūkti nuo tėvų ir rodo tenden
cijos užsidaryti. Tuo atveju pa
ti motina neturėtų praleisti jo
kios progos pasikalbėjimams 
lietuviškomis — tautinėmis te
momis, arba ir pati jų ieškoti.

Jei jaučiate, kad tiesiai prie 
paaugusio vaiko su tokia tema 
bus sunku prieiti, ieškokite ap
linkinių kelių,

palaukite, kada visa 
susirinks namie (pietų 
vakare), visai paprastai ir na
tūraliai, tartum niekur nieko, 
pradėkite kalbėti su vyru. Jei
gu jūs tikrai nuoširdžiai, su į- 
sijautimu kalbate, manote, kad 
vaikas, kad ir vyresnis, nejaus?

NAUJAS "MOTERS" 
NUMERIS

Kanados Liet. Kat. Moterų 
Draugija leidžia “Moterį” — 
žurnalą, kuris pasirodo kas 
tris mėnesiai. Sausio-kovo nu
meryje rašo: O. Labanauskaitė 
— Tremties motinos garbingo
ji našta, A. Tamošaitienė — 
Lietuviško stiliaus butas. S. 
Narkeliūnaitė —Moterys Jung
tinėse Tautose, P. Stoškutė-Ab- 
romaitienė — Motina ir vaikas 
priešmokykliniame amžiuje ir 
kit. žurnalą redaguoja Stasė 
Prapuofenytė.

Retas kuris beklausydamas 
pats ko nors nepaklaus. O te
gul tik užsikabina su kokiu 
klausimu — medžiagos pasako
jimams ir aiškinimams, počios 
nustebsite, atsiras visam vaka
rui. Tai kas, kad indąi nebus 
laiku suplauti, arba kojinės 
liks nesuadyta. Tokios valandos 
yra už viską brangesnės. Dar 
daugiau — vienam vakarui jūs 
laimite vaiką sau, atitraukda- 
mos jį nuo žudančių komikų, 
netikusios filmos ar pigios te
levizijos programos.

Sekantį kartą pažiūrėsime, 
kokios reikšmės tautiniam auk
lėjimui turi mūsų tradicijų ir 
papročių palaikymas .

dėti- stengdamas suprasti, kas 
yra alkoholizmas, kokios jo 
priežastys ir kokiu būdu gali
ma butų jo išvengti, o neišven
gus gydyti.

Besivystant socialinei medi
cinai, vis daugiau ir daugiau 
pasigirsta gydytojų balsų, jog 
alkoholizmas yra protinė liga, 
labai lėtai besivystanti. Tiesa, 
chroniška, turinti sunkesnių ir 
lengvesnių formų, bet liga, ku
rios priežastys glūdi žmogaus 
nesugebėjime tvarkytis gyveni
me. Kiekvienos ligos šiais lai
kais, galima išvengti, laikytis 
tam tikru higienos taisyklių, o 
beveik kiekvieną galima išgy
dyti, jei jos procesas nėra jau 
ypatingai toli pažengęs, šita 
mintis turėtų moteris sustip
rinti ir palaikyti bekovojant 
su alkoholizmu.

Iš praktikos žiaom, jog nie
ko nepadeda nutraukti butelį 
nuo pijokėlio lūpų ir tą butelį 
užrakinti spintoj. Daug kartų 
patyria, jog pijokėlis susiras 
kur nors kitą buteli, o žmona 
paliks toliau graužtis ir rūpin
tis. Nieko nepadeda ir barimas, 
ir įrodinėjimas, ir prašymas, 
nes iš tiesų niekas geriau neži
no už patį pijokėlį, kiek blogo

ir mergaičių kongrese, kuris į- šeimos gyvenime 
vyks Romoje balandžio 2—9 d.

• Pietų Afrikos Katalikių 
Moterų Lyga, kurios centras 
yra Johanesburge, įsijungė į 
pasaulinę katalikių moterų or
ganizacijų uniją.

• Ispanijos katalikių moterų 
akcija šiemet paskyrė mote
rims katalikėms studijuoti te-

• P. Bičkienė ir L. Liustikai- p Italijos katalikių moterų 
tė ateitininkes atstovaus tarp- akcija šiais metais svarsto te- 
tautiniame katalikių moterių

• Ines Marini, italė, moksli
ninkė biologė, dirbanti Anco- 
nos institute, savo sveikatą ir 
gyvybę paaukojo ligoniam, nes 
nuolat būdama prie isotopų 
(radijaus medžiagų), jų spindu
liavimo buvo nepagydomai pa
liesta.

• Vokietijoje, kad vyras ne
pamirštų vardinėse pasveikinti 
žmonos, o žmona vyro, o dar 
labiau, kad nepamirštų savo su
tuoktuvių dienos kuo nors at
žymėti. yra įsteigtas biuras. Pa
kanka tame biure įsiregistruo- 
ti. o jis jau pasirūpina primin
ti. kas neužmirštama.

Raštus siųsti adresu:
186 Hale Avė. BTclya 8, N.Y.

Atrodo, kad čia yra nesąmo
nė pasakyta. Bet reikia žinoti, 
kad yra visokių dukterų: tikrų 
ir įdukrintų, adoptuotų. Be to, 
reikia žinoti, kad žmonės yra 
labai išradingi: jie išranda ku
riuos nors įstatymus, o paskui 
suranda, kaip juos apeiti.

Tokie išradingi pasirodė 
Turkijos žmonės, daugiausia 
pirkliai, fabrikantai, verslinin
kai. Kai įstatymu buvo uždrau
sta turėti daug žmonų ir pa
naikintos haremos, tai tie išra
dingieji pasirūpino turėti daug 
dukterų. Įstatymas nedraudžia 
ieškoti apleistų ar vargan pate
kusių mergaičių ir jas įdukrin
ti. Tie gudrieji suranda jas 
mažametes, dukrina, paaugina 
ir paskui pristato prie darbo, 
kaip kitados pristatydavo savo 
žmonas kilimus austi. Dabar 
tos “dukterys” pristatomos 
krautuvėje pardavinėti, konto
roje dirbti, namus aptvarkyti. 
Mokėti jom nereikia, nes tai

NU O T A L K A

Staiga kvepia samanom naktys 
ir prie žemės artėja tingiai 
apsunkę tamsūs skliautai.
Ant palangės °padėjus veidą 
junti, kaip laša karšti sakai 
ir auga jaunos pušys, 
tenai — toli praeity, 
ir drėgna ranka nuplėši 
raudonus karolius nuo kaklo 
prisiminus, kaip saldžiai karti 
buvo spalgenų uoga-----------

• Regina Čepu lyte gerai iš- mą: “Moteris - Bažnyčios na- 
laikė sunkius konkursinius eg- rė”. Anksčiau ispanės katali- 
zaminus Į New Yorko aukštes- kės nagrinėjo temas - “Moters 
niąją meno mokyklą (High asmenybė” ir “Asmenybė ir 
School of Performing Arts). šeimyninis gyvenimas”.

siskiria. Bet jos karališka lai
kysena ir meilus nusišypsoji
mas kiekvienam sveikinančiam 
ją išduoda. Ji kasdien eina pas 
karalių senelį svečių priimti, 
vaišėse dalyvauti, pasitarti ir 
pasikalbėti; paskui vėl grįžta

zė, 37 metų, yra “greičiausioji 
moteris pasaulyje”, nes su 
sprausminiu lėktuvu yra pra
lenkusi visas kitas moteris la
kūnes. Tačiau automobiliu ji 
nemoka važiuoti.

o te
;
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bą) ir tik tada susitaria dėl Į- 
kurdinimo savo specialistų ku
riai nors ūkio šakai plėsti.

Mums prieš keletą metų te
ko stebėti, kaip tuo būdu olan
dai įsikūrė: jie atvyko organi-. 
zuotai, su savo gyvu ir nęgvvu 
inventorium. (Kas gi nežino 
“olandišku” karvių?), su savo 
specialistais — agronomais, in
žinieriais, mokvtojais, dvasi
ninkais. Aišku, jie bematant Į- 
sikūrė ir jų traktoriai išpureno 
derlingus plotus. Ir jiems, kaip 
ir visiems, yra privalomi vie
tos įstatymai ir Įsakymai: ir jie 
privalo vaikus mokyklose mo
kyti vietos kalbos, o čia gimę - 
jau bus laikomi Brazilijos pi
liečiais, o kadangi čia pilietybės 
neskiria nuo tautybės ,tai ir 
bus skaitomi brazilais. Bet ne 
visoms tautoms tai yra pavo
jinga ir nuostolinga.

Iš viso “kietų” kolonizatorių 
jokia valstybė nemėgsta ir 
juos Įsileidžia tik reikalo spi
riama. arba jie Įsikuria suktais 
būdais. Visos valstybės, manau 
ir Š. Amerikos neišskiriant, 
kad ir kažin kaip čiulbėtų apie 
svetimų tautų kultūrinių savy-

kaip savot^Ska ir skirtinga tų 
tautų kultūra, papročiai, pagal 
tu valstybių tarptautinėje plot
mėje svorį.

Imkime, pavyzdžiui, stiprias 
kolonijas vokiečiu, japonu, ita
lų^ olandų, sirų, turkų, na jau 
nekalbant apie žydus ,kurie čia 

, labai gerai Įsikūrė, užvaldė 
_ bankus, prekybą, spaudą, di

džiules pramonės Įmones ir t. 
t. Jie jaučiasi čia, kaip namie, 
o gal dar geriau. Vokiečių ir 
japonų kolonijos pergyveno 
sunkią krizę antrojo karo metu 
ir dar ilgai po jo: jų Įmonės ir 
kapitalai buvo nusavinti, be to, 
nemaža jų buvo internuotų, 
izoliuotų salose. Bet tai buvo 
ir praėjo. Karas baigėsi. Teko 
vienu ar kitu būdu su tais pi
liečiais atsiskaityti, padarytą 
jiems skriaudą išlyginti.

Kartu nukentėto ir lietuviai, 
nors prieš sąjungininkus ir ne
manė kariauti: mat svetimša
liai ir tiek! Žinoma nukentėjo 
ne tiek materialiai, kiek tautiš
kos kultūros žvilgsniu: spauda, 
lietuviškos mokyklos bei drau- bių išlaikymą, turi užpakalinę 
gijos buvo suvaržytos. ,

Bet vokiečių ir japonų tau
tos tiek gajos, kultūringos ir 
pajėgios, kad po kelių sunkių 
metu vėl jie kyla, kaip ant 
mielių. Jau dirba senos Įmo
nės, kuriasi naujos ir dar ko
kios: antai garsūs Krupp’o fab
rikai jau kuriasi šalia Sao Pau
lio vienoje didžiulėje buvusioje 
“dypukų” stovykloje Kampo 
LimpO vadinamoje. Ta vieta 
man ir gerai pažįstama, nes jo
je teko pagyventi ir ryžių su

GIOVANNI GBONCCHI (k.), Italuos prezidentas, vaišėse pas 
Jungtinio Tautų sekretorių Dasr Hammarskjold ir jo žmona.

jau bekalbėti apie Įvairius 
“grožio” salionus, plaukų šu
kavimą, nagu poliravimą ir tt.) 
Įdomu čia Brazilijoje dar ne
matyt moterų tramvajų bei 
autobusų konduktorių, sunkve
žimių šoferių, v bet aišku tik 
laikinai. Dar ačiū Dievui,

čia moterims nereikia nei 
anglių kasti, nei miško kirsti 
kaip “liaudies pažangiausioje 
respublikoje" Maskolijoje.

Dabar prisiminkime, kaip 
prieš 25—30 metų vyko iš Lie-

tuvos mūsų tautiečiai i Brazili
ją ir kūrėsi čia. Agentų suvi
liotos pasakišku gyvenimu 
tropiškame krašte. dideliais 
uždarbiais, begaliniais žemės 
plotais, kuriuos dykai galima 
bus gauti nuosavybės, ryžosi 
mūsų seserys apleisti skur
džias, be to, karo nualintas 
Rokiškio, Utenos bei dzūkijos 
lygumas ir leidosi nežinion.

Ką pergyveno, ką dirbo ir 
kaip kūrėsi, parašysiu sekan
čiame laiške.

DIEVAS ŽMOGAUS GYVENIME
Visais laikais yra buvę žmo

nių, bandžiusių paneigti Die
vą. šv. Raštas juos vadina ne
išmintingais: “Tarė neišmin-^ 
tingasis savo širdyje: nėra Die
vo!” (Ps. 13, 1).

Šiuo gavėnios metu sustoki
me prie tyrojo gyvenimo šal
tinio, prie Dievo, kuris yra 
mūsų fizinio, intelektualinio, 
moralinio ir dvasinio gyvenimo 
pirmoji priežastis.

Materialistinis monizmas vis
ką pavertė i medžiaga, o idea
listinis monizmas viską i dva
sią. Abu.-dar ir šiandien, ban
do išvyti Dievą iš dangaus. 
Bet mes žinome, kad tiesa yra 
galingesnė už klaida, žmogus 
prieš šviesą yra bejėgis.

Praeito šimtmečio materia
listai bandė sugretinti žmogų 
su gyvuliu^ Mūsų laikų filoso
fai. sekdami imanentizmą 
(mokslas nesiekiąs toliau už pa
tyrimo ribų), žmogų 
no.

Idealistinė doktrina 
na kaip yra . senas 
Apie ja jau kalbėjo; 
Adomui ir Ievai:

sudievi-

★ Popiežiaus Pijaus XII 80 
metų sukakties proga šv. Tėvą 
pasveikino Vlikas, o lietuvių 
pabėgėlių ir Balto vardu — 
kan. J. Končius.
★ Lietuvoje, 1955 metais iš

leist? maldaknygė ir kalendo
rius. Kalendorius turi 62 psL 
Jame yra įdėti vysk. K. Palta
roko ir kun. J. Stankevičiaus 
pareiškimai blaivybės reikalu, 
nes Lietuvoje rusai labai iš
plėtė girtuokliavimą. Malda
knygė turi 275 psl. Ji apima 
visas reikalingiausias maldas.
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★ Dr. Ona Labanauskaitė, 
redagavusi “Drauge” politines 
žinias (pirmąjį puslapi), iš savo 
darbo pasitraukė.

minti, kad
svetimšaliai kuo greičiau nu

tautėtu, ir susilietų su vieti
niais.

Čia svetimšalius vadina “bi- 
chos de mar” (atseit vandeny
nų gyvūnai, kuone žvėrys). Bet 
kaip ne pykši, kaip ne kolio- 
sies, be tu “estrangeirų” neiš
siversi. Juk milžiniški plotai 
dirvonuoja, nes vietiniai neno
ri (ir nemoka) žemės dirbti; ir 
maistą (miltus*. ‘ mėsą, vaisius, 
net daržoves (tenka importuo- 

juodais šebelbonais- paragauti, y iš užsienio, žemės gelmėse 
Aišku, kad šitų tautybių tiek 
vyram, tiek moterims įsikurti, 
gauti darbo yra lengviau, negu 
kitų, negu mūsų tautiečiams. 
Kiekviena susipratusi tauta, 
aišku, pirmoje eilėje savus 
globoja, saviems duoda darbo, 
savus palaiko. Tiek vokiečių, 
tiek japonų vyriausybės per 
savo kolonizacijos departamen
tą nuodugniai ištiria kraštus, 
kur jų nuomone apsimokėtų 
Įkurdinti savo tautiečius, pa-

yra se- 
pasaulis.
šėtonas' 

Būsite kaip
Dievas” (Gen.. 3, 5). Ir ta me
lagystė buvo amžiais kartojau 
ma. Šiandien jos vietoje atsira
do egzistencializmas. Tai dva
siniai sergančių žmonių filoso
fija. Negalėdami pakilti prie

H. RADAUSKAS LAIMĖJO 1955 M

Ką moterys ...
(Atkelta iš 4 psl.)

kia užmiršti, vystėsi metų me
tais; jos gydymas, kaio ir kiek
vienos chroniškos ligos, reika
lauja laiko, kantrybės ir slau
gymo.

Skaitytojoms, kurios Į čia iš
keltas mintis žiūrėtu skeptiš
kai, norėčiau priminti vieną

rimentą. Yra čia organizacija, 
vardu Alcocholic Anonymous, 
Įsteigta 1935 metais vieno gy
dytojo ir brokerio — abiejų 
išsigydžiusių alkoholiku, ši or
ganizacija yra alkoholiku tar
pusavio pagalbos draugija ir 
jos darbo pagrinduose yra pa
dėti čia aukščiau paminėti 
“žingsniai”. Nežiūrint visose 
tautose vyraujančio Įsitikini
me, jog alkoholizmas yra nepa
gydoma yda. ši organizacija 
per 20 metų pasiekė tokių dar
bo rezultatu: 50rž visu jos na
riu metė visiškai gerti tuojau 
Įstoję, 25*7 — nepasitaisė. Sep
tyniasdešimt penki procentai 
pagyjusių! Tokiu pasisekimu, 
deja, negali pasigirti jokia ki
ta institucija, kurion patenka 
alkoholikai, ši organizacija ne
turi nei klinikų, nei pinigų — 
vienintelė jos darbo priemonė 
yra: artimo meilė, gilus alko
holizmo problemų supratimas 
ir tikėjimas į ųmogaus verte. 
Taip pat nenustojimas vilties 
net ir pačios esunkiausiuose at
vejuose. Atrodo, šios giliai 
krikščioniškos priemonės yra 
vienintelės realios, 
lesnės už visus iki 
mėgintus vaistus

■ net kalėjimus.

įvairių įvairiausios rūdos, me
talu, mineralu. , naftos, tačiau 
reikia specialistų su galva ir 
pinigais, kad tą visą milžinišką 
turtą iškelti Į žemės paviršių. 

O kavos, vatos, kukuruzų. ryžiu 
ir kita ko pagaminimas irgi 
reikalauja darbo rankų. Taigi 
ir plaukia žmonės iš užjūrio, 
ypač iš nesaugios Europos, net 
Azijos ir kuriasi čia pagal sa
vo tautos papročius ir pajėgu
mą.

Kuriantis čia organizuotai, 
remiant savaiai vyriausybei 
tiek moterims, tiek vyrams dar
bo ir gyvenimo sąlygos mažai 
ką bepasikeičia.

Žinome moterų darbą, jis be
veik visame pasaulyje tas pats: 
šeimos rūpesčiai, namų ūkio 
nepabaigiami darbai, na. o jei
gu dar trūksta vyriškų rankų, 
tai tenka eiti ir Į laukus prie 
žemės ūkio darbų, pieno ūkyje, 
paukščių, daržuose. Kaip visur, 
taip ir čia moterys vis labiau 
ir labiau “išstumia” vyrus iš 
lengvosios pramonės, preky
bos, kultūrinių gyvenimo sri
čių (mokytojos, gydytojos, są
skaitininkės, telefoninkės, o ką

LRD 1955 metų grožinės li
teratūros premija teko Henri
kui Radauskui už poezijos kny
gą “Žiemos daina”. Balsų tik
rinimo komisija (J. Augustai- 
tytė Vaičiūnienė, Gražina Tu- 
lauskaitė ir Albinas Valenti
nas) gavo 57 rašytojų balsavi
mo vokus, kuriuos patikrinus 
slaptojo balsavimo tvarka, pa
sirodė šie duomenys: Henriko 
Radausko Žiemos daina gavo 
31 balsą, Leonardo Andrie- 
kaus lyrikos knyga Atviros ma
rios — 20 balsų. 6 kortelės 
tuščios. Kaip prisimename, 
šios dvi knygos pirmuoju bal
savimu buvo patekusios i fi
nalą. Tuo būdu LRD 1955 me
tų $500 premija, kurios mece
natas yra kun. dr. J. Prunskis, 
visuotiniu rašytojų balsavimu 
pripažinta Henrikui Radauskui.

Radauskas gimė 1910 m. 
Krokuvoje, kur tuo metu jo 
motina iš Lietuvos buvo nuvy
kusi pas savo seserį. 1929 m. 
baigė Panevėžio mokyklojų se
minariją, 1930—35 m. Vytauto 
Didžiojo u-te humanitarinių m. 
f-te išėjo lituanistikos mokslus. 
1937 m. buvo Klaipėdos radio
fono redaktorius, vėliau dirbo 
švietimo M-jos Knygų Leidi
mo Komisijoje, karo metais 
buvo Valstybinės leidyklos vyr. 
redaktorius, nuo 1950 m. gy
veno Čikagoje.

židinyje, Dienovidyje ir trem
ties periodikoje bei almana
chuose, spausdindamas orogina- 
lią poeziją, pateikdamas rusu, 
lenkų, 1 
poetų ar 
taip pat 
nių bei 
gausumu
žodis dailus ir tikslus. Iki šiol 
pasirodė Henriko Radausko 
poezijos 3 rinkiniai: Fontanas 
1935. Strėlė danguje 1950 ir 
Žiemos daina 1955, dabar pre-

vokiečių ir prancūzų
• beletristų vertimų, 
literatūrinių straips- 
recenzijų. Autorius

i nepasižymi, užtai jo

LRD PREMIJĄ
mijuotoji poezijos knyga (V. 
Sauliaus leid.. 80 psl., kaina 
$3, — 'i. Meistriška eilėraščių 
forma, minčių žaismingumas, 
originali tematika, savita poe
to spalva išskiria Radauska iš 
kitų mūsų poetų. Premija bus 
Įteikta metinėje LRD literatū
ros šventėje kovo 25 d. Čika
goje, Lietuvių auditorijoje. 
Laureato poezija bus interpre
tuojama dviejų aktorių, vakaro 
programoje dalyvaus eilė rašy
tojų.

Stamfordas - pavyzdinga liet, kolonija
Stamfordė. Connecticut vals

tybėje, gyvena nedidelė lietu
vių kolonija, bet jų susiklausy
mas lietuviškiems reikalams 
yra pavyzdingas. Jau
laikas veikia.ten Balfo 36 sky
rius. kuriam gražiai vadovau
ja Juozas Daniliauskas ir Niko
demas čerekas.

1955 metais Balfo centrui 
sudėjo aukų ir nario mokesčio 
$410.00. Proporcingai verti
nant. Stamfordo lietuviai dau
giausiai suaukojo vargstančio 
lietuvio pagalbai. Labai stam-

bių aukotojų stamfordiečiai ne
turi. Sumos, kurias individua
liai aukoja, yra panašios į kitų 
kolonijų individualias aukas, 

kuris bet stamfordiečių stiprybė yra 
ta. kad jie visi aukoja. Šiuo at
žvilgiu yra puikiausias pavyz
dys kitoms kolonijoms. Jei ir 
kitos kolonijos pajėgtų i auko
tojų skaičių įtraukti visus jų 
kolonijos lietuvius, tai šalpos 
reikalai tuoj pasitaisytų, ir 
vargo spaudimas būtų atleis
tas. (B.)

Dieyo kaipo Sutvėrėjo ir aukš
čiausiojo žmogaus gyvenimo 
tikslo, užsidaro laikiname gy
venime, kuris tesuteikia sle
giantį žmogaus vargų ir'likimo 
jausmą.

Dievas žiūri su pasigailėji
mu Į šį žmogaus išdidumą. Die
vas lieka amžiais pasaulio Su
tvėrėjas ir aukščiausias jo Vieš
pats, begalinis grožis, kuriame 
artistai ir poetai randa Įkvėpi
mą, esminis gėris, kuris užde
ga meile herojus.

Dievas sutvėrė pasauli dėl 
savęs, tai suprato ir Platonas, 
o šv. Povilas šią mintį aiškiai 
pabrėžė, sakydamas: “Per ji 
(Kristų) sutverta visa danguje 
ir žemėje, matomi ir nemato
mi dalykai... visa sutverta per 
ji ir jam, ir jis yra pirm visu, 
ir visa juo laikosi”. (Kol. 1. 
—17).

Perdaug žmonių šiandien 
ki gali gyventi be Dievo ir
Kristaus, statydami gyvenimą 
ant fizikos ir chemijos, ant me
chanikos ir elektros, žodžiu, 
vien ant medžiagos. Žiauri ap
gavystė, nes materija greit ati
dengs savo silpnybę ir visas 
žmogaus gyvenimas, paramstv- 
tas svajonėmis ir iliuzijomis, 
subyrės. Apkurtinti mechani
nės civilizacijos, persisunkę 
didmiesčių dulkėmis, dūmais, 
palaidu gyvenimu, užmiršo 

Kristų, amžinojo gyvenimo 
šaltini, anot pranašo Jeremijo 
žodžių: “Apleido mane, gyvo
jo vandens šaltini”. (Jer. 2, 
13).

Tik Dievas yra mūšų gyve
nimas. Be jo sausra, mirtis. 
Šia tiesą nuostabiu palyginimu 
yra pareiškęs dieviškasis Mo
kytojas: “Aš tikrasis vynme
dis. ir mano tėvas vynininkas. 
Kiekvieną vynmedžio šakelę 
manyje, henešančią vaisiaus, 
jis atima, ir kiekvieną, kuri ne
ša vaisiaus, jis apvalo, kad 
neštų daugiau vaisiaus. Pasili
kite manyje ir aš jumyse. Kaip 
vynmedžio šakelė negali nešti 
vaisiaus pati savaime, jei nepa
silieka vynmedyje, taip ir jūs. 
jei nepasiliekate manyje. Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šake
lės. Kas pasilieka manyje ir aš 
jame, tas neša daug vaisiaus, 
nes be manęs jūs nieko negali
te padaryti. Jei kas nepasilik
tų manyje, bus laukan išmes
tas. kaip šakelė, ir sudžius, ja 
surinks. Įmes Į ugnį, ir ji su
degs.” (Jon. 15. 1—6).

Gražinkime Dievą i mūsų 
gyvenimą, nes tik jis yra mū
sų fizinio, intelektualinio, mo
ralinio ir 
pagrindas. Jis yra 
džiaugsmas, gyvenimas. B.M.

★ "Draugas" šiemet rudeni 
minės 40 metų sukakti, kurį 
bus sujungta su marijonų vie
nuolyno ir “Draugo” redakci
jos pastato pamatų pašventini
mu.

★ Prof. Vac. Biržiškos laido
jimo išlaidoms padengti ir ant
kapiui pastatyti Chicagoje vei
kia komitetas, kuris kreipiasi 
i velionies buvusius mokinius, 
studentus. . gerbėjus, kolegas 
bei pažįstamus, o Taip pat-jau- *
trios širdies tautiečius, ir pra
šo prisidėti auka šiam reikalui. 
Aukas priima: Prof. Vac. Bir
žiškai Laidoti Komitetas, 1739 
So. Halsted St.. Chicago 8. III.

ir Cpl. Jonas Vosylius, 33 
metu, tarnaująs Illinois nacio- - 
nalinės gvardijos divizijoj, ko
vo 8 d. apdovanotas specialiu 
garbės kryžiumi. Anksčiau bu
vo apdovanotas už gera šaudy
mą. karinius sugebėjimus ir 
gerą kario elgseną.

-A Brocktono ateitininkai 
metine šventę rengia balan
džio 22 d. šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje ir salėje- Baž
nyčioje bus mišios ir bendra 
komunija 10 vai. ryto. Po pie
tų parapijos salėje 2:30 vai. 
bus iškilmingas posėdis ir me
ninė programa. Programoje 
bus vaidinimas “Pranukas teis
me”. montažas “Mūsų Vilnius”, 
dainos, šokiai, žaidimai ir vai
šės. Kviečiami dalyvauti arti
mųjų apylinkių ateitininkai, jų 
draugai, tėvai ir svečiai.

dvasinio gyvenimo 
šviesa.

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS LAWRENCE,
Eilėraščius pradėjo spaus

dinti 1929 m. Bendradarbiavo 
Gaisuose, N. Romuvoje. Vaire,

daug rea- 
šioliai iš- 
įstatymus

metu

ftADIJA | LAISVĘ!
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šv. Pranciškaus parapijos 
choras ruošiasi bažnytiniam 
koncertui, kuris Įvyks Kančios 
sekmadieni, kovo 18. 3 vai. po 
pietų, šv. Pranciškaus bažny
čioje. Koncerto programą su
daro “Popule meus” - 
Naujelio iinproperium; 
su Christc“ — Johann van 
chem (16 amž.) motetas: 
ter noster” — C. Krebs. 
tenorui, atlieka Jurgis Lisaus
kas; “Adoramus te” — Juliaus 
Starkas neseniai išleistas nau
jas motetas mišriam chorui; 
“Inflammatus et accensus” — 
Giacomo Rossini. himnas so
pranui solo ir chorui, solo par
tija atlieka Ircne Libbey; Iš
traukos 
Antonin 
rijos — 
metini” 
solo partijoje Juozas Černiaus
kas; “Inflammatus et accen- 

at lieka Bro- 
“Eia, Ma- 

chorui;

Juozo
O Je-

Ber-
“Pa-
solo

Mt Z. IZ. VAnYLICNAS.

posėdyje ir Kunigų Vienybės 
centro valdybos narių suvažia
vime.

iš “Stabai Mater” — 
Dvorak Op. 58 orato- 
“Fac ut ardcat cor 

solo basui su choru.

“Inflammatus 
sus" - solo altui..; 
nė Jaskclevicienė; 
tcr. fons amoris" 
"Gailia" — Charles Gotinod 
motetas mišriam chorui ir so
lo sopranui, solo partijoje Ste
iki Raznau,skaitė.

Programą paruošė ir chorui

diriguoja Iz Vasyliūnas. Var
gonų partija atlieka Vytenis M. 
Vasyliūnas.

Tretininkės ir Maldos apaš
talavimo narės suruošė pobūvį, 
kurio metu buvo rodomi pa
veikslai. vaizduoją Kristaus 
kančią. Paveikslų prasmę aiš
kino prel. Pr. Juras, šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas. Po- listas Jurgis 
būvis buvo baigtas arbatėle.

Prel. Pr. Juras buvo išvykęs 
į New Yorką. kur dalyvavo 
Kultūros Instituto valdybos

Palmių sekmadienio bažny
tinėse apeigasc giedoti yra 
kviečiami visi parapiečiai. Kle
bono raginimu ir pastangomis 
sekmadieninės mokyklos moki
niai ir organizacijų valdybų na
riai turi specialias repeticijas 
pasiruošti naujajai liturgijai 
Griegorianinį giedojimą moki
na. Iz. Vasyliūnas. Pratybose 
dalyvauja apie 50 vaikų ir ne
mažas skaičius suaugusiųjų.

16 Vasario minėjimas praėjo 
sėkmingai. Altui buvo surinkta 
ir pasiųsta 110 dolerių. Minėji
mą ruošė Federacijos skyrius. 
Federacijos skyriaus pirminin
kas J. Valiukonis minėjimą 
pravedė gyvai ir įdomiai, vaiz
džią paskaita skaitė kun. J. 
Vainauskas iš Nashua. minė
jimo metu kalbėjo prel Fr. 
Juras. Parapijas choras, tiek 
mišrus kaip ir vyrų, atliko sa
vo programas labai gerai, so- 

Lisausk;is, teno
ras. padainavo su tikru meni
niu Įsijautimu Aleksandro Ka- 
čanausko arija “O kaip miela 
išgirsti”. Vi».

★ Pittsburghe LB apylinkės- 
metinis susirinkimas bus kovo 
18. sekmadieni, šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. Bus Cent
ro Valdybos pranešimas, apy
linkės valdybos apyskaitos, 
naujos valdybos rinkimai ir 
kiti reikalai. Visi lietuviai kvie- 
čami gausiai dalyvauti .

Jaunimo vasaros stovykla 
po 100 dol. aukojo kun. V. Cu- 
kuras iš Colchester. Conn: d r. 
B. Kazlas iš Čambridge. Ohio 
N. ir V. Palubinskai iš Cleve- 
lando. J. Kijauskas iš Cleve- 
lando (katik grįžęs iš kariuo
menės i ir kun. A. J. ir A. Su- 
šinskai.

Aukas galima ir betarpiai i- 
nešti Clevelando Superior Sa- 
vings Bank sąsk. Nr. 14833.

PAIEŠKOJIMAS
Antanas Žalimas sūnus Jono 

kilęs iš Plungės, prašomas atsi
liepti Emilijai Razulevičięnei 
108 Winslow Avė.. Nonvood,

Vytauto Augustino
I.irtuvos Vaizdų Alinimas

yra. cerūuisia dovanu viaokirtnus 
ning.mnu, Albumo vaiz.fcu kalba apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
toddl iis tinka visiems, kas kokia 
kaliui bekalbėtu.

Kiekvienam verta šj gražij ieaitn; pa- 
čiam įsigyti ir kitam dovanoti.

l.4lei,lo: ATEITIS. 016 \Vlll«»iijjhby 
Avė . Brnoklyn 21, N Y.

Jj galima gauti
ATEITIES administracijų ir 

ir pas nbmntojus.
Kaina 6 dol.
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Apply Frrnch Road Entcrnnce

ASK FOR MR. TAYLOR
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Gaunama “Darbininke’

Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

TOM C. B0RDEN, direktorius, 
kuris duoda leidimus i užsieni 
prekes išvesti, liudijo Senate, 
kad Sovietai gauna, ko tik jie 
panori.

★ Prof. kun. Pr. Dambraus
kas kovo 15 d. išvyko iš Balti- 
morės visam laikui.

Excellent salaries, all fringe benefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all. magnificent ad- 
vanceraent opportunities for career minded.

ENGINEERS

Mokvtojij dienos 
Toronte

Qualified electrical, structural. mechanical, 
and architectural

ENGINEERS

A distinguished International c o m p a n y 
pioneering in all phases of radically new 
industrial des gn and construction, inclu- 
ding Atomic Energy. A company with li- 
mitless future in the new age we are hel- 
ping to create by a fast moving, really 
professional team of

ENGINEERS

verbos 
mišias.

Bais: drau- 
įįar&ns pa
te, tąip pat 
ima ir mir

ties atveju. šį pobūdį draugija 
yra išlaikiusi fc ’flti šių dienų— 
pomirtinė pašalpa yra 200 doL, 
ligos atveju narės gauna po 
5 doL savaitei.' Bet ji rėmė ir 
teberemia ir kitus tautinius bei 
religinius lietuvių reikalus. 
Pvz. Tautos Namams Vilniuje 
ji aukojo 100 dd, Tautos Fon
dui I pasaulinio karo metu 100 
dol., lietuvių salės akcijų (Še
rų) nupirko už 100 dol. ir t.t. 
Šiaip daugiausia aukų iš drau
gijos susilaukė šv. Jurgio para
pija. Nebuvo to reikalo, į kurį 
šios draugijos moterys nebūtų 
kuria nors ir kuklia auka atsi
liepusios.

Deja, mirtis Aušros Vartų 
draugijos eiles labai retina, ir 
nėra šaltinių, iš kurių šios eilės 
galėtų pasipildyti. Auksinio ju- 
bilėjaus metu narių skaičius 
yra jau nukritęs iki 200. Drau
gijai dabar sėkmingai vadovau
ja valdyba, kurią sudaro pirm. 
M. Aluškienė, vicepirm. K. 
Šležienė, finansų rašt. J. šla- 
kaitienė (šiose pareigose jau 
30 metų!), nutarimų rašt. M. 
Luckienė, ižd. E. Luckiėnė, 
kasos globėjos O. Vildienė ir 
U. Žlatkauskienė. Veiklios na
rės yra B. Bacevičienė, Ag. Na
vickienė ir kt.

Draugija kviečia į 
jubilėjinį banketą

Penkiasdešimt metų veiklos 
sukaktis draugijos gyvenime 
yra reikšmingas ir svarbus į- 
vykis .Didelis įvykis pačiai 
draugijai, bet vertas taip pat 
dėmesio ir visų lietuvių. Tie 
metai juk reikalavo daug pasi
aukojimo, reikalavo nuolatinio 
darbo, reikalavo ištvermės ir 
pasiryžimo.

Jubilėjinei sukakčiai atžy
mėti Aušros Vartų draugija

Tautų mugė vykusi kovo 3 
ir 4 dd., paliko Įspūdžių ilges
niam laikui. Visiems buvo įdo
mu kaip kuri nors tauta atrodo 
kitų septyniolikos tautų pasi
rodyme.

Scenoje bene stipriausiai pa
sirodė ukrainiečiai. Jų progra
moje dalyvavo mišrus choras 
su filharmonijos orkestru ir 
maža grupė šokėjų, jų tarpe 
lietuvaitė Rūta Liutkutė. šokusi- 
grupėje ir solo. Lietuviai sce
noje parodė mišrų chorą, vado
vaujamą Leono Kaulinio, ir 
tautinių šokių šokėjus, vado
vaujamus Irenos Karalienės. 
Suprantama, kad chorui užka
riauti klausytojų simpatijas, 
kai dainos žodžiai nesupranta
mi ir melodija nepažįstama, 
yra nelengva. Kas kita šokė
jams. Tautiniai rūbai, šokio 
muzika, tempas, figūrų keiti
masis, ypač šokant malūna. ir 
santūriausią žiūrovą vertė kai
tinti delnus. Mažiausia tautinė 
grupė šiame pasirodyme buvo 
kalmukai, kurių anie 500 prieš 
penketą metų atvyko i JAV.

Tautodailės skyriuje buvo 
jau ne tik mugė, bet ir tikras 
turgus. Vieni čia atėjo parody
ti savo tautodaile, kiti savo 
kultūrą, treti — parduoti smul
kius suvenyrinio pobūdžio ga
minius, dar kiti — visko po 
truputi. Bet kai turguje daly
vauja keturi kontinentai, jis 
yra savotiškai Įdomus. Vieni 
tik latviai savo skyrių sutvar
kė kaip didelėje parodoje, 
gaunant tik mažą vietos plota. 
Lietuviu skyriuje, ant didelio 
audiniais pridengto stalo, su
tilpo apie 40 skirtingu laikraš
čių bei žurnalų leidžiamu už 
tėvynės ribų, nedaugelis knv- 
gų, juostos, takeliai, gintarai, 
kryžiai ir kita. Skvriu tvarkė 
Petras Vaškvs, Adelė Smailytė 
ir Jonas Stelmokas.

Daugumas mugėje 
jančiu tautų savo 
gaminius ir valgiu

STUDENTAS Leonard R. WII- 
son išvytas iš Alahamos uni
versiteto už kurstymą neapy
kantos prieš negrus.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk:

Franciscan Fathars

dalvvau- 
tautinius 
skyriuje, 

šis skyrius visą laiką buvo gau
siai lankomas. Mūsų šeiminin
kės valgių skvriuie turėjo tor
tus, ežį, beržo šaka, bitele, 
knistus, grybus, kepta paršiu
ką. košeliena. girą ir k’ta. Visi 
tankvtojai daugiausiai domėjo
si ežiu. Ji matė visa Amerika 
televizijos programoje, žinių 
menu. Suprantama, visko bu
vo pagaminta permaža. kad 
būtu galima leisti bent para
gauti keliems tūkstančiams 
lankytojų. Mūsų valgiu skvriu 
tvarkė Sofija Romanauskicnė. 
Talkininkėmis buvo O. Kareč- 
kienė. B. Imnulevičienė. S. 
Bendžiuvienė. Surmienė, B. Sa- 
dinauskienė. S. Rakšnienė. O. 
Šalčiūnienė. S. Viliūnienė, A. 
Binkienė.

Tautu mugė.. Philadelphijoje 
vyko pirmąkart. Rengime da
lyvavę asmenys geriau nei kas 
kitas matė, kas buvo gera ir

Clevelando lietuvių gyveni- Moterys į j 
me Aušros Vartų moterų drau- giją visų pi 
gijai priklauso garbinga vieta: pusavio šalp 
šiemet j> švenčia auksinį ju- gija mokėjo 
bilėjų. Pirmasis jos susirinki- " —
mas įvyko 1906 m. kovo 28 d. 
Pradžia pasirodė graži, nes 
šiame susirinkime įsirašė 50 
narių. { pirmąją valdybą buvo 
išrinktos P. Tereškevičienė — 
pirm., M. Skripkauskienė — 
nutarimų raštininkė ir M. Ne- 
verauskienė — iždininkė. Or
ganizuotis padėjo prel. V. 
Paukštys.

Draugijos gyvenimas per tą 
pusšimtį buvo banguotas. Kle
stėjimo metais (jie buvo sidab
rinį jubilėjų švenčiant) drau
gija buvo pasiekusi įspūdingą 
narių skaičių — apie tris šim
tus. Bet buvo ir liesų metų — 
ir narių skaičiumi, ir pinigine 
padėtimi. Teko pergyventi ir 
žlugimo pavojus. Bet draugija 
visus sunkumus nugalėjo, tvir
tai ant kojų atsistojo ir pajėgė 
atlikti tuos uždavinius, kuriem 
buvo Įsteigta.

dengimu ir pagarbinimu ir šv. 
Komunijos išdalinimu visiems, 
kurie norės ją priimti, prisilai
kant 3 valandų pasninko. Po 
to bus procesija prie Viešpa
ties karsto. Kryžiaus keliai bus 
einami 12:10, 1:10,5:40 ir lie
tuviškai 7:30 vai. vak. Išpažin
tis bus klausoma nuo 12 vai. 
iki 3 vai. ir vakare nuo 7 vai. 
iki 9 vai.

Didįjį šeštadienį, visą dieną 
jokių pamaldų nebus .Išpažin
tis bus klausoma nuo 12 vai. 
vidurdieni iki 9 vai. vak.

Velykų Dieną mišios bus at
našaujamos 7, 8:30, 1O vai. ir 
iškilmingos 11:30 vai. Nei po 
pietų nei vakare Velykų dieną 
jokių pamaldų nebus. Pirma
dienį, antrą Velykų dieną, lie
tuviškas pamokslas kaip ir ki
tais metais po mišių 8:30 v.

Lietuvių akademinis jauni
mas jaučia gilią moralinę pa- 
reiga savyje išlaikyti tautinio 
susipratimo jausmą.

šios pareigos sekmingesniam 
įvykdymui kiekvienas studen
tas stengiasi: Pažinti savo tau
tos ryškiausius vertybinius 
bruožus, studijuodamas litua
nistinius, istorinius, teisinius ir 
kitus su tautos ir valstybės eg
zistencija surištus mokslinius 
aspektus.

Savyje pakartotinu sąmonin
gu apsisprendimu stiprinti 
tąutim susipratimą asmeninėj 
plotmėj, realiu būdu išreikš
damas save lietuviškos ir ame
rikoniškos aplinkos sukurtoj 
sintezei, tuo formuodamas savo 
lietuviška asmenvbę.

Pareigingai įsijungti i lietu
viška akademinę veikla ir joje 
ne tk pasyviu dalyvavimu, bet 
ir aktyviu gyvu pasireiškimu 
puoselėti tos veiklos užsibrėž
tus tikslus.

Nepaneigdamas savo asme
ninių idėjinių įsitikinimų, vie
ningai reikštis bendrų siekimų 
atlikimo tuo išreiškiant solida
rumą ir vienybę Įvairume.

Savyje ugdyti sąmoningo pa
reigingumo jausmą, tuo užtik
rindamas esminių tautinių už
daviniu vykdymą.

Rezoliucijų Komisija
N. Stadalnikaitė,
R. Vaišnys,

V. Vygantas.

Verbų sekmadieni, 
bus išdalintos prieš 
Pats verbų šventinimas Įvyks 
9:30 vai. ryte. Tuoj seks iškil
minga procesija Kristaus Kara
liaus garbei, kurioje dalyvaus 
visi žmonės ir kuri įvyks, jei 
nelis, — lauke. —Visi vaiku
čiai ateis į šias iškilmes. Po 
procesijos bus laikomos mišios. 
Kryžiaus keliai bus einami 4 v. 
po pietų.

Pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį kasdieninės mišios 
kaip paprastai: novenos pamal
dos ir išpažinčių klausymas. 
Trečiadieni išpažintis bus klau
soma nuo 12 vai. vidurdienio 
iki 6 vai. vak. Lamentacijų 
daugiau nebebus. Turiu vilties, 
kad turėsime kunigą svečia. 
Tėvą pranciškoną lietuvi, per 
visą Didžiąją Savaitę. Jis aprū
pins visus, kurie nenorės eiti 
išpainties pas saviškius kuni
gus.

Didįjį Ketvirtadieni iš rvto 
nei mišių nei komunrios. dau
giau nebebus. Bus tik iškilmin
gos vakarinės mišios 5:30 vai. 
p .p. Tik per tas mišias bus ga
lima dalvviams priimti šv. Ko
munija. Tris valandas nrieš mi
šias reikės pasninkauti, tai vra 
nieko nevalgyti. Vandeni gali
ma bet kada gerti — tas nesu
laužo pasninko. Stacijos bus 
einamos 12:10 ir 1:10 v. p. p., 
o išpažintis bus klausoma nuo 
12 vai. vidurdienio iki 5:30 v. 
p. p. Po mišių švč. Sakramen
to garbinimas iki vidurnakčio. 
Lietuviškas pamokslas 8 v. v.

Didįjį Penktadienį adoraci
ja prie repozitorijos iki 3 vai. 
p. p., kuomet. Įvyks iškilmin
gas Kristaus kančios ir mirties 
prisiminimas, šv. Kryžiaus riu-

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams Į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai. Įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCEL AGENCY 
of “HASKOBA" Ltd.„ London 
c o LAIMA
335 Union A v., B’klvn 11. N. Y.

TALARSKI
FUNERAL HOME

kas bloga. Jau mugės metu ne
trūko ir projektų kitais metais 
būsimai panašiai parodai tvar
kyti. Jei šiais metais mes pasi- 
rodėme tik vidutiniškai, kaltas 
yra mūsų permažas dėmesys 
šios rūšies pasirodymui ir per- 
mažam asmenų skaičiui ^už
krauta šio pasirodymo našta. 
Visiems savo darbu prisidėju- 
siems prie lietuvių tautos gar
sinimo mugės metu ir ypač vy
riausiam mūsų skyriaus orga
nizatoriui bei mūsų atstovui 
mugės rengimo komitete Jo
nui A. Stikloriui, priklauso mū
sų nuoširdi padėka.

Joną Budri, Lietuvos gene
ralinį konsulą, girdėsime per 
L. Bendruomenės Balsą,' kovo 
18 d., 3:30 vai. p. p. Stotis 
WDAS, banga 1480. Tą pat 
dieną 5 vai. p. p., šv. Andrie
jaus parapijos salėje Įvyks jo 
pranešimas Philadelhijos lietu
viams. Pasiklausyti kviečiami 
visi.

Vincas Mažalaitis, sekęs Lie
tuvos politinį gyvenimą iš pir
mųjų šaltinių nepriklausomy
bės laikotarpyje, juo sielojasi 
ir šiuo metu. Jau kelintas kar
tas sukauptas žinias jis perduo
da klausytojams paskaitos for
moje. Kovo 11 d. įvykusioje 
paskaitoje buvo gvildenami 
kaikurių mūsų kaimynų kės
lai į Lietuvos teritoriją, pasi
reiškę nuo II pasaulinio karo 
išvakarių iki šių dienų. Paskai
ta buvo ne tik Įdomi, bet ir 
verta platesnės visuomenės dė
mesio. Paskaitą rengė Kultū
ros Taryba.

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
pranciškonas, Ateitininkų 
deracijos dvasios vadas, 
trijų dienų rekolekcijas 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je. Pradžia — kovo 23 d., 7:30 
vai. vakaro. Tolimesnė reku- 
lekcijų tvarka bus paskelbta 
vėliau. Kviečiami visi.

Dr. Albinas Smulkitys kal
bės ateitininkų -m'1 raugių su
sirinkime kovo 17 . 7 vai. va
karo. Susirinkimus V’ks Bin
kių namuose, 1341 So. 4th St.

Sofija Rakinienė, sunegala
vus sveikatai, na; rodyta ligo
ninėn ištyrimui. Rakšniai gyve
na 4833 N. lOth St.

Kandys yra problema kiek
vienuose namuose. Žinovai sa
ko, kad kandys nepuola drabu
žių kai jie sukabinti spintose 
laisvai. Yra gera proga pralais- 
vinti drabužių spintas, atiduo
dant mažiau reikalingus drabu
žius Balfui. Nugabcnkim dra
bužių perteklių i artimiausia 
lietuvių parap. klebonija, iš kur 
jie bus persiusti Balfui. K. C.

A COMPLETE RESUME, STATTNG 
EYPERIENCE AND SALARY 

i:EQLTREMENT TO THE:

THE H. K. FERGUSON COMPANY

Didžiosios Savaitės 
pamaldų tvarka

Prel. L. Mendelis išsiuntinė
tame parapiečiam laiške skel
bia tokią pamaldų tvarka šv. 
Alfonso bažnyčioje 
Savaite:

MAŽASIS BANKININKAS dė
jo pintžus i pilvą. Gailestingoji 
sesuo jom rodo išimta nikeli 
(Battimore, Md.)

rengia iškilmes. Jos įvyks kovo 
18 d. Ryto 8 vaL šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj bus atlaiky
tos draugijos intencija šv. mi
šios, į kurias draugijos narės 
atvyks organizuotai su * savo 
vėliava. Mišių metu visos pri
ims šv. komuniją padėkoti Die
vui už patirtas malones. Vaka
ro 5 vai šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyks banketas. Rengi
mo komisija atsidėjusi darbuo
jas, kad jis ko geriausiai pa
vyktų. Į banketą, be narių, yra 
pakviestos visos Clevelando 
moterų draugijos ir kitų gar
bingų svečių, šias eilutes ra
šančiam labai malonu, kad ir 
jis buvo prisimintas ir pakvie
timu pagerbtas.

Reikia tikėtis, kad i kvieti
mą visi atsilieps. Atsilieps ir

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

Kun. Jono Gutausko paskai
ta: “Šeimos ir lituanistinės mo
kyklos bendradarbiavimas”. 
Konferentas mokyt. Sergiejus 

...l Treigys.
3 vai. p. p. Antano Rinkūno 

paskaita: “Metodiniai klausi- 
■ mai lituanistinėje mokykloje”.

šeštadieninių lituanistiniu 
mokvklų ir Augšt. Lituanisti
niu kursų Vedėjų bei jaunimo, 
sporto organizacijų vadovų 

į pranešimai.
8 vai. vakaro ten pat moky

toju bei svečių pobūvis su me- 
||| nine dalimi.

Kovo 25 d., sekmadieni.
>5. 10 vai. visose lietuviškose
M. parapijose pamaldos už Lietu- 

vos švietėjus ir ta proga pri- 
taikinti pamokslai.

3 vak p. p. Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje, 1021 Col- 
lege St., iškilminga Mokytojų 
Dienu akademija .

Paskaitą skaito Juozas Bra
zaitis iš New Yorko tern*’: »in- 

> tuviškojo charakterio išlaiky- 
mas ateinančioje kartoje”.

Meninė dalis: Atskirų mo
kyklų jaunimo organizacijų 
bei klubų pasirodymas.

tie, kurių nebuvo galima as
meniškai pasiekti Tad kas dar 
neturi banketo biletų, prašomi 
kreiptis į rengimo komisiją. Vi
si maloniai jaukiami

Linkėjimų vainiką ginant
Auksinio jubilėjaus pro«a 

Aušros Vartų draugija susi
lauks daug linkėjimų. Į jų vai
niką savo linkėjimus piname ir 
mes. Jūs esate vertos būti pri
simintos ir pagerbtos. Jau vien 
dėl to, kad organizuotai eina
te lietuvišku keliu. Kad šiame 
kelyje ištverėte. Kad savo 
draugijoje išlaikėte iš tėvynės 
išsineštą dvasią ir kalbą. Kad 
šia dvasia reiškiatės ir vieša
me parapijos gyvenime. Te
saugo Jūsų kelius Lietuvos 
sostinės Aušros Vartų Dievo

(Nukelta Į 7 psl.)

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant Į naujausi liturginį 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo Įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms Įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių -mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos Iuk auksuoti kraštai

— $450

LAIDOTITVTU DIREKTORIAI
3W Mapte Avcnae, Hartford, Conn.

Malonia! pntnruaufa lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER

SEAS CARGO CO„ atstovau
janti didele anglų firmą HAS
KOBA Ltd . Londone, siunčia i 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis,. maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100r< garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika- 
.lingus mokesčius sumoka siun
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamu gėrvbiu sarašu:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rackw»ll St.,

LBB-nės Kultūros Fondo 
Švietimo Skvrius rengia š. m. 
kovo 24—25 Toronte. Prisikė
limo parapijos patalpose vi
siem Kanadoje dirbantiem mo
kytojam bei švietimo darbuo
tojam Mokytojų Dienas.

Kovo 24 d. Įvyks Mokytojų 
Konferencija.

10 vai. ryto Prisikėlimo par; 
patalpose, muzikos • studijoje 
(m a.)
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D IR. OF. CATHOLIC SCHOOLS^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

S. Cezarus ir Dr. A. Nasvytis 
laimėjo Clevelando 30—30 tur
nyrą (30 ėjimų per 30 min.). 
kuriame dalyvavo 26 žaidėjai. 
Abu surinko po 5—1 taškų. 3 
vietoj buv. Ohio meisteris 
Schroeder su 4*2 tš. Tarpklu- 
binėse Clevelando p-bėse Dr. 
A. Nasvytis sėkmingai skina 
taškus. Jis įveikė R. Lewis, 
duodamas tašką Atlantic In- 
tern. klubui ir kitoje lygoje 
Nasvytis įveikė O. Mattiat. pel
nydamas tašką White Motor 
klubui.

Bostono Lietuvių antroji, ku- 
rioie lošia Rimas Karosas. 
Stasys Kazlauskas broliai Ge
diminas ir Leopoldas Šveikaus
kai (abu 16 metų), Albertas 
Gedraitis ir Tadas Naginionis. 
pirmenybes baigė lentelės vi
dury, būtent 7 vietoj iš 13-kos 
komandų su 512-6’4 taškų ir 
30-30 iš partijų. Pirmenybes 
laimėjo Arlingtono klubas su 
9-3 ir 3512-24 Vį. Lygindami 
laimėtas partijas 35’.J su mūsų 
30. matome, kad Bostono meis
teris nedaug kuo atsiplėšęs nuo 
lietuvių. Žemiau mūsiškių at
sidūrė pernykštis Bostono mei
steris — Harvardo klubas, tu
rėdamas partijų santykį 25-35. 
Daugiausia taškų mūsų koman
dai pelnijo: G. Šveikauskas 7-5 
ir S. Kazlauskas 6-5.

Detroito lietuvių turnyras 
kažkodėl užkliuvo. nebejuda 
tolyn. Pirmuoju stovi Kazys 
Škėma su 16-0!

Kuodis ir Kazlauskas laimė
jo Bostono lietuvių žaibo tur
nyrą. kuriame dalyvavo devyni 
B ir C klasės žaidėjai. Abu su
rinko po 7-1 taškų. 3 vietoj Al
gimantas Ivaška su 5-3. Malo
nus reiškinys, kai priešaky ki
tų matome 11-metį Gediminą 
Kuodį, rodantį aštrų ir akylų 
lošimą. Tarpklubinėse Bostono 
pirmenybėse, lošdamas Lietu
viu treciojoj. G. Kuodis sudo
rojo 4 savo oponentus (iš 6). 
suaugusius amerikonus, o da
bar jis doroja savuosius B ir C 
klasės žaidėjus.

Chicagos lietuviai pr. savait
galį turėjo savo turnyrą (30 
ėjimų per 30 min.). Jame ža
dėjo dalyvauti mūsų meisteris 
Povilas Tautvaiša.

S. Reshevsky, JAV didmeis- 
teris ir laisvojo pasaulio stip
riausias šachmatų meisteris, 
sekmadienį, kovo 18 d.bus 
Bostone. Jo simultanas įvyks 
Boylston klube, 1 vai. popietų.

Prieš 10 metų. 1946 vasa
rio mėn. Vokietijoje, anglų zo
nos Watenstedto stovykloje, 
lietuviai laimėjo 6 tautų tur
nyrą su 14’2-5’2 taškų. 2 v. 
lenkai — 13. 3 v. lenkų II (uk
rainiečiai) lltš.. toliau rumu
nai. latviai ir vietos vokiečiai. 
Individualinį turnyrą ten pat 
laimėjo Kazys Škėma su 9-1.

Norite geros—meniškos fotografijos O o J
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU -
PRENUMERUOK IR SKAITYK

Amerikos Lietuvių Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

rasi jdomii) pasiskaitymų ir iliustracijų bei žinių 
nio ir veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena.

inžiamas lietuviu ir anglų kalbomis, eina kas 
ik <lol. metams. Prenumeratų siųsti adresu:

MRS. RITA PINKUS.
Worccstcr 4. Mass.

MRS PAT McCORMICK, Olimijos žaidimuose laimėjusi du aukso 
medalius už puikų nardymą, susilaukė antrojo sūnaus.

Jurkšaitis ir latvis Darznieks 
po 8, 4 vietoj buv. Esseno 
meisteris, vokietis Koblitz iš 
Braunšveigo.

1946 kovo m. Merbeke (ang
lų zona), latvių surengtas tur
nyras pasibaigė: 1. Dr. Boratyr- 
čuk (lošė Bogenko vardu) 
11 tš. 2. lietuvis Romualdas 
Arlauskas 10, 3. latvis Endze- 
linš 10. Toliau Rankis 8, Sa- 
dovski 7, Kazys Škėma, Juozas 
Repečka ir P. Tautvaiša po 
6‘Ą Viso 14 dalyviu.

New Yorko liet, pirmenybių 
galutinė lentelė: 1. E. Staknys 
8-0. 2-3. M. Slapšys ir A. Saka
las po 51 L>-2’2, 4-5. T. Vilpi- 
šauskas ir V. Milčius po 4U-

C LEVE L AND, OHIO
(Atkelta iš 6 psL) 

Motina, kurią savo ^globėja pa
sirinkote! St. Barzdukas.

Gerėja lituanistinės mokyklos 
darbo sąlygos

Lituanistinė vysk. Valan
čiaus mokykla dirba trimis 
grupėmis. Didžiausią grupę su
daro normalios šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos mokiniai lie
tuviai, be mažų išimčių dau
giausia lietuvių tremtinių vai
kai. Jų lietuvių kalbos ir kitų 
lietuviškų dalykų pamokos 
vyksta po normaliųjų pamokų 
tose pačiose patalpose, tad pa
talpų atžvilgiu jiems skriaudos 
nėra. Nėra skriaudos patalpų 
atžvilgiu ir šeštadieninei gru
pei, susidariusiai iš Įvairias 
pradines mokyklas lankančių 
mokinių: ir ji naudojasi šv. 
Jurgio mokyklos klasėmis. 
Toks yra Clevelando vyskupo 
patvarkymas.

Prasčiausia padėtis buvo 
ketvirtadieninės grupės, kurią 
sudaro augštcsniųjų mokyklų 

t

5

3’2, 6. R. Adomaitis 3-5, 7-8. 
S. Trojanas ir V. Račkauskas 
po 2-6, 9 A. Andrulis 1-7.

Paskutiniame rate Staknys 
išlošė prieš Trojaną, Slapšys 
gavo minusą iš Adomaičio, Sa
kalui užskaityta pergalė be ko
vos prieš Andrulį, o Vilpišaus- 
kas pasidalino tašką pusiau su 
Milčium.

New Yorke kovo 23 d. liet, 
komanda susitiks draugiškose 
rungtynėse su Highland Park 
YMCA komanda Liet. Atletų 
Klubo patalpose. Bus lošiama 
aštuoniom lentom. Kovo 16 d. 
ten pat mūsiškiai loš su estais. 
Abiejų rungtynių pradžia 8 vai. 
vak.

(high school) mokiniai — ši 
grupė buvo prisiglaudusi Nor- 
woodo bibliotekos rūsyje, kur 
aplinka darbui nebuvo palan
ki: nebuvo mokyklinių suolų, 
lentų ir tt. Pagaliau prasiblai
vė dangus ir šiai grupei: šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun. 
V. Vilkutaitis ir ją įsileido į 
parapijos mokyklos klases. Ir 
mokytojai, ir mokiniai tuo yra 
labai patenkinti, nes darbo są
lygos iš karto keliais kartais 
pagerėjo. Laimingesnis pasiju
to ir mokyklos vedėjas A. Ta- 
mulionis. sėkmingai susitaręs 
su klebonu.

Dabar mokyklai atsirado ge
resnė nuotaika rengtis ir savo 
vakarui, kuris įvyks per Atve
lykį. balandžio 8 d. Šiame va
kare organizuojami ir laimėji
mai.

Ateitininkai kovo 18 švenčia 
metinę savo šventę. Į pamaldas 
organizuotai su vėliava vyksta 
10 vai., tad prašomi susirinkti 
anksčiau Į šv. Jurgio parapijos
salę. Iškilmingas aktas Įvyks 
4 vai. p .p. lietuvių salėj. Kal
bės Ateitininkų Federacijos 
vadas. Meninę programą at
liks jaunučiai, moksleiviai ir 
studentai. Po akto — vakarie
nė. Visi visur dalyvauja su šei
momis.

RYKLYS IŠGELBĖJO 
NUO MIRTIES

Ramiajame vandenyne Aus
tralijos motorinio laivo moto
ras nustojo veikęs. Laive buvo 
19 asmenų. Tik po devynių 
dienų, kurias visi išbuvo neval
gę, vienam pasisekė sugauti 
žuvį, kuria paskiau priviliojo 
ryklį. Ryklį sugavo ir juo mai
tinosi, iki po 62 dienų plaukio
jimo su srove jie buvo išnešti 
Į krantą. Gyvų liko 15. Viena 
moteris laive tuo metu pagim
dė; kūdikis mirė po kelių die
nų.

Jei nori ka paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street, New Ha- 
ven, Conn. STate 7-1196; Dominican Sisters; Sister M. Lucia, O. 
P., President; Sister Francis de Sales, O. P., Dean; 250 Students; 
B. A. Degree; Day; Summer Session; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Students $100 plūs.

DISPLAY

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

.. Transglobus
Vaistų siuntinėlius pristato

me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 amp. $8.64 
Cedilanid 80 tabl. 3.04
Cortisone 20 cc 5.90
Cortisone 40 tabl. 10.67
Hydergin 120 tabl. 8.70
Hydergin 12 amp. 3.75
Hydrocortisone 25 tabl. 4.25 
Irgapyrin 1x5 amp. 3.18
Irgapyrin 100 tabl. 5.95
Kombetin 25 amp. 4.80
Largactil 100 tabl. 3.68
Largactil 10x2 cc 4.35
P. A. S. 500 tabl. $4.00
P. A. S. 1000 tabl. 7.20
Rimifon 1000 tabl. 8.40

VVHERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND
Are there the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
rnent for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacation — swimming, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and 
our unbelievable low vveekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Kismet Beach — Fire island

L E N T E N SPECIAL
DIFFERENT — A PLANTATION ENCLUSIVE

------  CLAM BAKE PLATTER ------
Enjoy the delicious fascinating taste of Clams — Scallops — 

Shrimp — Cooked and served in Aluminum Foil.
"if OPEN S U N D A Y S

SOUTHERN PLANTATION RESTAURANT
588 Franklin Avė., Hartford Ask for Mr. “L” CH 6-9169

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

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

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. STagg 2-7524

Paulius Gaubvs 
FOTOGRAFIJA

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir Z 
t. t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- Z 

kos, taip gi aliejiniai portretai Z
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- Z 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai Z 

ir pigiau nei kas kitas. -
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. i

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkivay stotis.)
Tel.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną. Į

Visais draudimo reikalais kreiptis į
į draudimo atstovą ;!

JUOZĄ ANDRIUI
LICENSED INSURANCE BROKER ’j

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus. Į,
fvairio.se draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, Į,

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo ? 
nelaimingi} atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės Į« 
išlaidas. S

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, i[
Connccticut ?

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Į>
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais Iki 6 į!

vai. vak.
Juozas Andriušis s

2.38 Leonąr<l Street Brooklyn 11. N. Y.
EVergreen 7-8247. į

Robuden 18 amp. 7.68
Robuden 60 tabl. 5.53
Serpasil 120 tabl. 4.42
Streptomycin 10 gram. 3.75
Terramycin 16 caps. 9.21
Vitamin B-l 100 tabl. 1.53
Vitamin B-12 100 tabl. 1.53
Vitamin C 100 tabl. 3.04
Multivitamin 500 tabl. 3.20

Siunčiant į Rusiją ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

New York 28, N. Y.
(REgent 7-7008)

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

DISPLAY

For a good deal on a 
NEW OR USER CAR

cail
EUGENE X. CARSON 

with
T. J. BUTLER & SON

DE SOTO — PLYMOUTH
540 Harrison Avė.

Harrison, N. J.
New Phone: HU 3-5656
Open Evenings Closed

Sundays

!lli:|llll!liiliiil!tėi::r!»«l!:r:f!!l”ll l'!l 1 iii t-l

REAL ESTATE

Sanitorium or Retreat House
112 rooms — 22 aeres — 

Eąuipped—Therapeutic Rooms 
gymnasium—cottages—tennis 
court. Brochure.

NEVILLE REALTY 
75 Deerfield Rd.,

Windsore, Conn.
JAcson 7-7992

BALDWIN

5 Room Coloniai, Garage 
Nice Section, Excellent 

Value $10,990.
GLOBĖ REALTY

194 North Grand Avė. 
Baldwin, L. 1.

BAIdwin 3-0300

Ramunes
Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti: 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

inkstų ir persišaldymo 
gydyti. Liepos žiedų

pūslės, 
ligoms 
pusė svaro — $1.25. 
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro —: $1.25.
Trejanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75č.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass,

Tel. APplegate 7-0349 ’ ■

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA i

840 RIDGEIVOOD AVĖ. BROOKIA^N, N. Y. j

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai Į

(record changers). Z
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, j
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. j

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto ;
RCA Instituto, New Yorke. Z

Darbo valandos: kasdien nuo 0 vai. ryto 11d 8 raL vak. 
pirmadieniais nuo 9 vaL ryto Ud 8 vaL vak. t

I W!NTER GARDEN TAVERN Ine. !

KABAR ETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susi rinki

niams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

BOSTON, MASS.

BARASEVICIUS ir SŪNUS Į
F U N E R A L H OME!

25*.W. Broadway
South Boston, Mass

JOSEPH BARACEVTCIUS
Laidotuvių Direktor us t
Tel. ANdrew 8-2590 <

W A J T K l
F U N E R A L H O M K 

197 Webster Aveniu2 
Cambridge, Mass.

t PRANAS W AITRUS

I
 Laidotuvių Direktorius

ir Baisamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktj

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

t Tel. STagg 2-5043

$ MattheP P. N M
f (BIELIAUSKAS)
$ F U N E R A L H O M E /
i M. P. BALLAS—Direktoriui
t ALB. BALTRCNAS-BALTON *

> Reikalų Vedėjas J
660 Grand Street J

J Brooklyn, N. Y $
/ NOTARY PUBLIC

Į Tel. EVergreen 7-4335 
i
; StephenAromisk^
j (ARMAKAUSKASl

Graborius-BaLsamuoto.ias } 
MODERNIŠKA KOPLYČIA j 

» 423 Metropolitan Avė |
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ti Bostono apylinkėse 289.066 deL
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ALRK Federacijos
New Yorko apskrities naujai 
išrinktoji valdyba turėjo savo 
pirmą pasėdį ir pareigomis pa-

kis — dvasios vadas, St Lūšys 
— pirmininkas, kun. V. Pik
turna — vicepirmininkas, P. 
Montvila — iždininkas, Vyt. 
Vebeliūnas — sekretorius.

Nutarta: 1. Gegužės 1 d. pro
ga suruošti šv. Juozapo darbi
ninkų šventės minėjimą ir da
lyvauti lojalumo parade. Orga
nizuoti maldos dieną už Lietu
vą ir kartu su Altu suruošti 
baisiojo birželio minėjimą. Ba
landžio mėn. paskutinį penkta
dieni sušaukti New Yorko aps
krities susirinkimą ir jame 
pradėti pasiruošimo darbus 
jubiliejiniam seimui Bostone.

Liet. Žurnalistę
Sąjungos New Yorko skyriaus 
narių susirinkimas šaukiamas 
kovo 16 d. 7:30 v. v. Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Be einamųjų 
reikalų svarstymo bus paskai
ta kurią skaitys Tėv. B. Mika
lauskas — “Laikraštinės isto
rijos metmenys”.

Dr. Marija Gimbutienė 
skaitys paskaitą Pabaltiečių 
Moterų parengime, kuris įvyks 
kovo 18 d. 5 v. p. p. Estų na
muose, East 34 ir 2 Avė. Taip 
pat bus paskaitos apie latvių 
ir estų dail. Ta pačia proga į- 
vyksta pabaltiečių moterų dai
lės darbų paroda; iš lietuvių 
dalyvauja dail. Aleksandra 
Merker. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

Liet. Sporto klubo
5 metų sukakties banketo bęi 
koncerto, kuris įvyks Grand 
Paradise salėję balandžio 28 d., 
bilietai iš anksto parduodami 
J. Ginkaus saldainių krautuvė-
je.

ALRK Moterų Sąjungos
NY ir NJ apskričio suvažiavi
mas įvyks balandžio 15 d. Auš
ros Vartų parapijos svetainė
je, Brook St. New Yorke. Pra
džia 2 v. p. p. Pirmiausia Imis 
posėdis ir kuopų pranešimai, 
po to — apskričio 35 metų sū

kurį ruo
šia Moterų Sąjungos 12 kuopa. 
Kviečiamos visos lietuvės mo
terys katalikės dalyvauti šia
me suvažiavime. .

ŽINIOS

New Yorko miesto majoras, ko
vo 18 d. 1:30—2 v. p .p. kalbės kakties minėjimas, 
per WABS—TV televiziją ir 
atsakys į žurnalistų klausimus.
Programa bus girdima ir per 
WNYC radijo stotį tuo pačiu 
laiku.

Studentę ateitininkę
susikaupimo dienos

rekolekcijos įvyks Tėvų Pran- Kovo 3 d. White Plains Liet, 
ciškonų koplyčioje. Rekolekci- Apylinkės valdybos rūpesčiu 
jos prasidės kovo 23 d., penk- paminėta Lietuvos Nepriklau- 
tadienį, 7:30 v. v., 680 Bush- somybės šventė, šv. Antano 
wick Avė. Brooklyne. Rekolek- bažnyčioje, Silver lake, atlai- 
cijose kviečiamas dalyvauti vi-

Gėlių paroda
Kovo 11—17 dd. Mechanics 

Building patalpose; Bostone, 
vyksta gėlių paroda. Ją pama
tyti galima kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vaL vak. Sekmadie
ni tik nuo 1 vai. p. p. iki 10 
vai. vak.

WHITE PLAINS, N. Y.

Rėmėjų susirinkimai
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolyno, Putnam, Conn. rė
mėjų susirinkimas -įvyks kovo 
17 d. 8:30. vai. vak. Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seserų vienuo
lyno Brockton, Mass. rėmėjų 
susirinkimas įvyks kovo 18 d. 
3 vai. p .p. Abu susirinkimai 
įvyks šv. Petro parapijos salė
je po bažnyčia.

Mokosi rankdarbių
Šv. Petro parapinės mokyk

los mokinių tėvų ir mokytojų 
draugija (PTA) įsteigė rank
darbiu mėgėjų būrelį. R. Bi-

cijose kviečiamas dalyvauti vi- kytos mišios už kenčiančią Lie
sas jaunimas- ateitininkai ir ne tuvą. Vakare bažnyčios sūlėje 
ateitininkai. Konferencijos bus įvyko minėjimas, kurį atidarė 
pritaikytos jaunimut

Skautams ir skautėms
Dėl šį savaitgalį įvvkstančio 

skautų vyčio sąskrvdžio visos 
sueigos, pramatytos šį šeštadie
nį ar sekmadienį skautų būkle, 
yra atšaukiamos, išskyrus jūrų 
skautų “Audros” laivo sueigą, 
kuri įvyks kaip pramatyta —6 
v. šios sueigos metu pašnekesį 
skaitys V. Zelinkevičius. Stalo 
teniso turnyras taip pat ne
įvyks .

Lietuvos istoriniai vaizdai 
bus rodomi Newarke, šv. Jur
gio salėje ,kovo 25 d. 4 vai. p. 
p. Rodys broliai Motuzai savo 
spalvotą filmą iš Lietuvos. Fil
mas vaizduoja Vasario 16 iš
kilmes Kaune prie Vytauto 
Didžiojo Muziejaus 1938 me
tais. Bus girdėti skambinant 
Laisvės Varpą, padovanotą Lie
tuvai lietuvių amerikiečių. To
liau bus vaizdai iš Lietuvos 
sporto olimpiados, Lietuvos ka
riuomenės įžengimas Vilniun 
1939 metų rudenį, pamaldos 
Aušros Vartuose, vėliavos pa
kėlimas Gedimino kalne, eise
na mieste. Taip pat bus paro
dyti Lietuvos miestai su jų nau
jais ir senais pastatais. Dabar I 
matysime Amerikos lietuvius ! 
ir jų veiklą, Lietuvių dieną 
New Yorke ir k. Tie vaizdai 
rodomi Vyčių 29 kuopos ini
ciatyva. Suaugusieji įeidami 
moka 1 dol. vaikai — 50 centų.

REIKALINGAS BUTAS
iš Europos atvykstančiai lietu
vių šeimai. Kurie turi ar žino, 
kur būtų galima išnomuoti, ma
loniai prašomi telefonuoti į 
“Darbininko” administraciją 
GL 5-7068.

OTTO HALBERCH, newjoride- 
tis meikeriotojas, Floridoje pa
gavo delfiną 221 svaro.

apylinkės pirmininkas Stasys 
Dailydėnas, Vliko atsišaukimą 
perskaitė Vincas Kaliasas. pa
grindinę kalbą pasakė Vladas 
Veselauskas. Liet, nepriklauso
mybės dalyvis Antanas Usinas 
pagerbtas rankų plojimu.

Renkant Lietuvos išlaisvini
mui aukas, surinkta beveik 70 
dol. Gražų pavyzdį parodė ser
ganti M. Aparonienė, kuri, ne
galėdama minėjime dalyvauti, 
pasiuntė savo auką iš ligoninės.

Valdyba dėkinga šeiminin
kėms Onai Holdeher, Marijai 
Dailydėnienei ir Tadui Antana- 
čiui, kuris jau antri metai Va
sario 16 minėjimo vakarienei 
aukoja nepaprastai gražų tor
tą “Lietuvos vėliavą”.

Gen. konsulas J. Budrys
ir ponia lankėsi Chicagoje, 
penktadienį — sekmadienį lan
kė lietuviškas įstaigas, turėjo 
pranešimą karininkų ramovės 
susirinkime, dalyvavo Sanda
ros bankete. Grįžęs antradienį 
New Yorke dalyvavo Italijos 
prezidento surengtose vaišėse 
Waldorf Astorijoje.

ELIZABETH, N. J.
Kovo 11, sekmadienį, vyčiai 

bendrai ėjo komunijos, po ku
rios turėjo bendrus pusryčius, 
parapijos salėje, šia proga bu
vo pakelti vyčiai į 1-jį ir 2-jį 
laipsnį. Sveikinimo žodį pasa
kė kunigai ir svečiai.

Iš penkios dešimts kuopos 
narių beveik visi gimę čionai, 
tik viena iš tremtinių. Norėtų
si paklausti, kur yra kiti? Ko
dėl jie nestoja į vyčių gretas? 
Jie būtų labai naudingi, nes 
įneštų naujos, lietuviškos dva
sios, kuri čia gimusiame jauni
me pradeda blėsti. Tat prave
dant šį pavasarį narių vajų, 
reikėtų daugiau jų ieškoti 
tremtinių tarpe, kviečiant juos 
stoti į vyčius. Eliz.

NAUJI VELYKŲ SVEIKINIMO ATVIRUKAI!
Dailininko Lapės dviejų piešinių, kelių spalvų Velykų sveiki

nimo atvirukus, tik ką
10 atvirukų su
20 atvirukų su

Užsakymus su čekiu

išleistus, galite gauti knygyne LAIMA, 
vokais .............   už $1.20
vokais ........      už $2.00
ar Money Order siųskite Šiuo adresu:

LAIMA
335 UNION AVENUE, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pašto persiuntimo išlaidos Jums nepriskaitomos.

LIETUVOS
ISTORINIAI VAIZDAI

BROLIŲ MOTUZŲ SPALVUOTAM FILME
Visai skirtinga programa. Dalis filmo niekur nebuvo rodyta
VASARIO 16 D., 1938 M. Iškilmės prie Vytauto Didžiojo Muziejaus. 
LIETUVOS OLIMPU ADA. Atidarymo iškilmės ir įvairios varžybos. 
LIETUVOS KARIUOMENĖS (ŽENGIMAS VILNIUN. Pamaldos 

prie Aušros Vartų. Vėliavos pakėlimas Gedimino kalne.
AMERIKOS LIETUVIAI IR JŲ VEIKLA. Lietuvių dienos, paradai, 

piknikai ir kt.
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS ĮŽYMYBĖS.

SEKMADIENI KOVO • MARCH 25
ŠVENTO JURGIO SALĖJE

1H0 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. i.
Pradžia 4:00 vai. po pietų. Bilietas $1.00. Vaikams 25c.

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 29 KUOPA

Įdomus advokato Pauliaus pranešimas 
Prekybos Rūmų susirinkime

Dalyvavo rekolekcijose
Šv Petro parapinės mokvk- shop, kurio vaikai lanko šv. 

los 7 ir 8 skyrių mergaitės ko
vo 11 d. dalyvavo vienos die
nos rekolekcijose Jėzaus Nu
kryžiuotojo seserų vienuolyne 
Brockton. Mass. Rekolekcijas, 
kuriose dalyvavo apie 120 apy
linkės lietuvišku mokvklų mer
gaičių, pravedė kun. Remeikis, 
marijonas. Iš Bostono jose da
lyvavo 42 mergaitės.

Aplankė muziejų
Kovo 14 d. šv. Petro parapi

nės mokyklos 7 ir 8 skyrių mo
kiniai aplankė Bostono mokslo 
muziejų, kur jiems buvo paro
dyti ir paaiškinti naujieji gam
tos biologijos chemijos ir ato
mo tyrinėjimo išradimai.

Petro parapinę mokyklą, veltui 
moko rankdarbių. Čia vaikai 
gali išmokti, kaip pačiam pasi
gaminti karolius, sagutes, aus- . 
karus ir k. Pamokos vyksta 
ketvirtadienių vakarais jo bu
te.

Kovo 11 d. advokatas C. F. 
Paulis padarė labai įdomų pra
nešimą apie taupomąsias—sko
linamąsias kasas (Savings and 
Loan Associations}' New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų susi
rinkime, įvykusiam Lietuvių 
Piliečių Klube, Brooklyn, N.Y. 
Prelegentas turi daug patyri
mo toje srityje, nes yra akty
viai prisidėjęs prie išauginimo 
lietuvių suorganizuoto ir dabar 
sėkmingai veikiančio Schuyler 
Savings and Loan Association 
of Kearny, N. J. Brooklyno lie
tuviai jaučia tokios finaisinės 
lietuvių institucijos stoka ir 
laiks nuo laiko susirinkimų po
kalbiuose iškelia klausimą — 
o gal dar ir dabar nepervėlu 
tokią instituciją Brooklyne su
organizuoti? Advokatas Paulis 
tuos galimumus smulkiai iš
nagrinėjo, imdamas pavyzdžiu

padaryti.
Po paskaitos N. Y. Lietuvių 

Prekybos Rūmų pirmininkas 
Juozas Ginkus ilgesnėje kalbo
je nušvietė organizacijos vei
kimo gaires. Vicekonsulas A. 
Simutis atkreipė dėmesį į paly
ginamai menką lietuvių intere- 
savimąsį organizuotu ekonomi
niu veikimu. Tas ypatingai ryš
ku New Yorko lietuvių ben
druomenėje. Naujasis Lietuvių 
Piliečių Klubo pirmininkas Sta
sys Gudas iškėlė reikalą dau
giau domėtis seniau įsteigtųjų 
lietuvių ekonominių organiza
cijų veikla. Neviena lietuvių 
sudėtais pinigais sukurta insti
tucija yra pakliuvusi Į komu
nistuojančių kontrolę dėl per
daug menko lietuvių domėji
mosi savo ekonominėmis insti
tucijomis. Net ir Brooklyno 
Lietuvių Piliečių Klubas, turįs

Schuyler Savings and Loan kelių dešimtų tūkstančių dole- 
Associatibn of Kearny susior- 
ganizavimą ir augimą. Šiuo me
tu Brooklyne tokią finansinę jį jau buvo bevedą ban- 
instituciją suorganizuoti būtų 
nepalyginamai sunkiau negu 
tai buvo galima prieš dvide
šimts ar trisdešimts mėtų, bet 
esant pakankamam skaičiui su
interesuotų, galima būtų tai

nu vertės turtą, buvo pakliu
vęs Į bolševikuojančių rankas,

kroto kryptimi, šiandien klu
bas vėl grižo sąmoningiem lie
tuviam ir darosi populiariu 
Brooklyno lietuvių susirinki
mu ir pramogų centru, kas 
užtikrina jo tvirta ateiti ir au-

PASAULINIO GARSO BATAI 
Importuoti iš Vokietijos

54 VVEST 57-TU STREET, NEW YORK 19, N. Y

Katalogai nemokamai Tel. Clrcle 5-8180

. Vyrų ^choras . '
rengia gegužinę (pikniką) bir
želio mėn. 1 7d. Brocktone 
“Romuvos Parke”. Norima 
sudaryti lėšų chorui vykti Dai

nų šventėn Chicagon. Prašytu
me kitų organizacijų tą dieną 
piknikų bei parengimų neda
ryti. Choro Valdyba.

girną. Bet, anot p. Gudo, tai 
yra tik pradžia, nes yra ir stam
besnių ekonominių organizaci
jų, pakliuvusių bolševikuojan
čių kontrolėn, kurias būtų ga
lima grąžinti lietuviams, pakly
dusius tinkamai apšviečiant, o 
užsispyrėlius iš lietuviško gy
venimo išjungiant. To nesun
ku būtų atsiekti, jei lietuviai 
daugiau kreiptų dėmesio į jau 
egzistuojančias ekonomines or
ganizacijas.

Gaila, kad šis susirinkimas 
nebuvo toks gausus, koks nor
maliai galėjo būti. Rep.

CAMBRIDGE, MASS.
F. Daukantas iš Wisconsin 

praleidžia atostogas pas savo 
tėvus — Antaną ir Emilija 
Daukantus. Iš čia važiuos į 
Washingtoną, D. C., tęsti aero
nautikos mokslo.

Antanas Janiūnas grįžo už
baigęs karinę tarnybą.

Vyčių 18 kuopa ir sodalietės 
bendrai atšventė šv. Kazimie
ro šventę.

T." Kęstutis M Butkevičius,
O. F. M., gražiai pravedė mūsų_^_ 
parapijoj misijas .

L. K. klubą kovo 3 d. api
plėšė nežinomi piktadariai.

C. A. Daukantienė pasveiko.
J. Mačiukas, A. Mažukaitienė 
ir J. Žilionis serguliuoja. Ko
respondentas linki visiems 
greito pasveikimo.

A. Kneižio vedamos radijo 
programos išlaikymui ir mūsų 
kolonijos lietuviai aktyviai pri
sidės, vykdami į parengimą, 
kuris įvyks Bostone, balandžio 
2 9d. Karšt. Patr.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas J Amaica 6-7272

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEttIUI — Lithaanian Radio Hour. 50 Cot- 
tage SL, Norwood. Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Raškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Bi oadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Kirkiami 7-8533.

EVergreen 8-9 <94

M. and Z. Collision Works
Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 

naujomis, dažymas ir poliravimas.
937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti 
HYacinth 7-5274

LAISVES VARPO lietuvių kultūrines radijo programos
DVIEJŲ METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI

SEKMADIENĮ, 1956 M. KOVO - MARCH 18 D.
HIGH SCHOOL SALĖJE, Thomas Paik. So. Boston, Mass.

Vaidina akt. V. Žukausko vadovaujama dramos grupė iš New Yorko. Pradžia S vaL po piety.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Klausykitės Laisvės Varpo radijo programos kiekvieną sekmadienį 12:30 — 1 vai. iš radijo stoVes 
WBMS, 1090 kilocykles, Boston, Mass.


